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APRESENTAÇÃO
Entre os dias 27 a 30 de agosto de 2019, no campus do Centro de Formação de
Professores (Cajazeiras – Paraíba), ocorreu a XI Semana Nacional de História da
Universidade Federal de Campina Grande (CFP/UFCG). Em sua décima primeira edição,
a Semana Nacional de História propiciou aos participantes a oportunidade de refletir
sobre o tema Histórias dos Brasis: narrativas historiográficas de ontem e hoje. Este evento
teve como objetivo principal reunir estudantes, professores, pesquisadores e a
comunidade para dialogarem sobre como têm se construído as múltiplas versões das
narrativas historiográficas em contato com as outras áreas do saber a respeito do Brasil.
Organizada por discentes do Curso de Licenciatura em História, a XI Semana
Nacional de História CFP/UFCG dá continuidade a um evento científico que, desde 2009,
constitui-se como espaço de troca de experiências e de diálogo entre estudantes,
professores, pesquisadores e sociedade quanto à produção do conhecimento histórico e
de áreas afins.
O diálogo pretende ampliar as discussões acerca da pluralidade de narrativas já
construídas, discutindo as estruturas da historiografia brasileira, e como seus autores e
autoras foram reelaborando os conceitos passados no decorrer do tempo, contribuindo
com outras perspectivas no que concerne trazer a tona os sujeitos sociais e históricos que
sempre estiveram à margem de um modus operandi no fazer historiográfico. Tendo em
vista uma gama de correntes teóricas que explicam a formação territorial, social, cultural,
política e econômica do Brasil, é necessário analisar os discursos construídos até o tempo
presente, utilizando os vestígios que foram deixados e os indícios que a pesquisa suscita.
Dentre os quadros que orientam o evento desse ano, propomos versar sobre a
relação entre História e Literatura, Sociedade, Historiografia, Ensino, Formação
Profissional e Produção e Divulgação Científicas em seus diversos meios. Ao longo do
tempo, a fluidez dos formatos de divulgação do conhecimento histórico acionou diversos
dispositivos como jornais, cinema, televisão e as plataformas digitais. Atualmente, sítios
eletrônicos, blogs, vlogs, revistas eletrônicas, e-books, podcasts disputam com os demais
formatos, espaços de legitimidade na divulgação científica.

PROGRAMAÇÃO GERAL
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MANHÃ
09h00 às 12h00 – Credenciamento e Inscrições Presenciais
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18h30 às 19h00 – Apresentação Cultural
19h00 às 22h00 – Conferência de abertura - Profa. Dra. Mary Del Priore
QUARTA-FEIRA – 28 DE AGOSTO
MANHÃ
07h00 às 10h00 – Minicursos
10h15 às 12h00 – Mesa Redonda: Soy America Latina: Brasil República e
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TARDE
14h00 às 17h00 – Simpósios Temáticos
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Prof. Dr. Evandro dos Santos (UFRN)
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10h15 às 12h00 - Mesa Redonda: A pena do historiador: o diálogo entre História
e Literatura

Prof. José Rodrigues Filho
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ST 01: A SALA DE AULA EM PERSPECTIVA: TEMÁTICAS, PRÁTICAS,
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DO ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
COORDENADORES: Prof. Me. Paulo de Oliveira Nascimento e
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O ENSINO DE HISTÓRIA E A LITERATURA DE CORDEL: UMA
POSSIBILIDADE DIDÁTICO-METODOLÓGICA AOS SABERES
HISTÓRICOS

Aldeir Fernandes de Oliveira
SEECT/PB
aldeirafo@gmail.com

RESUMO
O artigo visa discutir questões teórico-metodológicas que envolvem o ensino de História
e a Literatura de Cordel. Propõe a utilização de textos literários, enquanto linguagem
alternativa a ser adotada na sala de aula, para motivar o ensino e a aprendizagem dos
conteúdos escolares de História. A Literatura de Cordel consiste um gênero literário,
cujos poemas originam-se da cultura popular. Estruturados em versos cadenciosos que
empolgam e fascinam ouvintes e leitores, os textos apresentam-se, em geral, publicados
em forma de folhetos. Em relação ao ensino de História, a partir das décadas de 1980/90
ocorrera a implantação de novas propostas curriculares no sistema educacional brasileiro,
trazendo a possibilidade de o (a) professor (a) incorporar novas linguagens e diversos
procedimentos didático-metodológicos nas aulas de História, incluindo estratégias de
ensino com textos literários. A literatura na sala de aula, além de promover o gosto pela

leitura, possibilita ao (a) educando (a) conhecer o cotidiano passado, a mentalidade, o
universo político, econômico e a própria sociedade de uma determinada época, por meio
de documentos escritos por literatos portadores de uma cultura, pertencentes a um
contexto histórico, representantes de uma corrente artística e de seu tempo. Nesse
contexto, o trabalho consiste, primeiramente, um estudo bibliográfico realizado com os
(as) autores (as) que versam sobre a temática da literatura de cordel e o ensino de história
e segundamente na análise e discussão de um projeto de intervenção pedagógico e do
relatório de execução do mesmo, apresentado à coordenação do Prêmio Mestres da
Educação na edição de 2017.
Palavras-chave: Ensino de História; Literatura de Cordel; Novas Linguagens;
Procedimentos didático-metodológicos.

INTRODUÇÃO

Das últimas décadas do século XX ao século XXI tem havido grandes discussões
e debates, muitas vezes acirrados, em relação à metodologia docente empregada no ensino
de História. As recentes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais,
ocorridas na contemporaneidade, que afetam as relações humanas em suas diversas
dinâmicas, bem como as mudanças paradigmáticas decorrentes das novas exigências e
concepções acerca da formação humana, tornaram crescente a necessidade de inserção de
novos procedimentos didático-metodológicos para o ensino desta disciplina escolar. Ou
seja, ultimamente têm ocorrido mudanças na forma de se ensinar história com a
introdução de diferentes e novas linguagens.
Com esse limiar contemporâneo de transformações didático-metodológicas,
sendo estas orientadas, em grande medida, pelo movimento historiográfico, que se
caracterizou pela ampliação documental e temática das pesquisas, ou seja, a mudança
paradigmática que ocorrera com o advento da pós-modernidade que implicou
transformações no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o professor de história
tenta se afastar do método tradicional ou pedagogia tradicional, o qual se caracteriza pela
aula expositiva, pela postura autoritária do professor e por um aluno passivo e acrítico
face ao conhecimento imposto em sala de aula.
Levando-se

em

consideração

esse

princípio,

essas

transformações

paradigmáticas possibilitaram ao trabalho pedagógico a incorporação de diversas
linguagens no processo de ensino e aprendizagem da História, que, segundo Selva
Guimarães Fonseca: “Trata-se de uma opção metodológica que amplia o olhar do

historiador, o campo de estudo, tornando o processo de transmissão e produção de
conhecimentos interdisciplinar, dinâmico e flexível” (FONSECA, 2003, p.163).
Para Bittencourt (2008) é inegável o crescimento, nos últimos anos, dessas novas
linguagens que são incorporadas ao ensino de História, as quais: “São instrumentos de
trabalho do professor e do aluno, suportes fundamentais na mediação entre o ensino e a
aprendizagem”. E, igualmente, se apresentam como “mediadores do processo de
aquisição de conhecimento, bem como facilitadores da apreensão de conceitos, do
domínio de informações e de uma linguagem específica da área de cada disciplina no
nosso caso da História” (BITTENCOURT, 2008, p. 295).
Esses procedimentos são os processos, as técnicas, os recursos, os instrumentos
e, principalmente, os métodos utilizados no âmbito escolar, especificamente na sala de
aula, os quais são trazidos para esta e sistematizados como forma de instrução e
informação, onde o professor emprega toda a sua arte de ensinar, orientando a atividade
educativa, em busca da eficiência no processo de ensino-aprendizagem.
Nessa perspectiva, compreende-se que procedimentos didático-metodológicos
referem-se às ações, aos detalhes, formas específicas que o professor aplica na sala de
aula, referendados por uma proposta curricular e pedagógica. Nas palavras de Libâneo
(1994, p. 152): “[são] formas específicas da ação docente utilizadas em distintos métodos
de ensino”. Assim, para exemplificar esses procedimentos, Libâneo (1994) esclarece que:
“se é utilizado o método de exposição, podem-se utilizar procedimentos tais como leitura
e compreensão de um texto, [...] perguntas aos alunos para verificar a compressão do
exposto” (LIBÂNEO, 1994, p. 152).
No entanto, esses procedimentos didático-metodológicos devem ser pensados
como elementos constitutivos de uma realidade sociopolítica, que dependem de um
mercado, garantem determinadas modalidades de relações e participam na constituição
de uma dada memória. Enfim, como forma e expressão de lutas, força, dinâmica e
experiência histórica.
Considerando as problemáticas anunciadas, o artigo consiste uma discussão
acerca das aproximações teóricas e metodológicas possíveis entre a história e a Literatura,
uma abordagem dos usos da literatura como procedimento didático-metodológico no
ensino da História e uma analise sobre a utilização da Literatura de Cordel enquanto
linguagem alternativa adotada nas aulas de história do Ensino Fundamental através da
execução de um projeto de intervenção pedagógico.

No texto, se detém a discorrer sobre o uso da literatura nas aulas de história,
propondo reflexões teóricas e metodológicas sobre formas e possibilidades de manuseio
entre a Literatura e a História, discutindo o enfoque das diversas formas da literatura, mas
com o foco mais preciso na Literatura de Cordel.

2

HISTÓRIA

E

LITERATURA:

APROXIMAÇÕES

TEÓRICAS

E

METODOLÓGICAS

A História e a Literatura são discursos narrativos a respeito do mundo, os quais
se apropriam dele e lhes dão significados. O discurso histórico é uma tentativa de se
explicar o real por meio de um diálogo que se realiza entre o historiador e os testemunhos,
as fontes, que evidenciam, no mínimo, as representações do passado. Com base nesse
diálogo, o pesquisador explicita o real em movimento, a dinâmica, as contradições, as
mudanças e as permanências (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007). A obra literária, por
sua vez, não tem o compromisso nem a preocupação de explicar o real, nem tampouco de
comprovar os fatos, mas é uma espécie de transfiguração desse real, através de metáforas
que denotam uma visão de mundo. A literatura é, portanto, um produto artístico, porém
com raízes no social.
Segundo Pesavento (2006), os estudos sobre o imaginário trouxeram à tona
possibilidades de recuperação das formas de ver, sentir e expressar o real dos tempos
passados, e é nessa perspectiva que o olhar da história sobre a literatura tem se revelado
numa relação profícua.
Nesse sentido,

literatura e história são narrativas que tem o real como referente, para
confirmá-lo ou negá-lo, construindo sobre ele toda uma outra versão, ou ainda
para ultrapassá-lo. Como narrativas, são representações que se referem à vida
e que a explicam. [...] A literatura é, no caso, um discurso privilegiado de
acesso ao imaginário das diferentes épocas. No enunciado célebre de
Aristóteles, em sua ‘Poética’, ela é o discurso sobre o que poderia ter
acontecido, ficando a história como a narrativa dos fatos verídicos. Mas o que
vemos hoje, nesta nossa contemporaneidade, são historiadores que trabalham
com o imaginário e que discutem não só o uso da literatura como acesso
privilegiado ao passado — logo, tomando o não-acontecido para recuperar o
que aconteceu! — como colocam em pauta a discussão do próprio caráter da
história como uma forma de literatura, ou seja, como narrativa portadora de
ficção! (PESAVENTO, 2006, p. 3, grifos do autor).

Dessa forma, o historiador ao fazer uso da literatura é atraído não pela realidade
e sim pela possibilidade de nela encontrar pistas, rastros do real. Aos historiadores caberia
a abordagem dos fatos e só aos escritores seria permitida a ficção, entendida como
invenção dos eventos que narra. A História teria como compromisso a procura da
verossimilhança, a Literatura poderia ser fruto da pura imaginação. Nesse sentido,
segundo Chartier (1999), o historiador deve:

identificar histórica e morfologicamente as diferentes modalidades da
inscrição e da transmissão dos discursos e, assim, de reconhecer a pluralidade
das operações e dos atores implicados tanto na produção e publicação de
qualquer texto, como nos efeitos produzidos pelas formas materiais dos
discursos sobre a construção de seu sentido. Trata-se também de considerar o
sentido dos textos como o resultado de uma negociação ou transações entre a
invenção literária e os discursos ou práticas do mundo social que buscam, ao
mesmo tempo, os materiais e matrizes da criação estética e as condições de sua
possível compreensão. (CHARTIER, 1999, p. 197).

Albuquerque Júnior (2007), em seu texto, apresenta uma questão de gênero,
pregando que a História seria de gênero masculino e a Literatura de gênero feminino.
Sendo que a primeira falaria em nome da razão, da consciência, do poder, do domínio e
da conquista. Enquanto a segunda se identificaria com as paixões, com a sensibilidade,
com a dimensão poética e subjetiva da existência, sob influência da intuição e de
manifestações divinas.

A história uma narrativa solar que desconfia das sombras, que busca esclarecer
e aclarar, que busca tornar visíveis aos seres que ontem não passavam de
sombras na caverna. A literatura seria o discurso das auroras, pois buscaria
perceber como as coisas se movem a caminho de suas próprias formas
utilizando as menores sombras e os menores feixes de luz. [...] A Literatura é
que pode falar deste mundo informe de sensações, mundo que está próximo do
inumano. A história apenas se debruça sobre aquilo que nos faz ser, cada vez
mais, humanos. (ALBUQUERQUE JUNIOR. 2007 p.47).

Contudo, a leitura de textos literários pode nos oferecer pistas, referências do
modo de ser, viver e agir das pessoas, dos valores e costumes de uma determinada época.
Auxilia o desvendar da realidade, as mudanças menos perceptíveis, os detalhes sobre
lugares e paisagens, as mudanças naturais, os modos de o homem relacionar-se com a
natureza em diferentes épocas.
A literatura favorece um “mergulho” no cotidiano passado, nas mentalidades de
uma época, permitindo ao pesquisador realizar sua própria leitura da história e perceber
o reflexo das estruturas da vida social. Além de serem documentos de uma época, seus

autores pertencem a determinado contexto histórico e são portadores de uma cultura
exposta em suas criações, são artistas e, sobretudo, representantes de seu tempo.
A aproximação entre Literatura e História pode ser bastante interessante para a
produção historiográfica. Respeitadas as especificidades de cada uma das áreas, pode-se
dizer que há uma zona de fronteira que enriquece os conhecimentos de cada disciplina e,
principalmente, colabora para que o pesquisador tenha uma visão mais abrangente sobre
determinada obra, autor ou período. As produções literárias, como todas as atividades
humanas, são históricas e, portanto, possuem uma historicidade, pois se constituem,
atualmente, como fontes importantes para a escrita da história, possuindo sua própria
abordagem, tal como outros documentos.
A Literatura é uma linguagem constitutiva da realidade social, expressa
contradições, relações sociais e culturais. Ao problematizar a realidade, oferece ao
historiador, pistas e propostas reveladoras da identidade social, individual e coletiva.
Cabe, então, aos professores, explorá-la de forma criativa, combinando fontes e formas.
Portanto, a história e a literatura podem se aproximar e dialogar sobre a sociedade
e sobre os homens no tempo.

3 HISTÓRIA E LITERATURA NA SALA DE AULA

Tendo como tema principal, nesse trabalho, o uso da literatura como
procedimento didático-metodológico no ensino da História, ou seja, a literatura enquanto
meio/instrumento e/ou material alternativo para o processo de ensino-aprendizagem nas
aulas desta disciplina curricular, compreende-se que esse procedimento constitui-se como
uma prática que o professor de História engendra em sala de aula, empregada no ambiente
do aprendizado, no processo de ensino e aprendizagem da educação, que é trazido e
destinado como forma de instrução e informação, no qual o professor emprega toda a sua
arte de ensinar, visando à orientação e a eficiência do processo educacional.
Nessa perspectiva, entende-se que a Literatura também é uma forma ou meio
para se ensinar História, visto que várias produções literárias enfocam problemas sociais,
as quais também possibilitam o desenvolvimento do gosto pela leitura, da criatividade e
da criticidade, contribuindo para a ampliação do universo cultural e a compreensão do
mundo. Igualmente, fornece condições de análises mais profundas para o estabelecimento
de relações entre conteúdo e forma. Sendo que este também é meio pelo qual se pode
conseguir quebrar ou amenizar a rigidez do tradicionalismo. É a incorporação de um

trabalho interdisciplinar (Literatura e História) no processo de ensino e aprendizagem de
história.
A literatura com suas tramas e enredos que são a transfiguração do real permite
que o estudante mergulhe no rio do passado e nade na busca do cotidiano, da mentalidade
de uma época, do universo político e econômico. Permitindo, assim, a realização de sua
própria leitura da história e perceber o reflexo das estruturas da vida social. Além de
serem documentos de uma época, os autores pertencem a determinado contexto histórico
e são portadores de uma cultura exposta em suas criações, seguidores de determinada
corrente

artística

e

representantes

de

seu

tempo.

(PESAVENTO,

2006;

ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, et al).
Nessa perspectiva, por exemplo, acredita-se que as obras de literatos como
Machado de Assis ou de José de Alencar seriam as que melhor forneceriam uma descrição
da sociedade carioca no século XIX. Jorge Amado, por sua vez, não seria o mais adequado
para discorrer sobre a Bahia do século XX? Quem melhor ajudaria a entender a
mentalidade medieval do que a obra “O Nome da Rosa”, de Umberto Eco? Quem melhor
demonstraria a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, estopim para as Revoluções Inglesas
do século XVII, do que William Shakespeare?...
Tendo em vista estas indagações, compreende-se a pertinência de reflexão
docente em torno da seguinte questão: Será que o professor de história promovendo
discussões sobre textos literários, e os incorporando como instrumentos didáticopedagógicos em suas aulas, não as tornariam mais dinâmicas, produtivas e interessantes,
especialmente aos discentes?
Para tanto, a junção da Literatura com a História no ambiente escolar deve
propiciar um momento de reflexão que possa formar cidadãos, sujeitos leitores que
saibam questionar a autoria do texto, a intencionalidade da obra e os motivadores de tal
pensamento. Ao trabalhar a Literatura nas aulas de História, é preciso ter sensibilidade, é
necessário respeitar os limites próprios do discurso, e, ao mesmo tempo, não confundir
história com ficção ou aventura, pois se corre o risco também de promover nos alunos
uma concepção fantasiosa de história.
Considera-se, então, que se deve ter cuidado e respeitar os limites da Literatura.
Como uma totalidade artística, as obras literárias problematizam e, ao mesmo tempo,
afastam-se da realidade da criança, enquanto a história tem como objeto de estudo a
própria realidade em diferentes tempos e espaços. Todavia, o professor pode deixar as
contradições aflorarem, identificá-las, problematizá-las e compreendê-las com

criatividade e criticidade, a partir de um processo de ensino e aprendizagem livre de
preconceitos e estereótipos (FONSECA, 2003).
Assim sendo, evidencia-se a importância e exequibilidade do processo de ensino
e aprendizagem da história com a utilização da literatura, pois a literatura assim como a
história tem uma fonte inesgotável de conhecimento: o homem. O texto literário nas aulas
de história possibilita a contextualização e até mesmo a ilustração dos conteúdos,
construindo pontes de aprendizado e descortinado novos horizontes de ensino.

4 O ENSINO DE HISTÓRIA E A LITERATURA DE CORDEL: UMA
CONSONÂNCIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Era 19 de setembro do corrente ano quando o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), através do seu Conselho Consultivo, reunido no Forte de
Copacabana no Rio de Janeiro, reconheceu por unanimidade a Literatura de Cordel como
patrimônio cultural imaterial brasileiro, uma coroação do trabalho dos cordelistas
brasileiros, apesar dessa produção artístico-cultural existir há mais de um século.
A literatura de cordel emergiu, no Brasil, no final do século XIX. Quando se
efetivou, segundo Melo (2010), o surgimento das primeiras tipografias, a literatura de
cordel passou a ser produzida e consumida sob a forma de folhetos em grande escala. A
produção desse gênero literário passou a ocupar um espaço de criação percebido em
vários níveis como o simbólico, o artístico, o linguístico, o social, o político, o econômico
e o histórico. E essa repercussão se tornou possível em razão da

afirmação da cantoria como espetáculo popular, o aparecimento de narradores
brasileiros que introduziram novas temáticas ao consagrado repertório europeu
e a circulação dos poemas através dos jornais propiciaram as condições
favoráveis para a consolidação deste gênero literário (MELO, 2010, p. 57).

Os cordéis são obras impressas em poucas folhas, os quais abordam
problemáticas acerca do Nordeste, discutindo temas como: a seca, a pobreza, as
disparidades sociais, questões de terra, entre outros. Nesse sentido, essa Literatura se
torna uma forma de registro cultural e de memória popular, a qual pode ser analisada
através das representações empregadas pelos poetas de cordel nos folhetos que podem
mostrar outra visão dos momentos históricos testemunhados por eles ou vividos.

O cordel através da narrativa conta acontecimentos de um dado lugar ou período
e se transforma em documento, memória e registro da história. Esses acontecimentos dão
origem a uma crônica popular de sua época, uma visão dos fatos de origem nordestina em
suas raízes na linguagem do povo. O cordel é um material significativo para avaliar a
consciência crítica dos populares, o qual se constitui em um rico material de estudo
histórico-social e literário.
Grillo (2008) aponta que “inúmeros são os eventos do século XX contidos nos
folhetos que relatam o cotidiano da nossa História e nos quais são dadas representações
diversas das contidas nos livros didáticos”. (GRILLO, 2008, p. 83). Nesse sentido,
considera-se a pertinência de o professor de história, antes de tudo, selecionar cordéis que
tenham relação com o conteúdo programado. E essa é uma possibilidade explicitada nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s de História e Geografia), que defendem a
utilização de documentos históricos no processo de ensino e aprendizagem, pois devem
ser

[...] favorecidos os trabalhos com fontes documentais e com obras que
contemplam conteúdos históricos. [...] O confronto de informações contidas
em diversas fontes bibliográficas e documentais pode ser decisivo no processo
de conquista da autonomia intelectual dos alunos. Pode favorecer situações
para que expressem suas próprias compreensões e opiniões sobre os assuntos,
investiguem outras possibilidades de explicação para os acontecimentos
estudados. (BRASIL, 1998, p. 65).

Ou seja, a utilização do cordel em sala de aula deve ser pensada como uma forma
de complemento e apoio didático-pedagógico no ensino de história, pois o texto cogitado
tem que possuir atributos suficientes para atingir os objetivos propostos em relação aos
conteúdos curriculares.
A Fundação “Casa Rui Barbosa” possui um grande acervo digital de cordéis, que
podem

ser

acessados

no

site

por

meio

do

endereço

eletrônico:

www.casaruibarbosa.gov.br. Nesse acervo, o qual se teve acesso por meio de um DVD
com os arquivos gravados e disponibilizados pelo Núcleo de Documentação Histórica
Deusdedit Leitão (NDHDL), pertencente à UACS/CFP/UFCG, destacam-se alguns que
são pertinentes ao uso em sala de aula, tais como: Zé Baiano: o ferrador de gente e Volta
à seca: um menino no Cangaço, ambos versam sobre o movimento do Cangaço no Brasil
e escritos por Gonçalo Ferreira da Silva, os quais podem ser trabalhados nas aulas de
História. Esse autor também escreveu sobre outros temas como, por exemplo, a política,

quando retrata em alguns de seus escritos sobre a Vitória do presidente Fernando
Henrique Cardoso ou até mesmo A violenta disputa de Maluf com Tancredo.
Outro cordelista como Manuel d’Almeida Filho escreveu sobre diversos temas
como política, quando relata A vitória Getulista nas eleições de 50, ou também sobre o
cangaço quando escreve sobre Zé Baiano: vida e morta, dentre tantos outros assuntos
e/ou temáticas abordadas pelo autor.
Esses dois autores e algumas de suas obras são apenas para exemplificar a
diversidade e a pluralidade da Literatura de cordel. O acervo da Fundação Casa Rui
Barbosa também disponibiliza cordéis digitalizados de cordelistas como: Antônio
Ferreira, Francisco das Chagas, João Ferreira, João Martins, João Melquiadas, José
Camelo de Melo Resende, José Pacheco, José Soares, Manuel Pereira Sobrino, Minelvino
Francisco Silva, Raimundo Santa Helena, Francisco Sales, Rodolfo Coelho Cavalcante,
Severino Milanês da Silva, Silvino Pirauá de Lima, dentre outros gênios do cordel que
discorrem o cotidiano e os acontecimentos nele ocorridos em suas obras.
Sendo assim, para estudar a produção dessa cultura popular precisa-se,
principalmente, estar apto a se desvencilhar de todos os preconceitos, conceitos e
privilégios a códigos e significados de diferentes sujeitos sociais que compartilham num
mesmo espaço e tempo histórico, pois este é um rico material histórico-social que permite
resgatar versões que circulam em diferentes meios sociais e uma diversidade de críticas
em relação a classes e setores populares.
O Nordeste é muito privilegiado em relação à história contada por seus
narradores, homens de pouca instrução, mas que são grandes talentos para contar
histórias. Existem muitos poetas e cantadores, que vivem no Sertão de feira em feira
vendendo seus folhetos.
Em alguns casos falam da cultura popular como uma cultura dominada,
aniquilada pela cultura dominante, manipulada pela elite tornando-a assim folclorizada,
explorada. Na poesia de cordel há personagens estradeiros, astutos, trapaceiros, antiheróis que sobrevivem com “dramas” para escapar do sistema opressor, existem também
personagens do universo sertanejo que rever o mundo com humor (GRILLO, 2008).
Estudar o que é produzido por essa cultura é estar aberto a todas as
possibilidades, desvencilhar-se dos conceitos e preconceitos e privilegiar significados
produzidos por sujeitos históricos de um mesmo período e espaço. Cabe, portanto, ao
historiador compreender as variações e recriações que essas classes populares faz do que
é evidenciado. Nesse sentido, o estudo de Nascimento (2005) apresenta orientações

metodológicas bastante pertinentes, e até mesmo um plano de aula, para proceder com o
cordel na sala de aula. Segundo o autor, o professor, no uso da literatura de cordel nas
aulas de história, deve considerar determinados passos; quais sejam:

O primeiro passo é a crítica documental. O professor deve elaborar,
sistematicamente, uma quantidade significativa de questionamentos ao cordel
em foco, para que ele nos dê as respostas necessárias aos nossos objetivos [...]
após essa fase, o segundo passo consiste no planejamento da aula, [...] é
imprescindível redigir um plano de aula numa linguagem clara e objetiva e
entregá-lo aos alunos, [...] o terceiro passo é a comparação e o confronto de
documentos [...] abordar o mesmo tema a partir de duas visões antagônicas,
em que cada cordelista apresenta a própria visão dos fatos e acontecimentos.
[...] O quarto passo é articular o documento com o livro didático e tentar, se
possível, com a realidade do aluno. O professor deve comparar a visão dos
cordelistas com o conhecimento histórico do livro didático para ver se há
semelhanças e diferenças entre as interpretações (NASCIMENTO, 2005, p. 46).

Em meio a essa evidência da possibilidade da inserção da Literatura de Cordel
nas aulas de História, é necessário que professor pesquise cordéis que se articulem com o
conteúdo que está ou que será trabalhado em sala de aula, bem como deve propor aos
alunos uma atividade que os faça ser críticos e reflexivos perante o documento que está
em suas mãos. Ou seja, o cordel não deve ser concebido apenas como um suporte, mas
também como instrumento e/ou material que proporciona novos meios e formas de se
conceber o processo de ensino e aprendizagem dos saberes históricos.
Nessa perspectiva, no ano de 2017, fora desenvolvido, executado e premiado o
projeto de intervenção pedagógico “Construindo saberes históricos através da Literatura
de Cordel” aplicado no 9º ano do ensino fundamental da Escola Nossa Senhora de Fátima,
em Conceição – PB. O referido projeto foi inscrito no Prêmio Mestres da Educação da
Secretaria Estadual de Educação do Governo da Paraíba que visa selecionar boas práticas
pedagógicas desenvolvidas nas escolas da rede estadual de ensino.
A proposta consistiu no desenvolvimento de atividades nas aulas de História
utilizando-se como fonte de estudos e pesquisa a Literatura de Cordel, visando,
essencialmente, a construção dos saberes históricos em sala de aula. Assim, utilizamos
os cordéis enquanto linguagem alternativa adotada na sala de aula, para motivar o ensino
e a aprendizagem dos conteúdos escolares de História.
Com a execução do referido projeto, constatou-se que a presença da literatura de
cordel nas aulas de história despertou nos (as) educandos (as) o gosto pela leitura,
possibilitando conhecer o cotidiano passado, a mentalidade, o universo político,
econômico e a própria sociedade da época dos conteúdos históricos estudados, por meio

desses documentos escritos por homens e mulheres portadores (as) de uma cultura,
pertencentes a um contexto histórico, representantes de uma corrente artística e de seu
tempo.
Assim, realizamos atividades e oficinas didático-pedagógicas de leitura,
compreensão, interpretação e produção textual visando à acepção dos acontecimentos e
fatos históricos presentes metaforicamente nessas obras literárias.
O projeto objetivava, sobretudo, o estabelecimento de um diálogo, uma
articulação entre a História e a Literatura de cordel na sala de aula, através da realização
de atividades didático-pedagógicas que favorecessem o processo de ensino e
aprendizagem dos conteúdos de História. Especificamente, o referido projeto empreendeu
reflexões acerca da história e de seus conteúdos a partir da leitura de textos da literatura
de cordel, apresentou atividades escritas e discursivas que primaram pela leitura e
compreensão de textos, possibilitando a percepção dos contextos que se desenrolam
enquanto históricos e instigou o processo de produção textual: leitura, interpretação e
escrita.
Utilizando-se dos métodos disseminados pela “Escola Nova” o projeto foi posto em
prática. O modelo escolanovista prima pela participação dos alunos no processo de ensino e
aprendizagem, através da motivação e o professor se coloca como facilitador, promovendo a
autonomia dos (as) educandos (as).

A pedagogia da Escola Nova, ao contrário da tradicional, acredita que o aluno é o
principal agente no processo de ensino-aprendizagem, partindo de dois conceitos básicos:
o de disciplina espontânea e do ambiente previamente preparado. O ensino deve se
realizar a partir da motivação do aluno, o professor, nessa perspectiva, coloca-se como
um facilitador da aprendizagem, devendo promover a autonomia do aluno (MOREIRA;
VASCONCELOS, 2007).
No primeiro momento de execução das ações propostas pelo projeto, foram
realizados os planejamentos necessários à prática didático-pedagógica, bem como, foi
apresentado e discutido o projeto aos alunos e alunas do 9º ano do ensino fundamental. A
proposta foi bem recebida, tanto pelos discentes quanto pela comunidade escolar de modo
geral, pois visava essencialmente o estabelecimento de condições didático-pedagógicas
para que os alunos e alunas alcançassem os objetivos propostos pela disciplina e pela
prática educativa.
No segundo momento, foi comunicado à direção, a supervisão e ao corpo docente
da escola sobre o desenvolvimento do projeto através dos encontros pedagógicos, dos

planejamentos integrados e das reuniões ordinárias. Posteriormente, apresentamos a
proposta aos alunos e alunas da turma escolhida através de aulas expositivas e dialogadas
e usando slides, vídeos e textos.
Foram promovidas também rodas de leituras coletivas e individuais dos cordéis
em sala de aula e na biblioteca. Na oportunidade, todos (as) os (as) alunos (as)
participaram da leitura, dividindo as estrofes entre eles e argumentando sobre o que
haviam entendido daquilo que estavam lendo.
Também foram produzidos textos dissertativos a partir de questões objetivas sobre
os conteúdos discutidos com o uso da literatura de cordel como fonte principal. Essas
produções se deram tanto em grupos quanto individualmente. Confeccionamos materiais
visuais, criamos cordéis autorais e, por último, expomos e dialogamos com a escola de
modo geral as atividades realizadas.
Como o projeto estava vinculado ao Prêmio Mestres da Educação da Secretaria
de Educação do Governo da Paraíba, alguns descritores avaliativos de Língua Portuguesa
ou matemática precisavam ser cumpridos. Evidentemente, a afinidade maior da temática
do projeto se dava com a Língua portuguesa e, portanto, os descritores propostos pela
disciplina foram executados, pondo em prática, assim, a interdisciplinaridade.
O primeiro descritor dizia respeito às “práticas de leitura”, ocorrendo quando os
(as) alunos (as) liam os cordéis, localizando e inferindo as informações, inferindo também
o sentido de uma palavra ou expressão no contexto dos textos, identificando os assuntos
e temas, distinguindo os fatos e as opiniões e interpretando propriamente de forma correta
e satisfatória os versos e as estrofes dos poemas em cordel.
O segundo descritor requer a “relação entre textos”, nele os (as) alunos (as)
deveriam reconhecer semelhanças e diferenças de ideias e opiniões, comparando os
cordéis que versavam sobre o conteúdo da aula de história.
O terceiro descritor trata da “coesão e coerência”, utilizadas no processo de
produção dos textos de análises dos cordéis, sendo possível estabelecer relações de causa
e consequência, lógico-discursivas, bem como, reconhecer os recursos coesivos que
contribuem para a continuidade do texto, a questão geradora do enredo e os elementos da
narrativa, as partes principais e secundárias dos textos dos cordéis.
O quarto descritor - “relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido”- foi
trabalhado nas aulas expositivas e dialogadas com leituras, discussões e análises dos
cordéis, através da identificação dos efeitos de humor no texto, dos efeitos de sentido
decorrentes do uso de pontuação e outras notações e do reconhecimento tanto do efeito

de sentido decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos, quanto
decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões.
O quinto e último descritor utilizado buscou a compreensão da “variação
linguística” a partir da identificação das marcas linguísticas e evidenciando o locutor e/ou
o interlocutor nos textos dos cordéis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num encontro profícuo ao conhecimento, “no monte Olimpo”, as musas Clío e
Calíope, da História e da Literatura, respectivamente, se encontram para conversarem
sobre o cotidiano. Nelas constituem-se duas qualidades de deusas: a da representação e a
da transfiguração do real. A primeira preza pela veracidade dos fatos e, quando não
consegue, se envereda pelo caminho da verossimilhança. A segunda nem tanto assim,
mas para ela existe uma fonte de inspiração inesgotável, a realidade social, aonde encontra
lampejos para o enredo da obra.
Nesse sentido, entende-se que a História e a Literatura podem se aproximar e
dialogar, tendo em vista que são produções intelectuais acerca do mundo, bem como
encontram no cotidiano da sociedade fonte inesgotável de conhecimento. Esse diálogo
tornara-se possível, principalmente, a partir de um processo de abertura da História para
novas fontes, novos métodos, novas questões, novas formas de se fazer história, uma
verdadeira transformação da episteme histórica ocorrida a partir do movimento da Escola
dos Annales.
Assim, evidencia-se aqui a possibilidade didático-metodológica à construção
dos saberes históricos nas salas de aula, utilizando-se como fonte a literatura de cordel, a
qual é constituída de narrativas que adentram nos meandros do processo de construção da
história.
Essas obras possuem enredos particulares que descortinam os eventos e o
cotidiano da época, levando-nos a enveredar no mundo mágico das rimas e dos versos
cadenciosos da cultura popular que descortina uma época, um lugar. Assim, do diálogo
da História com a Literatura, de Clío e Calíope, surge a produção e a promoção dos
saberes históricos na sala de aula que é criativo e diversificado, que instrumentaliza e
torna mais empolgante e prazeroso o processo de ensino e aprendizagem em História.
A aproximação entre esses dois tipos de conhecimento pode ser bastante
interessante para o trabalho em sala de aula. Respeitadas as especificidades de cada uma

das áreas, pode-se dizer que há uma zona de fronteira que enriquece os conhecimentos de
cada disciplina e, principalmente, colabora para que o aluno tenha uma visão mais
abrangente sobre uma obra, um autor e seu período. As produções literárias, como todas
as atividades humanas, são históricas e, portanto, possuem uma historicidade, bem como
qualquer outro tipo de documento que possuem suas abordagens.
Assim, nas aulas de História, a Literatura torna-se uma fonte importante a ser
trabalhada, pois tendo como fonte uma determinada realidade social, expressa
contradições, relações sociais e culturais, bem como ao problematizar a realidade, oferece
ao historiador, ao professor e aos alunos pistas e propostas reveladoras da identidade
social e coletiva. Cabe, portanto, aos professores explorá-la de forma criativa,
combinando fontes e formas.
Portanto, estabelecer um diálogo, uma articulação entre História e Literatura na
sala de aula torna-se um ato benéfico ao processo de ensino e aprendizagem, pois além
de renovar a prática dos professores, instiga a curiosidade nos alunos em razão de que a
Literatura pode fornecer à História os rastros que nela foram impressas pelo tempo e pelo
espaço, pistas, histórias individuais e coletivas, memórias de um dado momento histórico.
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RESUMO
O cyberbullying ou bullying virtual é um fenômeno contemporâneo, associado ao
surgimento da internet e se caracteriza pelo uso das tecnologias como recurso para a
adoção de comportamentos deliberados, repetidos e hostis, de um indivíduo ou grupo,
que pretende causar danos a outro(s). Esses espaços virtuais tem sido utilizados por
pessoas ou grupos para difamação de outras e se tornado um ambiente propício para
disseminar o ódio. As demonstrações de intolerância à diversidade nas redes sociais vão
desde comentários racistas, homofóbicos, xenófobos e sexistas até ameaças de morte ou
desejo explicito de que isso aconteça a pessoas em particular ou determinados grupos que
pensam ou se posicionam ideologicamente diferente. A escola é um espaço diversificado
e conflituoso e as aulas de história apresentam-se como um espaço bastante oportuno para
o debate sobre essas e outras questões, considerando-se o caráter problematizador da
disciplina.
Palavras-chave: Cyberbullying; Discurso de ódio; Ensino de História.

INTRODUÇÃO
O bullying é um fenômeno bastante discutido nos dias atuais. Não se trata de um
evento novo, pois a violência que o caracteriza sempre existiu. Não se resume ao ambiente
escolar, está presente em todos os lugares onde existem relações interpessoais.
Muitas vezes é na escola onde ele se desenvolve de maneira mais perversa entre
alunos e professores. É mais comum entre os adolescentes, mas também está presente
entre crianças e adultos. O bullying é uma violência que pode se caracterizar por agressão
física, moral ou psicológica e pode ter consequências que vão desde problemas de
autoestima ao suicídio.
A palavra bullying é de origem inglesa e adotada em muitos países para definir o
desejo consciente e deliberado de maltratar outra pessoa e colocá-la sob tensão.
Entendemos por bullying o comportamento premeditado de maneira sistematizada de um
indivíduo ou grupo em relação a outros, com a intenção de ferir, intimidar, ofender,
discriminar, humilhar, perseguir ou amedrontar com ações sistematizadas.
Nos últimos anos, a prática do bullying tem ganhado grande repercussão social
nos meios de comunicação e nas redes sociais a nível mundial. No Brasil, as autoridades
têm voltado a sua atenção para esse fenômeno, levando a entidades como o CNJ
(Conselho Nacional de Justiça) a editar cartilhas esclarecendo o assunto.
O bullying é um termo ainda pouco conhecido do grande público. De origem
inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizado para qualificar
comportamentos agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por meninos
quanto por meninas. Os atos de violência (física ou não) ocorrem de forma
intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram
impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos
não apresentam motivações específicas ou justificáveis. Em última instância,
significa dizer que, de forma „natural‟, os mais fortes utilizam os mais frágeis
como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar,
intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas. (CNJ, 2010, p. 07).

A adoção universal do termo bullying foi decorrente da dificuldade em traduzi-lo
para diversas línguas. De acordo com LOPES (2005), o fenômeno começou a ser
estudado na Suécia, na década de 1970. No cenário brasileiro, foi, sobretudo, na década
de 1990 que o bullying passou a ser discutido, mas foi, a partir de 2005, que o tema passou
a ser objeto de discussão em artigos científicos (p.164).
O bullying pode se manifestar através de apelidos, xingamentos, humilhações,
agressões verbais, psicológicas ou físicas. Ele consegue ser sutil, grosseiro, momentâneo

ou duradouro; simples ou até sofisticado tecnologicamente. No campo virtual, esse tipo
de manifestação é comumente chamado de bullying virtual ou cyberbullying.
As tecnologias da informação e comunicação trouxeram novas formas de
interação entre as pessoas e provocaram mudanças significativas nas formas de se
comunicar e se relacionar. Grandes distâncias geográficas foram diminuídas pelo uso da
comunicação pela internet, mas parece que as pessoas estão perdendo a capacidade de
interação com as que estão mais próximas do seu convívio. Parece que as pessoas tem
conversado cada vez menos umas com as outras quando estão no mesmo espaço.
O acesso, compartilhamento e produção de informação nos dias atuais se
intensificou e, qualquer indivíduo com acesso à internet, é capaz de produzir conteúdo de
entretenimento, educacional ou de opinião e compartilhá-los para que outras pessoas
possam vê-lo.
O cyberbullying ou bullying virtual refere-se ao uso dessas tecnologias (blogs, emails, telefones celulares, fotos digitais, sites pessoais difamatórios, ações difamatórias
online em redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter etc.) como recurso para a
adoção de comportamentos deliberados, repetidos e hostis, de um indivíduo ou grupo,
que pretende causar danos a outro(s).
Em sua definição o bullying (violência verbal, física entre outras, que seja
intencional e repetitiva) ocorre no mundo real, enquanto o cyberbullying no
mundo virtual, os agressores se encontram no anonimato, utilizando-se de
nomes falsos, apelidos ou ainda se fazendo passar por outras pessoas. Sua
ocorrência se dá através de e-mails, torpedos, blogs ou MSN, onde os
agressores espalham rumores sobre as vítimas ou seus familiares, ou ainda em
através do Orkut onde as vítimas são excluídas ou expostas de forma vexatória
(FANTE; PEDRA, 2008, p. 34).

Esses espaços virtuais, além de estarem sendo utilizados por pessoas ou grupos
para difamação de outras, tem se tornado um ambiente propício para destilar ódio em
relação a grupos específicos como: gays, pobres, nordestinos, mulheres, negros,
indígenas, movimentos sociais, dentre outros. Numa tentativa de deslegitimação das lutas
históricas travadas por esses grupos.
As demonstrações de intolerância à diversidade nas redes sociais vão desde
comentários racistas, homofóbicos, xenófobos e sexistas até ameaças de morte ou desejo
explicito de que isso aconteça a pessoas em particular ou determinados grupos que
pensam ou se posicionam ideologicamente diferente.

O discurso de ódio compõe-se de dois elementos básicos: discriminação e
externalidade. É uma manifestação segregacionista, baseada na dicotomia

superior (emissor) e inferior (atingido) e, como manifestação que é, passa a
existir quando é dada a conhecer por outrem que não o próprio autor. A fim de
formar um conceito satisfatório, devem ser aprofundados esses dois aspectos,
começando pela externalidade. A existência do discurso de ódio, assim toda
expressão discursiva, exige a transposição de ideias do plano mental (abstrato)
para o plano fático (concreto). Discurso não externado é pensamento, emoção,
o ódio sem o discurso; e não causa dano algum a quem porventura possa ser
seu alvo, já que a ideia permanece na mente de seu autor. (SILVA, NICHEL,
MARTINS, BORCHARDT, 2011, p.447)

Na perspectiva de GLUSKSMANN (2007), a explicitação do discurso do ódio
não é algo neutro ou sem direção, muito pelo contrário, “ele escolhe cuidadosamente tudo
aquilo que adora e que abomina, a fim de detestar ainda mais e encontra meios de odiar
sem trégua e sem fim”. Esse alvo pode ser a mulher, o negro, o homossexual, o judeu, o
estrangeiro, ou seja, aquele que, numa lógica padronizadora, é visto como diferente ou
desviante ou imoral ou demoníaco. (p.266)
O isolamento, o suposto anonimato e a ausência de um interlocutor presencial no
momento de construir raciocínios argumentativos para serem publicados e
compartilhados nas redes sociais, manifestam um discurso construído que replica e
radicaliza os conflitos da realidade social de maneira elaborada e sistematizada.
Com seus ornamentos tradicionais – raiva, cólera, bestialidade, ferocidade –
dos quais ele exibe um arsenal completo, o ódio acusa sem saber. O ódio julga
sem ouvir. O ódio condena a seu bel-prazer. Nada respeita e acredita encontrarse diante de algum complô universal. Esgotado, recoberto de ressentimento,
dilacera tudo com seu golpe arbitrário e poderoso. Odeio, logo existo
(GLUSCKSMANN, 2007, p. 12)

Para GLUCKSMANN (2007), o ódio não é um fenômeno irracional, restrito ao
campo dos sentimentos obscuros, mas sim um “discurso”, ou seja, mesmo que não resista
a contra-argumentos ou que não apresente razões suficientes para sua própria
manutenção, o ódio é uma expressão articulada, intencional e preparada por meio de uma
linguagem verbal. (p.15)
As intimidações, a coerção e as ameaças feitas nos perfis públicos a todo instante,
revelam um ódio extremo, um total desrespeito a qualquer forma de pensar diferente.
Basta se posicionar favorável ou desfavoravelmente a algo ou alguém para imediatamente
virar alvo de agressões morais que podem se materializar no mundo físico, culminando
inclusive com a sua morte. Como se não bastasse, no mundo virtual, nem sempre o
agressor pode ser identificado, pois muitas vezes se trata de um perfil fake, o que acaba
dificultando uma investigação ou até mesmo a punição de quem comete o crime.

Segundo Pinheiro (2008), são inúmeras as dificuldades por parte daqueles que
investigam, pois muitas vezes não possuem o preparo necessário para utilizar as novas
tecnologias e isso se agrava quando aquele que dissemina o ódio age no anonimato.
Entre esses obstáculos tem-se a questão do anonimato, os múltiplos endereços
de um mesmo sítio, a criação de perfis pessoais falsos e de comunidades com
fórum fechado, ao que se somam as dificuldades em virtude do despreparo dos
agentes investigadores quanto aos usos das novas tecnologias. Nesse sentido,
percebe-se a necessidade de adequação, de “flexibilidade de raciocínio”
(PINHEIRO, 2008, p. 35)

As redes sociais, pensadas como instrumentos de aproximação das pessoas,
demonstram também ser um espaço de intolerância, divisão e segregação, distanciando
cada vez mais quem já está longe ou aqueles que estão próximos, à medida que
exercitamos a nossa liberdade de expressão para difundir o ódio. Temos vivido a nível
planetário uma guerra virtual sem nenhuma razão explícita, com causas diversas e
consequências inimagináveis.

A intolerância coloca-se antes de qualquer doutrina. Nesse sentido, a
intolerância tem raízes ideológicas, manifesta-se entre os animais como
territorialidade, baseia-se em relações emotivas muitas vezes superficiais – não
suportamos os que são diferentes de nós porque têm a pele de cor diferente,
porque falam uma língua que não compreendemos, porque comem rãs, cães,
macacos, porcos, alho, ou porque se fazem tatuar... (ECO, 2001, p.114)

No Brasil, durante o processo que culminou com o impeachment da presidente
Dilma Rousseff em 2016, parece ter se intensificado nas redes sociais as manifestações
de ódio fundamentadas por tendências ideológicas divergentes. De um lado estavam os
que afirmavam se tratar de um golpe, do outro, os que defendiam a saída da presidente
eleita democraticamente, atribuindo ao PT – Partido dos Trabalhadores, o mérito pela
corrupção histórica vivida no país.
A grande mídia, posicionada de maneira tendenciosa e imparcial aprofundou essas
diferenças, criando assim o cenário perfeito para o público se digladiar. Surgiram então,
das catatumbas da velha política conservadora brasileira, candidatos extremistas e
fundamentalistas como Jair Bolsonaro do PSC – Partido social Cristão, com suas falas
preconceituosas e contraditórias, trazendo a tona discursos retrógrados que pareciam estar
superados e despontando como o nome certo para ocupar o cargo de próximo presidente.
Conforme Silva et al. (2011) precisa ser externalizado pelo emissor para ser
caracterizado como tal: “O discurso de ódio compõe-se de dois elementos básicos:
discriminação e externalidade. É uma manifestação segregacionista, baseada na

dicotomia superior (emissor) e inferior (atingido) e, como manifestação que é, passa a
existir quando é dada a conhecer por outrem que não o próprio autor.”(p.447)
Nos centros dos debates, associados ao seu nome estão todos os tipos de
intolerância e discursos repugnantes e absurdos que se possa imaginar. O que é espantoso
é perceber que entre os jovens sua aceitação é muito grande. Parte deles o idolatra.
Quando se evoca o nome do tal político, é muito comum vir acompanhado do termo mito.
Entre aqueles que não simpatizam com a postura de Bolsonaro, há os que o comparam
com Adolf Hitler, fazendo uma analogia ao nazista alemão.
No período em que iniciava a escrita desse texto, um colega de sala do Mestrado
Profissional em Ensino de História - PROFHISTÓRIA, da Universidade Regional do
Cariri – URCA, fez um comentário numa postagem feita pela History 1na sua página no
Facebook. Exatamente no dia 30 de abril de 2018. A mensagem postada na fanpage do
canal mencionado fazia referência ao aniversário de morte de Hitler. Na ocasião o usuário
em questão escreveu o seguinte comentário: “Ele está no Brasil, mas mudou de
identidade. Hoje ele se chama Bolsonaro. kkkkkk”.
Menos de uma hora após o comentário feito, já haviam mais de 200 outros
relacionados ao seu, com ofensas que buscavam atingi-lo moralmente, com provocações
que iam desde a sua orientação sexual, sua naturalidade, desempenho profissional à
desejos do tipo: “Se Bolsonaro for eleito, tomara que ele faça com os petistas,
esquerdopatas e petralhas o que Hitler fez com os judeus na Alemanha.”
Para Brugger (2007) “a maioria das definições, o discurso do ódio refere-se a
palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor,
etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar violência,
ódio ou discriminação contra tais pessoas.” (p.118)
No Brasil tem sido corriqueiro esse tipo de manifestação nas redes sociais. Uma
parte considerável dos que usam a internet para disseminar o ódio são jovens em idade
escolar. Não é a toa que tem crescido consideravelmente as notícias envolvendo alunos e
professores envolvidos em casos de cyberbullying e discursos de ódio. O que é bastante

1

History é um canal de televisão por assinatura americano cuja programação é focada essencialmente em
conteúdos de teor histórico e científico, abordando também temas atuais de relevância. Há muitas críticas
em relação as suas produções por parte de historiadores no mundo todo.

preocupante. E isso ficou ainda mais evidente a partir de 2013 e intensificou-se em anos
eleitorais.
De acordo com a legislação brasileira, promover a divulgação do nazismo, seus
símbolos para a sua promoção, assim como a prática do racismo que é a ofensa,
discriminação, intimidação e ameaça ao outro pelo fato de ter outra raça ou etnia, em
qualquer meio ou forma de comunicação, são crimes. Mas há uma grande diferença entre
liberdade de expressão e discurso de ódio. E como o discurso de ódio não tem previsão
legal, não tem uma lei que o define, o emissor manifesta suas opiniões odiosas muitas
vezes utilizando o direito à livre liberdade de expressão como proteção ao seu discurso
Se há alguns séculos a propagação de ideias se restringia a um público pequeno,
letrado e próximo, hoje essa divulgação alcança um espectro muito mais amplo de
pessoas, devido à evolução dos meios de comunicação. Com o advento da internet,
existem inúmeras possibilidades de se compartilhar mensagens de ódio. Seja através de
um meme, um áudio, um vídeo, uma charge, ETC.
O discurso de ódio tem o objetivo de atingir minorias sociais para que não sejam
vistas com os mesmos direitos garantidos à maioria dominante do poder. Essas minorias
tornam-se vítimas de preconceito, discriminação, exclusão e, em alguns casos extremos,
de violência física. O discurso funciona como um vetor para essa violência, estimulando
e replicando a mensagem contra seus alvos para que abandonem o espaço do debate
público, cerceando sua representatividade.
As ações de ódio nas redes sociais estão alcançando uma visibilidade cada vez
maior. Se por um lado isso amplia o debate de ideias, por outro lado, pode conquistar
adeptos a compartilhar e apoiar esses ideais. Durante as eleições de 2018, o que pudemos
observar foi que muitas vezes quem não tinha coragem de expor seu pensamento,
começou a se reconhecer nas falas do atual presidente, o que revela o quanto nós
brasileiros somos conservadores e autoritários. O perigo do discurso de ódio está em sua
manifestação no mundo real, sob a forma de atos violentos. Os discursos de ódio e as
ideias fascistas precisam ser combatidas incansavelmente a todo instante, em todos os
espaços, reais ou virtuais.

As aulas de história como espaço de construção da tolerância
Não é de hoje que ser professor de história se apresenta como um desafio. Mas
isso ainda fica mais evidente quando se tem um chefe de Estado que deixa claro sua

posição autoritária e conservadora em suas redes sociais, e faz uso de uma narrativa que
desqualifica os educadores, a educação e a disciplina histórica.
Não podemos desconsiderar que as mídias digitais e a internet trouxeram
mudanças substanciais em todas as esferas da vida humana, inclusive a escola e sua
produção curricular. As relações humanas, no ambiente familiar e escolar foram
fortemente impactadas com o uso das redes sociais por um público cada vez mais precoce.
Nos dias atuais, embora uma grande parte das escolas estejam equipadas com
computadores e conectadas a internet, estas parecem não saber lidar pedagogicamente
com essas ferramentas. É muito comum no ambiente escolar os alunos serem proibidos
de utilizar os laboratórios de informática das escolas sob a alegativa de que os mesmos
interessam-se apenas pelo Facebook, por exemplo.
Nesses casos o professor acaba perdendo a oportunidade de construir com seus
alunos formas alternativas de utilização desses espaços virtuais e de discutir situações
relevantes como os preconceitos e os discursos de ódio que circulam nesses ambientes.
A escola é um lugar onde devemos aprender a respeitar e a valorizar as diferenças.
As aulas de história podem e devem ser um espaço para desconstrução de preconceitos e
de discursos intolerantes à medida que possibilita o contato com versões diferentes sobre
um mesmo acontecimento e propõe o debate reflexivo acerca de novas possibilidades de
encarar como os processos se dão.
Nas aulas de história, bem como nas demais disciplinas, é possível repensar o
impacto das tecnologias nas novas gerações e nas formas de se comunicar, sem deixar de
lado valores como a tolerância e o respeito. Precisamos encontrar os caminhos de
entendimento para a construção de paradigmas éticos, seja no mundo real ou virtual,
reforçando a necessidade de aceitação ao outro e ao que ele pensa.

No mundo online, convergem práticas sociais distintas: informação e
entretenimento; trabalho e lazer; local e global; público e privado; discurso do
ódio e discurso respeitoso das diferentes posições. Nessa convergência, faz-se
necessário e urgente formar jovens capazes de ler criticamente as mensagens
encontradas nas mídias sociais, não somente as que são apresentadas em texto
escrito, mas também em audiovisual, imagem, música, animação ou
hipertexto. As novas gerações demandam o desenvolvimento da autonomia e
do pensamento crítico, exercendo habilidades de produção criativa, mas
sempre com respeito à opinião dos demais (DANIELS, 2008; JENKINS,
2009)

.
O exercício da tolerância em sala de aula surge, então, como resposta contra a
ignorância, a intolerância e o discurso do ódio à diferença. Sendo assim, é fundamental

que ao tratarmos de tolerância, pensemos na natureza, nas causas e nas consequências da
intolerância e dos discursos de ódio, de modo a problematizar os fenômenos e analisa-los
de modo crítico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espaço escolar é marcado pela diversidade. O bullying vivenciado na escola tem
formas variadas e não é difícil ser identificado. Suas causas podem ser diversas, podendo
estar relacionadas a questões variadas como: altura, peso, cor da pele, religião, sexo,
orientação sexual, classe econômica, jeito de se vestir, Etc.
Como se não bastassem os conflitos existentes no interior da escola, motivados
por fatores internos e externos diversos, temos visto crescer nos últimos anos os embates
nos ambientes virtuais e que acabam adentrando o universo da escola, por envolver
sujeitos escolares.
Com o advento das novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, uma
nova forma de bullying, conhecida como cyberbullying, tem sido observada com uma
frequência cada vez maior no mundo. Nos anos 2000, os conflitos e discursos de ódio na
internet tem se propagado significativamente e sido pauta de debates em diversos espaços.
Mas, parece que a escola tem ignorado essa realidade ou não tem lhe dispensado
a atenção necessária. Precisamos convencer os jovens da importância de reconhecer a
diferença como um valor legítimo para as sociedades multiculturais, tanto a de opinião
quanto a das diferentes identidades que dignamente nos constituem como seres humanos.
Se somos capazes de aprender a odiar uns aos outros e demonstrar isso com tanta
intensidade no mundo físico e virtual, temos a capacidade de reconhecer que precisamos
reaprender a nos aproximar uns dos outros e encontrar esses caminhos de tolerância frente
a violência cotidiana.
As redes sociais, a escola, as aulas de história e o professor podem contribuir nesse
aprendizado. Uma mudança de paradigmas se faz urgente e necessária. As aulas de
história devem ser um espaço de debate e combate a intolerância. O professor deve ser o
agente que mediará os conflitos existentes e a sala de aula o espaço para a construção da
tolerância.
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RESUMO
Este artigo, parte de uma pesquisa em andamento no programa do ProfHistória–URCA,
objetiva apresentar perspectivas de ensino de História, a partir das HQs Cumbe (2018) e
Angola Janga: uma história de Palmares (2017), de Marcelo D’Salete. Assim, partindo
da análise das HQs, seguida de breve estudo bibliográfico, trata-se de estabelecer pontos
que permitem abordar a temática da resistência negra contra a escravidão, em sala de aula.
Na perspectiva teórico-metodológica, visando explorar a relação História em Quadrinhos
e História, a narrativa gráfica foi compreendida através dos elementos propostos por
alguns autores como Vilela e Vergueiro (2006) para refletir sobre o seu uso didático. Para
efeito de discussão, o artigo está divido em duas seções. Na primeira, realizou-se a
contextualização da escravidão na América portuguesa, destacando-se a resistência negra.
Na segunda, procurou-se estabelecer a compreensão das HQs a partir do arcabouço
teórico da Aprendizagem Histórica (RÜSEN, 2012).
Palavras-chave: Ensino de História; Aprendizagem Histórica; Resistência Negra;
Escravidão; História em Quadrinhos.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado (em andamento) que tem como
objetivo investigar a relação entre aprendizagem histórica e Histórias em Quadrinhos
(HQs), percebendo os mesmos como arrimos da memória social e da produção cultural,
e ainda, operando uma reflexão sobre as experiências do tempo e a competência narrativa
no ensino de História.
Nesse texto, buscaremos apresentar perspectivas de ensino de História, a partir
das HQs Cumbe (2018) e Angola Janga: uma história de Palmares (2017), de Marcelo
D’Salete. Bem como, acompanhado de um breve estudo bibliográfico, estabelecer pontos
que permitem abordar a temática da resistência negra contra a escravidão, em sala de aula,
mobilizando conhecimento histórico por meio da aprendizagem histórica com HQs.
As perspectivas dessa abordagem foram produzidas a partir das leituras na
disciplina Seminário de Pesquisa e da orientação da Profª Paula Cristiane de Lyra Santos
e fazem parte do projeto de pesquisa “Histórias em quadrinhos e experiências do tempo:
competência narrativa e aprendizagem histórica a partir das HQs “Angola Janga: uma
história de Palmares (2017)” e “O melhor que podíamos fazer (2017) ” de Thi Bui -,
vinculada à linha Linguagens e Narrativas Históricas: Produção e Difusão.
Nos últimos anos, as HQs como artefatos da cultura história têm se ocupado cada
vez mais em levantar temas históricos com propostas relacionadas ao ensino e
aprendizado histórico. Assim, podemos compreendê-las como um aspecto decorrente da
História Pública, e, portanto, representações veiculadas pela mídia, nos remetendo as
funções do conhecimento histórico na vida cotidiana. Por isso, uma ferramenta e/ou fonte
histórica para o ensino de História.
Inicialmente, entendemos que a ambiência escolar é por primazia um espaço da
experiência social, em que a cultura se evidencia, englobando a cultura juvenil e os
artefatos da cultura histórica, tais como livros, filmes, séries televisivas, novelas, sites,
redes sociais, fotografias, e em especial para este estudo, as histórias em quadrinhos,
(RÜSEN, 2007) por possibilitarem a compreensão sobre as experiências temporais
através da linguagem gráfico-visual.
Em termos de classificação, de maneira bastante ad hoc, considerando em nossa
labuta as HQs cujo enredo apresenta uma representação do passado ou um enredo em
algum lugar do passado, catalogamos as narrativas gráficas em: 1) ficção inserida em
realidade histórica (ficção-histórica); 2) memórias gráficas; 3) biografias em quadrinhos;
4) comics ou de super-heróis e 5) narrativas históricas gráficas (FRONZA, 2007; 2012).

Todas elas, à sua maneira, procuram dar sentido ao passado, algumas, pelo trabalho com
fontes históricas, aproximam-se do trabalho dos historiadores.
A respeito da resistência negra contra a escravidão, encontramos várias histórias
em quadrinhos, desde narrativas gráficas voltadas ao público infantil, como Resistência
e coragem: a história de Zumbi dos Palmares (2009), de Antonio Cedaz; O Quilombo
Orum Aiê (2010), de André Diniz, até Cumbe (2018) e Angola Janga (2017), de Marcelo
D’Salete, frutos de 10 anos de pesquisa sobre o Palmares. Além de Zumbi dos Palmares
(1955), escrita por Clóvis Moura e desenhada por Álvaro Moya, uma das primeiras sobre
a temática.
Essas artes sequenciais, ao seu modo, compreendem com seus roteiros e
ilustrações, interpretações sobre a experiência do tempo e a temporalidade, tanto de seus
artistas como as experiências e expectativas dos sujeitos presentes na narrativa gráfica.
Por sua vez, a construção dessas narrativas ocorre de diversas concepções, científico ou
não científico, e algumas até assemelhando-se à prática historiográfica.
Para efeito de discussão, o artigo está divido em duas seções. Na primeira,
realizou-se a contextualização da escravidão na América portuguesa, destacando-se a
resistência negra. Na segunda, procurou-se estabelecer a compreensão das HQs, a partir
do arcabouço teórico da Aprendizagem Histórica (RÜSEN, 2012), com o objetivo de
oferecer uma compreensão do passado histórico através das narrativas gráficas.

ESCRAVIDÃO E RESISTÊNCIA NA AMÉRICA PORTUGUESA

A experiência temporal da escravidão na América portuguesa penetrou em todos
os aspectos da sociedade durante os mais de três séculos em que vigorou a instituição
escravocrata. Essa forma de subordinação e exploração movimentou um conjunto
econômico e social geograficamente vasto. Desse modo, o trabalho escravo estava
presente na mineração, no plantation, agricultura de subsistência, pecuária, em ofícios
manuais e nos serviços domésticos.
Como aponta Santos (2010),
A associação do escravismo com a produção açucareira, e deste com a
existência de população negra nas regiões tem sido motivo de um erro
conceitual na história brasileira. Num exame amplo do escravismo no Brasil
vemos que em muitos estados a atividade econômica escravista esteve ligada
a outras culturas que não a da cana, como a do cacau, algodão e coco
(sobretudo a fibra de coco). Ou então as atividades da pesca, da navegação,
das atividades urbanas e a mineração.

Entretanto, o funcionamento e a dinâmica da escravidão praticada pelas nações
europeias em seus impérios coloniais na América, não ficou restrito apenas ao sistema
econômico. Ela delineou hábitos, padrões e condutas. Urdiu sentimentos, valores e ritos
de obediência e subordinação. Além disso, estabeleceu desigualdade sociais e raciais –
visto que a escravidão praticada neste período possuía uma base racial indiscutível, e a
cor negra foi paulatinamente vinculada ao trabalho escravo.
Esse fato fica evidente nas narrativas presentes nas aulas de histórias e nos livros
didáticos. Enquanto indivíduo, o negro é sempre retratado no coletivo e raramente como
sujeito. Ao mesmo tempo que, como escravo, são compreendidos como mera mercadoria,
objeto e mão de obra do regime escravista de produção. Desse modo, a presença negra no
ensino de história é marcada pela desumanização e estigma, uma vez que, “a negação da
visibilidade do escravizado acha-se sedimentada numa visão tradicional acerca da
escravidão negra no Brasil que reduzia a participação do negro na história do nosso país
à condição de mão de obra, ou ainda do “não-ser” (MARÇAL, 2009).
Dessa forma, as narrativas ainda reproduzem o discurso historiográfico presente
nos livros didáticos dos anos de 19802. Nessas abordagens,
O negro foi frequentemente associado na historiografia brasileira à condição
social do escravo. A menção ao primeiro remete-se quase automaticamente à
imagem do segundo. Negro e escravo foram vocábulos que assumiram
conotações intercambiáveis, pois o primeiro equivalia a indivíduos sem
autonomia e liberdade e o segundo correspondia – especialmente a partir do
século XVIII – a indivíduo de cor. Para a historiografia tradicional, este
binômio (negro-escravo) significa um ser economicamente ativo, mas
submetido ao sistema escravista, no qual as possibilidades de tornar-se sujeito
histórico, tanto no sentido coletivo como particular do termo, foram quase
nulas (CORRÊA, 2000, p. 87).

Contudo, é principalmente a partir da década de 1980 que se verificam grandes
inovações na historiografia sobre a escravidão no Brasil. A ampliação e multiplicidade de
fontes e de temas abordados possibilitaram refletir sobre as histórias de vida de
personagens e de famílias escravizadas. Como aponta Chalhoub e Silva, nessas pesquisas
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“articulavam-se maneiras de inquirir as experiências dos próprios escravos, entender o
sentido que eles mesmos conferiam aos seus labores e lutas cotidianas, resgatá-los enfim
da enorme condescendência da posteridade” (2009, p. 22).
É importante ressaltar que muitas dessas pesquisas dissertam sobre diversos
aspectos relacionados a experiência temporal dos escravos sem ignorar a opressão e a
violência como características essenciais do período. Por sua vez, essas abordagens
reivindicavam novas problematizações de pesquisa e a análise de outros tipos de fontes
históricas “num contexto em que a violência das relações escravistas era ponto de partida
da análise, e não modo de arrestar a investigação no momento mesmo em que devia
iniciar-se” (CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 22).
No âmbito escolar, a institucionalização da Lei 10.693/2003 viabilizou debates,
conversas e novas narrativas em sala de aula a respeito dos negros. Esse instrumento legal,
tornou possível que a resistência negra contra a escravidão explícitas, como as fugas e os
quilombos, e as implícitas, negociações, experiências e expectativas de vida, fizessem
parte do ensino de História. Sem, contudo, adjetivar a escravidão na América portuguesa
como brando, harmonioso, consensual e benevolente presente em Casa Grande e Senzala,
publicado nos anos 1930. Tampouco como “algo bom”, porque os escravos não eram tão
miseráveis e nem tão agredidos e ultrajados, visto que havia uma espécie de “igualdade”,
sendo que senhores e escravos trabalhavam juntos e tinham a mesma qualidade de vida.
No que tange à resistência negra contra escravidão, as primeiras manifestações
aconteceram, ainda na África, “no momento em que os negros e negras eram capturados,
amarrados e amontoados em armazéns, à espera dos navios que os trariam para o Novo
Mundo” (LEITE, 2017, p. 67). Nos dias em que permaneciam enclausurados, entre o
carrego completo e o início da travessia pelo Atlântico, os africanos
não permaneciam quietos, resistiam de todos os modos possíveis, sendo mais
comum a rebelião. Há registros de rebeliões na ilha de são Tomé; e também a
bordo dos navios negreiros irromperam revoltas nas quais, os escravos
matavam marinheiros e europeus, jogava-os nas águas salgadas do Atlântico e
tomavam o comando dos navios. [...]. E quando resistir se tornava impossível,
restava-lhes aguentar as condições desumanas da viagem que, muitas vezes
causavam-lhes a morte (LEITE, 2017, p. 67).

No ensino de História, as narrativas apontam para distintas formas de contendas
contra o trabalho escravo e ao sistema colonial. A renitência não se restringia à rebelião,
à fuga e à formação de quilombos, apesar de serem os maiores símbolos da resistência
negra na América portuguesa e durante o Império. Afinal, os quilombos simbolizavam e

representavam o fim das agressões físicas, do trabalho compulsório, da submissão ao
senhor de escravos. Bem como, a construção e manutenção das identidades culturais.
Há documentos e estudos indicando casos de envenenamentos dos senhores por
cativos domésticos, criação de redes de solidariedade, abortos, banzo e suicídios.
Criaram, ainda, situações e condições sociais específicas como as relações de amizade,
solidariedade, amor, da mesma maneira que desenvolveram diversas resistências
culturais. Sobre as formas de resistência, Reis e Silva (1989) assevera que
Os escravos também não enfrentaram os senhores somente através da força,
individual ou coletiva. As revoltas, a formação de quilombos e sua defesa, a
violência pessoal, conviveram com estratégias ou tecnologias pacíficas de
resistência. Os escravos rompiam a dominação cotidiana por meio de pequenos
atos de desobediência, manipulação pessoal e autonomia cultural. A própria
acomodação escrava tinha um teor sempre ambíguo.

Corroborando com essa ideia, Mattos (2012, p. 121), afirma que “os escravos
reagiam de diferentes maneiras diante da violência e da opressão provocadas pelo sistema
escravista”. E complementa atestando que “da mesma forma que provocavam fugas e
revoltas, aproveitavam a existência de pequenos espaços para a negociação (...) para
alcançar a liberdade” (2012, p. 122).
Portanto, da mesma maneira que articulavam fugas e revoltas, os escravizados,
por outro lado, usufruíram da existência de limitados espaços para a negociação. Esses
espaços de negociação conquistados mostravam aos senhores a exigência de autonomia
para o bom funcionamento do sistema escravista como a brecha camponesa e um dia de
descanso por semana (REIS e Silva, 1989). Entretanto, esses espaços de negociações
“eram situações de exceção, via de regra os conflitos entre escravos e senhores, quando
não explícitos, estavam sempre latentes” (LEITE, 2017, p. 68).

SOBRE HISTÓRIAS EM QUADRINHO E O ENSINO DE HISTÓRIA

As histórias em quadrinhos no ensino de História têm ocupado um espaço
importante nos debates sobre aprendizagem histórica. Elas aparecem como recurso
narrativo gráfico interligando imagens e textos didáticos para desenvolvimento de
diversas temáticas e conteúdos disciplinares e/ou interdisciplinares. Vergueiro (2006,
p.26) destaca este aspecto ao mostrar que as HQs
tanto podem ser utilizadas para introduzir um tema que será depois
desenvolvido por outros meios, para aprofundar um conceito já apresentado,

para gerar uma discussão a respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia,
como uma forma lúdica para tratamento de um tema árido ou como
contraposição ao enfoque dado por outro meio de comunicação.

Esse autor, analisando as vantagens do uso das HQs, ainda preconiza a
necessidade de “buscar a integração dos quadrinhos a outras produções das indústrias
editorial, televisiva, radiofónica, cinematográfica etc., tratando todos como formas
complementares” (2006, p. 27), assim como as narrativas históricas, presentes no ensino
de História, sobre o tema abordado nas narrativas gráficas. Concordamos que a
interatividade entre as HQs e outros artefatos da cultura histórica, ampliam
“desenvolvimento da compreensão da narrativa histórica mediante a narrativa gráfica e a
aquisição de habilidades na assimilação de noções e conceitos próprios da História”
(VARELA, 2018, p. 157).
Túlio Vilela, em Os quadrinhos na aula de História (2006), discorre sobre as
diversas possibilidades e enfoques que as HQs podem ter no ensino de História. Para esse
pesquisador, é possível utilizar as histórias em quadrinhos para a difusão do
conhecimento histórico produzido pela academia; como suporte de um conteúdo; para
lecionar o conceito de tempo e suas dimensões: sucessão, duração e simultaneidade; para
ilustrar ou fornecer uma ideia de aspectos da vida social de comunidades do passado; para
serem lidos e estudados como registros da época em que foram produzidos.
Respaldado em Vilela, Varela reitera ao salientar
que a utilização de HQs em atividades de sala de aula, como suporte da
memória social e da produção cultural, configura em uma apropriação de
eventos históricos, relações sociais e personagens históricos para explicar o
passado. Dessa forma, a narrativa gráfica e arte sequencial expressam
frequentemente os campos do imaginário, das representações e dos aspectos
políticos e sociais de uma dada sociedade (2018, p. 157-158).

Notamos aqui, uma relação latente entre histórias em quadrinhos e aprendizagem
histórica, pois o conhecimento histórico, a noção de tempo, o passado e sua relação com
o presente, constitui uma particularidade das HQs cujo enredo evidencia uma
representação do passado ou está situado em algum lugar do passado. Posto que, como
afirma Jörn Rüsen (2012), a aprendizagem histórica apenas é aprendizagem quando ela é
capaz de transformar, renovar e mudar os padrões de interpretação do passado, o que
pressupõe um processo de internalização dialógica e não passiva do conhecimento
histórico.

De acordo com Rüsen (2012), “as experiências históricas devem ser de tal forma
apresentada, que causem uma identificação como envolvimento dos alunos. Esse
envolvimento ocorre a partir da divergência entre diferentes pontos de vistas”. Dessa
forma, o contato dos alunos com as HQs Cumbe (2018) e Angola Janga: uma história de
Palmares (2017) e o contexto histórico, apresentado no livro didático e em outros
artefatos da cultura histórica, proporcionam a construção do conhecimento histórico e a
compreensão da conjuntura social e política.
É, portanto, nessa perceptiva, que o uso das HQs Cumbe (2018) e Angola Janga:
uma história de Palmares (2017) precisa estar alicerçada. Perceber essas experiências
históricas através da narrativa gráfica é apossar-se das diferentes linguagens e
conhecimentos sobre significantes e significados do passado apreciado, dado que os
conceitos são construídos historicamente. Assim, essas narrativas gráficas podem ser
entendidas como um ato comunicativo de formar sentido acerca da experiência temporal,
ou seja, do passado vivido, mas não o único, por isso a necessidade de divergência entre
diversos pontos de vista. E, portanto, qual narrativa sobre a resistência negra contra a
escravidão está presente nas HQs em análise?
A resistência negra nas HQS “Cumbe” e “Angola Janga: uma história de palmares”

A partir de agora, a resistência negra presente nas narrativas gráficas Cumbe
(2018) e Angola Janga: uma história de Palmares (2017) é o objeto de análise para
refletirmos sobre as experiências peculiares dos escravizados no contexto histórico da
colonização lusitana na América, temporalidade entre os séculos XVI e XVII,
compreendida no período da história do Brasil colonial. Até o momento, essas histórias
em quadrinhos já foram traduzidas em diversos idiomas.
Essas HQs, alicerçadas por fontes históricas, foram roteirizadas e ilustradas por
Marcelo D’Salete, graduado em Artes Plásticas e Mestre em História da Arte pela USP.
Publicadas pela editora Veneta, são resultados de um processo de pesquisa de 11 anos.
Nesse ínterim, o professor e quadrinista examinou e estudou vários documentos, em
textos, imagens e mapas, existentes por exemplo, no Museu Afro Brasil, em São Paulo,
Memorial de Palmares, em Alagoas - além de estudos acadêmicos.
Em Cumbe (2018), ficção inserida em realidade histórica (ficção-histórica),
publicada pela primeira vez em 2014, nas 192 páginas, D’Salete narra por meio de
imagens sequencias e uma estrutura narrativa a luta de negros e negras na América

portuguesa contra a escravidão no período colonial da história do Brasil. O livro traz em
quatro histórias em quadrinhos - Calunga, Sumidouro, Cumbe e Malungo –
protagonizadas por escravizados, mostrando a resistência negra contra a violência
cotidiana física e simbólica. Cumbe, vocabulário banto que dá nome a HQs, é uma palavra
polissêmica. “É um termo de origem quimbundo, significa luz, sol e força” (D’SALETE,
2018), maneira de compreender a vida e o mundo.
As experiências e expectativas dos escravizados presentes em Cumbe (2018)
ampliam as possibilidades de leitura sobre o passado, sempre enfatizando a esperança e a
resistência contra todo tipo de violência. Na primeira história, Calunga, um casal de
apaixonados Nana e Valu, divide-se entre o sonho da fuga e a preferência de ficar no
conhecido, demonstrando as inquietudes e medos intrínsecos de uma sociedade marcada
pela agressividade e crueldade (Figura 1).

Figura 1 - Nana e Valu. Ficar e fugir.
Fonte: D’ Salete, Marcelo. Cumbe. 2ª ed. São Paulo: Veneta, 2018.

Nessa sequência gráfica, inferimos que a relação entre senhores e escravos era
fundamentada na dominação pessoal e estava determinada principalmente pela coação
direta e indireta. Podemos observar, ainda, aspectos essenciais para manutenção da
escravidão como os castigos físicos e a exploração sofridas por Valu, e o medo expresso
por Nana. Além disso, depreendemos que o trabalho escravo não esteve ligado apenas à
dinâmica do engenho, mas também às diversas atividade na casa grande.
É oportuno salientar, que as situações em que se vivencia no presente e, nesse, o
lugar ocupado por pessoas ou grupos, podem ser propícios a algumas experiências em
detrimento de outras, ora por limitações físicas e sociais, ora por limitações conjunturais
e históricas. Assim, a fuga para Valu representa a descontinuidade do passado no presente
e as projeções para o futuro, ainda que se apresente rompimentos com o passado.
Enquanto para Nana, continuidade.
Mas mesmo sob o cativeiro, os escravos criaram condições sociais específicas:
relações de amizade, solidariedade e amor. Não eram passivos cuja a obediência podia
ser garantida através somente da violência física. Os dramas em Cumbe (2018)
apresentam personagens em contextos perpassados ou mergulhados em situações
verossímeis com a realidade vivida à época, pois a invenção de diálogos e personagens
são importantes auxiliares na construção do significado e da experiência histórica da
escravidão.
Nas quatros histórias de Cumbe (2018), a presença de poucos textos, característica
importante e marcante dessa HQ, é um exemplo de construção, opção proposital do autor,
de uma narrativa que enfatiza um ambiente opressivo e silencioso. Entretanto, permeado
por “espaços de experiências” e “horizontes de expectativas” que encorajavam a
resistência, encontrando espaços para encerrar todas as histórias de forma poética e até
esperançosa.
Também classificada como ficção inserida em realidade histórica (ficçãohistórica), Angola Janga: uma história de Palmares (2017), em 432 páginas, apresenta
uma nova perspectiva sobre a resistência negra de Palmares nos quadrinhos. E segundo o
autor, “não é ‘a’ história. Mas ‘uma’ história de Palmares. Uma possibilidade de
interpretar e reimaginar fatos” (D’SALETE, 2017). Divididas em 11 capítulos, cada um
deles se inicia com excertos de fontes primárias e/ou secundárias, como um trecho do
Governador de Pernambuco Francisco de Brito Freire, década de 1660; um fragmento de
uma crônica de 18 de junho de 1678; uma Petição do rei dos Palmares, Ganga Zumba de
1678; e das obras de Clóvis Moura, Décio Freitas.

Nessa narrativa gráfica, D’Salete retrata as relações entre os negros aquilombados
e assenzalados, entre os diversos mocambos que formam Angola Janga - pequena Angola
em língua kimbundu - e a cercania da época, conduzindo a narrativa a partir do olhar dos
palmaristas, evidenciando o fato que Palmares não ficava isolado do mundo colonial. Essa
história, respaldada em fontes históricas como dito antes, ainda que disputáveis
atualmente, é um retrato de Palmares sem idealização, uma amálgama de ficção e
realidade para narrar a história de Zumbi e de outras personagens daquele contexto, como
Antônio Soares, Ganga Zumba e Ganga Zona.
Marcelo D’Salete procurou uma narrativa sobre Quilombo dos Palmares a partir
de experiências, consciência temporal do passado, e das perspectivas da população negra,
orientado para o futuro, dando uma narrativa gráfica aos acontecimentos referentes aos
fatos registrados e presentes em documentos e fontes históricas sobre Palmares, esse
famoso mocambo.
Como observa-se na figura 2, Zona, portando uma escultura de Chibinda Ilunga,
enviado de Ganga Zumba, encontra-se com o governador para selar um acordo de paz.
Nessa narrativa visual, acompanhando o sentido da leitura, nos deparamos com requadro
usado para dá voz a Zona, o que evidencia o destaque narrativo e simbólico dessa
sequência. Sabemos que, quatro meses depois, Ganga Zumba, foi pessoalmente selar o
tratado de paz. Os termos desse tratado, segundo Rufino (1985) exigia a liberdade dos
nascidos em Palmares, terra para os que aceitassem a paz e o comércio entre os negros e
os povoados vizinhos.

Figura 2 – Acordo de paz entre o Governador e Ganga Zumba.
Fonte: D’ Salete, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. São Paulo: Veneta, 2017.

Na sequência acima, Zona, mesmo na condição de escravo fugido, negocia
espaços de autonomia, subvertendo a história embranquecida e passividade do negro
diante da escravidão. É nítido, a intencionalidade de Marcelo D’Salete, de retratar a
condição de humano do escravizado e o desejo de decidir sobre si e seu entorno, portanto,
negando a coisificação do ser. Visto que, como salienta Reis e Gomes (2012, p. 9), “onde
houve escravidão houve resistência. E de vários tipos. Mesmo sob ameaça de chicote, o
escravo negociava espaços de autonomia”.
Portanto, as Histórias em Quadrinhos entendida como ficção inserida em realidade
histórica (ficção-histórica) nos ajudam, enquanto docente, a amenizar a impossibilidade
de “conhecer realmente o passado”, construindo um passado em imagens e textos, ao
mesmo tempo que cria uma relação e acrescenta algo à narrativa histórica da qual deriva
e ao qual, inevitavelmente se refere. Dessa maneira, mais do que tentar adaptar o discurso

historiográfico, Angola Janga: uma história de Palmares (2017) ilustra significados que
dizem respeito à importância das experiências temporais através da narrativa de fatos
históricos.
Nesse sentido, tanto em Cumbe (2018) quanto em Angola Janga: uma história de
Palmares (2017), os costumes, os dialetos e os símbolos ancestrais existentes na cultura
africana são bem representados. Nas figuras abaixo, encontramos dois símbolos
relevantes para narrativa gráfica.

Figura 3 - Sona e fuga Soares e Osenga

Figura 4 - Dara e Tata

Fonte: D’ Salete, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. São Paulo: Veneta, 2017.

Na figura 3, nos quadros 3 e 4, em plano geral, a Sona3 assume um papel
importante na narrativa, destacando-se na fuga (iniciação) de Soares e Osenga para o
quilombo. Já na figura 4, a Ananse Ntontan4 encerra a sequência narrativa entre Dara,

3

“Sona é um conjunto de símbolos de origem tchokwe, povo que habita o nordeste de Angola e as regiões
próximas da República Democrática do Congo e Zâmbia. Esses desenhos são formados por pontos e linhas
sinuosas realizadas na areia e acompanhadas por narrativas orais. Fazem parte dos rituais de iniciação dos
rapazes. Este desenho representa um local na floresta onde abundam frutos e animais. O contador, ao
desenhar, diz: do mato sai a perdiz, perseguida pelo mukhondo, sai a palanca perseguida pelo leão e sai a
mulher perseguida pelo homem”. Fonte: D’ Salete, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. São
Paulo: Veneta, 2017. p. 418.
4
“Ananse Ntontan. A teia de aranha. Símbolo Adinkra da sabedoria, esperteza, criatividade e da
complexidade da vida, diz Elisa Larkin e Luiz Carlos. Adinkra é um conjunto complexo de antigos símbolos
gráficos de origem Assante (Gana). São usados em tecidos, pesos de ouro, peças de madeira etc. Cada

uma criança palmarista, e Tata, um ancião e símbolo de sabedoria, explicando que “a teia
pode ser proteção e ataque” usando com analogia sobre a mata “ser casa, proteção e
armadilha”.
Assim, deparamos nessa leitura imagética das HQs, com vestígios do passado e
marcas gráficas estimadas pelo universo banto. E também como situações de mistérios,
tradição e cosmovisão africanos. “Para isso a ficção tem um papel significativo. E a partir
dela que podemos transpor muros e acessar, pela poesia e arte, aqueles homens e
mulheres” (D’SALETE, 2017, p. 419).
Por último, é essencial destacar o material anexado no final de Angola Janga: uma
história de Palmares (2017) acerca da história de Palmares e da cultura tecida nos
mocambos: mapas da Capitania Geral de Pernambuco, Palmares, vilas e mocambos e dos
principais quilombos e regiões quilombolas na América portuguesa nos séculos XVII ao
XIX; cronologia da guerra contra os palmaristas; estimativas de embarque e desembarque
de escravizados africanos; e, um glossário com alguns termos apresentados por D’Salete
ao longo da HQ.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre história e história em quadrinhos aponta para a possibilidade de
contribuírem para compreensão do passado histórico, das experiências do tempo e das
temporalidades. O diálogo das narrativas gráficas que apresentam uma representação do
passado com a produção historiográfica é, em primeira instância, uma operação de recorte
de texto com a história, na medida em que esta, em alguns discursos, é uma narrativa
histórica.
Nesse artigo, procuramos elucidar, ainda que em momentos distintos, que a
interação entre discurso historiográfico e HQs no ensino de História não reside apenas
nas condições de produção da narrativa, mas na relação externa com as fontes históricas,
já que as narrativas gráficas são também uma das formas de construção de sentido da
experiência e do conhecimento histórico.

Adinkra encerra uma mensagem de sabedoria transmitida por gerações”. Fonte: D’ Salete, Marcelo. Angola
Janga: uma história de Palmares. São Paulo: Veneta, 2017. p. 415.

Assim, para concluir, no que tange à resistência negra contra a escravidão, nas
histórias em quadrinhos analisadas, deparamos tanto com forma individual quanto a
coletiva de contenda. Sem ignorar a opressão e a violência como características
fundamentais do período, enfatizamos as experiências e expectativas dos escravizados
presentes, os costumes, os dialetos e os símbolos ancestrais existentes na cultura africana
nas HQS como possibilidades de ampliar a leitura sobre o passado, importante para a
aprendizagem histórica, sempre enfatizando a esperança e a resistência contra todo tipo
de violência.
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RESUMO
O ensino nos anos finais das escolas, atualmente, traz para os alunos uma ideia voltada,
em grande medida, para a preparação para o ENEM, dessa forma, tendo o intuito de
enxergar o aluno como alguém que pode também refletir sobre os conteúdos e não apenas

absorver informações e que deve compreender o mundo a que pertence e com isso, buscar
meios de transformá-lo, o PET-História propõe uma maneira reflexiva e politizada de
tratar temas referentes ao exame. A partir disso, esse artigo se propõe a relatar a forma
como foi trabalhada a temática relativa a “Nordestinos: xenofobia e problemas
socioeconômicos da migração dentro do país”, presente na extensão realizada por esse
programa da UFCG, em turmas do 3º ano do ensino médio da escola E.E.F.M. Dom Luiz
Gonzaga Fernandes, localizada nas Malvinas, bairro periférico da cidade de Campina
Grande, com o objetivo de refletir a prática pedagógica e social da abordagem.
Palavras-chave: Extensão ENEM; PET-História; Nordeste.

INTRODUÇÃO
A experiência em sala de aula exige toda uma estrutura organizacional e
institucional anterior ao momento da aula, diante disso, é necessário que o processo que
propiciou esta experiência pedagógica seja explicitado. A gênese da atividade está no
Programa de Ensino Tutorial do curso de História da Universidade Federal de Campina
Grande, Campus I, que desde a sua concepção enquanto grupo ainda no ano de 2009 5,
passou a desenvolver atividades voltadas as escolas públicas da cidade.
O PET em sua concepção filosófica tem como objetivo principal a promoção de
uma formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação 6, nesse sentido,
o grupo desenvolve atividades voltadas para pesquisa, ensino e extensão, unindo três dos
principais eixos pautados pela Lei de diretrizes e bases da educação Nacional – LDB7,
como finalidade da educação superior.
Todos os anos PET faz o seu planejamento anual incluindo atividades que
envolvam essas habilidades. No caso desse artigo falamos da extensão, e esta, é realizada
pelo programa em três frentes: nós possuímos atividades em duas escolas do ensino
fundamental, uma no Assentamento do MST, o Oziel Pereira, no município de Remígio,
a Escola Mun. De Ens. Fund. Cidadã Integral Paulo Freire e outra localizada na cidade
de Riachão do Bacamarte, a Escola Ens. Inf. e Fund. Manoel Joaquim de Araújo que
atende aos jovens da Comunidade Quilombola do Grilo, por fim, temos a extensão nas
escolas de Ensino Médio, que ocorre em Escolas parceiras do PET na cidade de Campina
Grande, no ano de 2018 a extensão ocorreu na Escola Est. de Ens. Fund. e Médio “Dom

5

Catálogo 35 anos do curso de história da UFCG.
Manual de Orientações Básicas – PET, 2002.
7
Capítulo IV – Da educação Superior. LDB
6

Luiz Gonzaga Fernandes”, localizada no bairro das Malvinas na cidade de Campina
Grande.
Diante disso, fica visível a intenção do grupo em realizar parcerias não só com a
comunidade de Campina Grande, sua sede, mas também com outras comunidades nas
quais possa contribuir. O processo de desenvolvimento das extensões é planejado em
grupo, com o tutor, mas esse planejamento não se encerra dentro dos muros da
universidade. Também com as escolas em que ocorrerem as extensões, são realizados
contatos entre as partes e com isso podemos compreender as expectativas e também
estabelecer as pretensões.
No caso das escola pertencentes ao assentamento Oziel Pereira e que atende a
comunidade Quilombola do Grilo, o curso por nós oferecido, é na linha da educação do
Campo8 e Quilombola9, respectivamente, na busca de desenvolver com os alunos
questões relacionadas a realidade deles, sendo para isso, construída uma pesquisa sobre a
História dos movimentos Sociais no Campo10 e da História do Povo negro no Brasil11,
atividade que resultou em um módulo didático, que é utilizado nas aulas.
No caso da extensão para as Escolas Públicas de Campina Grande, nós buscamos
na atuação adentrar nos 3º anos do ensino médio, tendo em pauta o Exame Nacional do
Ensino Médio, o Enem, que assumiu nos últimos anos um grande protagonismo no que
diz respeito ao acesso a Universidade, sobretudo a pública.
Nesse sentido, buscamos compreender como um norte aquilo que é cobrado na
prova. Tendo as “Competências e Habilidades” como base para as escolhas temáticas
das aulas, a partir disso cada petiano buscou temáticas que se aproximassem da realidade
social da escola, como também do contexto brasileiro atual, nesse sentido, no ano de 2018
trabalhamos com temas referentes as seis competências, enfatizando neles pelo menos
duas habilidades, produzindo para a utilização em sala o Módulo Didático Enem PETHistória 201812.
Diante de toda essa trajetória, o PET-História tem como princípio de seu
trabalho, realizar um retorno para a comunidade daquilo que é investido na Universidade,

8

Educação do Campo: Marcos Normativos
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na educação básica
10
Disponível no site do PET-História UFCG
11
Disponível no site do PET-História UFCG
12
Disponível no site do PET-História UFCG
9

buscando em seu trabalho realizar uma participação na construção de uma coesão social,
como é posto por Boaventura de Sousa Santos é necessário que a extensão seja voltada
para “uma participação ativa na construção da coesão social, no aprofundamento da
democracia, na luta contra a exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da
diversidade cultural.” (SANTOS, 2011).
Para além disso, há dois conceitos importantes para o grupo em sua ação, que
também são expostos por Boaventura, a “pesquisa-ação” que é a articulação entre os
interesses sociais e os científicos, realizando assim a satisfação de uma necessidade na
comunidades através do trabalho de extensão na escola, ao qual os beneficiados não
poderiam pagar para ter, em troca da oportunidade de estar atuando enquanto professorpesquisador a que os petianos são possibilitados, realizando assim um estreitamento na
relação universidade-comunidade.

CHEGANDO AS MALVINAS, CONHECENDO O AMBIENTE
O bairro das Malvinas na cidade de Campina Grande atualmente é o maior do
município, possuindo população residente maior que algumas cidades da Paraíba de
acordo com o censo do IBGE de 2010, mas não é só isso, as Malvinas é um local de
grande relevância histórica para cidade. A sua história tem características que em muito
se aproximam aos anseios de Campina Grande no século XX, que no início do século
buscava se industrializar e se modernizar, no ano de 1950, por exemplo, tivemos a
instalação da Superintendência de desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, na cidade,
instituição que tinha como principal objetivo incentivar a indústria.
Com isso, a cidade cresce e passa a gozar em seu território de uma maior
disponibilidade de empregos, o que encantava os olhos daqueles que buscavam uma
melhor condição de vida, Campina Grande parecia uma boa oportunidade, devido a isso,
o movimento migratório de outras regiões para a cidade se intensificou e com a grande
quantidade de pessoas chegando, a cidade não possuía uma infraestrutura apropriada.
Dessa forma, a população passou a residir em espaços vazios na cidade, o que levou a
construção de um conjunto habitacional, para essas pessoas, o Álvaro Gaudêncio,
entretanto, as obras pararam e a infraestrutura básica não foi implantada, apenas as casas.
A população que em sua grande maioria vivia em casas alugadas se revoltou e em torno
de 15 mil pessoas ocuparam as casas na busca por moradia, daí então a história do bairro
teve início.

Sobre a realidade atual do bairro, levamos em consideração o que foi relatado
por nossos alunos, impressões recolhidas antes de iniciarmos as aulas, por meio de um
questionário elaborado por nós. A partir dele, percebemos que os alunos ali matriculados
em sua maioria pertenciam ao bairro, como podemos ver no gráfico a seguir:

Fonte: Dados retirados dos questionários respondidos pelos alunos e recolhidos pelo PET-História UFCG.

Nesse sentido, compreendemos que entender o contexto social do bairro era de
extrema importância para que pudéssemos nos aproximar ao máximo da realidade dos
nossos alunos. Além disso, nos questionários também tentamos compreender quais eram
os problemas que os alunos enxergavam em seus bairros. Levando em consideração todas
as colocações dos alunos temos o gráfico a seguir:

Fonte: Dados retirados dos questionários respondidos pelos alunos e recolhidos pelo PET-História UFCG.

Diante disso, podemos perceber que os bairros em sua maioria compartilhavam
de problemas comuns, como: falta de saneamento básico, coleta de lixo, violência,
assaltos, problemas no atendimento a saúde, mobilidade urbana, entre outros. Com isso,
percebemos que ao entrar na sala de aula, estaríamos diante de pessoas que passam por
esses problemas diariamente e que através do conhecimento sobre esses problemas
poderíamos propor reflexões importantes, sobre a sua realidade social, mas também sobre
questões que são cobradas no Enem.
Essa pesquisa que fizemos sobre a história e a atualidade do bairro em que
atuamos é importante para que em nossa abordagem na sala de aula não deixássemos
passar as características do lugar social de nossos alunos, é importante que se conheça o
seu contexto social, cultural e econômico, para que com isso consigamos chegar o mais
próximo possível da sua realidade e fazer com que o assunto que estamos tratando não
seja uma bolha de conhecimento sem ter uma fixação em sua realidade, essa nossa
concepção parte do pensamento de Paulo Freire,
Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua forma de estar sendo,
no mínimo, menos estranho e distante dela. E a diminuição de minha
estranheza ou de minha distância da realidade hostil em que vivem meus
alunos não é uma questão de pura geografia. Minha abertura à realidade
negadora de seu projeto de gente é uma questão de real adesão de minha parte
a eles e a elas, a seu direito de ser. (2002, p.51)

Levando em consideração a ideia colocada por Paulo Freire, temos outros pontos
que foram importantes para prepararmos as nossas aulas: a situação pessoal de cada aluno
em relação a sua classe social, usando para identificar isso, as respostas dadas por eles as
perguntas referentes ao trabalho de seus pais e a sua renda mensal, nesse ponto alguns
não responderam especificamente, mas temos que: doze disseram ter uma renda mensal
de um salário mínimo, seis de dois salários mínimos e dois de três salários mínimos,
infelizmente não perguntamos sobre quantidades de pessoas em sua casa, o que poderia
deixar a análise ainda mais rica.
Entretanto, tivemos uma boa ideia da classe social deles, por meio dos trabalhos
nos quais seus pais desenvolviam, apareceram como resposta trabalhos como, por
exemplo, motorista, doméstica, pedreiro, cabeleireiro, confeiteira, vidraceiros, operador
de máquinas, professor e policial militar. Desse modo, pudemos perceber que são quase
em sua totalidade filhos da classe trabalhadora, possuem um lugar social de luta pelo seu
sustento e de seus parentes, esse lugar social foi visto também durante as aulas, ao se
expressarem sobre sua realidade social, comentaram sobre a impossibilidade de pagar
uma universidade particular e de se manter estudando, entre tantos outras problemáticas.

Além disso, temos na escola uma realidade, infelizmente, comum nas escolas
públicas brasileiras: a de falta de recursos, somado a isso, para maioria dos alunos ela
carece de uma infraestrutura melhor, mesmo sendo considerada pela maioria como boa e
com uma grade de professores competentes, a maioria dos alunos relatou querer mais
segurança e conforto.
Para finalizar a apresentação da nossa pesquisa com os questionários, temos
umas das perguntas fundamentais para compreender a relação deles com a disciplina que
por nós foi trabalhada, a História, nesse sentido, temos que em sua grande maioria
disseram que gosta, elencando características que acreditavam caracteriza-la bem, entre
estas temos: “importante”, “interessante”, “necessária para entender o passado e conhecer
suas origens”. Por outro lado, um ponto apresentado também por alguns deles foi o de
que é uma disciplina chata, cansativa e desnecessária, tendo diante disso relatos de não
gostarem da matéria, outros colocaram a responsabilidade de se interessar pela História
na forma como o (a) professor (a) lida com o assunto, ou seja, na sua maneira de ensinar
e de ir ampliando as reflexões sobre as temáticas discutidas em sala.

DO PLANEJADO ATÉ O QUE FOI REALIZADO


O conteúdo planejado
A temática debatida por nós na escola atende a Competência dois do Enem que

trata sobre “Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das
relações socioeconômicas e culturais de poder” e a Habilidade de “Analisar a ação dos
estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no
enfrentamento de problemas de ordem econômico-social”13.
Para tratar desses pontos, foi planejado para nossa aula que fossemos do
conteúdo de imigração internacional entre países, levando para os alunos o contexto crise
imigratória que ocorria na Europa, trazendo exemplos atuais, como a do menino turco
encontrado morto em praia na Turquia14 e as crianças que foram enjauladas pelo governo
americano na fronteira do país15, na tentativa de aproximá-los da temática das migrações,

13

Matriz de referência Enem.
Fonte da notícia: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-morto-virasimbolo-da-crise-migratoria-europeia.html>
15
Fonte da notícia: <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Antifascismo/EUA-Duas-mil-criancasmigrantes-enjauladas-e-separadas-dos-seus-pais/47/40655>
14

tendo em vista que essas notícias estavam na ordem do dia no período em que realizamos
estas aulas. E a partir daí passamos a contextualizar como ocorreram as imigrações no
século XIX para o Brasil, buscando inserir o contexto nacional tratamos das migrações
dentro do país a partir da industrialização do eixo Rio-São Paulo.
Passando por isso, tratamos da Xenofobia com exemplos de casos que já
ocorreram, através de matérias jornalísticas de sites na internet, buscando compreender
como esses vão acontecendo na sociedade e como transformam a convivência em
comunidade complexas e difíceis. Após isso, tratamos sobre o processo que levou os
nordestinos em grande medida para as cidades mais industrializadas do país, trazendo
assuntos como a “Indústria da Seca”. Por fim, discutimos sobre a realidade que foi
encontrada pelos nordestinos nas cidades grandes, atentando para o fato de que o que seria
uma possibilidade de melhoria de vida, muitas vezes não se concretizava, passando assim
a tratar sobre as condições de vida que eles tinham que enfrentar.


Do realizado
As nossas aulas aconteceram em duas turmas da Escola Dom Luiz Gonzaga

Fernandes, o 3º ano do ensino médio A e o B, entre as turmas havia uma diferença notável,
em uma os alunos tinham em sua grande maioria a idade padrão para a realização do 3º
ano, na outra podíamos ver pessoas mais velhas ou mesmo alunos mais “bagunceiros”,
essa diferença foi notada no primeiro dia que fomos até a escola, na qual conversamos
com eles, sobre quem erámos e o que estávamos indo fazer na escola, nesse mesmo dia
entregamos e recolhemos os questionários utilizados neste artigo. Estes questionários
foram analisados em conjunto por todo o grupo PET, para que todas as aulas atentassem
para as singularidades dos alunos da escola.
IMAGENS 1 e 2: Primeiro contato com os alunos.

Fonte: Facebook PET-História UFCG

Nesse sentido, tivemos 90 minutos para desenvolver o assunto na sala de aula,
iniciamos apresentando o tema das migrações nordestinas e passamos utilizamos da

música “Pau de Arara” de Luiz Gonzaga para fomentar o debate inicial sobre a temática,
sendo está distribuída impressa aos alunos, para que acompanhassem a canção que foi
reproduzida, a partir disso, amparados pela concepção de Paulo Freire (2002),
começamos a questionar a letra da música, pedindo para que eles lessem trechos da
canção e interpretassem a seu modo, respeitando o conhecimento que eles já possuíam
sobre o assunto.
Diante disso, conseguimos realizar um diálogo interessante, em que eles foram
contando sobre familiares que migraram, quando eles fizeram essa migração, se
permaneceram lá, quais eram as condições que essas pessoas viviam lá, segundo o relato
delas para seus parentes, entre outros pontos, conseguimos conversar com as duas turmas
de uma maneira próxima, de modo que a partir desse debate conseguimos, introduzir o
assunto. Utilizamos para dar continuidade a aula, o projetor de imagens com slides
referentes ao assunto e também o módulo didático escrito por nós e que servia como
auxílio para nossos alunos, buscamos então tratar inicialmente da imigração
internacional, atentando para as questões que forçavam as pessoas a imigrar entre países.
Com isso, passamos a tratar mais especificamente da atualidade e dos discursos
de Xenofobia, que estão presentes em grande medida nas redes sociais e também na
realidade de muitos nordestinos que vivem em outros localidades, para isso levamos para
sala de aula, trechos de mensagens de ódio na internet e em cartazes espalhados por essas
cidades, além disso, reportagens que cobriam crimes realizados por xenofóbicos,
neonazistas e racistas, na cidade de São Paulo. Diante desses matérias, abrimos o debate
com os alunos sobre a questão prezando o diálogo com os alunos e as suas concepções
sobre o assunto.
IMAGENS 3 e 4: Aulas realizadas.

Fonte: Facebook PET-História UFCG

Logo em seguida, adentramos no Brasil, tratando da imigração para o Brasil no
século XIX e o processo de migração dentro do país que ocorreu no século XX a partir
da industrialização no Sudeste brasileiro, mais especificamente, na cidade de São Paulo,

tratando do processo de decadência econômica do Nordeste e de como eram as relações
sociais e econômicas da região, sempre realizando perguntas aos alunos em busca de que
o diálogo entre professor-aluno permanecesse acontecendo na aula.
Trouxemos para a discussão também a questão relacionada a “Indústria da
Seca”, colocando algumas características desta que havia contribuído em muito para que
os nordestinos ao enxergarem a possibilidade de uma vida melhor não titubeassem na
escolha pela migração. Para finalizar a aula, adentramos a discussão sobre como a cidade
de São Paulo, recebeu esses nordestinos, tratamos com os alunos sobre as condições de
vida, trabalho, moradia, saúde, educação, etc. buscando compreender o porquê que se
gerou os preconceitos e o ódio contra os nordestinos, o que tratamos como xenofobia.
Fechando a aula, realizamos mais uma vez uma discussão acerca de como todos
esses acontecimentos ao longo da história, influenciaram na vida cotidiana dos
nordestinos residentes fora de sua região, trazendo características sociais e econômicas
que as pessoas que saem do Nordeste enfrentam em cidades como São Paulo, ainda nos
dias atuais. Levando em consideração o que coloca Paulo Freire sobre o conhecimento:
O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face
do mundo. Requer sua ação transformadora sôbre a realidade. Demanda uma
busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão
crítica de cada um sôbre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece
conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os
condicionamentos a que está submetido seu ato. (FREIRE, 1983, p.16).

Focamos principalmente, em como os preconceitos enraizados na mentalidade
da sociedade permanecem, em grande medida, intactos. E como a ideia de Nordeste, passa
por questões diversas, desde ao orgulho que os nordestinos possuem, até os preconceitos
que permanecem vivos, mesmo sendo atualmente um outro Nordeste. Quando muitos
pensam na região, ainda enxergam as características da música de Luiz Gonzaga, que
denunciou em grande medida a realidade nordestina de sua época, mas que acabou
reforçando alguns desses preconceitos em suas canções.

DAS IMPRESSÕES: PARA ALÉM DO ENEM, UMA FORMAÇÃO ENQUANTO
PROFISSIONAL
Esta atividade tem em sua gênese a ideia de permitir ao petiano a oportunidade
de se aproximar da profissão para qual esta se formando, levando-o para uma realidade a
qual não está acostumado e que por vezes acaba sendo praticada apenas ao fim da
graduação, levando em consideração a grade do curso de História do campus de Campina

Grande. Esse trabalho faz com que nós, estudantes de licenciatura passemos a nos
enxergar enquanto professores e a enfrentar as diferentes realidades de uma sala de aula.
Entretanto, um dos pontos que elenco como principal, é o da buscar por fazer
algo diferente do habitual, de sermos imbuídos a ser criativos e dinâmicos, a de pensar a
educação como uma prática da liberdade e de constante aprendizado como é posto por
Paulo Freire (1983), para além disso, a oportunidade fazer do conteúdo, algo interessante
e que merece curiosidade, faz com que possamos nos sentir mais preparados no futuro ao
exercer a profissão.
Diante disso, vemos que Déa Ribeiro Fenelon (2008) defende que para avançar
em uma proposta enquanto professores de história é necessário que este assuma a sua
responsabilidade social e política com o presente, seria, portanto, rompendo com a
maneira tradicional de ensinar e enxergar a história, o que para ela significa,
[...] em primeiro lugar, o posicionamento no presente, para sermos coerentes
com a postura de "sujeitos da história". Se queremos avançar nesta perspectiva
temos de nos considerar como "produtores" nesta sociedade que queremos
democrática e não como simples repetidores e reprodutores de concepções
ultrapassadas. (FENELON, 2008, p.8).

Com isso, é importante notar que o PET-História nos dá a possibilidade de
pesquisar como produtores de conhecimento na universidade e após isso e a elaboração
do módulo didático ir até a sala de aula, compartilhar essa pesquisa com nossos alunos,
mas não só isso, aprender com eles também, como já foi dito. Na escola buscamos
estreitar os laços entre a universidade pública e a escola pública. Ainda sobre o nosso
questionário, perguntamos sobre a vontade dos alunos em cursar uma universidade, de
acordo com as respostas temos:

Fonte: Dados retirados dos questionários respondidos pelos alunos e recolhidos pelo PET-História UFCG.

Nesse sentido, sentimos como era importante passar para eles a importância da
permanência da universidade pública, para que eles fossem até lá estudar e produzir
conhecimento, mas também de impulsioná-los a ter o desejo de estudar lá, muitos
relatavam sobre não ter como se sustentar em uma particular ou a necessidade de trabalhar
para isso, a universidade deve ter formas de ser democrática e para todos, produzindo
maneiras de auxiliar aqueles que buscam estudar, mas mesmo assim precisem garantir a
sua renda familiar.
Para concluir, voltamos no ponto colocado por Boaventura de Souza Santos
(2004), a universidade precisa caminhar junto a comunidade, quanto mais a comunidade
tem proximidade com os projetos e pesquisas da universidade, cada vez mais esta vai se
promovendo como um espaço público, para a construção de debates e de um espaço de
interconhecimento, no qual os grupos sociais não estejam presentes apenas como
aprendizes, mas também como parte ativa da formação do conhecimento. Além da
necessidade desta, esta voltada primordialmente para a utilização em prol do social,
projetos como o do PET-História se preocupam com essa questão, é por meio dessa e de
outras extensões que conseguimos nos relacionar com a comunidade que paga os
impostos para continuarmos nossas graduações e pesquisas.
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RESUMO
Dentre as múltiplas abordagens no conteúdo escolar, apresenta-se a música como um
complexo e singular mecanismo de representação histórica. Compreendemos que a
música, enquanto material didático, oportuniza, de maneira dinâmica, as discussões em
sala de aula. Porém, destacamos que recorrer a música na prática docente requer planejar
e, acima de tudo, ter consciência das milhares de possibilidades que esse planejamento
pode acarretar na prática. Neste prumo, a partir do resultado da experiência docente na
Escola Dom Moisés Coelho em Cajazeiras – PB, por meio do Programa Residência
Pedagógica, este trabalho tem como finalidade discutir os conflitos, diferenças e
possibilidades entre teorias e práticas no ensino de História através da música, atendo-se
ao recorte histórico da Revolução Industrial através da música Fábricas, do grupo Legião
Urbana. Partiremos do panorama teórico e metodológico de Contier (1991) e Calissi
(2015) acerca da relação entre música e o ensino de História.
Palavras chave: Música; Ensino de História; Planejamento; Revolução Industrial.

1 ACORDES INICIAIS: INTRODUÇÃO
A docência em História requer, nos dias atuais, um envolvimento cada vez mais
amplo com as produções culturais, isto porque o ambiente escolar está cada dia mais
diverso e, aprender a ensinar nessa diversidade é um grande desafio para o professor nos
dias atuais. Com isso, percebemos, na música uma forma de compreender as teias e tramas
do passado para que, desta maneira, possamos aplicar os saberes dispostos no livro
didático, associando-os com as falas de uma época/temática.
Sobre o uso de fontes no ensino de História, Karnal e Tatsch (2012) afirmam que
a leitura de todo e qualquer documento histórico é passível a entendimentos variados, ou
seja, cada leitor poderá tomar uma conclusão específica e atribuir um significado diferente
segundo as suas próprias formações, filiações e/ou compreensões, isto gera (ou não) o
interesse em determinados documentos históricos.
O interesse e a glória documental é atribuída a partir do significado que o damos
no presente e que visa uma compreensão do passado. Os materiais didáticos, seguindo
por essa mesma perspectiva, são também relativos à interpretação de quem o usa e a quem
é possibilitado, ou seja, é uma via de mão dupla, tanto ao docente quanto,
primordialmente, aos discentes.
Então, longe do corpus documental dos positivistas do século XIX, as fontes
audiovisuais (a música, o filme, ou até mesmo a TV) passam, desde os Annales, por um

processo de esgarçamento, pode assim ser utilizada como material base para pesquisas de
cunho científico e, também, como material didático (como demonstraremos neste artigo),
o que torna possível tratar a música não como uma mera “ilustração” ou “complemento”
nas aulas de História, mas sim como produto - facilitador - chave para o entendimento
durante a construção do saber histórico, sendo possível “[...] perceber as fontes
audiovisuais e musicais em suas estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de
representação da realidade, a partir de seus códigos internos” (NAPOLITANO, 2008, p.
236).

2 COLOCANDO OS ACORDES EM PRÁTICA: ENSINO DE HISTÓRIA E O
USO DA MÚSICA COMO RECURSO METODOLÓGICO
É válido ressaltar que, nesta perspectiva, não apenas a História, mas todos os
demais campos do conhecimento escolar tramitam pela mudança com o advento de
correntes pedagógicas que perpassam a lógica de um ensino tradicional para um histórico
crítico, como preconiza Dermeval Saviani. Desta maneira, ao compreendermos uma
diversidade documental na produção historiográfica, igualmente temos que compreender
a sua utilização na sala de aula. Neste contexto, insere-se a música, centralidade deste
estudo, na compreensão histórica dos fatos.
Assim, como um produto cultural, a música segue por uma trilha (sinuosa) de
multiplicidade interpretativa de forma enfática, devido as suas constantes representações
do cotidiano e das realidades sociais, culturais e econômicas. Assim, tal qual as infindas
composições musicais existentes, a interpretação musical traz consigo, outras milhares de
possibilidades enquanto fonte documental ou material didático.
A música quando possibilitada em sala de aula, gera por si só essa pluralidade a
partir da individualidade de cada discente. Neste sentido, mesmo que dois discentes
conheçam a mesma canção, ela gerará, sem dúvidas, interpretações distintas para cada
um, sendo conectadas a partir de suas experiências mais íntimas e pessoais. Com isso, a
possibilidade de conectar essas interpretações tende a promover uma compreensão
singular da História.
O docente, contudo, enquanto mediador da discussão deve articular a música com
a temática a que se propõe discutir, até mesmo a partir do próprio contexto de produção

da canção, em outras palavras, “deixando que o contexto determine o sentido do texto”
(NAPOLITANO, 2008, p. 237).
A música pode ser, portanto, um mecanismo utilizado para compreensão e
representação de um contexto favorável na construção de um conhecimento histórico,
pois “a (re)construção de experiências históricas, em especial, a partir das canções
populares, analisadas pelo professor de História, representa a possibilidade de
(re)elaborar sentidos do passado para o presente.”(CALISSI, 2015, p.63)
Mas, trabalhar metodologicamente com a música não implica dizer em aplicar
uma didática lúdica e, desta maneira, apartada do conhecimento histórico/educacional. A
aula, mediada a partir de qualquer fonte audiovisual – no nosso caso, a música - é uma
possibilidade dinâmica para com a construção do conhecimento histórico, suas estruturas
internas e externas propiciam uma familiaridade e identificação por parte dos discentes,
pois encontram-se em seu cotidiano expressões culturais tais quais a música. Logo,
devemos esclarecer, principalmente a carga social atrelada a qualquer das manifestações
culturais como fruto de seu tempo e dialogando/retratando o passado, partindo de uma
leitura da sociedade que a tornou possível.
Além disso, necessita-se ressaltar que o uso da música implica ainda em dizer que
possamos utilizá-las nas suas mais ricas possibilidades, ou seja, analisando tudo o que a
obra em questão apresenta, suas estruturas enquanto música e suas possibilidades
posteriores. Assim sendo, em se tratando de música deve-se considerar não tão somente
a sua parte letrada, mas também sua melodia, seu ritmo, seus timbres e, de um modo geral,
suas camadas de estruturação enquanto música. A parte estritamente letrada, não nos
esqueçamos, é uma possibilidade para a poesia, a música, por outro lado, se apropria de
métodos de explicabilidade e semântica pertinentes e analisáveis somente a si.
“A música não exprime conteúdo diretamente [...] mesmo quando
acompanhada da letra, no caso da canção, o seu sentido está cifrado em
modos muito sutis e quase sempre inconscientes de apropriações de
ritmos, timbres, das intensidades, das tramas melódicas e harmônicas
dos sons” (CONTIER, 1991)

A música é uma possibilidade didática em sala de aula, isto é fato. Mas essa
possibilidade enquanto produto essencial para a aula deve ser acompanhada de uma
análise sistemática e de um planejamento – tal qual todo e qualquer material didático -,

para que assim, o docente consiga obter êxito. Pode-se, por exemplo, ser elaborado um
roteiro de análise documental/didática, como o proposto por Luciana Calissi:
“Levando-se em conta [...] a proposta aqui elaborada parte da
contextualização ou do processo histórico estudado e se utiliza de um
roteiro de análise básico composto por análise externa (título, autor,
interpretação, datas, contextualização, lugar social de fala do autor);
análise interna (interpretação da canção, em si, levantando-se questões
que revelem temas, significantes e significados); análise melódica
(gênero,
instrumentos,
ritmo,
arranjo
etc.)
e
síntese
(contraposição/relação letra e melodia, sintetizando interpretações e
compreensões sobre a fonte /objeto e sua relação com o contexto –
momento de mobilizar o conhecimento)” (CALISSI, 2015, p.66)

Partindo desse roteiro proposto por Luciana Calissi (2015), precisamos ainda estar
cientes da possiblidade de adequação devido a dinâmica de cada sala de aula, é oportuno
adicionar, aprimorar ou desconsiderar algum ponto. Então, a partir desse método de
planejamento podemos tratar qualquer música (ou até mesmo um álbum, sendo mais
pretencioso) que se proponha a falar de algum acontecimento histórico ou (co)relacionado
aos conteúdos trabalhados em sala de aula.

3 ANÁLISE DA MÚSICA “FÁBRICAS” E A SUA INTERPRETAÇÃO
HISTÓRICA
O recorte histórico deste artigo disserta sobre a Revolução Industrial e, como
possibilidade para se discutir esta temática, usaremos como produto chave para a
discussão a música Fábricas, do grupo Legião Urbana, gravada em 1986. Logo, usando
do roteiro anteriormente proposto por Calissi, a música poderá ser descrita da seguinte
maneira, afim de que se torne mais fácil a sua síntese.
*Análise externa – Título: Fábricas; Compositor: Renato Russo; Interpretes da canção:
Renato Russo na voz, violão e teclados. Dado Villa-Lobos nas guitarras. Renato Rocha
no contrabaixo elétrico e Marcelo Bonfá na bateria; Data da gravação e lançamento da
canção: Fevereiro e Julho de 1986, respectivamente; Formato: LP, CD e digital;
Gravadora: EMI (Eletric and Musical Industries Ltda);Lugar social do/s compositor/es:
Compositor militante na causa em favor dos direitos humanos.

*Análise interna – Interpretação da canção: a música tem o teor de denúncia crítica aos
meios de exploração trabalhistas de forma atemporal, sendo possibilitada a discussão e
articulação tanto no tempo presente como na Revolução Industrial. Além disso, recorre a
uma esperança de um futuro onde não haverá injustiças nos meios de trabalho. A música
abre palco pra discussões como a escravidão/servidão nas fábricas e sobre os impactos
ambientais recorrentes do processo de industrialização.
* Análise melódica– Gênero: Rock alternativo/folk rock; Instrumentos: Vocal, backing
vocal, violão, contrabaixo elétrico, guitarras e bateria. Ritmo: 4/4, tipicamente da MPB;
Arranjo: Versão original.
* Síntese–Contraposição/relação letra e melodia: A música inicia-se com uma crescente
sobreposição do teclado e da guitarra solo, até um momento de “explosão” e impacto
onde começa a letra da música, esse processo gradativo até a “explosão” dá a entender
sobre uma fala que está ganhando poder de dialogar/questionar sobre algo ou alguém. A
música segue a partir disso com todos os instrumentos em um compasso de 4/4, com o
vocal com uma pequena distorção, possivelmente retratando um processo de firmamento
da fala que, ao final, é sobreposta com outras camadas de backing vocal’s, ou seja, é o
“clímax” do lugar de fala, a corroboração de todas as vozes em diversas camadas, em
uníssono. A música contextualiza e, por meio disso, questiona algumas questões
pertinentes (ou que deveriam ser pertinentes) ao cotidiano de um trabalhador em uma
fábrica, como “De onde vem a indiferença/ Temperada a ferro e fogo?” ou “Quem guarda
os portões da fábrica?”.
A música:

Fábrica (Legião Urbana)
Nosso dia vai chegar
Teremos nossa vez
Não é pedir demais
Quero justiça
Quero trabalhar em paz
Não é muito o que lhe peço
Eu quero um trabalho honesto
Em vez de escravidão
Deve haver algum lugar
Onde o mais forte não
Consegue escravizar
Que não tem chance

De onde vem a indiferença
Temperada a ferro e fogo?
Quem guarda os portões da fábrica?
O céu já foi azul, mas agora é cinza
O que era verde aqui já não existe mais
Quem me dera acreditar
Que não acontece nada
De tanto brincar com fogo
Que venha o fogo então
Esse ar deixou minha vista cansada
Nada demais
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Fonte: Site Letras. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22506/>. Acesso
em 08 de Julho de 2019.

A partir desta análise, bem como da letra da música, podemos nos apropriar da
canção para, por exemplo, introduzirmos as discussões sobre a Revolução Industrial.
Pode ser feita, a princípio, uma problematização por parte do professor, fazendo com que
os alunos busquem interpretações próprias advindas dos seus conhecimentos prévios e
que sejam condizentes a música, de modo que interprete o significado das estrofes e da
música de um modo geral, tendo a atenção de associar sua relação com a melodia. A partir
disso, e com as respostas dos discente em mente, pode ser feita uma sistematização no
quadro com as principais ideias apresentadas e as possíveis interpretações da melodia.
Acompanhadas a isto e dependendo da logística da turma, o professor pode incentivar
possibilidades interpretativas da música, como: “A quem o autor da música se refere
como ‘o mais forte’ e ‘quem não tem chance’?”; “Na opinião de vocês, o que pode ser
considerado como um ‘trabalho honesto em vez de escravidão’?” ou até mesmo “O que
vocês consideram como trabalho escravo?” e “Nas suas concepções, há a possibilidade
de um trabalhador durante a Revolução Industrial ter sido explorado nos meios de
trabalho? E nos dias de hoje, há algum tipo de exploração no trabalho?”.
Estimulando a interpretação musical, também pode-se questionar o que os
discentes entendem da melodia e seus instrumentos, como “essa voz distorcida em
determinados momentos simboliza o que, na opinião de vocês?”, “essas duplas vozes
usadas no fim da música podem simbolizar o quê?” ou “quais instrumentos mais se
destacam na música? Como esse instrumento em questão contribui para o entendimento
da música?”. Sendo iniciado dessa maneira, de modo geral, a música (de forma
totalizante) deverá ser articulada com o conteúdo, de modo que propicie uma imersão
temática e contextual.
Feito isto, pode-se a partir disso, ser iniciado o conteúdo em suas vias de fato,
privilegiando as discussões pertinentes e imprescindíveis ao conteúdo. Todavia, essa
8
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discussão terá ainda mais possibilidades de exploração, pois pode ser feita, por exemplo:
uma assimilação entre a transição do artesanato para a manufatura como um processo (e
não como uma estridente ruptura), mostrando assim, como a música se encaixa a um meio
de produção tipicamente industrial e os novos sistemas de trabalho, suas logísticas, suas
demandas e suas explorações. Além de uma compreensão dos impactos ambientais que a
Revolução Industrial propiciou, evidente no trecho “O céu já foi azul, mas agora é cinza/O
que era verde aqui já não existe mais”. De modo amplo, podemos trabalhar os impactos
da revolução industrial na economia, no social, no psicológico e no ambiental. Estes
pontos citados são âncoras temáticas para argumentação sobre os movimentos Ludista e
Cartista, além do processo de formação das classes burguesa e proletária.
Ao término da abordagem do conteúdo, pode ser realizada, até como forma de
revisão, uma reprodução conjunta da canção, fazendo com que a música firme o
conhecimento já construído, transparecendo as pautas circuladas em torno da Revolução
Industrial.

4 ACORDES FINAIS: CONCLUSÃO
No campo da historiografia, o uso das diversas fontes nos permite trilhar um
caminho sobre o passado e observá-lo a partir da fala de seus agentes. Nesta mesma
proporção, podemos possibilitar essa experiência nas nossas salas de aula, aos nossos
discentes. Com isso, mais do que dinamizar as aulas, possibilitamos aos discentes a
compreensão da História pelo olhar de outros interlocutores.
Toda esse cenário incute ao docente a função de mediador, onde o saber não sai
mais de sua cabeça para à dos alunos (usando a palavra etimologicamente ao pé da letra
na origem latina como “sem luz”), mas o discente assume a sua posição de protagonista
e agente ativo no seu processo de ensino e aprendizagem, em outras palavras, o discente
traz consigo uma bagagem que deve ser considerada.

9
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A música “Fábricas”, neste ambiente, possibilita perceber toda a crítica ao sistema
capitalista. Ela que, criada em meio a um processo de contestação não somente ao sistema
capitalista, mas aos efeitos deste na sociedade.
O uso desses recursos possibilitam uma maior interação, bem como o contato com
outras formas de se pensar a sociedade, instigando um pensamento crítico e reflexivo dos
fatos. Desta forma, mais do que proporcionar, como vimos afirmando, uma aula
interativa, possibilita uma compreensão histórica ampla, bem como a visão crítica dos
fatos, não permitindo ao discente ser uma tabula rasa e nem fazê-la com o passado, mas
um saber profundo e significativo.
Isto posto, neste artigo nos propomos a interpretar e possibilitar a discussão de
uma só música, a canção Fábricas da banda Legião Urbana. No entanto, um álbum, uma
capa de álbum, uma entrevista do compositor ou até mesmo uma discografia poderá ser
palco para discussões mais aprofundadas e que possibilitem outras inúmeras
possibilidades, mas isso é assunto para outros trabalhos.
Como conclusão, podemos ter a certeza de que a música, enquanto material
didático, é de uma riqueza infinda e que oportuniza uma aula mais dinâmica, construtiva
e direta. Portanto, “Por integrar o campo das representações, a letra e a música podem ser
lidas, criticadas e interpretadas, por isso podem ser utilizadas nas aulas de História e
auxiliar professores/as e estudantes no exercício de ensinar e de aprender história”
(CHAGAS, 2015, p. 143).
Por fim, a escolha de toda e qualquer música pertinente ao conteúdo trabalhado
deve ser vista com atenção, de modo que possa viabilizar e desencadear a aula como
planejada, caso percorra por caminhos diferentes, o professor deverá se adaptar à
realidade e logística da turma, que deve ao fim colaborar com o processo de ensinoaprendizagem.
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RESUMO
Esse artigo tem como objetivo apresentar a importância do uso dos jogos como recurso
didático inovador no ensino de história para alunos do 7° ano do fundamental II. Com o
conteúdo de feudalismo, pretendemos por meio do uso dos jogos tornar a aula de História
mais dinâmica e participativa para os alunos do 7° ano por meio do uso dos jogos no
ensino de história a aula deixa de aula teórica que na visão dos alunos são monótonas,
para se torna uma aula pratica e dinâmica, pela qual o aluno vai estudar o conteúdo de
feudalismo nas mais variadas fontes históricas, para conseguir responder as questões e
avançar de nível, desta forma o aluno compreendera o assunto de feudalismo de uma
forma mais clara, objetiva, dinâmica e divertida além de criar sua própria visão deste
período pois este vai buscar em fontes históricas mediado pelo professor o conhecimento
deste conteúdo para responder as questões e avançar de nível.
12
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Palavras chave: Jogos; Dinâmica; Ganhos-educacionais.

INTRODUÇÃO
A temática que iremos abordar por meio deste artigo, foi trabalhada pelos
residentes do curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual da
Paraíba em salas de aulas da escola municipal Judith Barbosa de Paula Rego para alunos
do 7° ano do município de Queimadas. Esse artigo objetiva apresentar os ganhos
educacionais que o uso recursos didáticos como o uso de jogos de trilhas proporcionam
ao ensino de história, ganhos esse como o de torna o ensino de história mais dinâmico, e
claro o de tornar o aluno mais criticopois este vai buscar em fontes históricas o
conhecimento para responder as questões.
Lecionar aulas de História para o ensino fundamental tem sido um desafio muito
grande para os professores de História. Como fazerpara que as aulas de história se tornem
mais interessantes para os educandos do ensino fundamental? Essa é uma pergunta que
vem sendo muito discutida no meio acadêmico. Umas das estratégias adotadas pelos os
Residentes de História foi o uso do jogo de trilhar da História por avaliarmos que a criança
aprende melhor brincando, desta forma o recurso didático que utilizamos foi o jogo criado
por nos residentes.
Constantemente vemos alunos reclamando do ensino de História, atribuindo a aula
e a matéria como algo que não sirva para sua vida, falando o porquê de se estudar
conteúdos que é longe de sua realidade, dando ênfase as matérias de exata e desprezo
total a matéria de história, todas estas visões que o aluno do ensino fundamental tem do
ensino de história ocorre por conta da falta de inovação no ensino de história onde o
professor ainda segue o modelo de ensino jesuítico no qual o aluno é uma folha de papel
em branco sem conhecimento e o professor é o dono do saber, onde o professor quer que
através da transmissão do conteúdo por via oral o aluno aprenda sobre o conteúdo para
ele passado.
Está nas mãos dos docentes e dos discentes acadêmicos de história fazer com que
a aula de história seja mais dinâmica de interesse do aluno, usando a ferramenta
13

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

primordial que o aluno do ensino fundamental temque é o desejo de agir, e a curiosidade.

Quando a gente pensa em aula de História nas escolas para alunos do ensino
fundamental, logo nos vem na cabeça aulas no modelo tradicional (quadro+ livro
didático), onde todo conhecimento que é passado pelo professor ao aluno pela via da
oralidade caracterizado nesse padrão. Por fim seguindo o modelo tradicional, a forma que
o professor avalia os alunosé pelo método da avaliação escrita ou pela avaliação de
alternativas, onde esse modelo de avaliação não leva ao aluno a pensar, problematizar e
ter sua própria visão daquele período histórico. O grande problema do uso desse modelo
de avaliação é que o aluno ele apenas memoriza o conteúdo e vomita na avaliação, sem
que haja nenhum entendimento daquele período.
Docentes e discentes do curso de história se perguntam o porquê do continuo da
pratica das aulas de História continuar no modelo tradicional mesmo com tantos recursos
didáticos inovadores na atualidade, com base na experiência que tivemos com outros
colegas professores de História na escola Judith enumeramos em três as possíveis causas
que leva o docente História a continuar em pleno século XXI a continuar com esse
modelo, a primeira causa seria, a falta de tempo visto que muito professores de História
dão aulas em mais de uma escola e nesse quadro o professor dar aula em mais de uma
turma. A segunda possível causa que leva o docente de história a seguir com o modelo
tradicional pode ser dividida em dois fatores: primeiro os alunos não tem recursos para
que comprem material para uma aula inovadora, onde nesses casos a escola também não
recurso material para ceder ao professor e este levar para seus alunos uma aula inovadora.
Por fim a pior das possíveis causas é quando, o professor ou a escolar não que inovação
no ensino, onde estes querem seguir apenas o modelo tradicional teórico. Todos esses
possíveis fatores acarretam em uma aprendizagem ineficaz.
A utilização apenas do modelo de aula no estilo tradicional apresenta para o ensino
algumas imperfeição, pois o ensino apenas por via oral, mais quadro e livro didático torna
o aluno passivo ao ensino de História, o aluno é apenas um mero receptor de informações
sem que leve o aluno a pensar e ter sua propina visão daquele período.
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Pesquisadores vêm trabalhando nesses últimos tempos tentando buscar soluções
para quesejam superado esse modelo tradicional nas aulas de História, a parti das
discussões nos congressos os pesquisadores passaram a analisarnovas práticas que se
adequem a atual realidade escolar brasileira usando novas formas de aulas com o uso do
recurso didático para um ensino mais eficaz.
O sucesso do recurso didático como os jogos nas aulas de História, acontece
porque essa estratégia educacional transforma uma aula teórica em uma aula teóricaprática que em geral os alunos que são ainda crianças ou pré-adolescentes aprendem o
conteúdo em uma forma de brincadeira e de passa tempo. Desse modo, Costoldi e
Polinarkevai afirma que:

Os recursos didático-pedagógicos surtem maior efeito nas aulas apresentadas
aos alunos do ensino fundamental (séries iniciais), por serem ainda crianças e
se interessarem muito mais por aulas diferentes torna-se mais fácil para uma
criança se envolver mais durante a aula com recurso pelo “espírito de
brincadeira” que ela ainda possui. (COSTOLDI apud POLINARSKI, 2009, p.
4)

Recursos didáticos são todas as ferramentas que o docente utiliza para que haja
uma melhor aula e uma melhor compreensão do conteúdo por parte dos alunos. Nos dias
atuais se torna- se difícil dar aulas sem o uso de recurso didáticos, pois na medida que a
sociedade avança o docente tem que seguir os mesmo caminhos caso contrario suas aulas
se torna ultrapassada, gerando o desinteresse dos alunos por esse motivo o professor deve
seguir sempre avançando junto com a modernidade.
[...] o professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos
didático-pedagógicos que estão ao seu alcance e muita criatividade, ou até
mesmo construir juntamente com os alunos, pois, ao manipular esses objetos a
criança tem a possibilidade de assimilar melhor o conteúdo. Os recursos
didáticos não devem ser utilizados de qualquer jeito, deve haver um
planejamento por parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo para
alcançar o objetivo proposto por sua disciplina. (SOUZA, 2007, p. 111)

O docente deve escolher previamente que recurso didático se encaixa melhor em
sua sala de aula, para os residentes de história a escolha se deu pelo o uso de jogos, pois
15
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com base em experiências em turmas passada quando o preceptor responsável pelos
residentes levava para seus alunos o uso de jogos, e nesse ponto via uma eficácia no
ensino.
O uso dos jogos no ensino de História se mostra eficaz, pois:

Jogar na aula de História é um belo exercício amoroso. Uma vez que o jogo
pressupõe uma entrega ao movimento absoluto da brincadeira e que jogar
implica um deslocamento. Um deslocamento do espaço, da ordem, das
medidas dos horários, das imposições disciplinares, da avaliação, das provas,
numa palavra, da obrigação. [...] jogar é desobrigar-se das utilidades da sala de
aula. (GIACOMONI; PEREIRA, 2013, p.19)

Quando utilizamos nas aulas de História o uso dos jogos para alunos do
fundamental II nos permite levar o conteúdo de uma forma dinâmica e divertida, trazendo
para o ensino ganhos educacionais que vão além do entendimento do conteúdo por parte
dos alunos. O uso dos jogos no ensino de História condiciona nos alunos ganhos
educacionais como o de raciocinar mais rápido para responder as questões e deter sua
própria visão daquele período.
Diante do que aqui foi discutido, esse artigo vai apresentar um jogo que foi
construído e aplicado na escola Judith de Paula Rego em sala de aula do 7° ano C pelos
os residentes de História, Esse jogo tem como objetivo levar para alunos do 7° ano um
ensino sobre o período medieval de forma mais dinâmica, divertida e claro eficaz.

METODOLOGIA
A partir do momento que houve a definição por parte dos residentes e do
preceptorda escolha de qual recurso didático inovador seria escolhido, que nesse caso foi
o “jogo de trilha” por conta de experiências positivas da utilização dos jogos no ensino
de história em turmas de anos anteriores, quando o preceptor Joabe Aguiar levou para
seus alunos do 7° ano, 8° ano e 9° ano esse recurso inovador, o grupo de residentes
começou a se pensar como deveria ser usado esse jogo na pratica. Ficou assim definido
que a utilização desse jogo se daria pela a divisão da sala em duas equipes, equipe “os
cruzados” vs equipe “ Os bellatores”. Foramescolhidostambém os capitães para que
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fossemresponsáveis por escolher seus colegas de equipe, desta forma quando divididos
os alunos em duas equipes esses alunos foram levados para a quadra da escola onde lá
começava a disputa.
Na quadra onde aconteceria a disputa entre a equipe “Os cruzados” vs equipe “Os
bellatores” foi feito duas trilhas dos numerais 1 ao 30, onde seria passado para as equipes
perguntas sobre a temática do medievo, perguntas essas relacionadas com o presente,
perguntas de alternativas dentre outras. Objetivo da equipe para se sair vencedora da
disputa é bem simples chegar ao numeral 30 primeiro que a outra equipe, para isso a
equipe teria que responder as questões passadas pelos os residentes de história.
Nas regras do jogo Trilha da História também estava incluído que os capitães só
poderiam responder três perguntas isso para que todos os alunos participassem do jogo,
também estava incluso que os capitães, apesar de só responderem três perguntas,
poderiam dá dicas para seus demais colegas de equipe, nas regras do jogo trilha da
História estava também inserido que a cada questão errada a equipe voltaria uma casa.
Por fim, o jogo trilha da história continha também questões extras e que a equipe
respondesse andaria a duas casa a mais.
Para a confecçãodo jogo trilha da História cada equipe recebeu dos residentes, 15
pedaços de folha de oficio que serviria para eles fazerem os números 1 a 30, giz de cera
para que os alunos pintassem os números da forma que eles quisessem, por fim o durex
era para que eles colassem os numerais no chão da quadra. Todos esses procedimentos
eram acompanhado de perto pelos os residentes.
Antes que os alunos partissem para a aula pratica-teórica com a utilização do
lúdico, os alunos primeiro tiveram uma série 6 aulas teóricas para compreender melhor
oque foi aquele período da História. Nas duas primeiras aulas foi passado para os alunos
do 7° ano, a herança cultural que o povo que viveu no período medieval herdou dos povos
germanos e romanos, herança é essa como o “comitatus” herdado dos povos germanos
que mais tarde se tornaria a relação de Suserania e Vassalagem e o “Colonato” que depois
se tornaria no período medieval o processo de servidão entre o senhor feudal proprietário
e o camponês que trabalharia nessa terra para seus sustento e claro para o sustento de toda
sociedade feudal. Nas terceiras e quartas aulas foi apresentado para os alunos como se
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dividia a sociedade feudal (clero, guerreiros, camponês) e a importância que cada tinha
sobre a outra, além disso foi mostrado ao aluno como a economia se dava a economia
daquela sociedade, nas duas aulas restante foi passado para os alunos qual era a diferença
entre manso servil e manso senhoral e o que era as terras comunais. Por fim, os residentes
apresentaram para eles a proposta do uso dos jogos na aula de história, como se
desenvolveria os jogos e quais fontes pesquisassem para conseguir responder as questões.
Dentro das aulas foi trabalhado também o conteúdo sobre “O papel da mulher na
idade média” para levarmos ao nosso alunos que a mulher também é participativa da
história ao longo dos períodos históricos. Para uma melhor compreensão desta temática
pelos os alunos, aliado com a falta de tempo que se tinha para concluir essa primeira fase
do trabalho e a deficiência que o livro didáticos usado na escola Judith tem com temática,
pois o livro coloca esse tema com secundário e com um conteúdo extremamente raso, foi
preciso o auxilio de outro recurso didático o uso do Data show para a utilização de trechos
de vídeos tirados da internet.
Pós aulas teóricas, os alunos tiveram contato o lúdico no ensino de história e
ficaram bastante felizardos, pois acostumados com ensino altamente teórico quando se
depararam com o uso do lúdico na aula de história viram um aula diferente, dinâmica e
com ensino eficaz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados que buscávamos por meio do jogo Trilha da História foram
alcançados visto que conseguiram compreender o conteúdo de forma coesacriaram sua
própria visão daquele período, e além do mais puderam ver que aula de história pode se
dinâmica e divertida e rica em conhecimento. Fica claro por meio deste artigo que o
docente que utiliza o lúdico no ensino de história suas aulas vão apresentar um salto
educacional gigantesco, visto que o lúdico torna uma aula mais dinâmica e prazerosa
proporcionando a participação do aluno.
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Figura 2: Alunos do 7° ano da equipe Bellatores discutindo resposta de uma
determinada questão do jogo trilha da História.

Fonte: JoalissonJeronimo (2019)
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Figura 3: Alunos do 7° ano da escola Judith de Paula Rego elaborando o jogo trilha da
História

Fonte: Joalisson Jeronimo (2019)
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Figura 4: Residentes observando a resposta da Aluna Sarah Santos para saber se a
resposta estava correta e se a equipe Bellatores avançaria na trilha da História.

Fonte: Joalisson Jeronimo (2019)

Neste artigo, apresentamos de forma clara a importância de se trabalhar com
recursos didáticos como o lúdico no ensino de História para alunos do fundamental II,
visto que ao utilizarmos esse recurso no ensino de História os alunos podem observa que
o ensino de História não estar só restrito a narra fatos do passado que na visão deles de
nada interfere no presente. Diante do que aqui debatido é de extrema importância que os
docentes de História utilizem recursos didáticos para auxiliar na aprendizagem dos seus
alunos. Vale salientar que este artigo não tem como objetivo acabar com o modelo
tradicional de ensino, pois reconhecemos a importância do ensino teórico, porém o grande
objetivo deste artigo é mostrar o grande salto educacional que se unirmos o modelo
teórico e prático pode se ter no ensino de História para alunos do fundamental II.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A experiência que o programa Residência pedagógica proporciona aos discentes
acadêmicos é algo de imenso valor para as futuras carreiras profissionais destes, visto que
o Residente ao ser inserido na escola pode fazer dela um laboratório de pesquisas onde
ele pode testar juntos com seus coordenadores estratégias educacionais para um melhor
ensino escola. Desta forma quando o Discente acadêmico se forma ele já tem a
experiência no ensino escolar e ademais já sabe quais estratégias educacionais utilizar
para uma determinada turma, pois já teve uma rica experiência em sala de aula graças ao
programa residência pedagógica.
Além dos benefícios que a Residência pedagógica proporciona aos seus
residentes, o programa também vai beneficiar as escolas que acolhem seus residentes
visto que estesvão levar para escolas que acolheram o programa Residência pedagógica
como é o caso da escola Judith de Paula Rego inovações para ensino escolar, graças as
reuniões que acontecem entre residentes, coordenadores e preceptores.
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RESUMO
A Literatura de Cordel tem assumido finalidades diversas e significativas. Entre as quais,
o poder de emocionar, trazer humor, e de uma maneira que daremos mais destaque, a
função de narrar fatos e eventos importantes para a História, e que por sua vez, tiveram
suas narrativas transmitidas em versos nos folhetos. Essas narrativas constroem um rico
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campo de possibilidades mediante as suas potencialidades didático-pedagógicas,
apresentando outras visões da realidade e outras leituras, considerando que este gênero
também se apresenta como uma expressão da vida social e neste sentido constrói um
importante referencial tanto para a pesquisa como também para o ensino. Diante disto,
propomos discutir a literatura de cordel como linguagem no Ensino de História. Para
tanto, na construção deste trabalho, buscaremos dialogar principalmente com Melo
(2010) e Curran (2003), pensando o cordel em sua historicidade, variedade temática, sua
consolidação no mercado editorial e na relação estabelecida com a vida social, e (Pinheiro
& Lúcio, 2012) e Grillo (2003), a aplicação do cordel como recurso didático na sala de aula,
formas de abordagens e metodologias.
Palavras chave: Literatura de cordel; Ensino de História; Linguagens no ensino.

Introdução
A busca por sugestões metodológicas para o Ensino de História tem sido uma
questão presente nas discussões que se referem a esta temática. Neste âmbito, tem-se
construído um importante campo de pesquisa que busca dialogar com linguagens diversas
e inseri-las em sala de aula, no intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem
da disciplina História.
Neste artigo, enfatizamos a literatura de cordel como linguagem no Ensino de
História, capaz de promover a necessária prática da leitura, uma melhor socialização do
conhecimento e colocar os sujeitos envolvidos no processo diante de possibilidades
outras. Possibilidades eficientes em sua concretude, capazes de mobilizar saberes e
descortinar eventos postos por sua vez, à margem da História oficial e do conteúdo
selecionado para compor os livros didáticos.
A literatura de cordel se constitui como importante expressão da vida social e
apresenta-se como um campo de estudos dos mais promissores. Sua produção é vasta e
diversificada, assumindo uma proximidade e intensa relação com o cotidiano e a vida
social, abordando aspectos políticos, econômicos, religiosos, assim como também do
imaginário e das mentalidades.
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As narrativas trazem uma grande diversidade de temas, entre eles, temas
importantes para a História, e que por sua vez, causaram inquietações no cotidiano dos
poetas cordelistas e foram transmitidos em versos, rimados, ritmados e com uma
musicalidade bastante atraente, sendo, portanto, um recurso possível e eficiente também
no espaço escolar.

Literatura presente: o cordel na vida social

A literatura de cordel assumiu finalidades diversas, fazendo parte da vida social
de muitos sujeitos, se consolidando como uma das expressões culturais mais autênticas
do Nordeste brasileiro. Tal como é conhecido em sua denominação, o termo foi
empregado inicialmente por pesquisadores tratando-se dos folhetos vendidos nas feiras
“[...] em aproximação com os que aconteciam em terras portuguesas. Em Portugal, eram
vendidos a baixo preço, pendurados em barbantes.” (PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p. 13).
Como coloca Márcia Abreu, o cordel português, “[...] abarca autos, pequenas novelas,
farsas, contos fantásticos, moralizantes, histórias, peças teatrais, hagiografias, sátiras,
notícias... além de poder ser escrita em verso ou sob a forma de peça teatral” (ABREU,
1999,p.21).
O cordel brasileiro apresenta particularidades que o diferencia dos que circulavam
na Península Ibérica e outras regiões da Europa. A produção de narrativas nacionais é
construída exclusivamente em versos, e encontrou, sobretudo, na região Nordeste,
condições específicas, econômicas, culturais, e sociais fundamentais para sua propagação
e aceitação, e o estabelecimento de características próprias, passando a ser considerado
como o que afirma Roger Chartier, se tratando de uma “fórmula editorial,” que atribui
características próprias de confecção e elaboração aos livros (CHARTIER, 1990).
A inserção de novas temáticas e situações, o surgimento de narrativas brasileiras
diversificando o leque de possibilidades, a consolidação da cantoria como espetáculo
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popular e o início da circulação de impressos nacionais são fatores que contribuíram de
forma significativa para a efetivação desta expressão literária, sobretudo no final do
século XIX, como afirma (MELO, 2010,p.57).
Segundo a autora:
No Brasil a saga da literatura de folhetos inicia ao final do século XIX,
quando os cordéis começaram a ser sistematicamente produzidos e
comercializados em larga escala. A afirmação da cantoria como
espetáculo popular, o aparecimento de narradores brasileiros que
introduziram novas temáticas ao consagrado repertório europeu e a
circulação dos poemas através dos jornais propiciaram condições
favoráveis para a consolidação deste gênero literário.

Foi no território brasileiro, essencialmente no Nordeste, que se estabeleceram as
características que se consolidaram nesta literatura. Considera-se que sua estrutura básica
como conhecemos hoje, teve o paraibano Leandro Gomes de Barros como pioneiro, e
seguido por uma geração de poetas escritores que mantiveram estas características
estabelecidas entre o final do século XIX e o início do século XX, Como afirmam
(PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p. 15).
As características dos folhetos se definem no período que vai do final
do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX. Leandro
Gomes de Barros inicia a publicação de seus folhetos em 1893 e é
seguido por Francisco Das Chagas Batista (1902) e João Martins de
Athayde (1908). Neste período se estabelecem as regras de composição
e comercialização das obras e se constitui um público.

Com novos aspectos culturais surgem também novas concepções e descrições de
fatos que passam a ser agregados aos conteúdos dos folhetos de cordel dando-lhes uma
diversidade temática ainda maior. Os poetas se inspiram nos fatos do dia-a-dia, nas
histórias contadas, assim como sua escrita também pode abordar fatos sociais, ficção,
romance, religião, histórias que trazem em seus enredos uma trama marcada por reis,
princesas e cavaleiros, sobre o cangaço, histórias de esperteza, e personagens históricos,
como Padre Cícero, Lampião, o Presidente Getúlio Vargas, dentre outros, mantendo
sempre uma relação com o cotidiano, identificando-se com o seu público.
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A identificação com o leitor/ouvinte é fundamental e, nesta relação, o cordelista
põe o seu olhar sobre a sua escrita, já pensando na interação com seu público e buscando
uma relação recíproca, necessária à aceitação do seu trabalho como escritor. Para isto, é
preciso que o ponto de vista da narrativa seja aproximado do ponto de vista do leitor e
consumidor de folhetos de cordel.
Como coloca Grillo (2003, p. 121):
Ao recontarem os fatos apresentados nos jornais, os poetas procuram
adequar essas notícias ao universo de valores e crenças de seu público,
fazendo com que o ponto de vista do texto possa coincidir com o do
leitor, ou pelo menos se aproximar dele. Fatos de natureza política ou
econômica são apresentados enfatizando a sua repercussão sobre as
camadas populares, compostas no Nordeste de trabalhadores rurais,
vendedores dos mais variados produtos, empregados do comércio, etc.
Parte mais significativa do público de cordel.

As narrativas em versos com sua riqueza de recursos poéticos, como por exemplo,
a musicalidade, o ritmo e as rimas, sua métrica regular e simétrica, podem ter sua trama
facilmente memorizada. Isso faz com que também possam ser reproduzidas e recontadas.
O cordel quando lido ou cantado em feiras, nos sítios e fazendas prendia a atenção dos
ouvintes que, dentre muitos, não tinham o privilégio de saber ler. Em decorrência desta
circunstância, a difusão pela oralidade e a memorização se tornou ocorrente. Os folhetos
de cordel também assumiram uma função de veículo de informação, sendo, portanto, [...]
“supervalorizados a ponto de o gênero ser chamado de o jornal do povo” (HAURÉLIO
2013, p.57).
De todo modo, os folhetos estavam presentes na vida social de muitos sujeitos
letrados ou não, em diferentes situações cotidianas, assumindo finalidades distintas.
Segundo Melo (2010, p. 59):

A leitura desses frágeis livros tinha finalidade diversa: ajudavam a
aliviar o fatigante trabalho agrícola, estava presente nos momentos de
descanso quando as pessoas se reuniam para ouvir as narrativas em
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verso, e as “histórias de trancoso”, e com as histórias de ABC,
contribuía para iniciar os leitores no restrito universo da escrita. Esta
característica da literatura de folhetos – a leitura coletiva em voz alta contrapõe-se a outras formas de expressão literárias e escritas que é o
texto fluído solitariamente e em silêncio.

Ao proporcionar a leitura coletiva e colocar sujeitos em convívio com a escrita e
a leitura em comunidades de maioria analfabeta, os folhetos também se tornam
facilitadores na alfabetização pelo contato com textos que circulavam. Nesse contexto, o
acesso à instrução, entre outras desigualdades entre os centros urbanos maiores e o
interior se davam ainda mais acentuadas. Logo, o cordel se efetiva como uma opção mais
acessível e de baixo custo e presente no dia a dia do sertanejo.
Este público consumidor do mercado de folhetos se manteve ativo ao passo em
que a produção também se mantinha em alta, principalmente nas primeiras décadas do
século XX. De certa forma, as atividades econômicas possibilitaram um aumento não
grande, mas significativo do poder aquisitivo destes trabalhadores. Pode-se reiterar que
o aumento da circulação não foi proporcionado apenas pelo aumento do público ouvinte
e que consequentemente comprava folhetos, mas sim também por razões econômicas e
tecnológicas que surtiram efeito no cotidiano e no universo da literatura de cordel.
As feiras livres tiveram um importante papel como ambiente centralizador para a
comercialização de folhetos. O estabelecimento da feira como espaço dinâmico, abre
caminho para que muitos sujeitos buscassem na venda de folhetos, o seu sustento diário.
No espaço das feiras, os poetas interagiam com o público leitor ouvinte, escutavam os
comentários proferidos nas conversas e assim entravam em contato com assuntos de
interesse da população, aproximando o pensamento do autor ao pensamento do povo.
Nesta dinâmica, os fatos que chamavam atenção, a morte de um político ou religioso, um
feito milagroso, entre outros acontecimentos, se transformavam no conteúdo que depois
iria preencher as páginas dos folhetos.
Os autores não escreviam sem embasamento, tendo sempre referências locais ou
nacionais. Fatos narrados em jornais e revistas, crimes, mortes de pessoas consideradas
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importantes, entre outras situações relevantes e cotidianas. Ao escrever sobre o mundo à
sua volta, os poetas cordelistas também fornecem um riquíssimo material, também para
o estudo de História local.
Apesar das previsões de seu fim eminente, o cordel resiste, e da mesma forma que
esteve presente no cotidiano de muitos, ainda pode fazer parte do dia a dia, mediante a
troca de saberes sociais que são acumulativos, uma vez que [...] “conserva-se o antigo
apesar da aquisição do novo” (LARAIA, 1986, p 40). Além disto, as manifestações
culturais se ressignificam, sendo que a cultura é dinâmica e coletiva e, além disso, não é
estática. Não se pode perder de vista, nem esquecer que o cordel dialoga com outros
suportes e linguagens, o que faz com que suas narrativas sejam materializadas em
formatos diversos, como vem ocorrendo; antologias, livros infantis e com o advento das
tecnologias digitais, também em aproximação com outros formatos de mídias.
A sua linguagem também está presente na produção cinematográfica e televisiva,
no teatro, assim como na vasta produção musical, principalmente no Nordeste. Assim,
assumindo uma nova roupagem, a sua relação e identificação com a realidade de muitos
sujeitos se mantém.

História e Literatura, Cordel e Ensino de História: Buscando diálogos e possibilidades

A História e a Literatura constituem importantes fontes de conhecimento. De
modo que pensar e refletir acerca do diálogo estabelecido entre estas duas narrativas
particulares, orienta novas possibilidades de abordagens e interpretações dos eventos
históricos.
[...] procuram representar a ação dos seres humanos no tempo e utilizam
narrativas para alcançar este objetivo. A Literatura vale-se de narrativas
não necessariamente compromissadas com os acontecimentos, mas
diretamente interessadas em mostrar como as pessoas concebem,
vivenciam, e representam a si mesmas e ao mundo no qual estão
inseridas. Ela o faz por meio da retratação de situações apresentadas em
diferentes dimensões temporais. A História por sua vez, parte do
presente para coletar, selecionar e interpretar fontes do passado com o
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objetivo de construir narrativas que se aproximem com maior nitidez
do que foi vivenciado por um individuo ou grupo social ou pela
sociedade (ABUD, 2013, p. 44).

A obra literária não pretende explicar o real, como também, não buscar a
comprovação de fatos. Por outro lado, possibilita confrontar-se com a representação de
um mundo vivenciado ou idealizado pelo autor de sua escrita. O leitor, Por sua vez,
adentra na intencionalidade de apreender esse mundo, construindo sua imagem do
representado. Neste sentido, a obra literária configura-se como uma forma de
transfiguração deste real.
Como nos diz Pesavento (2006, p.03):
Literatura e História são narrativas que tem o real como referente, para
confirmá-lo ou negá-lo, construindo sobre ele toda uma outra versão,
ou ainda para ultrapassá-lo. Como narrativas, são representações que se
referem à vida e que a explicam. [...] A literatura é, no caso, um discurso
privilegiado de acesso ao imaginário das diferentes épocas.

Pensando este importante diálogo e, a partir dele, pensando também a utilização
de textos literários no ensino de História, temos na literatura de cordel um interessante
recurso, uma vez que apresenta possibilidades didático-metodológicas que são
fundamentais para a construção de conhecimentos históricos. O cordel como obra literária
também é carregado de historicidade. O poeta lê o mundo ao seu redor pela sua lente
própria, seus valores, sua mentalidade, sua “cosmovisão”, como conclui Curram (2003),
elaborando uma crônica de sua época.
Segundo Grillo (2003, p.117):

O cordel, que através de suas narrativas conta os acontecimentos de
determinado período e de um dado lugar, se transforma em memória,
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documento e registro da História brasileira. Tais acontecimentos
recordados e reportados pelo cordelista, que além de autor, se coloca
como conselheiro do povo e historiador popular dão origem a uma
crônica de sua época.

A Literatura de Cordel descreve a realidade social a partir da lente do poeta. Como
criações intelectuais, partem de um “lugar social de produção” (CERTEAU, 2015, p. 57),
e deste modo, não se desvinculam do seu contexto social, da cultura e da mentalidade.
Os folhetos que relatam os eventos e os acontecimentos situados em um dado lugar e em
um dado período, por sua vez têm suas narrativas transformadas em memória, em registro
do passado, e em documento histórico, possível de serem inseridas em sala de aula,
melhorando a prática de ensino e o aprendizado.
Intenciona-se que os alunos compreendam no contato com a literatura de cordel,
o quanto que ela representa de possibilidades de se estudar História, facilitando a inserção
no pensamento histórico, despertando também o interesse pela pesquisa, de modo que
possa desenvolver autonomia intelectual que faça criar análises críticas da realidade
social.
Tal recurso deve ser empregado com a finalidade de facilitar o aprendizado e, para
isso, é preciso que haja identificação com a linguagem empregada. A inacessibilidade da
linguagem, como orienta Bittencourt (2008), pode por em risco o exercício de
interpretação da parte do aluno, uma vez que, se carregada de dificuldades de
compreensão, causará mais recusa do que curiosidade e interesse. Intenciona-se que a
exploração pelos alunos se dê de maneira agradável e inteligível, sendo importante
lembrar que “[...] devem ser motivadores e não se pode constituir em texto de leitura que
produza mais dificuldade do que interesse e curiosidade.” (BITTENCOURT, 2008, p.33).
Nas aulas de História, a Literatura é uma fonte importante, um recurso a ser
trabalhado, pois além de fazer com que a aula se torne empolgante, nos coloca diante de
um novo olhar sobre a realidade social, marcada por suas contradições, relações de poder
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e relações culturais, colocando a disposição do(a) Professor(a)

e dos alunos a

oportunidade de desenvolver novas propostas.
Buscar esta articulação entre História e Literatura e levá-la para a sala de aula
pode melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Configura-se como uma maneira de
promover a renovação das práticas docentes exercidas por professores de História no
cotidiano da sala de aula, e ao mesmo tempo, estimular a percepção e a curiosidade dos
alunos.
A Literatura disponibiliza para a História pistas do real que estão contidas nos
textos literários, impressas pelo tempo e pelo espaço. São pistas que revelam histórias
tanto individuais, como também coletivas, memórias e representações de um dado
momento histórico. A obra literária possibilita mergulhar na representação da realidade
passada, percebendo elementos do seu cotidiano, da sua mentalidade e suas manifestações
mais subjetivas, fornecendo uma nova e importante leitura da vida social, desvendando
suas particularidades.

Trabalhando com as capas
As capas dos folhetos de cordel possuem uma propriedade interdisciplinar,
dialogando com linguagens diversas. Compreender o complexo universo das ilustrações
das capas de cordel requer um esforço e uma carga considerável de leituras. Ela assumiu
modificações ao longo do tempo, porque acompanha as mudanças nas relações dos
autores com diferentes contextos sociais e com as linguagens que os representam.
Entretanto, as formas de ilustrações conservam a sua finalidade.
Os folhetos que podem ser encontrados atualmente [...] “nas bancas, ou nas
próprias editoras, trazem nas suas capas duas formas diferentes de ilustração: reproduções
de desenhos ou fotos coloridas (Editora Luzeiro) e xilogravuras de artistas populares.”
(PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p. 27).

A xilogravura assume destaque maior se

consolidando como arte popular. Nomes como Minelvino Francisco da Silva, José Costa
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Leite, Expedito Sebastião da Silva, J. Borges, entre outros, são reconhecidos pela proeza
de retratar à suas maneiras, o sertão, seu cotidiano e imaginário.
O primeiro contato com o folheto de cordel impresso acontece por meio de suas
capas. Dois elementos das capas já apresentam uma prévia do que está contido na
narrativa, provocando uma primeira impressão, o que era fundamental para a venda dos
folhetos. São estes, os títulos dos folhetos destacados nas capas e as ilustrações. O título
da obra apresenta a ideia central da narrativa, expõe previamente o tema, ou pode deixar
algo subentendido, dependendo da escolha do autor. As ilustrações também denotam uma
leitura inicial, pois demostram intencionalidade, contendo significados que orientaram a
sua escolha, o que faz com que possam ser lidas e criticadas também como forma de texto
na sala de aula.
A leitura reflexiva em torno da imagem se faz necessária. Como ela dialoga com
outras fontes, como o cinema, o texto jornalístico, revistas, entre outros artefatos? O que
ela nos diz? Qual a relação com o contexto em que ela foi produzida? O que ela diz dos
códigos sociais e culturais? Como diferenciar a forma como o folheto foi ilustrado?
No cordel, as linguagens verbais e visuais se interligam na produção de sentidos.
Mesmo que de modo não intencional, na primeira experiência com a leitura de folhetos,
o leitor poderá constatar a relação das imagens nas capas com a narrativa dos poemas. A
imagem neste sentido pressupõe uma leitura da totalidade do poema e não de estrofes
específicas.
Era por meio das capas que os compradores de folhetos, principalmente os sujeitos
com dificuldade de leitura ou analfabetos, tinham a primeira noção do conteúdo da
narrativa. Nesta relação, as ilustrações, devem ser compreendidas como possibilidades de
leituras, produtoras de sentidos, como texto visual.
A respeito do texto visual, a historiadora Ana Maria Mauad argumenta que:
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[...] são resultado de um jogo de expressão e conteúdo que envolve,
necessariamente, três componentes: o autor, o texto propriamente dito
e um leitor. Cada um destes três elementos integra o resultado final, à
medida que todo o produto cultural envolve um locus de produção e um
produtor, que manipula técnicas e detém saberes específicos à sua
atividade, um leitor ou destinatário, concebido como um sujeito
transindividual cujas respostas estão diretamente ligadas às
programações sociais de comportamento do contexto histórico no qual
se insere, e por fim, um significado aceito socialmente como válido
trabalho de investimento de sentido (Mauad, 1996, p. 8).

Neste sentido, precisa-se considerar que a leitura da imagem nas capas de cordéis
não pode ser realizada de forma isolada, a imagem pela imagem e somente, pois são
artefatos culturais inseridos diretamente no seu contexto de produção, circulação e
recepção. A materialidade do texto visual exige que se busque mobilizar conceitos que
sejam capazes de fazer compreender as suas especificidades, seus múltiplos sentidos
ainda não descobertos, considerando que “[...] o sentido não está no texto, mas se constrói
a partir dele, no curso de uma interação” (KOCH, 2013, p. 30).
As imagens nas capas devem ser compreendidas como meios articuladores de
discursos imersos em uma teia polissêmica de sentidos que estão por ser interpretados.
Cabe pensar, diante disso, numa leitura atrelada a estudos em torno de sua produção e
circulação, assim como também em torno dos diálogos e sentidos construídos, pois as
ilustrações, da mesma forma, também produzem linguagens que não se desvinculam do
seu contexto de produção. Sendo assim, é necessário ler as capas de folhetos com novos
olhares que possibilitem a construção de novas problemáticas que vão além de uma leitura
superficial que considera a imagem apenas como ilustração.
Lançar-se sobre estas considerações certamente demanda considerável esforço
significativo de quem queira realizar uma pesquisa com imagens. E em sala de aula, no
contato com as capas dos folhetos, como deve agir o (a) professor (a) para que os alunos
também desenvolvam uma leitura crítica? Como comumente acontece, a descrição dos
seus elementos compositivos é o que geralmente nos fornecem quando se pede para que
interpretem as imagens. Outro ponto é que são avaliadas geralmente pelo seu caráter
34

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

estético. Todavia, o erro no uso da imagem não está apenas nos exercícios que na maioria
das vezes apenas descrevem, e não leem as imagens. Pode ser feita uma pausa para que
se percebam os detalhes, mas a leitura segue quando se lança o debate. É no debate que
se começa a pensar sobre a intencionalidade do autor, e sobre as circunstâncias que aquela
imagem representa e sobre as quais foi produzida. É sugerível também que os alunos
sejam orientados a pesquisarem se teve circulação em outras mídias, como também
imagens relacionadas, para que percebam como dialogam com outros suportes.
Cordel na aula de História

O ponto de partida é a relação com os conteúdos escolares da disciplina História.
Partindo do tema, o folheto deve ser apresentado e exposto em sua experiência mais próxima,
palpável, por isso a preferência por textos impressos em folhetos, considerando também que
as capas serão juntamente problematizadas. Tão importante quanto para se alcançar

eficiência na ação, é atentar-se a perceber de forma crítica e reflexiva, o modo como o
poeta se coloca e se posiciona diante da História.
Constata Maria Grillo, que “[...] inúmeros são os eventos do século XX contidos nos
folhetos que relatam o cotidiano da nossa História e nos quais são dadas representações
diversas das contidas nos livros didáticos” (GRILLO, 2006, p. 83). Mark Curran, em
História do Brasil em cordel (2003) traz uma seleção de textos que narram, em versos,
eventos da contemporaneidade dos poetas que tiveram destaque no cenário local e
nacional, repercutindo tanto nas mídias jornalísticas da época como também nos
conteúdos dos folhetos de cordel. Trata-se de uma história construída poeticamente, por
sua vez, à margem da história oficial, mas que apresenta com precisão o registro de fatos
da história brasileira.
São de grande importância, os folhetos circunstânciais, aqueles que mais se
aproximam com o relato jornalístico. Também encontramos potencial didático
pedagógico nos que trazem em seus enredos a temática social, uma vez que encontramos
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na literatura de cordel um forte caráter de denúncia. Muitos poetas, através de seus
folhetos, alertaram e denunciaram injustiças, problemas políticos, econômicos em âmbito
local e/ou nacional. Esta característica específica de muitos folhetos nos coloca também
a refletir acerca da realidade de determinada época, com seus contrastes e seus valores
em uma linguagem mais aproximada do cotidiano, caracterizando uma nova ótica sobre
questões que repercutiram inquietações sociais.
Outra possibilidade são os folhetos que trazem em suas narrativas a presença
marcante de personagens históricos. Entre os principais personagens da história nacional,
como aponta Curram (2003), estão Lampião, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Getúlio
Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, Tancredo Neves, entre outros. Vale salientar que a
gama de personagens que se destacaram na História nacional e na literatura de cordel é
muito vasta.
Utilizar o cordel como linguagem no ensino, requer que se estabeleça uma ação
antecipada, um planejamento da ação docente. Ao levar esta linguagem para a sala de
aula, [...] “a primeira e fundamental atividade deve ser ler em voz alta. E se possível,
realizar mais de uma leitura” (PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.84). Desta forma, se percebe
melhor o ritmo, a entonação, a musicalidade da narrativa, além de envolver os alunos
numa dinâmica de interação por meio da leitura coletiva. Para o professor(a), é
imprescindível que busque conhecer melhor a linguagem utilizada, atentando-se a
questões de sua estrutura, da composição de suas estrofes, sua métrica regular e simétrica,
assim como o conteúdo dos textos a serem explorados.
As estrofes podem ser escritas em sextilhas, setilhas, sendo estas as mais utilizadas
do cordel mais clássico ao contemporâneo, martelos (versos em decassílabos), como em
algumas pelejas, podendo assumir outras variações de sua estrutura, alternando a
percepção rítmica e musical do poema.
Vejamos como exemplo, uma sextilha do folheto “A História do Capitalismo”,
de autoria do poeta cearense Hamurábi Batista.
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O capitalismo é um sistema
Que os meios de produção
Da iniciativa privada
Também a distribuição
Possuem os fins lucrativos
E o poder de decisão.
(BATISTA, s/d, p. 01).

A sextilha é o modelo de estrofe mais conhecida e empregada inclusive por
cantadores de viola. São estrofes de seis versos de sete silabas poéticas e que apresentam
rimas somente nos versos pares. Para uma melhor eficiência, recomenda-se a participação
de um professor(a) da área de linguagens, proporcionando a construção de uma prática
de ensino interdisciplinar.
As narrativas em cordel podem trazer uma melhor socialização do conhecimento
e troca de saberes, dialogando com as realidades sociais dos sujeitos envolvidos. Para
tanto, deve-se considerar que um procedimento metodológico que venha a orientar o
trabalho com o cordel na sala de aula [...] “terá que favorecer o diálogo com a cultura da
qual ele emana e, ao mesmo tempo, uma experiência entre professores, alunos e demais
participantes do processo” (PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.81).
Diante do breve exposto, podemos constatar que é diverso o campo de
possibilidades, e a literatura de cordel se apresenta como um recurso eficiente. O cordel
pode promover o diálogo com outros saberes. Saberes que estão no tecer diário das
relações sociais e se manifestam de formas variadas. Desta forma, aproxima-se o
conhecimento da realidade social do aluno, tornando o aprendizado mais significativo e
eficiente, além de prazeroso e melhor socializado.
Conclusão
Podemos considerar que o cordel pode e deve ser inserido em sala de aula no ensino
de História, sendo um recurso eficiente, de fácil compreensão, com uma linguagem
acessível, atraente por seus recursos poéticos e que é rico de possibilidades pedagógicas.
37

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Suas narrativas discorrem de fatos e eventos considerados importantes para a História, a
nível local, nacional e até global, pela forma como o poeta do gênero enxerga o mundo
ao seu redor e poetiza a sua realidade.
A Literatura é feita de narrativas que se entrelaçam nos processos de construção da
História. Sendo assim, a utilização de textos literários como uma linguagem a ser incluída
em sala de aula, dinamiza a construção dos saberes, motivando e melhorando o processo
de ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares de História.
Na sala de aula, o texto literário pode promover o gosto pela leitura, que por sua vez
é uma prática fundamental para se alcançar a autonomia do aluno no tocante à construção
de novos saberes. Possibilita a realização de atividades que envolvam a compreensão, a
produção textual e ainda promover uma experiência lúdica em sala de aula, enfatizando
também, a validade e importância da oralidade e da cultura popular, além de contribuir
significativamente com a valorização e democratização das linguagens artísticas.
O livro didático, por sua vez, considerando que seu conteúdo deve ser previamente
conhecido pelo professor(a), não deixa de ser um instrumento importante para a atuação
docente, no entanto, é possível e recomendável que a partir deste, outras narrativas sejam
inseridas, dialogando com outros suportes e tornando o conhecimento uma construção
coletiva, além de melhor socializado.
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RESUMO
Este trabalho visa apresentar um estudo sobre a literatura comparada e a masculinidade
hegemônica, na análise crítica comparativa de duas adaptações cinematográficas de
importantes obras da literatura inglesa Orgulho & Preconceito, de Joe Wright (2006) e
Razão & Sensibilidade, de Ang Lee (1996), tendo como foco compreender as construções
e representações de gênero sob a perspectiva das masculinidades do século XIX. Com
isso, tivemos como suporte teórico os autores Bassnett (1993), Silva (2005), Vigarello
(2013), entre outros. Percebendo assim, as diferenças de masculinidade hegemônica entre
as personagens principais Mr. Darcy, no filme Orgulho & Preconceito (2006) e Mr.
Ferrars, no filme Razão & Sensibilidade (1996). Diante disso, este artigo analisa também
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a temática do casamento, mostrando a desigualdade entre as classes sociais, a divisão da
herança patriarcal e as convenções sociais da época que determinavam a maneira como
Homens E Mulheres Deveriam Se Comportar Para Serem Respeitados Pela Sociedade.
Palavras-chave: Literatura; Masculinidade Hegemônica; Filmes.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo perceber as diferenças de masculinidade
hegemônica entre os personagens Mr. Darcy, no filme Orgulho & Preconceito (2006) e
Mr. Ferrars, no filme Razão & Sensibilidade (1996), por meio dos estudos de literatura
comparada e masculinidade hegemônica. Nos filmes estudados observaremos diferentes
características entre os personagens, já que os mesmos são de épocas diferentes fator
resultante do contexto histórico da época. Os filmes escolhidos são adaptações das obras
Orgulho & Preconceito (versões de 1940 e 2006); e Razão & Sensibilidade (versões 1981
e 1996) mantendo inclusive o mesmo título.
O filme Orgulho & Preconceito se inicia mostrando a família Bennet, que tem
cinco filhas solteiras e se encontra numa situação difícil, já que vivem em uma época
onde as mulheres não podem herdar os bens da família. Sendo que a principal
preocupação da Sr.ª Bennet era ver as filhas bem casadas, existindo uma verdadeira
perseguição aos pretendentes.
No decorrer do filme a família Bennet, conhece um jovem de família abastarda
que é visto como um futuro pretendente de uma das suas cinco filhas. Mas, quando a
família o encontra pela primeira vez percebe que estavam enganados, pois Mr. Darcy é
visto como orgulhoso e arrogante. Apesar da má primeira impressão e superioridade
social ele se encanta por uma das Bennets mais precisamente por Elizabeth, sem que ela
saiba do fato. E a partir daí sua relação será uma sequência de desentendimentos, até que
os acontecimentos possam revelar o verdadeiro caráter do Mr. Darcy e a desconstruir o
preconceito e também orgulho de Elizabeth.
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Já o filme Razão & Sensibilidade começa mostrando uma família que acaba de
perder seu patriarca, e sua herança é deixada para o único filho homem, sendo o mesmo
influenciado pela sua esposa Fanny a deixar suas três irmãs e madrasta praticamente sem
dinheiro. A família Dashwood conhece Mr. Ferrars o irmão mais velho de Fanny um
amável, modesto, inteligente, mas reservado jovem, o mesmo passa alguns dias na
companhia da família, partindo logo em seguida. Tempo suficiente para ele se interessa
por Elinor a filha mais velha, uma moça mais racional e sensível.
A família Dashwood é obrigada a mudar-se para o campo, lugar onde as duas
irmãs mais velhas; Elinor e Marianne conhecem o amor, mas agora que estão sem “dotes”
tudo fica mais difícil. Após alguns meses sem ver Mr. Ferrars, Elinor conhece a suposta
noiva de Mr. Ferrars que desde muito tempo mantinham um noivado em segredo. Essa
descoberta só fez com que Elinor sofresse ainda mais e perdesse as esperanças de um dia
se casar. Com o passar dos meses, Mr. Ferrars vai à casa de Elinor e explica que é ela
quem ele ama e a pedi em casamento.
O enredo de ambos os filmes enfatiza os relacionamentos amorosos e as
convenções sociais necessárias para se obter uma união matrimonial bem vista pela
sociedade da época. Para os dois personagens que iremos analisar os paradigmas formais
do final do século XVIII e início do século XIX, no que se refere a envolvimentos
amorosos, se tornam obstáculos, apesar de possuírem personalidades diferentes, tanto Mr.
Darcy como Mr. Ferrars vivenciam as implicações de não se submeterem a determinadas
formalidades.
Através da literatura comparada, observaremos o contexto histórico e social na
quais essas duas personalidades distintas estão inseridas. Esta ramificação da teoria
literária “envolve o estudo de textos entre culturas, que é interdisciplinar e que está
voltada para os padrões de relações entre as literaturas no tempo e no espaço.”
(BASSNETT, 1993, P.1.). Também analisaremos os personagens com base no conceito
de masculinidade hegemônica que é definido por Connell e Messerschmidt (2013, p.245),
como “um padrão de práticas (i.e., coisas feitas, não apenas uma série de expectativas de
papéis ou uma identidade) que possibilitou que a dominação dos homens sobre as
mulheres continuasse”.
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Ou seja, por meio da literatura comparada podemos ver como ela trata as obras
que são transformadas em outras, como por exemplo, o livro em filme, que é o que
aconteceu com os dois livros Orgulho & Preconceito e Razão & Sensibilidade da autora
Jane Austen que foram transformados em filmes, no qual estamos fazendo a comparação
do gênero na perspectiva da masculinidade hegemônica entre os personagens masculinos
Mr. Darcy e Mr. Ferrars. Sendo que “O intertexto é então definido como a percepção,
pelo leitor de relações entre uma obra e outras que a precederam ou a seguiram”.
(SAMOYAULT, 2008, p. 28)
Sendo assim, examinaremos as duas obras cinematográficas com intuito de
buscar entender os paradigmas sociais que ditavam o modo como os homens deveriam
agir e se comportar para serem respeitados, sendo responsáveis na perpetuação da
dominação masculina sobre as mulheres. Além disso, será possível observar que apesar
de muitos desses padrões terem sidos desconstruídos ao longo dos anos, alguns ainda
permanecem vigentes na atualidade.

1 Conhecendo a literatura comparada

Sabendo que a literatura comparada amplia os conhecimentos de diferentes
línguas e que a mesma não é um método, surge a pergunta: o que é Literatura Comparada?
Segundo Coutinho (2006, p.56 apud Bassnett 1993, p.1) a literatura comparada “envolve
o estudo de textos entre culturas, que ela é interdisciplinar e que está voltada para os
padrões de relações entre as literaturas no tempo e no espaço”. Ou seja, a literatura
comparada amplia os conhecimentos de diferentes línguas e culturas.
De acordo com Remak (1980, p. 429-437), a literatura comparada pode ser
compreendida como o estudo da literatura para além das fronteiras de um país particular,
e o estudo das relações entre literatura, de um lado, e de outras áreas do conhecimento (as
artes, a filosofia, a sociologia), de outro. O comparatismo configurasse como o estudo das
diversas literaturas nas suas relações entre si, isto é, na medida em que umas estão ligadas
às outras na inspiração, no conteúdo, na forma e no estilo.
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A literatura comparada é um campo interdisciplinar, onde os comparatistas
estudam as diferentes línguas, gêneros e os limites entre as demais artes. Desta forma,
Bernd (2013, p.220) diz que é na “[...] transversalidade que deve ser praticado o viés
comparatista, devendo inserir-se em uma rede aberta que privilegia os questionamentos
em detrimento de respostas definitivas [...]”. Já que comparar pode ser entendido como
um aspecto de disciplina multifacetada na qual é a literatura comparada. Pois, é preciso
ter um olhar crítico durante a análise, tendo um objetivo a ser alcançado após a
comparação das abras. Assim, Coutinho (2006, p. 50), define a adaptação de uma obra
da seguinte forma:

[...] adaptação de uma obra de uma esfera artística ou do conhecimento para
outra também deixou de ser vista pela perspectiva binária tradicional, que
considerava sempre a segunda como devedora da primeira, e passou a ser
encarada como uma outra manifestação, uma tradução criativa da primeira, que
com ela dialoga, mantendo a sua singularidade [...].

Desta forma, a partir da literatura comparada se faz o estudo de gênero, onde se
realiza a distinção entre masculinidade e feminilidade que são usados como metáfora de
poder e de capacidade de ação. Existindo assim, múltiplas formas de ser homem e ser
mulher, pois essas formas se modificam com o tempo, criando outras realidades para os
gêneros.
Em ambos os filmes, nos deparamos com protagonistas masculinos que
representam a imagem da masculinidade hegemônica nos séculos XVIII e XIX, através
da representação cinematográfica podemos perceber os empecilhos sociais que
moldavam o “ser homem” daquele tempo. Sendo que é por meio da teoria literária
comparativa, que é possível analisarmos as jornadas desses personagens, examinado as
semelhanças que aparecem no contexto social em que estão inseridos e contrapondo as
diferenças no modo como eles se relacionam e lidam com os obstáculos presentes em
suas trajetórias.

2 A masculinidade hegemônica de ontem e de hoje
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Segundo Almeida (1996, p. 162) “[...] A masculinidade hegemônica é um
consenso vivido. As masculinidades subordinadas não são versões excluídas, existem na
medida em que estão contidas na hegemonia, são como que efeitos perversos desta, já lá
estão potencialmente”. Onde as transformações poderão causar o fim da categoria do
gênero.
Almeida (1996. p. 163) define a masculinidade hegemônica da seguinte forma:

A masculinidade hegemônica é um modelo cultural ideal que, não sendo
atingível – na prática e de forma consistente e inalterada – por nenhum homem,
exerce sobre todos os homens e sobre as mulheres um efeito controlador.
Implica um discurso sobre a dominação e a ascendência social, atribuindo aos
homens [...] este privilégio potencial. Um paradoxo deve, desde já, ser
elucidado: se masculinidade e feminilidade são, ao nível da gramática dos
símbolos, conceptualizadas como simétricas e complementares, na arena do
poder são discursadas como assimétricas [...].

Ou seja, a masculinidade hegemônica mostra que a sua definição possui um
procedimento social fragilizado, e muito disputado. Almeida (1996, p.164) ainda mostra
que a masculinidade “é ao nível da negociação quotidiana, das interações carregadas de
poder, das reformulações das narrativas de vida, que o gênero como processo e prática
pode ser apreendido”.

[...] o gênero é precisamente um processo de objectificação das relações
sociais, simplificando a sua complexidade e localizando em homens e
mulheres características de agência e poder que não lhes são inerentes. Importa
pois identificar esses habitus que, sediados no sujeito incorporado, reproduzem
o gênero e o potenciam para ‘falar’ do poder noutras relações sociais, como o
trabalho, a política, as expressões emocionais. Mas não é só isso: transplanta
para o mundo as categorias de gênero que, depois, são lidas como atributos do
mundo que legitimam os diferentes atributos e chances sociais de homens e
mulheres enquanto tal e de homens e mulheres específicos. (ALMEIDA, 1996,
p. 185 -186)

De acordo com Albuquerque Júnior (2013) no Nordeste também existia o
modelo patriarcal, um modelo que na Inglaterra é lei. Onde as riquezas deixadas após a
45

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

morte do patriarca da família eram herdadas apenas pelo primeiro filho homem, e se por
acosso o patriarca só tiver tido filhas a herança era passada para um parente próximo da
família, como um primo, um sobrinho, entre outros. Já que as mulheres não tinham direito
a herança, a única coisa que as restavam era a procura de um bom casamento, para terem
um futuro digno naquela época. Com isso, Albuquerque Júnior (2013, p. 62) diz que:

[...] Um elemento central na reprodução da família de modelo patriarcal seria
o casamento feito seguindo motivações de interesse econômico, político e
étnico, em que a escolha do futuro marido ou mesmo da futura esposa, dos
filhos, era feita pelos patriarcas. Os filhos, quase sempre, desde muito cedo,
eram prometidos como futuros cônjuges de membros da própria parentela ou
de outra parentela, àquela que, por motivações de ordem própria, fosse
interessante se ligar.

Desta forma, os filhos e filhas eram obrigados a casarem apenas por interesse, e
não por amor. Já que os mesmos deviam total obediência aos seus pais, caso contrario
eram expulsos de casa e não teriam direto a herança. Albuquerque Júnior (2013, p. 69),
ainda afirma que:
Um par romântico é, em última instância, um par formado pela vontade
igualitária dos dois, pela inclinação romântica de ambos em direção um do
outro. Além de que pressupõe o predomínio do sentimento que seria um
território com o qual as mulheres sabiam lidar com maior desembaraço. O
amor, como todo sentimento, feminizaria o homem, o tornaria mais delicado,
sendo, portanto, encarado, quase sempre, como um problema para o mundo
masculino.

Muitas sociedades aristocráticas tradicionais foram baseadas no princípio da
primogenitura: o filho mais velho herdava tudo da propriedade da família, de modo a
evitar a fragmentação e preservar a riqueza da família. Esse privilégio concedido ao filho
mais velho dizia respeito ao patrimônio imobiliário da família, muitas vezes colocandose pesadas restrições sobre a propriedade: o herdeiro não era autorizado a dilapidar os
valores dos bens, sendo então obrigado a viver da renda da capital — e não do ganho de
capital por sua venda. Em seguida, era transmitida para o próximo herdeiro na linha de
sucessão, geralmente o neto mais velho. Sendo assegurado pela Lei Britânica.
Durante a sociedade vitoriana, o homem teve que seguir os códigos morais e
sociais, para se tornar um homem de respeito. Que de acordo com Silva (2005, p. 225)
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“[...] os jogos, as bebidas e por vezes o fumo se tornaram impróprios para cavalheiros
[...]”. Ou seja, os homens tinham que aceitar as ordens impostas pela rainha, sendo
seguido um padrão de conduta social.
Segundo Vigarello (2013, p. 205) “[...] o homem da ‘idade viril’, sempre
idêntico, na Modernidade, à imagem esperada do homem ‘perfeito’”. Ou seja, quando
ocorre a transformação do homem como herói, que usava a sua força para conquistar algo.
Tornando-se homem moderno que usa da sua sutileza para conseguir o que se deseja.
Deixando de lado a sua superioridade e o preconceito diante de uma sociedade com
poucos recursos financeiros.

3 Analise crítica dos filmes Orgulho & preconceito e Razão & Sensibilidade

Os filmes Orgulho & preconceito (2006) e Razão e sensibilidade (1996)
abordam os temas casamento e status sociais, mostrando como eram os relacionamentos
e a procura por um casamento satisfatório no século XIX. Já que nessa época apenas os
filhos homens tinham direito a herança, e uma mulher sem dote não tinha grandes chances
de conseguir um bom casamento, já que o nome da família influenciava muito nas
relações sociais que eram justamente definidas pelo casamento. Ou seja, um homem que
se casa-se com uma mulher pobre ele não seria bem visto pela sociedade e isso iria
influenciar em seus negócios pessoais.
O personagem Mr. Darcy no filme Orgulho & preconceito é descrito como
reservado no âmbito social, distante, arrogante, antipático, insolente e até mesmo
detestável aos olhos de Elizabeth Bennet. Sua dignidade e retidão moral são vistos pela
sociedade como orgulho excessivo em virtude de seu status social. Em muitas situações
da narrativa Mr. Darcy causa uma impressão ruim, porém, seus amigos o estimam
enormemente. Já Mr. Ferrars no filme Razão & sensibilidade é apresentado como um
homem amável, modesto, inteligente, um jovem reservado, inseguro, religioso, e
elegante. Um jovem que está prestes a receber a herança do pai.
Dentre os séculos XVIII e XIX, a manutenção dos “dotes” é consequentemente,
um dos privilégios sociais, mais relevantes do que a busca por uma união matrimonial
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verdadeiramente romântica. Pois era mais importante para as famílias conseguirem casar
os seus filhos com rapazes ou mulheres que tivessem status sociais, do que por amor. Já
que nesse período o patrimônio da família só podia ser herdado por um homem, ou seja,
um filho, um primo distante, e pouco restando para as mulheres a não ser o matrimônio.
A visão que a sociedade europeia possuía sobre os gêneros, era bastante
influenciada pela a religião, principalmente, pelos os princípios do cristianismo e de
acordo com o estudioso Peter N. Stearns (2018, p. 105), nos séculos XVIII e XIX: “Os
europeus (sobretudo, mas não exclusivamente, protestantes) descortinaram uma definição
sem precedentes de ideias masculino e feminino. Nessa equação, os homens eram em
primeiro lugar trabalhadores e figuras públicas”.
Naquela época, a Europa exercia uma superioridade econômica e politica sobre
outras sociedades, logo, os homens, por serem considerados seres superiores, deveriam
agir e se comportar de forma que refletissem a soberania do seu país. Nos filmes, tanto
Mr. Darcy quanto Mr. Ferrars são símbolos dessa superioridade europeia, não apenas por
integrarem a classe nobre, mas também pelo modo como se vestem, falam e agem diante
dos principais acontecimentos das estórias.
Os dois personagens também apresentam uma superioridade moral, em Orgulho
e preconceito (2006), é possível ver isto com mais clareza, quando Mr. Darcy tenta
consertar os problemas causados pelo desonesto Mr. Wickham, enquanto em Razão e
sensibilidade (1996), Mr. Ferrars mostra sua boa índole ao contar a verdade sobre o seu
compromisso com outra mulher para Elionor. O princípio da honra faz parte da
personalidade de ambos os personagens, sendo esta uma característica bastante apreciada
socialmente.
Segundo Connell (2016, p. 94), “As masculinidades são padrões socialmente
construídos de práticas de gênero. Esses padrões são criados por meio de um processo
histórico com dimensões globais.” Ou seja, o contexto histórico daqueles séculos
influenciou o modelo de masculinidade hegemônica europeia das sociedades que os
personagens habitam.
No decorrer do filme, Mr. Darcy se demostrou ser um homem desprezível, que
se julgava melhor que todos por ser de uma classe alta da sociedade. Sua arrogância o
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impedia de ver além de seu mundo, até que Elizabeth de forma irônica e amorosa
conseguiu fazer com que ele percebesse que estava errado sobre si mesmo. Sendo que,
após tomar consciência Mr. Darcy percebeu como era errada sua maneira de agir com as
pessoas, e passou a ser um homem melhor e mais gentil, mudando até mesmo o modo de
se vestir, passando a usar roupas mais simples, como as de um homem do campo.
Já Mr. Ferrars era um homem mais acessível, que não ligava muito para o que a
sociedade daquela época pensa a respeito da classe social das pessoas. Ainda muito novo
Mr. Ferrars firmou compromisso com a jovem Lucy Steel sobrinha do seu antigo
preceptor, mas ao conhecer a Elinor, ele se apaixona verdadeiramente por ela, começando
assim um conflito entre a honra e o amor verdadeiro. Pois, por honra, ele não poderia
jamais romper um compromisso que havia firmado com a outra moça. Até por que
naquela época a palavra de um homem deveria ser honrada até o último dia de sua vida,
mesmo que isso lhe proporcionasse uma vida de sofrimentos.
Porém com o passar dos meses a jovem Lucy Steel ao saber que o noivo Mr.
Ferrars foi deserdado pela mãe, termina o noivado com ele e firma compromisso com o
seu irmão mais novo, que se tornou herdeiro de toda fortuna da família Ferrars. Com isso,
Mr. Ferrars se viu livre para casar-se com Elinor, seu verdeiro afeto.
Mr. Ferrars também não pode ser considerado hipócrita por ter decidido pela
vida religiosa: seu baixo grau de comprometimento religioso era, certamente, tão grande,
se é que não era maior, do que normalmente era encontrado no clero anglicano daquele
período.
A partir do momento em que Mr. Darcy e Mr. Ferrars encontram o verdadeiro
amor, eles passam a romper com a masculinidade hegemônica, ou seja, eles passam a agir
emocionalmente de forma mais “frágil” sem seguir as regras estabelecidas pela sociedade
da época, tornando assim homens modernos deixando de lado os seus status sociais. Desta
forma, a masculinidade hegemônica vai permiti que os protagonistas transitem de uma
classe mais elitizada para uma mais popular.

Conclusão
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Nos filmes Orgulho & Preconceito (2006) e Razão & Sensibilidade (1996)
vemos a reconstituição das sociedades dos séculos XVIII e XIX e os preceitos
comportamentais que estabeleciam o modo como os homens e as mulheres deveriam agir
e se comportar para serem aceitos. Apesar de apresentarem personalidades bem distintas,
Mr. Darcy e Mr. Ferrars representam os modelos de masculinidades hegemônicas
daquelas épocas.
O foco de ambas as obras cinematográficas são os relacionamentos amorosos e
as normas e convenções sociais que se relacionam com a ideia do casamento. Logo, os
personagens encontram obstáculos sociais que os afastam dos seus reais desejos
amorosos, Mr. Darcy se apaixona por Elizabeth, que é de outra classe social, o mesmo
acontece entre Mr. Ferrars e Elinor. Vale ressaltar que naquela época as mulheres de
classe social alta eram prometidas a homens também da mesma classe, com o intuito de
juntar as riquezas. Assim tanto Mr. Darcy como Mr. Ferrars já eram noivos com outras
mulheres antes de conhecerem os seus verdadeiros amores. Sendo posteriormente
rompidos os padrões sociais a parti do momento em que Mr. Darcy se casa com Elizabeth
e Mr. Ferrars se casa com Elinor por amor e não pelos bens materiais.
Os dois personagens conseguem o tão almejado final feliz, se casando com as
suas pretendentes, rompendo com a idealização da masculinidade hegemônica daquele
tempo. No decorrer dos anos, houveram muitas mudanças nas relações dos gêneros,
principalmente no que tange, as relações amorosas, criando novos modelos de
masculinidade, assim como novos modelos de feminilidade, logo, esses conceitos não
permanecem inertes no tempo, acompanhado as transformações que ocorrem nas
sociedades.
Por meio da analise fílmica podemos destacar a transformação do padrão de
masculinidade hegemônica observadas entre as personagens Mr. Darcy e Mr. Ferrars nos
filmes Orgulho & preconceito e Razão & Sensibilidade, passando de um homem mais
rude para um homem frágil. Sendo que os filmes giram em torno da temática do
casamento, mostrando a desigualdade entre as classes sociais e a divisão da herança
patriarcal.
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Com isso impõe se as diferenças sociais, como modos de se vestir, de educação
e da própria escolha de marido. Tanto Mr. Darcy e sua amada, como Mr. Ferrars e Elinor
são provas vivas e fazem parte da realidade contemporânea de pessoas totalmente
diferentes (pobre e rica), vivendo em mundos totalmente opostos, com a grande chance
de surgirem empecilhos a sua volta, mas, que essas diferenças, foram capazes de unir os
dois casais, já que cada um foi capaz de fazer o outro feliz, isso foi possível devido a
entrega total e a reflexão de assumir erros e tentar consertar o que ainda dava pra
solucionar, sem maiores danos aos semelhantes.
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MEMÓRIAS DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO INTERIOR DA PARAÍBA:
MOYSES NIGRI E O ATAQUE A IGREJA ADVENTISTA EM BAIXA VERDE

Daniel da Silva Firino
Mestrando em História na UFPB
danielfirino@hotmail.com

RESUMO
A Igreja Adventista do Sétimo Dia instalou-se na fazenda Baixa Verde na então vila de
Queimadas em 1938. Em 1940, o prédio, onde eram realizados os cultos, foi atacado por
cerca de 300 católicos que o apedrejaram e espancaram o pastor Moyses S. Nigri. O
evento foi relatado, no mesmo ano, na Revista Adventista por Jeronimo G. Garcia, que
presenciou o ocorrido, e por H. O. Olson, presidente da Missão Nordeste. Nigri só
descreve o ocorrido em 1960 e em 1964 na Revista Adventista e em sua biografia lançada
em 2014. Este trabalho tem como objetivo analisar a biografia de Nigri, utilizando-se de
uma perspectiva histórico cultural, para compreender os conflitos religiosos que ocorriam
em uma parte da sociedade paraibana do inicio da década de 1940. Ademais, será
52

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

fundamental refletir sobre possíveis impactos dos processos de romanização e de
renovação católica no interior da Paraíba e sua provável ligação com o ataque a igreja
adventista em Baixa Verde.
Palavras-chave: Adventismo; Protestantismo; Intolerancia

O Adventismo

A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) teve suas origens na primeira metade
do século XIX nos Estados Unidos com algo que ficou conhecido como movimento
Milerita. Tal movimento tinha como seu principal propagador Guerlherme Miller, um
fazendeiro, que após ter sobrevivido a guerra de independência começou a estudar a bíblia
por achar que só um milagre poderia ter feito ele sair do campo de batalha com vida.
Após algum tempo de estudo, ele se deparou com a profecia do livro de Daniel
capítulo 8: 14 que se referia a purificação do santuário após duas mil e trezentas tardes e
manhãs. Para Miler, a purificação do santuário seria a purificação do planeta Terra por
intermédio da segunda vinda de Jesus e as tardes e manhãs seriam dias na verdade dois
mil e trezentos anos que teriam fim por volta de 1843 e 1844 (MINISTERIO JOVEM,
2004, p. 24).
Ele passou cerca de quinze anos para divulgar seus estudos e só iniciou após
receber um convite para pregar em uma igreja próxima a sua residência. Depois disso,
Miler recebeu vários convites para pregar e espalhar seus estudos sobre o breve retorno
de Jesus.
Desde então, Guilherme Miller continuou a pregar, primeiro em áreas rurais
perto de sua casa, depois em cidades maiores e grandes cidades, até que mais
de 100.000 pessoas aceitaram a mensagem de um Salvador que logo viria. Suas
primeiras mensagens incluíram os sinais da segunda vinda, especialmente o
que já havia se cumprido em 1780 – O Dia Escuro de 19 de Maio. Logo, outro
sinal miraculoso foi acrescentado: a queda das estrelas de 13 de novembro de
1833. Quando Josué V. Himes se juntou a ele, Boston abriu as portas para o
seu ministério. Mais tarde, em 1840, ele entrou na cidade de Nova Iorque.
Miller estudou a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 e 9:35, e
convenceu-se de que a purificação do santuário seria a purificação da Terra
pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Apesar de falar mais sobre a segunda
vinda, só no avançar do ano de 1844 foi que ele aceitou uma data definitiva.
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Entretanto, em janeiro de 1843, ele falou que Cristo deveria voltar entre março
de 1843 e março de 1844 (MINISTERIO JOVEM, 2004, p. 24).

O movimento cresceu e juntou pessoas de diversas denominações religiosas
ocasionando um reavivamento espiritual. Com o passar do tempo, algumas pessoas
marcaram o retorno de Jesus para 22 de outubro de 1944. A princípio Miler não
concordou em marcar uma data precisa, mas com o aproximar do dia, ele aderiu à data
marcada.
Finalmente chegou o dia 22 de outubro de 1844, os milleritas estavam reunidos
em suas casas ou na casa dos lideres do movimento. Durante todo o dia eles “cantavam
hinos e revisavam as evidências de que o Senhor voltaria. O dia Passou e o sol se pôs.
Ainda havia esperança: ‘Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa: se à
tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.’ Marcos 13:35”
(MINISTERIO JOVEM, 2004, p. 38). Passou a meia noite, mas nada aconteceu. Muitos
abandonaram o movimento e do grupo que restou surgiu uma vertente que era liderada
por Josef Bates, Tiago White e Ellen Harmond.
Esse grupo acreditava que a data estava correta, mas o evento estava incorreto.
Jesus não deveria voltar em 22 de outubro de 1844, mas ele deveria passar do lugar santo
para Santíssimo no santuário celestial e desta forma iniciaria o que para eles ficou
denominado como Juízo investigativo e esse grupo futuramente tornar-se-ia a IASD. O
grupo ganhou notoriedade quando no final de 1844 Ellen Harmond começou a ter o que
eles consideraram visões vinda dos céus, desta forma ela se tornaria uma profetisa
moderna para eles.
Com o passar dos anos, o grupo foi crescendo e adquirindo casas publicadoras,
templos, sanatórios e outros bens. Então surgiu a necessidade de possuir um nome e se
organizar. Segundo White
Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de
organização, haveria grande confusão, e a obra não seria levada avante com
êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do
ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros
indignos tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das
propriedades da igreja, para publicação da verdade pela imprensa e para muitos
outros fins (2005, p. 22)
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Mesmo com a necessidade de se organizar havia resistência dentro da própria
igreja. Conforme White,
Havia, no entanto, entre nosso povo, um forte sentimento contrário à
organização. Os adventistas do primeiro dia (domingo) opunham-se à
organização, e a maior parte dos adventistas do sétimo dia (sábado), entretinha
as mesmas ideias. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que
pudéssemos compreender Sua vontade; e Seu Espírito nos iluminou,
mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e que
era essencial a organização. Método e ordem manifestaram-se em todas as
obras de Deus, em todo o Universo. A ordem é a lei do Céu e deveria ser a lei
do povo de Deus sobre a Terra. Tivemos uma árdua luta para estabelecer a
organização. Apesar de o Senhor dar testemunho após testemunho a tal
respeito, a oposição era forte, e teve de ser enfrentada repetidas vezes.
Sabíamos, porém, que o Senhor Deus de Israel nos estava dirigindo e guiando
pela Sua providência. Empenhamo-nos na obra da organização, e uma evidente
prosperidade acompanhou esse movimento progressista. (2005, p 22) .

Desta forma, na década de 1860, o grupo passou a ser chamado de Igreja
Adventista16 do Sétimo Dia17 e conseguiu organiza-se. E na Década de 1870 começaram
a enviar missionários para outros continentes. Conforme Borges (2005), dentre os
missionários enviados, dois deles encontraram em um navio europeu um jovem chamado
Borchardt que estava fugindo do Brasil por pensar que havia matado um homem durante
uma briga.
Eles perguntaram para o jovem se ele conhecia alguém no Brasil que se
interessaria por literatura cristã e ele passou o endereço do seu padrasto Carlos Dreefke
na vila de imigrantes alemães de Brusque em Santa Catarina. Deste momento em diante,
as ideias adventista começaram a se espalhar no Brasil. O primeiro batismo em terras
brasileiras só aconteceu em 1895 sendo Guilherme Stein Jr o primeiro brasileiro batizado.
Este exerceu forte liderança no início da expansão do adventismo no Brasil, pois ele
falava português e alemão e compreender um pouco de inglês de acordo com Carvalho
(2014).

16
17

Adventista por pregar a segunda vinda Jesus
Sétimo dia por separar o sábado para trabalhos missionários e filantrópicos.
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Apesar de que os primeiros grupos de Adventistas no Brasil sugiram a partir do
final do século XIX, antes disso, o país já havia sido visitado por José Bates, um dos
pioneiros norte americanos da IASD. Como comerciante marinheiro, Bates visitou várias
vezes a costa brasileira e algumas vezes atracou nos portos paraibanos.
Em 1825, segundo Bates, ele tinha ido a Pernambuco para comercializar farinha,
mas “era ilegal que as embarcações estrangeiras negociassem na costa” (CRISLER, 1927,
p. 145), depois de alguns dias de espera ele recebeu uma carta do governador da Paraíba
permitindo descarregar no estado. Após vender toda a sua carga, grande parte dela
vendida ao próprio governador que enviaria para suas tropas, partiu para Santa Catarina
com uma carta de recomendação.
Por volta de agosto do mesmo ano, Bates retorna a Paraíba e se depara com uma
fome terrível no estado e distribui algumas das suas provisões para alimentar os pobres
famintos. Ao ser proibido de distribuir mais, ele comenta “eu considero um privilégio por
minha conta, por um enquanto, alimentar estas criaturas pobres, famintas e quase nuas,
que permaneciam sobre o nosso local de pouso” (CRISLER, 1927, p. 149).

O inicio do adventismo na Paraíba

Porém, apenas em setembro de 1911 tem-se o registro de adventistas residindo na
Paraíba. John Lipke18 divulgou a chegada do adventismo com as seguinte palavras:

18

Pioneiro da obra educacional e obra médica. Nasceu no dia 27 de julho de 1875, em Berlim, Alemanha.
Freqüentou o Seminário Teológico em Hamburgo, entrando em seguida na obra da colportagem, tendo
como chefe o pastor Frederico Spies. Em 1896, partiu para os Estados Unidos, onde se dedicou ao mesmo
trabalho. Em 1897, continuou seus estudos no Colégio de BattleCreek, em Michigan, onde casou-se com
Augusta Schuete. Criou dois filhos adotivos: Daniel e Berta. Em 1897, terminados seus estudos, recebeu
um chamado para o Brasil, onde exerceu a profissão de professor no Rio Grande do Sul, na escola
primária localizada em sua casa. Depois de um ano, foi chamado para Gaspar Alto, SC, onde fundou o
primeiro colégio missionário. No ano seguinte, foi ordenado ao ministério e eleito diretor do campo. Em
1904, mudou-se para São Paulo, a fim de dirigir um instituto de colportagem. Em 1910, foi enviado à
Bahia, onde trabalhou três anos. Retornou em 1915 para São Paulo, onde assumiu a presidência da
Missão Paulista, em 1915. Neste período, atuou como primeiro diretor do Colégio Adventista Brasileiro
(CAB), atual Unasp-SP), apoiado por John Boehm, fundador e primeiro administrador. No colégio,
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“De um modo interessante19 a verdade deu entrada no Estado de Parahyba. Um
dos nossos irmãos, que na cidade de Recife, Pernambuco não podia achar um
emprego onde pudesse guardar o sabbado, achou finalmente um emprego por
um conhecido delle, um chefe da Estrada de Ferro no Estado de Parahyba.
Durante 3mezes este irmão era o único que guardava o sabbado no Estado de
Parahyba. Depois delle o patrão deste irmão começou também a guardar o
sabbado e agora ha ali 15 pessoas que guardam o sabbado no Estado de
Parahyba. Tresdellas estão baptizadas como adventistas do sétimo dia.
Conforme o seu desejo eu os visitei em Pipirituba, Parahyba. Eu fui o primeiro
pregador protestante que veiu a este logar.” (LIPKE, 1911, p. 12)

A entrada do adventismo no estado foi ocasional devido à necessidade de emprego
de um de seus membros. Em alguns meses, tal membro conseguiu 15 adeptos para a
instituição, iniciando em Pirpirituba o primeiro grupo de adventistas. Das 15 pessoas que
estavam nesse grupo apenas 3 eram batizados, segundo Lipke, o restante precisavam de
mais tempo para se preparar para o batismo, pois “quando se baptiza pessoas muito
depressa sem estarem bem preparadas e conhecer bem a Verdade, prejudica a causa”
(LIPKE, 1911, p. 12).
A conquista na Paraíba teve repercussão internacional sendo noticia em outros
periódicos da igreja. Em um deles F. W. Spies20 escreveu:

construiu o primeiro prédio da escola, o antigo dormitório dos rapazes e o prédio escolar, com a cozinha e
o refeitório no subsolo. Neste tempo também foi construída a antiga represa com o objetivo de produzir
energia elétrica para a nova instituição. Empenhou-se também na fundação da Casa Publicadora
Brasileira (CPB). Em 1918, recebeu um convite para a presidência da Missão Rio-Grandense e, em 1920,
retornou aos Estados Unidos, prosseguindo seus estudos em Medicina, em Loma Linda, Califórnia,
formando-se em 1925. No ano seguinte, 1926, voltou ao Rio de Janeiro, onde exerceu a profissão de
médico até contrair o mal de Parkinson. Em 1935, mudou-se para São Paulo. Faleceu no dia 18 de junho
de 1943, aos 69 anos de idade, em São Paulo, SP, vítima do mal de Parkinson (RITTE, 1943, p. 25).
19
A expressão “de um modo interessante” pode ser explicada pelo fato de que os adventistas utilizam
algumas estratégias para se instalar em um novo território como, por exemplo, a colportagem e a
instalação de escolas primárias, porém na Paraíba nenhuma delas foi utilizada.
20
Missionário, pastor e administrador. Nasceu no dia 29 de junho de 1866, na Filadélfia, Pensilvânia,
EUA. Converteu-se ao adventismo aos 22 anos de idade. Casou-se com Isadora Read em 1892, e da união
conjugal nasceu uma filha: Mabel. Logo depois de sua conversão, dedicou-se à colportagem, e, quatro
anos mais tarde, foi chamado à Alemanha como diretor de colportagem. Em 1896, foi convidado pela
Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia a trabalhar como missionário no Brasil. Antes de
sua partida, foi consagrado para a obra do ministério. O trabalho dos adventistas do sétimo dia era então
pouco conhecido no Brasil, e o pastor Spies e sua esposa foram pioneiros entre os que aqui vieram
disseminar a mensagem adventista. Dedicou-se inicialmente ao ministério e trabalho bíblico nos Estados
de Minas Gerais e Espírito Santo, e em 1900 foi chamado para Santa Catarina, onde fixou residência,
trabalhando não somente neste Estado, mas também no Paraná e no Rio Grande do Sul. Em 1903, mudou-
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“Em uma carta recente do Élder John Lipke, superintendente da Missão do
leste do Brasil, ele diz: 'Há agora três membros na Parahyba, e outros guardam
o sábado lá, e desejam ser batizados.' Isso significa que a verdade do sábado
ganhou um novo estado, e que a mensagem está avançando mais ao norte em
direção à região amazônica. Mas a Parahyba faz parte da Missão Norte do
Brasil. O Élder Lipke tem tanto a fazer quanto dois homens podem, mas como
não há ministro em toda a Missão do Norte do Brasil, um campo composto de
muitos estados e mais da metade do território brasileiro, e como não pude ir a
Pharahyba, chamei o Élder Lipke para visitar as almas interessadas. E de
qualquer modo, estamos muitas vezes perplexos, sem saber o que fazer? E é
de admirar que, às vezes, anos passem e almas que começaram a obedecer à
mensagem esperem, rezem e imaginem se o dia chegará quando um ministro
vir ajudá-los?”(1911, p. 24)

O relato de Spies mostra a dificuldade por existirem poucos ministros21para
trabalhar no território brasileiro e o objetivo de crescer cada vez mais para o norte já que
a expansão da igreja deu-se do sul para o norte do país. O relato também servia para atrair
interessados norte-americanos para o Brasil já que a mão de obra missionária estava em
falta.
O ataque a igreja de Baixa Verde através de Nigri22

se com sua família para o Rio de Janeiro, onde foi convidado a dirigir a obra dos adventistas a nível
nacional. O trabalho desenvolveu-se de tal maneira que, em 1917 tornou-se necessária a divisão do
território brasileiro em duas Uniões: União Sul-Brasileira e União Este-Brasileira. O pastor Spies presidiu
ambas as Uniões. O casal Spies foi transferido em 1923 para a União Este, com sede no Rio de Janeiro.
Em 1927, fixou residência em São Bernardo, onde gerenciou a Casa Publicadora Brasileira até 1932.
Embora sendo aposentado em princípios de 1933, manteve-se ativo, dedicando-se mais a escrever artigos
com mensagens de conforto e animação, e a cuidar da igreja alemã em São Paulo, onde esteve presente
até o último sábado de sua vida. Numa segunda-feira pela manhã, enquanto lia sentado à mesa, teve uma
síncope cardíaca, caindo da cadeira e ficando paralisado. Faleceu no dia 31 de julho de 1935, aos 69 anos
de idade, em Santo André, SP. (disponível em <http://www.unaspec.com/memoriadventista/enciclopedia/8/028s_spies_frederico.htm>acesso em:24 de out. de 2018)
21
Pastores
22
Natural do Rio de Janeiro e filho de pai judeu e mãe católica, ele foi batizado aos 17 anos. No início da
década de 1930, trabalhou como offi-ce-boy da Missão Rio-Minas. Em 1937, concluiu o curso teológico
no anti-go Colégio Adventista Brasileiro (atualUnasp Sâo Paulo), onde conheceu a missionária lituana
Maria Barr, com a qual foi casado por 57 anos e com quem teve quatro filhos. O pastor Nigri atuou como
distrital na Paraíba e na Igreja Central Paulistana e serviu como diretor de departamentos de Associação
em Recife, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em 1952, foi nomeado presidente da União SulBrasileira,que na época compreendia as regiões Centro-Oeste, Sul e o Estado de São Paulo. Em 1962,
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Era dia 23 fevereiro de 1940 quando pastor Moyses S. Nigri encontrou-se com
Jerônimo Garcia23 e Jacó Kroeker na estação de Campina Grande para se dirigirem no dia
seguinte a igreja adventista de Baixa Verde24. Segundo Nigri (2014), nessa região iria ser
inaugurada uma Escola Adventista25 de nível primário, pois haviam muitas crianças no
local que eram filhos de adventistas e que precisavam de instrução.
Ao chegar à cidade, Nigri disseram-lhe que alguns católicos não gostaram da
inauguração de uma nova escola e haviam prometido agredir quem se dispusesse a ir ao
culto no sábado seguinte (dia 24 de fevereiro). Além disso, também soube através de Luís

assumiu a secretaria da Divisão Sul-Americana, até que oito anos depois fosse eleito vice-presidente da
Associação Geral, função que exerceu por dez anos e como o primeiro latino a ter esse cargo na sede
mundial da Igreja. Mesmo aposentado, trabalhou por quatro anos como Secretário de Campo da sede sulamericana. (FALECIMENTOS, 2010, p. 37)
23
Pastor, evangelista, professor e administrador. Nasceu no dia 30 de setembro de 1903, em Cuenca,
perto de Madri, Espanha. O pai de Jerônimo era músico e maestro. Ainda quando pequeno, o pai faleceu e
a mãe decidiu mudar-se para o Brasil e, em seguida, para Cuba. Ali, Jerônimo teve o primeiro contato
com a mensagem adventista, estudando, por algum tempo, em um colégio adventista, em regime de
internato. De volta ao Brasil, Jerônimo decidiu aceitar a fé adventista mesmo contra a vontade da mãe.
Veio para o Colégio Adventista Brasileiro (CAB), atual Unasp-SP, em 1920, formando-se em dezembro
de 1925, como presidente da turma. Casou-se no dia 13 de fevereiro de 1926 com Ana Klein de Araújo e
da união conjugal nasceram quatro filhos, Anice, Flávio, Gilberto e Helena. Seu trabalho caracterizou-se
pela ação, dinamismo e pioneirismo. Iniciou sua carreira ministerial empreendendo séries de conferências
evangelísticas no Bairro do Brás (1926), em São Paulo; em Mogi-Mirim, SP (1927); em Campinas, SP
(1930), auxiliado pela instrutora bíblica Iracema Zorub. Em 1931 dirigiu-se a Ribeirão Preto, SP, onde ali
iniciou o trabalho de evangelização da cidade. Depois, dirigiu-se à capital paulista onde trabalhou em
alguns departamentos da Associação Paulista, atual Associação Paulistana. Ao mesmo tempo em que
servia na Associação Paulista, dirigiu uma série de conferências evangelísticas na cidade de Araraquara
(1932). No ano seguinte foi chamado para o Rio Grande do Sul, e ali atuou como pastor-evangelista no
município de Santa Maria. Seu próximo trabalho deu-se entre os anos de 1934 e 1935 em Porto Alegre,
onde dirigiu uma campanha evangelística no centro da cidade e outra no Bairro São João. Em 1935
Jerônimo foi chamado para assumir a presidência da Missão Nordeste e ali permaneceu até 1940, ano em
que retornou a São Paulo como professor e vice-diretor do CAB. (disponível em: <http://www.unaspec.com/memoriadventista/enciclopedia/8/004g_garcia_jeronimo.htm> Acesso em: 04/09/2019)
24
Baixa Verde era uma região de plantação de algodão habitada por famílias adventistas que se reunião
na casa de u, membro chamado Luiz Pereira. Ficava a 6 quilômetros da vila de Queimadas e a 18
quilômetros de Campina Grande (NIGRI, 2014, p 61).
25
Segundo Garcia (1940) além de inaugurar a escola, eles iriam fazer uma visita pastoral.
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Pereira que um interessado26 teria sofrido uma agressão do Padre e de alguns católicos de
Queimadas.
Ciente desses acontecimentos, os três foram ao delegado de Campina Grande27
comunicar o que tinha se passado e pedir garantias quanto à liberdade de Culto. Este lhes
deu um papel que deveria ser entregue ao sargento de Queimadas 28. Sábado bem cedo,
foram a Queimadas e entregaram o cartão para o sargento, este disse que “se a lei
mandasse perseguir os protestantes, ele assim o faria; mas como a lei garantia a liberdade
religiosa, ele também a garantiria” (NIGRI, 2014, p. 63).
Depois disso, despediram-se dele e foram em direção a Baixa Verde. No caminho
encontraram um altar recém construído onde estava escrito “Deus nos livre da nova
seita”29 (NIGRI, 2014, p. 63). Chegando a Baixa Verde, foram visitar alguns membros30
que novamente lhes avisaram do possível ataque. Contudo, preferiram seguir conforme o
planejado e todos foram juntos para o local onde seria o culto e também seriam as
instalações da escola.
Iniciaram então o culto e quando terminaram de cantar o primeiro hino, José Luis
avisou que um grupo de católicos estavam aproximando-se do prédio, porém continuaram
o culto como se nada estivesse acontecendo até que “cerca de 300 pessoas começaram a
gritar à portas do salão, procurando agredir os que ali estavam. Jogavam pedras e gritavam

26

Esta era forma que eram chamados aqueles que se interessavam pelas crenças adventistas e de acordo
com Garcia (1940), este interessado chama-se José Campos e ele a sofreu na vila de Fagundes.
27
O delegado chamava-se tenente Cezariano, conforme Garcia (1940).
28
O sargento era subdelegado e chamava-se Luiz, de acordo com Garcia (1940).
29
Nigri (1964a) relata outras duas inscrições: “abaixo novas-seitas” e “morram os protestantes”.
30
Segundo Garcia (1940), Severino Venâncio Sobrinho e depois à casa de Luiz Pereira onde ficaram
hospedados.
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vivas ao padre Oscar Cavalcanti31 e à Igreja Católica. Aos adventistas, ofendiam com
palavras como ‘nova seita32’, ‘coisa ruim’ e ‘diabo” (NIGRI, 2014, p. 63).
Parecia que a situação cada vez mais piorava, pois
“Homens e mulheres ensandecidos gritavam até ficarem roucos e rasgavam as
próprias roupas em sinal de raiva e protesto. Alguns choravam de ódio e alguns
até desmaiaram. Dentro do salão orávamos aflitos, enquanto a confusão
aumentava do lado de fora. Um interessado que estava com a esposa e quatro
filhos ficou irritado e tirou um facão da cintura na intenção de partir para cima
dos manifestantes. Argumentei com ele e o demovi de suas idéias, pois seria
um desastre se alguém se ferisse” (NIGRI, 2014, p. 63).

Após duas horas de agressão, Jerônimo pediu a Nigri que fosse comunicar ao
sargento de queimadas o que estava. Entretanto, ele havia viajado e apenas um guarda
estava no local que não poderia sair da delegacia para não deixar a cidade vulnerável 33.
Ele voltou para Baixa Verde e contou o que havia acontecido, então começaram a tentar
entrar em acordo com os agressores.
Conseguiram identificar três homens34 que pareciam chefiar o grupo e
combinaram em fechar o salão para a multidão ir embora. “Tudo parecia estar se
acalmando quando, de repente, alguns adventistas que deixavam o salão com suas bíblias
e hinários foram atacados pelos católicos, que rasgavam os livros35 e gritavam palavras
de ordem aos demais” (NIGRI, 2014, p. 64).
Para se evitar que alguma coisa acontecesse com os adventistas, os livros foram
colocados em uma caixa no salão. Um dos lideres da multidão pediu para que ela recuasse,
entretanto, “os manifestantes formaram um corredor em frente ao salão e concordaram

31

Oscar Cavalcanti nasceu no dia 4 de dezembro de 1890, foi padre coadjutor da Paróquia de Nossa
Senhora da Conceição de Campina Grande até 1928, Pároco de Fagundes de 1928 a 1944 e de Queimadas
de 1944 a 1963 (Disponivel em <http://tataguassu.blogspot.com/2011/03/datas-queimadenses.html>
acesso 25/04/2019) .
32
Segundo Vasconcelos (2005), o termo nova seita foi utilizado no nordeste brasileiro como uma forma
pejorativa de chamar os protestantes até o final da primeira do século XX.
33
Para Nigri (1964b), parecia que o delegado e o subdelegado estava em conluio com o padre Oscar e a
multidão.
34
O nome de dois deles eram Manoel de tal e João Bezerra, conforme Garcia (1940).
35
Segundo Simões (2008), as bíblias protestantes eram tidas como adulterados e por isso, algumas vezes,
eram recolhidas para serem queimadas nas praças públicas.
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em permitir a saída dos adventistas, que deveriam atravessar o corredor até o outro lado
da rua, onde ficava o bar” (NIGRI, 2014, p. 64).
Pouco a pouco, as famílias saíram sem as bíblias do prédio ficando apenas Nigri
para fechar as portas. Ele não quis colocar sua bíblia na caixa junto com as outras, pois
ficou com medo de não a tê-la novamente e ademais ela possuía um valor sentimental
muito grande e possuia vários esboços de sermões. Então, ele a colocou, junto com seus
outros livros, debaixo do braço e saiu do prédio. Contudo, uma mulher que participava
do ataque viu que ele estava com a bíblia e avisou os outros e segundo Nigri,
Enfurecidos, partiram para cima de mim, batendo-me no rosto e nos braços.
Ajoelhei-me e protegi meus pertences entre as pernas. As mulheres
manifestantes cravaram as unhas no meu rosto fazendo escorrer sangue e
alguns homens tentaram me segurar para que outros pudessem me bater. Três
homens que estavam sentados no bar e nada tinham que ver com aquilo foram
em meu auxilio e me salvaram do ataque (2014, p. 64, 65)

Depois disso, a multidão foi embora e continuaram o culto na casa de um
adventista. Nigri e Jerônimo ficaram em Baixa Verde até à tarde do domingo e não houve
mais incidentes e quando o sargento chegou de Queimadas o comunicaram do que havia
acontecido e ele garantiu que isso não iria se repetir. Mesmo depois do ataque, o culto
continuou sendo realizado no mesmo lugar e a escola foi inaugurada e chegou a ter 100
alunos segundo Nigri (2014).

Considerações finais

A narrativa de Nigri sobre o ataque a igreja adventista de Baixa Verde revela
detalhes importantes que servem para entender o contexto histórico-cultural da época. A
primeira metade do século XIX foi marcada pela romanização e restauração católica. A
primeira, Segundo Sousa Junior (2015), seguindo os ideais ultramontanos36, buscava

36

Os adeptos e defensores dessas tendências romazidoras (centralização em Romana) são conhecidos
como ultramontanos. Para eles, o centro de toda a vida da Igreja está na pessoa do Papa, representante
direto de Deus na terra. Chega-se a afirmar que só é autentica a ortodoxia católica emanada de Roma.
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aproximar as igrejas católicas brasileiras a Roma e mostrar a relevância da igreja na
sociedade devido o Estado ter se tornado laico.
Com isso, houve uma padronização segundo os moldes de Roma das
manifestações religiosas católicas no Brasil, aumento do patrimônio católico com criação
de seminários, escolas, orfanatos, etc. e a criação de Jornais Católicos. As Santas Missões
também passam a percorrer as comunidades católicas com o objetivo de fazer o clero
romano mais presente nas mais longínquas cidades do interior do país. E segundo Garcia
(1940), durante o ataque a igreja adventista de Baixa Verde estava acontecendo as Santas
Missões em Queimadas.
Segundo Sylvestre (2014), as santas missões perseguiram ferozmente os
protestantes e por onde passavam deixavam marcas da intolerância. Muitos protestantes
tiveram que fugir das suas cidades devido ao forte sentimento antiprotestante. Católicos
eram instruídos a não comprarem, venderem ou alugarem o que quer que seja aos
protestantes. Templos protestantes foram destruídos, pessoas foram espaçadas e
assassinadas.
A segunda, de acordo com Simões (2008), foi um movimento em que a igreja
católica passou a militar em prol de um recristianização do país a partir da década de
1920. “Durante a chamada restauração católica, a polêmica antiprotestante ganhou novo
fôlego com a disseminação da idéia de um “perigo protestante” no Brasil, associado a
uma suposta campanha imperialista norte-americana” (SIMÕES, 2008, p. 1, 2).
No Brasil, o início do movimento de restauração católica teve como marco
simbólico a realização do Primeiro Congresso Eucarístico Nacional, celebrado
de 26 de setembro a 1º de outubro de 1922, no Rio de Janeiro, cujo tema foi
“A restauração cristã do Brasil pela vida eucarística, principalmente na família,
na infância e na mocidade”[...] Enquanto empresa de afirmação social do
catolicismo, orientada pela defesa da “ortodoxia” combinada a um
nacionalismo de matriz religiosa, a restauração católica carregava em si a
negação dos elementos “descristianizadores”, como eram consideradas as
denominações protestantes existentes no Brasil (SIMÕES, 2008, p. 35, 36).

Portanto, não basta ser católico, é preciso ser católico romano e obedecer às leis da Igreja romana
(SOUSA JUNIOR, 2015, p. 26).
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O ataque a igreja adventista de Baixa Verde foi fruto do seu tempo. A romanização
e a restauração católica aumentaram o espírito antiprotestante. Esse espírito foi
intensificado pelas Santas Missões que passava por Queimadas na mesma semana da
inauguração da escola. O estado da Paraíba também passava por um a forte repressão aos
protestantes através das realizações das Santas Missões que por onde passava deixa um
rastro de intolerância religiosa. Portanto, este ataque foi apenas mais um ato de
intolerância religiosa no interior da Paraíba.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é problematizar as diversas imagens atribuídas ao município de
Limoeiro do Norte-CE por intelectuais limoeirenses, em suas respectivas autobiografias.
O processo de modernização que a cidade passou entre as décadas de 1940 e 1960, depois
de ter conquistado a sede do bispado (1937), parece ocupar lugar central para esses
indivíduos, funcionando simbolicamente como uma ruptura entre um Limoeiro
essencialmente rural, da “boa terra”, e outro urbanizado, do progresso, conhecido como
“Princesa do Vale”. As obras foram escolhidas por apresentar, a partir das experiências
vividas e narradas por seus autores, diversas práticas que foram apontadas como parte da
tradição limoeirense, bem como elemento identitário do município. São elas: Minhas
Madrugadas (2008); O Menino da Ilha (1997); e Minha Vida... Minha Luta... (1999).
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Como referencial teórico-metodológico, o trabalho privilegiou os esforços de Raymond
Williams, sobretudo pelo seu conceito de “tradição seletiva”.
Palavras-chave: Limoeiro do Norte; Tradição Seletiva; Culturas residuais

INTRODUÇÃO

Todo lugar, toda cidade, se caracteriza e/ou se identifica por alguma coisa que
chama a atenção dos seus habitantes, transeuntes, visitantes, turistas etc. O
nosso Limoeiro, chamado “Princesa do Vale”, tem tudo que você quiser, e mais
alguma coisa... Isto eu sempre disse, e continuo dizendo.
(FRANÇA, 2008, p. 46)

O trecho acima evidencia uma preocupação da autora em afirmar que o município
de Limoeiro do Norte, localizado no Estado do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe,
assim como todos os lugares, possui características que o identifica diante aqueles que,
por algum motivo, teve contato com seu chão. Partindo desta afirmação, para além de
conhecer quais características são essas, me interessa, sobretudo, entender como se dar o
processo de associação destas com o local identificado; como tornam-se parte da tradição;
quem os cria enquanto tal; e para quais finalidades.
Para o estudo desse processo de identificação, é preciso que levemos em
consideração, antecipadamente, duas questões; a primeira diz respeito ao problema da
dicotomia entre o tradicional e o moderno. A segunda, sobre a relação entre a forma e o
conteúdo nos estudos históricos.
Vejamos, as categorias “tradicional” e “moderno”, ou “antigo” e “novo”, pelo seu
caráter dicotômico, não seriam válidas no sentido amplo do termo, uma vez que todas as
formas de cultura estão sempre envolvidas pelas contradições dos conflitos sociais entre
dominadores e dominados, podendo ser encontrado nas identidades sociais dos indivíduos
uma certa ambiguidade, ou seja, “[...] identidades que se alternam, uma deferente, a outra
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rebelde.” (THOMPSON, 1998, p. 20). Apesar disso, tais categorias são úteis e necessárias
quando utilizadas como indicadores das situações residuais ou emergenciais dos sujeitos,
no que diz respeito às suas práticas em cada conjuntura política e social abordada.
Assim, as características incorporadas como elementos de identificação do
município de Limoeiro do Norte, são analisadas aqui respeitando as situações pelas quais
cada característica faz sentido, enquanto formas inseparáveis das relações sociais
formadoras de uma certa cultura que lhe confere valor.
Esse trabalho analisa tais formas de identidade atribuídas ao citado município a
partir de três obras; Minhas Madrugadas (2008); O Menino da Ilha (1997); e Minha
Vida... Minha Luta... (1999). Nelas ocorre uma tentativa de ruptura que divide
dicotomicamente Limoeiro do Norte, antes e depois da chegada do bispado (1937), o que
implica numa série de características que contextualizam, expressando cada lado através
de práticas selecionadas.
Depois de ter conquistado a sede do bispado, a cidade passou por um processo de
modernização, a partir do qual, tendo à frente seu primeiro bispo, Dom Aureliano Matos,
foi sendo desenhada “novas arquiteturas do poder”: Maternidade (1942), Ginásio
Diocesano (1942), Comarca (1946), Patronato Santo Antônio dos pobres (1947), Tiro de
Guerra (1947), Seminário (1947), Liceu de Artes e Ofícios (1953), Rádio Vale (1953),
Rádio Educadora (1965), Ponte sobre o rio Jaguaribe (1965) e Faculdade de Educação
(1968), bem como a chegada de equipamentos urbanos (MACHADO, 2008).
A partir desse efeito de “ruptura” causado pelo impacto dessas construções, a
figura de Dom Aureliano Matos recebeu uma série de características a partir dos anos
1990 (pelo menos no que diz respeito as narrativas escritas), identificando-o como: o
“prefeito que veio do céu” ou “o “prefeito” que os céus elegeram para Limoeiro”
(PINHEIRO, 1997); “o pastor do amanhã” (FREITAS; OLIVEIRA, 1997); “o verdadeiro
grande administrador de Limoeiro” (LIMA, 1997); o “pastor de um grande rebanho”
(NUNES, 1999); “de grande visão dotado” (ALENCAR, 2011).
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O mesmo ocorreu com as estruturas construídas a partir da influência exercida
pelo bispado. Podemos citar a Faculdade de Educação que leva o nome do primeiro bispo
– Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos - FAFIDAM – a qual foi atribuída
características como: “a árvore pelo senhor [D. Aureliano] plantada”, a “grande árvore
universitária” (NUNES, 1999). É importante perceber que mesmo com a tentativa de criar
uma imagem de ruptura pós a chegada do bispado, podemos ver características residuais37
na própria forma de apontar o “moderno”, como faz Pergentino Nunes ao tratar da
FAFIDAM por analogia a uma árvore que D. Aureliano plantou. Ora, se o município de
Limoeiro do Norte anterior a chegada do bispo é visto como essencialmente rural,
percebemos que a paisagem ruralista não foi retirada do dialeto, ou do modo de pensar
do limoeirense.
Sobre a segunda questão anunciada no início desse trabalho como importante para
ser tratada antecipadamente, corroboro com o que diz Antonio Gramsci sobre a distinção
entre forças materiais e formas simbólicas ser algo puramente didático, uma vez que uma
não seria historicamente concebível sem a outra. Entendo assim que as relações sociais
são expressas por diversos grupos de homens, através de diversas formas, e por isso, os
elementos de distinção e coesão interna de um grupo, estariam no devir das relações
sociais dos mesmos (1999, p. 238-245). Segundo Pierre Bourdieu,

Com Durkheim, as formas de classificação deixam de ser formas universais
(transcendentais) para se tornarem (como implicitamente em Panofsky) em
formas sociais, quer dizer, arbitrárias (relativas a um grupo particular) e
socialmente determinadas” (2001, p. 06).

37

Culturas residuais e culturas emergenciais são conceitos utilizados neste trabalho a partir do sentido dado
por Raymond Williams, significando respectivamente; práticas e experiências reais provenientes de alguma
parte do passado; “[...] novos significados e valores, novas práticas, novos sentidos e experiências [que]
estão sendo continuamente criados.” (2011, p. 56-57)
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Assim, é nas transformações das relações sociais, que o significado de muitas das
formas culturalmente construídas e difundidas pelo senso comum dos participantes de um
determinado grupo acabam se modificando e perdendo seu valor. Por isso, é preciso
entender que, para que tenham sido esquecidos (os sinais aparentes de uma cultura), foram
necessárias mudanças culturais proporcionadas por novas relações sociais, fazendo com
que as antigas formas simbólicas não façam mais sentido.
Essas formas simbólicas seriam, corroborando com Erwin Panofsky (2001),
fenomenais, pois estariam no devir das relações sociais38, que por sua vez, é o que faz
uma determinada cultura ser o que ela é. Se as relações sociais mudam, a cultura muda,
assim como suas formas. Desse modo, a cada período, geração ou ciclo de uma sociedade
surge enredos que equivale a uma nova “página” das “lutas pelo monopólio de fazer ver
e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer [...]” a identidade de uma determinada
nação, região ou município em relação as nações, regiões ou municípios circunvizinhos,
e, sobretudo, a um passado indesejado (circunstancialmente pelo presente) dele mesmo,
através de seus devidos sinais aparentes, chamados por Pierre Bourdieu (2001) de
“representações objectais” (emblemas, bandeiras, cores, etc.).
A partir destas questões, o presente trabalho analisa alguns dos elementos que são
utilizados para identificar ou distinguir, bem como legitimar ou desaprovar, algum recorte
espaço-temporal do município de Limoeiro do Norte. Para isso, dada as limitações desse
trabalho, acabei selecionando apenas três destes elementos, sendo eles; a designação de
“Princesa do Vale”; A construção da ponte sobre o Rio Jaguaribe; e as bicicletas.

A “PRINCESA DO VALE” E SEU PODER SIMBÓLICO

38

Essas relações sociais são equivalentes ao que o autor entende pelas qualidades que determinam a forma
sob a qual os acontecimentos visíveis se manifestam. O significado apreendido dessas qualidades é o que
o mesmo chamou por iconologia, contrário de iconografia que é, portanto, a descrição e a classificação
desses acontecimentos visíveis. (PANOFSKY, 2001, p. 49-53)
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O sentido da designação de “Princesa do Vale” (citada no início desse texto por
Maria Florinda de França) através da qual a cidade de Limoeiro do Norte passou a ser
chamada, tem por ancoradouro simbólico o já mencionado processo de modernização que
a cidade de Limoeiro do Norte passou entre as décadas de 1940 e 1960, depois de ter
conquistado a sede do bispado (1937).
Assim, para tal designação, foi associado um status de poder, significando,
sobretudo, a passagem entre um “Limoeiro que era um pequeno mundo isolado, [e um
Limoeiro que] começava a acordar para o progresso” (LIMA, 1997, p. 348). Contudo,
esse poder ultrapassa tal conjuntura significada inicialmente, tornando o termo “Princesa
do Vale” um instrumento tanto de legitimação quanto de desaprovação em outras
conjunturas39, dependendo da intenção daquele que o pronuncia.

Limoeiro do Norte, nesses 100 anos de história, saiu do estágio de uma fazenda
e uma capela, para ser uma das mais importantes cidades do Vale Jaguaribano;
é denominada “Princesa do Vale” pela sua participação no desenvolvimento
da região jaguaribana (SILVA, 1998, p. 79)

Na citação acima, a autora trata a denominação de “Princesa do Vale” como um
status ainda presente – “é denominada” – o que legitima Limoeiro pela sua participação
no desenvolvimento da região a qual está inserida. Entretanto, tal representação foi
constantemente levada a efeito nos discursos dos políticos que queriam retomar o status
do município de “mais desenvolvido do Vale do Jaguaribe”, o que fazem crer, ou querem
dar a entender que esse status foi perdido e por isso deve ser retomado. Assim fez Caê
Pessoa, candidato a vice-prefeito na eleição de 2012, durante uma entrevista concedida a
TV Jaguar: “[...] Limoeiro vai voltar a ser a princesinha do Vale, vai voltar a ser a

39

O reforço da força desse instrumento contribuindo em um processo de legitimação, fundamenta O poder
simbólico de Pierre Bourdieu.
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referência do nosso Vale do Jaguaribe”40. Paulo Duarte, do mesmo modo, discursando na
comunidade do Espinho, na condição de candidato ao cargo de prefeito de Limoeiro do
Norte na eleição de 2012, ao criticar a gestão de João Dilmar (2005-2008 e 2009-2012)
propunha à população local a seguinte interrogação: “[...] como é que pode um município,
[...] que era tido como a nossa Princesa do Vale, e hoje você as vezes tem até vergonha
de andar nas ruas do município de Limoeiro, [...] é o lixo, são pedras no meio da rua, são
calçadas abandonadas, são monturos. É a falta da autoridade”.41
Para além disso, dialogando a crítica realizada por Paulo Duarte apontando o
inverso da Princesa do Vale, referindo-se a lixos e pedras nas ruas durante a gestão de
João Dilmar, com a homenagem deixada à Dom Aureliano Matos inserida no livro
Limoeiro em Fotos e Fatos (1997), onde diz que “nada existe no solo abençoado de
Limoeiro, que não se reflita no espelho de sua sabedoria”, percebemos que o termo
“Princesa do Vale” vai além de um projeto arquitetônico, passando pelo bem-estar das
pessoas, higiene da cidade, ou mesmo configurando “[...] as bases do progresso de todo
o Vale” (FREITAS; OLIVEIRA, 1997).

“UMA PONTE PARA O PROGRESSO”
Quando o município de Limoeiro do Norte era evocado através de termos como
“Terra de Parapuã”42 ou “Ilha-Pátria”, o precedente para tal encontra-se na característica
geográfica do município por está situado entre os rios Jaguaribe e Banabuiú
(MACHADO, 2010). Assim, sendo Limoeiro uma ilha, seus habitantes habituavam-se a

40

Convenção Arivan Lucena. Limoeiro do Norte: Tv Jaguar, 2012. (4:31 min.), son., color. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=nKjSw8egK-I>. Acesso em: 07 jun. 2018.
41
Paulo Duarte Reunião Paulo Duarte. Limoeiro do Norte: Tv Jaguar, 2012. (24:16 min.), son., color.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=uu3ENXnfNVI&list=PL1dol9eEcbHFbwAnBxOnUJJUuFMIRVM
TA&index=18> Acesso em: 18 ago. 2018.
42
Segundo José Wellington de Oliveira Machado (2010, p. 40), “Parapuã” é uma palavra da língua dos
índios Paiacu, e significa “terra entre rios”.

71

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

certos costumes e sentimentos advindos das necessidades que tal característica geográfica
lhe proporcionavam, como a utilização do pontão43 e das canoas como meios para chegar
as cidades circunvizinhas, bem como o medo e a ansiedade em períodos mais chuvosos,
pela possibilidade de cheias.

O destino de Limoeiro esteve sempre ligado à saga dos dois rios que se
encontram em seu território. Pode-se-ia dizer que, no fundo, no fundo,
Limoeiro é um florido “pontão”... ancorado no Baixo-Jaguaribe, entre o pé da
chapada do Apodi e as caatingas de Jatobá... (LIMA, 1997, p. 529)

Para muitos, esse destino começa a mudar quando no ano de 1965, durante a
administração do professor e então prefeito Pedro Alves Filho, foi inaugurada a ponte
Senador Fernandes Távora sobre o rio Jaguaribe, obra realizada pela construtora
Odebrecht na localidade de Bom Jesus. Cerimônia que contou com a presença do então
Presidente da República Humberto de Alencar Castelo Branco, bem como com a
transmissão realizada pela Rádio Vale do Jaguaribe (NUNES, 1999).
Rufino Maia e Silva, citado aqui através do livro “Limoeiro em Fotos e Fatos” de
Maria das Dores Vidal Freitas e Maria Lenira de Oliveira, apresenta a ponte Senador
Fernandes Távora como aquela “que ligou Limoeiro ao mundo”, entendendo que “A
ponte em Limoeiro é a vitória/ Do fruto sazonado do civismo” (1997, p. 231). Semelhante
a Rufino pensam Maria Freitas e Maria Oliveira, para ambas a construção libertou “o “ir
e vir” da Ilha/Limoeiro, até então acorrentada ao Pontão de Celso Malveira, de Manoel
Guerreiro e às canoas, quando chegava o inverno” (1997, p. 231). Para Lúcia Silva, a
ponte também libertou “a Ilha Limoeiro das amarras do pontão e das canoas” (1998, p.

43

O pontão era um transporte, construído totalmente de madeira, que era utilizado para transportar
caminhão, carroça, dentre outros transportes, de uma margem para a outra do rio (PINHEIRO, 1997). Além
do pontão, as canoas também tinham sua importância transportando pessoas e mercadorias.
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79). Segundo Pergentino Nunes, a ponte “dando acesso à cidade de Limoeiro, é
considerada a obra do século para aquela cidade” (1999, p. 294).
Se por um lado, a ponte Senador Fernandes Távora serviu para libertar o Limoeiro
das amarras do pontão e das canoas, ligando Limoeiro ao mundo, significando uma vitória
“fruto sazonado do civismo”, essa mesma construção acabava de criar, no campo da
memória, o “Limoeiro de outrora, bem mais provincial, bem mais bucólico e bem mais
poético”, que Irajá Pinheiro pretendeu mostrar em seu livro “O Menino da Ilha”.

POR ONDE CIRCULAM AS BICICLETAS NO LIMOEIRO?
As

bicicletas

aparecem

nas

narrativas

autobiográficas

como

objetos

essencialmente ligados a paisagem rural limoeirense, ou seja, ao Limoeiro da “boa terra”.
É assim que Irajá Pinheiro a evoca quando diz que não tem

Nada mais agradável ao Jaguaribano do que desfrutar as delícias de um passeio
de bicicleta nas nossas várzeas. [...]. Nas várzeas, os caminhos são estreitos, o
terreno seco, mostrando a cor escura do barro, enegrecido pelo excesso de
argila, traz na sua superfície plana as veredas por onde circulam as bicicletas
do Limoeiro rural. São trilhas sinuosas, traçadas, naturalmente, entre as
florestas de carnaubeiras, por onde velozmente o ciclistas pedala sua bicicleta.
Nas noites de luar, guidom solto, camisa aberta, o ciclista singra aquele chão
de massapé, voando nas asas da imaginação, fazendo acrobacias por entre os
troncos de carnaúba, como se fosse um pássaro noturno. (PINHEIRO, 1997, p.
67)

A bicicleta tornou-se presente na vida do limoeirense para além do funcionamento
de transporte, pois, uma vez que dialoga com outros elementos próprios da paisagem
municipal, a bicicleta também é significada como parte desse cenário. O ciclista pedala
nas trilhas sinuosas traçadas entre as carnaubeiras, no chão de massapé. Tanto as
carnaúbas quanto o chão de massapé são elementos muito presente na passagem rural
limoeirense, uma vez que Limoeiro “é uma ilha povoada de carnaubeiras”, e seu chão é
constituído de “várzeas de um barro preto chamado massapê que, no verão, toma o
aspecto de duro asfalto que desmancha, pelo uso, em fino pó que vento levanta, em forma
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de redemoinho. Sem ondulações, na superfície, transforma-se em ciclovia ideal” (LIMA,
1997, p. 504).
Para além das carnaúbas e o chão de massapê, as bicicletas também estabeleciam
ligações com os fícus benjamim: árvores que “ofereciam refrescante sombreamentos as
pessoas, animais e veículos” do município de Limoeiro do Norte, até que, em 1958, o
vice-prefeito Antônio Pergentino Nunes (na ocasião o prefeito Sabino Roberto de Freitas
estava viajando) determinou que derrubassem os fícus benjamim para extinguir a peste
de besouros chamados “lacerdinhas”44 (NUNES, 1999). Segundo Irajá Pinheiro, existiam
fícus benjamim ao lado da igreja, na casa de José Osterne (aquele que trouxe tal árvore
para Limoeiro nas primeiras décadas do século XX), onde todos os ciclistas colocavam
suas bicicletas para assistir a missa. “Mais de uma centena de bicicletas, todas, na sombra
do velho ficus”. Havia também quem transformasse o fícus benjamim em “ponto de
aluguel de bicicleta. Era o caso de Antônio Pedro que tinha suas agências na esquina do
mercado sob a copa de um imenso Benjamim” (PINHEIRO, 1997).
Pergentino conta que manteve contato com o farmacêutico Irajá pinheiro, “cuja
farmácia fica próxima à duas grandes árvores de fícus benjamim” (NUNES, 1999). Irajá,
“O Menino da Ilha”, evoca com certa frequência o fícus benjamim em suas escrituras,
bem como faz Antônio Pergentino, que participou diretamente de sua derrubada. O fícus
benjamim parece ter feito parte da vida desses autores como elemento de seu cotidiano, e
posteriormente, através da memória, como elemento residual de uma cultura.
As bicicletas também aparecem nessas narrativas autobiográficas como elementos
residuais. Contudo, a partir de uma ótica particular do movimento de uma cidade
interiorana, as bicicletas também significaram adventos da modernidade, uma vez que os
limoeirenses vinham dos arredores para a feira, aos sábados, e para a missa, aos

44

Uma espécie de besouro que caía nos olhos das pessoas causando forte irritação. A designação de
“lacerdinha” era por analogia a atuação do jornalista e político Carlos Lacerda, que incomodava muita
gente. (PINHEIRO, 1997, p. 107)
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domingos, bem como nos dias de festa e de casamento, a pé ou a cavalo. A cidade ficava
repleta de cavalos que eram amarrados à sombra dos tamarineiros existentes. Aos poucos
esses animais foram sendo substituídos pelas bicicletas, que começava a propagar-se, “na
cidade e nas redondezas, acumulando-se, aos domingos, no patamar da Igreja” (LIMA,
1997).

A bicicleta entrou na vida do limoeirense para ficar, é o xodó do limoeirense,
seja velho, menino ou menina, todos escolhiam a bicicleta. Numa casa com
cinco pessoas, cada uma tinha sua bicicleta, antigamente, os padres, os
professores, todos usavam a bicicleta como transporte. (PINNHEIRO, 1997,
p. 136)

Como bem entendeu Irajá, a bicicleta entrou na vida do limoeirense para ficar,
entretanto, para isso, ultrapassando seu uso funcional, sendo apreendida como objeto de
tradição. As bicicletas que circulavam nas várzeas de chão endurecido conhecido por
massapé, passaram a circular nas memórias dos limoeirenses, seja através dos escritos
(poesias, crônicas e autobiografias), da oralidade, ou mesmo como monumentos.
Bem como noticiou o jornal Diário do Nordeste no dia 09 de setembro de 2013, a
prefeitura de Limoeiro do Norte criou um projeto chamado “Pedala Limoeiro” que se
utilizou de bicicletas, antes sucatas que já não mais circulavam, para criar esculturas que
receberam um “colorido diferente” e foram expostas nas praças, nos canteiros, em prédios
públicos, dentre outros lugares da cidade.

Figura 1 – Exposição do projeto “Pedala Limoeiro”.
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Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/valedojaguaribe/sem-categoria/exposicao-destacapratica-ciclistica/: Acesso em: 03 jul. 2019.

Figura 2 – Escultura a partir de bicicletas.

Fonte: http://blogdebanabuiu.blogspot.com/2013/12/atrativos-limoeiro-do-norte-integra-o.html:
Acesso em: 03 jul. 2019.
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Ainda segundo o jornal Diário do Nordeste, as esculturas foram expostas “para
sinalizar que ali ainda se preserva a história da “terra das bicicletas””. Fato que a bicicleta
é amplamente citada nos escritos dos intelectuais limoeirenses que foram mencionados
ao longo desse trabalho, reforçando a designação colocada pelo jornal. Assim faz Lauro
de Oliveira Lima (1997), “pode-se dizer que Limoeiro é a “cidade das bicicletas””; e
Maria Florinda de França (2008), Limoeiro do Norte “é chamado Capital da Cultura, é
pioneiro em Educação, é fã do esporte, é o número um em forró! Bate o recorde! Mas sua
grande característica é “Terra das bicicletas””.

CONCLUSÃO
A respeito da tentativa de ruptura pela chegada do bispado (1937) em Limoeiro
do Norte, mesmo que o episódio seja um marco inicial para uma série de mudanças,
parafraseando Hobsbawm,

[...] isto não implica a aceitação da dicotomia grosseira e a-histórica entre
sociedade “tradicional e “moderna”. A história não consiste de uma única etapa.
As sociedades “tradicionais” não são estáticas e imutáveis, imunes à mudança e
à evolução históricas, nem existe um único modelo de “modernização” que
determina sua transformação. (HOBSBAWM, 1998, p. 216)

Dessa forma, uma vez que coexistem diferentes modelos de modernização, não
podemos analisar o desenvolvimento de Limoeiro do Norte comparando-o com a
velocidade de modernização de outros espaços, a exemplo da capital cearense, Fortaleza.
Ou mesmo dentro do próprio município de Limoeiro, onde coexistem diferentes
velocidades, como por exemplo, entre o espaço citadino e rural. Ou seja, para além do
desenvolvimento arquitetônico que a cidade passou entre as décadas de 1940 e 1960 não
excluir outros elementos que no passado proporcionaram mudanças na sociedade
limoeirense, também não significa que durante tais décadas, o mencionado
desenvolvimento arquitetônico tenha proporcionado tal impacto na vida dos limoeirenses
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que residiam no campo, onde viviam sobre uma velocidade alternativa de modernização.
Segundo Raymond Williams,

[...] em qualquer sociedade e em qualquer período específicos há um sistema
central de práticas, significados e valores que podemos chamar
apropriadamente de dominante e eficaz. [...] só podemos entender uma cultura
efetiva e dominante se compreendermos o processo social real do qual ele
depende: refiro-me ao processo de incorporação. Os modos de incorporação
são de grande importância social. As instituições educacionais são geralmente
as principais agências de transmissão de uma cultura dominante eficaz, e essa
é agora uma atividade tanto econômica quanto cultural prioritária; na verdade,
são ambas ao mesmo tempo. (WILLIAMS, 2011, p. 53-54)

Com isso, a modernização pela qual a cidade passou com a instalação do bispado,
não deixa de fazer parte de um sistema central de práticas, pela qual a região do Vale do
Jaguaribe esteve envolvida, sistema esse que continua sendo dominante e eficaz,
dependendo, para isso, da incorporação do poder simbólico que designações como a
“Princesa do Vale” carrega, por funcionar como instrumento de legitimação ou
desaprovação de alguma administração (poder dirigente), e por assim dizer, de um grupo
ou classe social.45 O mesmo ocorre com a ponte sobre o rio Jaguaribe que, quando
incorporada por um discurso dominante, determina como “bucólica” todas as práticas
anteriores a sua construção, no que diz respeito aquelas práticas envolvendo a passagem
entre Limoeiro e seus arredores.
Seguindo esse pensamento, mesmo que no passado as bicicletas tenham
caracterizado uma imagem de caráter emergencial, ou seja, carregando novos valores, e
significando novas práticas de locomoção, estas são posteriormente selecionadas e
incorporadas enquanto elementos residuais de uma cultura alternativa, assumindo uma

45

A respeito da utilização das formas simbólicas, não basta dizer que faz parte, de modo inseparável, das
relações sociais, “[...] que dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado
pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidos nessas relações”. Mas que, sobretudo, funcionam como
instrumentos de imposição e legitimação de uma dominação. (BOURDIEU, 2001, p. 11)
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nova característica, a de tradição. Tal processo é chamado por Raymond Williams de
“Tradição Seletiva”, ou seja, “[...] o que, nos termos de uma cultura dominante efetiva, é
sempre assumido como “a tradição”, “o passado significativo”. Mas sempre o pontochave é a seleção” (2011, p. 54). Em relação as bicicletas, tal seleção e incorporação na
literatura ocorre, sobretudo, na década de 1990, como mostra os escritos aqui analisados,
forjando a designação de “terra das bicicletas” como característica tradicional
limoeirense. O mesmo ocorre, posteriormente, no ano de 2013, com o projeto “Pedala
Limoeiro”, fazendo das bicicletas verdadeiros adornos turísticos presentes nos principais
espaços do centro da cidade.
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PARLENDAS: O SABER FOLCLÓRICO POR VERÍSSIMO DE MELO (1949)
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RESUMO
Nos anos 1940, o saber folclórico passou por efervescência intelectual brasileira na
construção de seu escopo teórico-metodológico. Veríssimo de Melo (1921-1996) foi um
dos intelectuais que portou-se na contramão da fabricação até então realizada pelo
Movimento Folclórico Brasileiro: inclinou suas análises às expressões culturais infantis.
Alguns desses resultados podem ser averiguados na sua obra Parlendas (1949), que
reuniu parlendas infantis e através delas realizou proposições teóricas no saber folclórico.
Desse modo, nosso objetivo central é de problematizar os mecanismos utilizados por
Veríssimo na referida obra para a construção do saber folclórico, bem como investigar o
cenário intelectual que o primeiro esteve inserido. A nossa fundamentação teórica baseiase nas reflexões de intelectual, biografia, memória e relações de saber e poder, propostas
por, respectivamente, Bourdieu, Bergson e Foucault, e instrumentalizamos a nossa
metodologia na arqueologia do saber por meio deste último.
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Palavras-chave: História dos Intelectuais; Movimento Folclórico Brasileiro; Folclore
Infantil.
O Movimento Folclórico Brasileiro

O conceito movimento vem do latim, movere, que segundo o dicionário de
Português46, significa ato ou efeito de deslocar-se. Outrora inerte, o movimento desprende
o que está posto, causa rupturas, emerge acontecimentos e propõe novos significados. A
reflexão em torno do conceito de movimento que atribuímos para este trabalho diz
respeito à formação do saber folclórico no Brasil, especificamente através de uma análise
da contribuição do intelectual Veríssimo de Melo (1921-1996) em sua obra Parlendas
(1949).
A formação das chamadas Humanidades no Brasil na virada do século XIX ao
XX que, posteriormente, vieram a ser formalizadas e instituídas como Ciências Humanas,
estiveram interligadas ocasionalmente à fabricação de um pensamento social brasileiro,
em que o eixo central de discussão era a ideia de identidade nacional. Questionamentos
como “O que é ser brasileiro?”, “Quem é o povo brasileiro e que lugar ocupa na nação?”,
“Haveria uma essência entre as raças que formaram e formam a nossa nação?” foram
alguns de muitos outros realizados por algumas vertentes intelectuais. A busca por uma
formulação de projeto que afirmasse o Brasil enquanto nação, bem como uma suposta
essência de seus sujeitos foi um tema recorrente.
Nesse cenário, segundo Daniel Pécaut (1990, pp. 14-15), o ato de organizar a
nação seria uma missão posta à elite, onde intelectuais exerceriam o papel de forjar um
povo, traçando uma cultura que fosse capaz de assegurar a sua unidade. Foi nesse
momento que podemos perceber certos movimentos de diálogos intelectuais balisados em

46

Significado de Movimento. Dicionário Online de Português,
<https://www.dicio.com.br/movimento/>. Acesso em: 6 de agosto de 2019.
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reflexões de ciências e saberes que ainda estavam em formação no Ocidente, como a
História, a Sociologia, a Antropologia e o Folclore – saber que diz-nos respeito a este
trabalho.
Ao tempo que estes saberes eram construídos, seus fabricadores também
ressignificavam-se. Anteriormente tidos como eruditos que possuíam um vasto
conhecimento que entrecruzavam pelos saberes matemáticos e da natureza, passaram, na
ocasião, segundo Albuquerque Júnior (2005, p. 45) a “buscar a profundidade em vez da
vastidão, um olhar que agora em vez de percorrer várias superfícies procuraria se fixar
em um ponto dado do campo do conhecimento para esquadrinha-lo com maior precisão”.
Assim sendo, essa profundidade exercida por esses atores delimitaram os seus ofícios e,
consequentemente, os saberes dentro das humanidades.
No caso da região Norte, os intelectuais eram em sua maioria oriundos de
famílias que encontravam-se em declínio financeiro e também receavam a perca de status
na sociedade. Desse modo, eles vão ao encontro do povo no almejo de encontrar não
somente proteção política, mas “aliados na defesa de um modo de vida, de uma realidade
social que estaria ameaçada pela modernidade”. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b, p.
58). Assim sendo, operacionalizamos o intelectual como um mediador e inventor de uma
cultura que ao ir ao encontro das comunidades, ele seleciona, agrupa, conceitualiza e
silencia suas manifestações culturais de acordo com o seu lugar social, ao passo que media
tais fabricações à mídia e à universidade. (GOMES; HANSEN, 2016). Ao tempo que ele
produzia tais significados, o intelectual, na ótica de Pécaut (1990, p. 9), colocava-se
enquanto elite e/ou povo quando eram-lhes conveniente, tendo em vista que o mesmo
transitava entre os dois grupos sociais. Nesse momento, uma cultura do povo estava sendo
construída por intelectuais: o Folclore brasileiro.
Na tessitura de criação do referido saber, isentamo-nos de quaisquer percursos
que venham nos dirigir às origens, por concordarmos com Marc Bloch (2001) que tal
busca pelo o início pode-nos seduzir aos efeitos da causa e efeito, assim como o começo
enquanto explicação. Desse modo, percorremos o caminho arqueológico refletido por
Michel Foucault (2008), ao propor que o operacionalizador aproxime as redes e discursos
que constituem tal objeto, no nosso caso, os discursos que formaram o saber folclórico.
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Na teia de complexidade que fundamenta o referido saber, podemos perceber
que: a maioria de seus agentes o recorrem-no como uma forma de proteção intelectualfamiliar desencadeado pelas transformações sociais, isto é, da ascensão capitalista que ao
tempo que atingiam em cheio às oligarquias cometendo-as declínio financeiro
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a), ela também impôs um novo tempo ao povo –
tempo cronológico que delimitou os horários de trabalhos e, consequentemente, as
expressões culturais do povo, daí a necessidade do intelectual de salvaguardar essa cultura
que em sua concepção estavam em decadência (THOMPSON, 2012); um saber que ao
ser produzido e dirigido, posteriormente, à comunidade acadêmica esteve interligado ao
pensamento social brasileiro, produzindo novos significados à identidade nacional; e que,
por fim, seus atores buscaram formas de instituir seus ofícios e práticas enquanto ciência.
(VILHENA, 1997).
Os movimentos em torno da invenção do saber folclórico, bem como de seus
agentes e sua mediação entre o povo e a comunidade intelectual, vieram a se aglutinar a
partir dos anos 1930 com a implantação das universidades no Brasil. Nestas, os
intelectuais enxergaram-na como meio de institucionalizar seus ofícios, práticas e saberes
produzidos. Os intelectuais do folclore também pleitearam por um lugar acadêmico, e um
dos critérios para obterem tal espaço era de estar em acordo com o paradigma que presidia
a instituição universitária, o dito positivista, que impunha objetividade e neutralidade nas
pesquisas de seus atores e, sobretudo, na criação de campos de saberes.
O movimento em torno do folclore gerado por intelectuais rendeu-lhes redes de
sociabilidades e, posteriormente, instituições. Nesse cenário, atentamo-nos ao intelectual
Veríssimo de Melo, natural da cidade de Natal, que promoveu discussões folclóricas na
contramão do que até então vinha sendo realizada pelo Movimento Folclórico Brasileiro:
estes que promoviam estudos culturais voltados para a fase adulta humana, o segundo
voltou-se para à fase infantil. Em vista disso, vejamos um breve recorte biográfico de
Veríssimo, com o foco em sua trajetória intelectual nos anos 1940.

Veríssimo de Melo
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O ano era de 1949 quando Veríssimo de Melo – Vivi, na intimidade, para
familiares e amigos – encaminhava-se mais uma vez ao seu local de trabalho: a Prefeitura
de Natal, onde exercia o cargo de Chefe de Gabinete. Enquanto os raios solares abrangiam
o céu da cidade, o vento perpassava-lhe pelo corpo ziguezagueando até chegar levemente
aos poros de sua face. O vento em movimento lembra-nos um pouco da História: sem
linearidade, presas ou amarras, passa por nós arrastando consigo um pouco de nossos
sonhos, sentimentos e projetos. O vento passa, a História também. Se faltava um ano para
iniciar a década de 1950 no calendário ocidental, a década de 1940, especificamente a sua
segunda metade fora-lhe de significativas realizações acadêmicas, profissionais e
amorosas.
Nos seus percursos acadêmicos, iniciou o Bacharel em Direito na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1942, mas transferiu no ano seguinte para a
Faculdade do Direito em Recife e concluiu nesta em 1948. Nessas transições de espaços,
Veríssimo desenvolveu afetos e redes de sociabilidades por onde passava. Em Natal, foi
convidado pelo seu amigo e Prefeito Sylvio Pedroza a ser Chefe de Gabinete da
Prefeitura, o que aceitou e foi nomeado em 1947. Foi também nesta cidade que conheceu
Noemi Noronha de Melo, onde teceram laços afetivos e casaram-se em 1948. Ainda neste
ano, em Recife, trabalhou no Diário de Pernambuco, onde publicou suas pesquisas
folclóricas na coluna Notas de Folk-Lore.
A sua atuação tríade em cargo municipal, jornalista e folclorista foi algo que
ocorreu de forma similar com outros intelectuais na época. As relações destes com o
Estado através de indicações de amigos ou parentes retratavam as suas relações políticas
estabelecidas com as elites. O ofício nos periódicos emergia nesse intervalo de tempo, em
que conjecturados como detentores das letras, escreviam sob suas óticas para a sociedade.
(RAMA, 2015). Não obstante, também incrementavam nos jornais uma forma de
promover os seus estudos e pesquisas e, assim, realizarem diálogos com outros
intelectuais.
Nessa trajetória intelectual permeada de deslocamentos profissionais, Veríssimo
publicou seus dois primeiros livros de estudos folclóricos no ano de 1948,
respectivamente, intitulados, Adivinhas e Acalantos. Sua proximidade com esse campo
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de saber parece-nos estar interligado aos diálogos desenvolvidos com Luís da Câmara
Cascudo, seu amigo pessoal de Natal e também intelectual do folclore. Segundo
Veríssimo, foi o próprio Cascudo que o iniciou nos estudos folclóricos, orientando-o a
enveredar pelo folclore infantil: “Foi o velho Mestre Cascudo quem me envenenou. [...]
um dia ele me disse: ‘Veríssimo, você pode fazer um bom trabalho na área do folclore
infantil’. Deu-me a bibliografia fundamental e me orientou”. (GOMES, 1991).
Essa relação intelectual entre Veríssimo e Cascudo reflete a posição que este
ocupava no Movimento Folclórico Brasileiro: um dos maiores pesquisadores e escritores
da área de sua geração (VILHENA, 1977, p. 77), colocando-o numa hierarquia frente ao
primeiro. Assim sendo, a indicação de Cascudo a Veríssimo aos percursos do folclore
infantil demonstra uma relação de saber e poder entre os dois, tendo em vista que o
primeiro, dotado de um poder simbólico, era referencial no campo intelectual em
formação, além de apontar a vertente folclórica a ser explorada por Veríssimo e, decerto,
o aceitamento deste na área.
Essa relação intelectual veio a ser estreitada quando, em 1948, Veríssimo passa
a ocupar o cargo de secretário na Sociedade Brasileira de Folclore (SBF) – instituição
intelectual de caráter folclórica fundada e presidida por Cascudo no ano de 1941 em sua
casa, Natal. A instituição tinha como objetivo central pesquisar, estudar e sistematizar o
folclore local e nacional, recolhendo e analisando todas as manifestações da ciência
popular, relacionadas com essa disciplina. (ESTATUTOS, 1942. p. 3).
A perspectiva teórico-metodológica adotada e orientada aos seus membros
consistia em: ilustrar as pesquisas com fotografias, se possível; classificação científica de
espécies animais e vegetais, quando abordados; o estudo de variantes dos costumes
estudados, comparando-os as similaridades e divergências no mesmo Estado, Região ou
outros espaços; na fidelidade da pesquisa, isto é, sem interferir no material coletado,
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prezando por uma suposta neutralidade e objetividade 47. Dessa forma, as orientações
condiziam com o paradigma científico da época: o positivismo que, de acordo com
Albuquerque Júnior (2005, p. 48), representava um conjunto de regras para a produção
do conhecimento científico, fundamentando-se na já mencionada busca pela objetividade,
realidade e verdade. Veríssimo, em suas pesquisas, balisou-se das referidas orientações,
como veremos adiante.
Por fim, outro aspecto que demonstrou afinidade entre os dois intelectuais foi o
recebimento de um auxílio no valor de Cr$1.000,00 (Mil cruzeiros) da parte de Cascudo
para que Veríssimo publicasse seu livro Parlendas. No próximo tópico, descortinaremos
os meios, métodos e fontes instrumentalizados por Veríssimo na tessitura de sua obra.

Parlendas

47

Para mais informações sobre a Sociedade Brasileira de Folclore, cf.: BARROS, Ewerton Wirlley Silva.
Nos enredos do folclore: Luís da Câmara Cascudo no Movimento Folclórico Brasileiro (1939-1963).
Monografia (História) – Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2018.
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Imagem 1. Parlendas.

A imagem acima faz parte da capa do terceiro livro de Veríssimo de Melo:
Parlendas, publicado no ano de 1949 pela Imprensa Universitária de Natal. Nela,
podemos ver um menino, com a vista para a rua, sentado em cima do muro de uma casa.
A árvore ao seu lado esquerdo e a janela no lado direito realçam a intimidade do cenário
que encontra-se: dentro de uma casa, provavelmente a sua, onde busca sair – sua perna
esquerda deslocando-se para fora denuncia tal ato. Paralelamente, o sino da Igreja
balança-se. Talvez seja o sino das 18h – horário em que a missa estejas prestes a começar.
Estaria o menino escapando rapidamente de sua casa para brincar na rua? Não sabemos,
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são apenas hipóteses. Todavia, o garoto retrata bem o personagem e objetivo central do
livro: Veríssimo e a sua construção folclórica de uma infância.
Para essa construção, usou a própria memória em breves passagens do livro,
procurou parentes e amigos e recolheu suas lembranças infantis e analisou-as com outras
similares – estas, encontradas em periódicos e livros. Por conseguinte, o autor estruturou
a obra através de uma introdução e mais quatro capítulos: Classificação, Brincos,
Mnemonias e Parlendas. Na capa, o livro foi apresentado como pertencente da
“Biblioteca da Sociedade Brasileira de Folclore”, tornando notório o seu envolvimento
com a instituição. Nas páginas seguintes, a SBF reaparece como orientadora
metodológica.

A orientação técnica dos nossos trabalhos de pesquisa foi traçada
pela Sociedade Brasileira de Folclore, da qual recebemos estímulo
verdadeiro e ajuda financeira na publicação desta monografia. Ao
seu digno presidente, dr. Luís da Câmara Cascudo, devo sábia
cooperação e auxílio de todos os dias. Sem os seus ensinamentos,
cultura, bondade cativante e desejo de servir à nossa terra, francamente
como ainda estaríamos ignorando todo esse mundo de beleza e
sabedoria, que é o folclore infantil brasileiro. (MELO, 1949, p. 11,
grifos nossos. ANRL).

As parlendas, para Veríssimo (1949, pp. 13-14), são manifestações folclóricas
que acontecem no meio infantil através de ditos ou rimas sem música com a finalidade de
ensinar algo, divertir a própria criança ou criticar uma outra. Através desta definição, ele
estabeleceu um diálogo com Cascudo ao analisar que este “divide as parlendas em duas
seções: 1º - Parlendas propriamente ditas; 2º - Mnemonias. As primeiras com o fim
exclusivo de divertir a criança. As segundas com o fim de ensinar-lhes alguma coisa,
nomes ou números”. (MELO, 1949, p. 14). Veríssimo ainda afirmou que a postura
adotada por Cascudo ao subdividir as parlendas em duas seções é de “perfeita lógica”,
mas em sua ótica elas devem ser classificadas em três seções.

É perfeitamente lógica a divisão adotada pelo ilustre presidente da
Sociedade Brasileira de Folk-lore. Nós, entretanto, de acordo com
a opinião autorizada daquele Mestre patrício, deliberamos
subdividir as Parlendas propriamente dita em duas seções: 1 – As mais
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simples, ditas ou recitadas pelos pais ou mães-pretas, com o fim de
entreter ou ninar crianças; e 2 – As outras, recitadas ou ditas pelas
próprias crianças, com um fim especial.
Desta maneira, classificamos as parlendas em três seções:
1 – BRINCOS – As mais fáceis, as primeiras que ouvimos na infância,
ditas ou recitadas pelos pais ou amas, para entreter ou aquietar meninos.
2 – MNEMONIAS – Ditas ou recitadas pelas próprias crianças, com o
fim de fixar números ou nomes. Termo criado por Luís da Câmara
Cascudo.
3 – PARLENDAS PROPRIAMENTE DITAS – As mais complexas,
maiores, ditas ou recitadas pelas próprias crianças, com um fim
especial, inclusive travalínguas, “ex-libris” infantis, etc. (MELO, 1949,
pp. 14-15, grifos nossos. ANRL).

Os Brincos, sua primeira classificação sugerida, esteve vinculado “ao período
em que a criança não aprendeu ainda a andar ou falar”, isto é, aos “primeiros e ingênuos
mimos infantis, agradinhos de pais e mães carinhosos entretendo o bebê que está sem
sono ou que acordou mais sorridente e feliz do que nunca”. Assim sendo, ele apresentou
sua ideia dialogando com o leitor:

Quem não se recorda, por exemplo, do Carneirinho? A mãe ou o pai,
segurando o bebê pela cintura, aproxima a cabeça da dele e imita a
marrada o carneiro, dizendo:
Marra-marra,
Carneirinho.
Marra-marra,
Carneirinho. (MELO, 1949, p. 17, grifos nossos. ANRL.).

Quem não se recorda? Foi a pergunta que Veríssimo fez. O exemplo do
Carneirinho citado foi resultado de suas entrevistas, mas nesse momento ele também
tentou despertar no dispositivo de memória do leitor alguma lembrança vivenciada por
este com o intuito de legitimar seu brinco. E por mais que o leitor venha a reconhecer-se
nesse brinco tal qual ou com algumas modificações nas palavras, o autor sugere que pode
ocorrer variações, sem interferir em sua ideia central: “outras pessoas em Natal, em lugar
de marra-marra, preferem dizer: Mari-mari, Carneirinho; Mari-mari, Carneirinho. E
outros ainda, mais dengosos, dizem: Mali-mali, Carneirinho, etc.” (MELO, 1949, p. 18).
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Outro brinco mencionado por Veríssimo foi fundamentado na lembrança de sua mãe, que
recolheu e registrou em seu livro:

Procura-se um bolinho na palma da mão da criança e pergunta-se:
- Cadê o bolinho que estava aqui?
- O rato comeu. (Responde-se).
Então, procura-se o ratinho, subindo o dedo no braço da criança e
dizendo:
- Saiu por aqui, por aqui, por aqui e descansou aqui (Pára o dedo).
Continuou a subir, a subir a subir e sujou aqui. (Nova parada). Saiu por
aqui, por aqui e aqui dormiu. E assim vai, até parar nas axilas do bebê,
fazendo cócegas e provocando torrentes de riso... (MELO, 1949, pp.
25-26, grifos do autor. ANRL).

Ao apresentar esse exemplo, o autor aponta uma memória afetiva materna, e
também uma memória social, tendo em vista que esse tipo de carinho foi e talvez ainda
seja muito comum. Teria sua mãe lembrado com exatidão dessa memória? Segundo a
teoria de Bergson (1999, p. 89), por ser um caso específico de repetição, já que ela
reproduziu várias vezes para o seu filho, a memória seria uma espécie de lembrança em
que a repetição poderia substituir a imaginação e até causar devaneios – daí a necessidade
que Veríssimo percebeu em buscar outros relatos similares, na tentativa de comparar as
semelhanças e diferenças.
Dessa forma, ele realizou sua análise ao comparar com brincos de outros espaços
e países. Uma dessas comparações esteve presente numa versão recolhida por Raimundo
Magalhães, no Pará, em 1911, de que seria semelhante ao exemplo citado por Veríssimo,
com exceção do nome do animal que comeu o bolinho, que seria um gato ao invés do
rato. Outro caso ilustrado foi o brinco recolhido por Gustavo Barroso, em que a
divergência seria o alimento: toucinho no lugar de bolinho. (MELO, 1949, p. 26).
Os brincos, segundo Veríssimo (1949, p. 32), por mais que variassem entre os
povos, regiões e países, seriam idênticos em “sua essência, na ideia formadora”, e as
crianças, independente da naturalidade e nacionalidade continuaram a levar consigo os
brincos em “viagem anônima e ruidosa no Tempo...”.
As Mnemonias, segunda classificação, constituíram nas “parlendas que têm por
fim ensinar alguma coisa aos meninos, nomes ou números”. (MELO, 1949, p. 33). Aqui,
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o foco central já não é mais o cenário inicial da vida da criança, em que os pais proferem
palavras e mimos afetuosos para seus filhos, mas de um quadro que as crianças e suas
aprendizagens cotidianas são as protagonistas. Vejamos um exemplo citado pelo autor:

Um, dois, feijão com arroz,
Três, quatro, feijão no prato,
Cinco, seis, feijão pra nós três,
Sete, oito, feijão com biscoito,
Nove, dez, feijão com pasteis. (MELO, 1949, p. 33. ANRL).

Seguindo a linha de raciocínio de analisar e comparar as aproximações e
divergências de outras parlendas, Veríssimo (1949, p. 34) mencionou uma nota publicada
por Cecília Meireles no Jornal A Manhã (RJ): “a versão carioca difere da nossa na parte
final: ‘5-6 cala a boca, Português; / 7-8 vá comer biscoito; / 9-10 vá lavar os pés / na
cachoeira nº 10 / pra ganhar 500 réis’”. Desse modo, Veríssimo (1949, pp. 38-39) frisou
que a ideia central dessas parlendas não se altera, apesar de serem recolhida em áreas tão
diversas, tendo, portanto, a finalidade de educar as crianças.
As parlendas propriamente ditas, última classificação, consistiram nas
brincadeiras realizadas entre as crianças sem a iniciativas dos pais ou de outros adultos –
como foi o caso dos brincos – e sem o teor estrito de uma aprendizagem – mnemonias.
(MELO, 1949, p. 41). O autor então exemplifica:

Quem não se recorda, por exemplo, da velha brincadeira de contar os
botões do casaco ou da túnica da farda, dita e repetida nos colégios e
escolas, nos encontros de meninos na rua, afim de saber com quem vão
casar:
Rei,
Soldado,
Capitão,
Ladrão. (MELO, 1949, p. 43. ANRL).

Não obstante, Veríssimo mantém-se no método comparativo de análise. Dessa
vez, ele utiliza uma parlenda de origem portuguesa para equiparar com a anterior:
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Dr. Jaime Lopes Dias consigna a mesma rima usada em Portugal, nesta
ordem:
Rei,
Capitão,
Soldado,
Ladrão. (MELO, 1949, p. 43. ANRL).

Então, ele pontuou que ao ter pesquisado nas versões brasileiras e portuguesas,
o vocábulo Rei na parlenda indicaria antiguidade. Assim sendo, continuou que, “foi, sem
dúvida, importada de Portugal, ao tempo do Brasil colônia e ainda hoje perdura no nosso
folclore, indiferente às transformações políticas”. (MELO, 1949, p. 45). Ainda na última
parte do livro, Veríssimo recorreu mais uma vez à memória familiar para a elaboração de
sua obra, sendo proferida dessa vez pelo seu pai.

Meu pai, batendo papo uma noite, relembrou uns versos curiosos que
aprendera no sertão, quando menino:
Adão foi feito de barro,
Eva, porém, foi de osso.
Camarão mora no poço,
No mar mora o chicharro,
Se gosta o médico do carro,
Se agarra a ostra ao rochedo,
Do gado o rato tem medo,
Foge o rato tem medo,
Foge o cordeiro do lobo.
O ébrio serve de bobo,
Vadio só quer brinquedo. (MELO, 1949, p. 56, grifos nossos. ANRL).

Ao passo que Veríssimo foi ao encontro do pai, escutou-o e arquivou o seu
relato, ele atuou enquanto um mediador, pois exerceu o poder de gravar, selecionar e
escrever o que levaria e tornaria público aos seus pares – e aqui, vale salientar, que a
função de mediador não ficou restrita ao seu pai, mas foi exercida durante a produção de
sua obra com os demais sujeitos. O pai, por sua vez, não ficou inerte. Segundo Gomes e
Hansen (2016, p. 9), este assumiu o papel de guardião da memória familiar, que no
momento oportuno de diálogo com alguém que fosse escrever e salvaguardar sua
memória – nesse caso, o seu filho –, passou a produzir de maneira informal um arquivo
de documentos ou de relatos sobre a história de sua família.
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À vista disso, os versos relembrados pelo pai em suas vivências de menino
seriam, nas reflexões de Deleuze (1999, p. 39), uma multiplicidade de momentos,
encobertos por uma capa de lembranças. Essa multiplicidade não é operada de forma
linear no cérebro, pois neste tudo é movimento. As lembranças, então, sucederiam de
evocações realizadas pelo pai através das referências vividas.
Finalizada a obra e difundida entre seus pares – pois de acordo com Albuquerque
Júnior (2013b, p. 36), são para os letrados que se adapta e organiza o material dito popular,
procurando adequá-los às expectativas, ao gosto, aos interesses que julga ter este público
–, Veríssimo apresentou uma ramificação do saber folclórico pouco analisada pelo MFB,
além de ampliar as definições que o pensamento social brasileiro vinha elaborado.
Portanto, aguçou a movimentação no meio intelectual, proporcionando diálogos para a
institucionalização deste saber na academia. Mas isto são capítulos para novos ensaios,
novas histórias.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o falso moralismo expresso na figura de Dona
Estela, personagem do livro O cortiço de Aluísio de Azevedo, a partir da sua relação
matrimonial de amor e ódio com Miranda, mantida apenas pelo renome social e
econômico da esposa, que, por sua vez era considerada guardadora da moral e dos bons
costumes vigentes na época, mas, traía o marido frequentemente. Serão utilizadas as
contribuições de Oliveira (2007) e Samara (1995) para embasamento teórico acerca do
adultério feminino nos séculos XVIII e XIX e nos valeremos de Pesavento (2003) e Junior
(2010) para abordar a relação História e Literatura, contextualizando a modernização do
período republicano com as mudanças ocorridas no cortiço após o incêndio e evocando a
ideia que as mentalidades não se modificaram na mesma intensidade, pois, como o
casamento de Dona Estela ocorreu por interesses, a união de sua filha Zulmirinha à João
Romão também aconteceria por tal intuito.
Palavras-chave: Adultério; História; Literatura.

INTRODUÇÃO
A historiografia passou por diversas modificações ao longo dos séculos XIX e XX
ganhando novas abordagens, e com a ascensão dos Analles modificam-se os modos de
pensar a História, as fontes e as formas de escrever, ocorrendo um alargamento do campo
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histórico, tornam-se possíveis como fontes: a música, a dança, os costumes, entre outros
e nesse meio a literatura se configura também como tal.
Com a superação da escola Metódica temas que não eram da alçada da História
passam a serem abordados pela mesma e:

Neste diversificado e complexo universo, a literatura acabou fixando-se como
uma fonte altamente produtiva, pois permite aos pesquisadores da cultura - em
geral- e aos historiadores - em especial – adentrarem em um universo amplo e
repleto de significações/representações, pois como a incorporação deste tipo
de artefato na produção historiográfica, passamos a considerar ‘‘novas
maneiras de pensar história’’ e questionar antigos padrões e verdades históricas
pré-estabelecidas. (JUNIOR, 2010)

A literatura como fonte torna-se um recurso muito importante para ser analisado
à medida que fornece muitos elementos característicos de uma sociedade e de uma época,
contribuindo significativamente para o estudo da cultura em que se inscreve, exemplo
este é a obra de Azevedo, pois ‘‘a produção literária possui um forte elo com o espaço,
com o tempo e com as condições socioculturais onde esta é construída’’ (JUNIOR, 2010).
E neste contexto História e Literatura se apresentam como narrativas produzidas
a partir de fatos vivenciados na realidade, porém, antes da ampliação do conceito de fonte
histórica por intermédio da Escola dos Annales na década de 90, como fora descrito
acima, a Literatura por estar atrelada ao ficcional era taxada como falsa e impassível de
ser utilizada na historiografia, desse modo, só passou a ser objeto de estudo da História a
partir do surgimento da Nova História Cultural que trouxe consigo os atores sociais
excluídos e começou a pensar o universo sensível das coisas se debruçando sobre os
personagens dos textos literários para entender a vida privada que desfrutavam e a
sociedade na qual estavam inseridos.
Mas, cabe ressaltar que a ficção não representa a realidade tal qual aconteceu, nem
a narrativa histórica consegue fazer isso, apenas deixa “pistas” sobre como ela poderia ter
sido, cabendo ao historiador encontrá-las e “encaixar” os fatos formando seu próprio
discurso acerca do ocorrido, como reforça Junior (2010), parafraseando Sevcenko (2003):
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A narrativa literária cria a possibilidade do vir a acontecer, dos sonhos que
revelam outro cotidiano que não apenas o dos vencedores, fazendo alusão a
sujeitos que reelaboram sua prática social e os transforma em realizadores de
sua própria história, permitindo, finalmente, o conhecimento de uma realidade
que não apenas a sacralizada pela história dos vencedores.

Assim, tendo em vista que a literatura busca mostrar por um ponto de vista mais
leve e romantizado como ocorreram certas experiências do cotidiano, podemos afirmar
que a obra de Aluízio Azevedo possui forte ligação com um momento vivenciado no
decorrer do período republicano da história do Brasil, em virtude da “limpeza geral” do
casarão para comportar a família de Miranda e o posterior incêndio no cortiço que, por
sua vez, gerou um novo núcleo habitacional decorrente da sua modernização estão
intrinsecamente ligados à expulsão em massa dos pobres por conta da reurbanização
proposta pelo Governo de Rodrigo Alves.
Neste ínterim, o romance naturalista O cortiço mostra-se para a pesquisa histórica
como possibilidade de entender os meandros das vivências daqueles que foram
desprezados pela sociedade burguesa que estava se formando na capital Rio de Janeiro
em consonância ao período republicano, contudo, cabe esclarecer que tanto os habitantes
do cortiço como o próprio Miranda são vistos como marginalizados, pois, apesar de
tornar-se um representante nato da família tradicional de acordo com os padrões vigentes
da época, este último se enquadra no termo por não pertencer a uma linhagem nativa
tradicional e não possuir nenhum título importante, adquirindo seu renome somente pelo
casamento com Dona Estela.
Além disso, como a zoomorfização é característica do naturalismo, o enredo visa
ressaltar o lado animalesco de cada personagem, expondo as mulheres como a pior das
espécies, sedutoras de homens que não conseguem controlar seus instintos selvagens e
acabam cedendo às paixões libertinas da vida, entretanto, não tem culpa alguma dos seus
atos porque foram enfeitiçados pelas cobras vestidas de mulheres, comprovando dessa
forma a premissa que o meio e as pessoas presentes nele podem influenciar e/ou modificar
os hábitos de outrem.
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Ainda que a personagem Dona Estela atue como retrato da burguesia carioca
“pura”, ela destoa como menos comentada na obra, pois, além das abordagens sobre as
mulheres no período no qual a obra é ambientada tratá- las como coadjuvantes na História,
sendo mencionadas somente para falar dos seus maridos e julgadas como responsáveis
pelos atos pecaminosos do lar e pela honra e continuação de um sobrenome imaculado, o
enfoque dado por Azevedo simplesmente não permite uma maior apreciação da sua
figura, por isso, esta será trabalhada no presente artigo.

A FIGURA DE DONA ESTELA DIANTE DA SOCIEDADE: AMBIGUIDADES
ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

Traição, infidelidade e adultério são temas que geram até hoje diversas reações
e opiniões nas pessoas. Em diferentes momentos históricos e culturais
podemos dizer que o ser humano vivenciou as três situações de formas
diversas. Por ora foram socialmente aceitos, e em outros momentos, punidos e
vistos como pecado. Mas existe um consenso com relação à reação frente à
descoberta de uma traição, que é o fato de ser geradora de muito sofrimento,
decepção e de um sentimento de condenação por parte de quem a descobre.
(OLIVEIRA, 2007, p. 08)

No caso de Miranda e sua esposa a traição da mesma era encoberta e em outro
momento socialmente aceita e Dona Estela despontava como a melhor das mulheres em
público, o nome da sua família fulgurava grande poder na sociedade da época, portanto
quando as notícias do seu “romance secreto” com Henrique, habitante temporário do
casarão por ser filho de um amigo do Miranda e estar sem acomodações na capital para
realizar seus estudos, chega ao conhecimento dos moradores do cortiço e se transforma
no principal assunto das fofocas das lavadeiras daquele local, muitos se chocam com o
assunto porque acreditavam na moralidade intocável exposta por aquela senhora, como
podemos observar na seguinte passagem do livro:

Falou-se então largamente a respeito da família do Miranda, principalmente de
Dona Estela e do Henrique. A Leocádia afiançou que, numa ocasião, espiando
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por cima do muro, trepada num montão de garrafas vazias que havia no pátio
do cortiço, vira a sirigaita com a cara agarrada à do estudante, aos beijos e aos
abraços, que era obra; e assim que os dois deram fé que ela os espreitava,
deitaram a fugir que nem cães apedrejados. A Augusta Carne-Mole benzeu-se,
com uma invocação à Virgem Santíssima, e o companheiro do amigo da das
Dores, que insistia no seu namoro com a Nenen, mostrou-se muito admirado
com a notícia, “supunha Dona Estela um modelo de seriedade. (AZEVEDO,
200? p. 45)

Por meio desse pequeno trecho observamos a ambiguidade que perpassa a vida
pública e privada de Estela, quando estava ao lado do seu marido aparentava ser a mulher
perfeita, encaixada nos padrões ditados no período como recatada e moralmente bem
vista, porém, na sua vida particular apresentava outras características, pois, como
podemos ver no referente parágrafo ela não estava satisfeita com seu casamento e não se
importava nem um pouco com aquele que deveria ser seu companheiro.
Além do mais, também é importante destacar o fato da única pessoa a acreditar
na seriedade dela e suspeitar da procedência dos boatos ser um homem, pois, de acordo
com o padrão patriarcal o patamar atingido por Dona Estela ao trair seu marido deveria
tornar todos os homens seus alvos potenciais, porém, ela se atenta a desigualdade de
classes para manter sua imagem pública diante da sociedade e “escolher” suas traições.

O ADULTÉRIO E AS CONSEQUÊNCIAS NA VIDA PRIVADA DE ESTELA

O adultério é um tema trabalhado por muitos autores da literatura, a exemplo de
Machado de Assis e seu famoso romance Dom Casmurro no qual Bentinho desconfia ser
traído por Capitu com seu amigo, todavia, no caso específico de Estela e Miranda a traição
era confirmada e “consentida” pelo companheiro, mas, isso não deixava de gerar
consequências no relacionamento e na vida pública de ambos.
Para tratar do adultério é preciso entendermos primeiramente o significado da
palavra, segundo Castanha:
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(...) “adultério”, é definido como sendo “violação, transgressão da regra de
fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo
princípio consiste em não se manter relações carnais com outrem fora do
casamento. E ao mesmo tempo é tido como “infidelidade estabelecida por
relação carnal com outro (a) parceiro (a) que não o (a) companheiro (a)
habitual”. (Grifo nosso)

Como explicado acima, em suma, o adultério está relacionado ao princípio carnal
revelando, portanto, ligação direta com a situação problematizada na obra do Azevedo e
nos alertando sobre a principal intenção da Estela enquanto transgressora da vida
matrimonial.
No entanto, ao trabalhar com este tema durante o Império e início da República
Samara (1995) aponta como um dos fatores para a efetivação do ato no caso das mulheres
analisadas, elas se sentirem sozinhas quando das viagens dos seus companheiros e
aproveitarem dessas saídas para realizar encontros amorosos, configurando esses
momentos somente como meras distrações, tal como Dona Estela utiliza dos seus casos
extra conjugais para distrair-se da ideia de estar inserida numa relação baseada numa troca
de favores construída simplesmente para sustentar seu status social.
A obra mostra que os casos de traição de Estela se iniciam antes da chegada da
família no casarão vizinho ao cortiço, “Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca:
achava-se casada havia treze anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de
desgostos.” (Azevedo, 200? p. 5) é devido aos murmúrios dos vizinhos, por assim dizer,
que Miranda propõe a mudança de ares disfarçando o fato com a nobreza da mulher,
afirmando ser a atual residência muito pouco para ela, Azevedo relata dessa forma a
compra do casarão e a polêmica em torno da deslocação da família do centro da cidade:

Comprou-o [o casarão] um tal Miranda, negociante português, estabelecido na
Rua do Hospício com uma loja de fazendas por atacado. Corrida uma limpeza
geral no casarão, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher,
Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia
suportar a residência no centro da cidade [...] Isto foi o que disse o Mudando
aos colegas, porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade, que
ele reconhecia urgente, de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros.

(200? p. 5)
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Portanto, fica claro que Estela saciava seu prazer carnal em outros homens e não
gostava do seu marido, entretanto, quando Miranda ia a seu quarto, visto que ambos
dormiam em cômodos separados, ela sempre cumpria com os seus deveres de “esposa”,
Miranda, por sua vez, talvez até gostasse dela, mas, seu ego já estava humilhado pela
condição de ser um português pobre e sem importância nas terras que anteriormente
pertenciam ao seu país, assim, ele se resigna a aceitar seu casamento fracassado, tratando
sua mulher como um negócio, entretanto, vivendo uma relação de amor e ódio mediada
muitas vezes por Botelho, um de seus agregados, como comprovado neste pequeno
diálogo:
— Uma mulher naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o
capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza! Agora, você o que devia era nunca
chegar-se para ela...
— Ora! explicava o marido. Eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira!
(AZEVEDO, 200? p. 15)

E na seguinte afirmação de Dona Estela:

— Você quer saber? afirmava ela, eu bem percebo quanto aquele traste do
senhor meu marido me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa
que vesti! Desgraçadamente para nós, mulheres de sociedade, não podemos
viver sem esposo, quando somos casadas; de forma que tenho de aturar o que
me caiu em sorte, quer goste dele quer não goste! Juro-lhe, porém, que, se
consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que
paga mais à pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem!
(AZEVEDO, 200? p. 15, grifo nosso)

Por meio da fala anterior de Dona Estela também podemos comprovar que
o fator social se mostra como a razão mais importante para a união do nosso casal, sendo
igualmente responsável pela não separação dos mesmos, pois, apesar de existir a
possibilidade de divórcio, uma mulher divorciada tendia a ser menosprezada pela
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sociedade por não conseguir manter seu casamento, visto esta ser uma obrigação moral
atrelado ao feminino, devido ao fato de uma desquitada do mesmo modo como uma moça
solteira rica não podia cuidar dos seus bens, ela não representava absolutamente nada
sozinha diante do mundo no qual estava fadada a viver.
Tal qual a mulher precisava manter o status de casada diante de todos, Miranda
necessitava da companhia dela pelo mesmo carecer de capital econômico para
comprar/aumentar posses e construir sua imagem no Brasil republicano que estava se
desfazendo aos poucos das amarras portuguesas do qual o personagem descendia.

O FALSO MORALISMO E O DISCURSO DA MORAL

Castanha explica que o conceito de moralidade: “tem sua historicidade e varia de
acordo com os princípios e valores de uma determinada época, do grau de participação
dos indivíduos na sociedade e da direção política. Hoje ele é usado como sinônimo de
ética.”
O falso moralismo de Estela se explica porque ela “se orgulha das suas virtudes e
do bom cumprimento dos seus deveres” e expressa no seu particular atos pecaminosos
que vão contra a moral cristã, já no caso de Miranda é somente por aceitar as traições,
contudo, ele só mantém o relacionamento por conveniência, já que era um português sem
nome na sociedade brasileira e o casamento o proporcionou uma ascensão social em
conjunto com a obtenção de muitas posses, ou seja, o enriquecimento, como citado por
Azevedo (200?):

[...] a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns oitenta
contos em prédios e ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado
tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Além de que, um rompimento brusco
seria obra para escândalo, e, segundo a sua opinião, qualquer escândalo
doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava, acima
de tudo, a sua posição social e tremia só com a idéia de ver-se novamente
pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver
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habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que
já não tem pátria na Europa. (p. 5)

Nesse âmbito Miranda, seu marido, não media esforços para conseguir aquilo que
queria, casando-se com ela por interesse vivendo num casamento de fachada encobrindo
o seu adultério, que poderia a ele apesar de tudo lhe conceder privilégios, e se ligando a
ela para permanecer com seu status social.
Além disso, quando Miranda consegue torna-se Barão e enfim consegue sua
almejada ascensão, o falso moralismo é evidenciado por meio da “união” da família e o
fingimento de Estela perante todo aquele grupo social que já conhecia seus atos, contudo,
a respeitavam publicamente. Vejamos o relato escrito por nosso autor sobre a ocasião:

Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada.
Uma banda de música, em frente à porta do sobrado, tocava desde essa hora.
O Barão madrugara com a família; todo de branco, com uma gravata de rendas,
brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas,
ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua; e limpava a testa com o
lenço; acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. (AZEVEDO, 200? p.
77)

O ponto crucial do enredo dos nossos personagens se dá quando a relação de
Miranda e Estela espelha o casamento da filha Zulmirinha com o dono do cortiço João
Romão “(...) estava tudo decidido: Zulmira aceitava-o para marido e Dona Estela ia
marcar o dia do casamento.” (AZEVEDO, 200? p. 146) para atender aos mesmos
interesses matrimoniais e contribuir na formação da sociedade conservadora que está
sempre em busca de poder e ascensão social.

CONCLUSÃO

O falso moralismo expresso na figura de Estela se apresenta como uma atitude
comumente vista e naturalizada na contemporaneidade, no entanto, no período abordado
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no livro (considerando sua publicação em 1890) era taxado como transgressor, indo
contra todo e qualquer princípio que a moral e os bons costumes ditados pela parcela
conservadora da sociedade costumava limitar, pois, apesar da inserção do contexto de
escrita do livro estar situada no início do processo de modernização, as mentalidades
conservadoras permaneciam enrijecidas, modificando-se a passos curtos e apesar do meio
influenciar, as famílias tendem a se tornar espelhos para os casamentos dos filhos, fazendo
estes reproduzirem aqueles mesmos costumes em suas relações sociais.
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RESUMO
Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a influência, participação e relevância
do arquiteto francês Georges Henry Munier em obras de significativa importância no
processo de modernização da cidade de Campina Grande (PB) no período entre 1935 a
1945. George Henry Munier foi um arquiteto francês que viveu no início do século XX.
Ele atuou em vários outros estados do nordeste como Ceará, Rio Grande do Norte e
Pernambuco; deixando sua marca e estilo arquitetônico. Na cidade de Campina o
arquiteto francês marcou presença efetuando projetos como os Frontões de casas
residenciais, Armazém do Algodão e o famoso Grande Hotel, nos quais se tornaram
símbolos do processo de modernização ocorrido em Campina Grande.
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Palavras-chave: Modernização; Campina Grande –PB, George Henri Munier
INTRODUÇÃO

As cidades metrópoles brasileiras passaram por um processo de modernização e
higienização que marcaram a história dos habitantes que viveram e presenciaram tal
espetáculo, em um período da metade do séc. XIX e início do séc. XX48. Influenciados e
inspirados pelas reformas urbanas e sanitárias europeias e pelas exigências do capitalismo
em expansão, prefeitos, gestores e governantes brasileiros mobilizaram suas atenções e
perspectivas em projetos urbanos modernos que se enquadrassem neste novo modelo
exigido.
Tal processo fez com que as cidades sofressem modificações profundas, afetadas
pela necessidade de modernização. Em Londres, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife,
Parayba do Norte, Campina Grande e etc., tiveram suas experiências singulares de
modernização e urbanização49.
Cabe salientar ao fato de que, o processo de modernização ocorrido nas cidades já
citadas acima, teve suas especificidades e particularidades, e como destaca Aranha “é
impossível falar de vida moderna no Norte [...] tomando como parâmetro a ideia de ritmo
social que serve para caracterizar as capitais culturais europeias” (Aranha, 2001, p. 79).
Campina Grande, como em outras cidades, teve suas particularidades e
especificidades em seu processo de modernização. Esse pequeno artigo visa analisar o
processo de modernização e urbanização da cidade de Campina Grande – PB, a partir da
presença, participação e influência do arquiteto George Henri Munier 1935 – 1945

48
49

Conferir em Sousa (2001, p. 10 – 12)
Conferir em Gomes (2017, p. 8)
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2 - George Henri Munier: Um pouco da história da vida do arquiteto

Como em toda Biografia, falar dos aspectos da vida de um personagem, no que
se refere ao público e privado deste sujeito, é fundamental. Expor detalhes que envolveu
o cotidiano vivido do biografado é uma maneira de reconstruir um passado singular e
significativo. Detalhes que se fazem presente na vida de todo indivíduo, como: local e
data de nascimento, nome do pai e da mãe, formação (caso tenha), profissão, esposa e
filhos, etc. Ou seja, tudo que retrata o dia a dia do personagem.
Neste trabalho, alguns aspectos da vida do arquiteto George Henri Munier não
serão abordados. Aspectos que envolvem a vida pessoal do arquiteto: data e local de
nascimento, nome dos pais, escolas primárias e etc. Estes detalhes são de extrema
importância. Mas neste trabalho, seguiremos um caminho no qual a vida de George Henri
Munier será reconstruída a partir de suas obras e participações realizadas pela região
nordeste. Procurando identificar as marcas e rastros deixados pelo arquiteto nas cidades
por ele visitadas.
A começar, pelas informações que temos: George Henri Munier é originário da
França, com formação europeia. Possuía um diploma ou certificado no qual licenciava
para atuar como arquiteto, era o DPLG50 (Diplomé par le Gouvemement); outorgado a
arquitetos pelos governos da França e da Bélgica.
Sua primeira atuação, de que temos relatos, aconteceu na cidade do Recife – PE,
no ano de 1912, onde Munier projetou um prédio de significativa importância para o
contexto daquela época: o edifício Bank of London & South America Limit (Banco de
Londres e da América do Sul)51. Na ocasião, a capital pernambucana passava por intensas
modificações em seus espaços urbanos,

50

51

Conferir em Queiroz (2008, p. 168).
Conferir em Brandão e Figueirôa (2013, p. 8)
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na primeira década do século XX, a cidade passou por uma grande
transformação, que teve foco em três pontos: a reforma do Bairro do Recife, a
ampliação do Porto e o saneamento de grande parte do território do município.
Por trás disto, o interesse na modernização, na higienização e no
embelezamento da cidade, assim como tinha acontecido na Europa e nas
grandes cidades do mundo. O Art Déco se implantou neste contexto, quando
as obras de infraestrutura já se encontravam prontas. (BARTHEL,2015, p. 139
– 140)

Construído a mandado da sociedade inglesa, o referido prédio se caracterizava
por um estilo eclético advindo do Neoclassicismo, modelo de raízes francesas. O Banco
foi vendido, em 1977, para contemplar a Bolsa de Valores de Pernambuco e da Paraíba e
ficou como prédio sede até 2006. Atualmente, o local funciona como a Caixa Cultural de
Recife, localizado no espaço central da capital pernambucana, área também conhecida
como o Marco Zero da cidade.
A segunda atuação do arquiteto George Henri Munier, que podemos identificar,
se localiza também na cidade de Recife: “As Casas Puristas”52, localizadas no Bairro
Santo Amaro – ruas: Bispo Cardoso Ayres e Avenida Visconde de Suassuna- Recife (PE).
No que se refere a terceira atuação de Munier, identificamos a Igreja de Nossa
Senhora de Fátima, inaugurada em 1935. Também localizada na cidade de Recife. A
igreja teve sua planta elaborada por Munier. Segundo relatos, é dito que foi o primeiro
templo consagrado A Senhora de Fátima no mundo.
A sua fundação destaca-se novas abordagens construtivas, com lajes planas e
concreto armado. O edifício foi arquitetado aos moldes do modernismo, com o interior
sem ornamentação e detalhes geométricos sem argamassa na fachada e na torre. A igreja
se destaca pela planta em cruz latina, e, além disso, pela verticalidade evidenciada nas
arcadas no interior da nave53.

52

Conferir em Barthel (2015, p. 161)
Conferir em: Patrimônios de Pernambuco: Materiais e Imateriais. 3ª edição, revisada e ampliada.
Recife, p. 105, 2014.
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Figura 1: Rua - Oliveira Lima, 824, Soledade, Recife-PE

Fonte:

https://www.arquidioceseolindarecife.org/wp-content/uploads/2016/09/Nova-Imagem621.bmp.

Acessado em 05/08/19.

George Henri Munier, na sua caminhada como arquiteto, realizou projetos na
cidade de Fortaleza – CE. São atribuídos a Munier dois projetos: O Palácio de Comércio
e a Catedral de Fortaleza.
O Palácio do Comércio foi um edifício construído a partir do esforço da diretoria
da Federação das Associações de Comércio e Industrias do Ceará (FACIC), com vista em
possuir uma sede própria, em 1940. O edifício se localiza no centro da cidade de
Fortaleza, em frente ao Largo da Assembleia (atual museu do Ceará)54.
O prédio se destaca por sua estrutura em concreto armado, compõe uma área de
aproximadamente 1.100m². O trabalho de erguer o edifício ficou na responsabilidade do
engenheiro Omar O’Grady, Munier só projetou.

O edifício, com pouco mis de 20m de altura distribuídos em cinco pavimentos,
incluindo térreo e sobre loja, ergue-se como um volume único, todo em
argamassa e pó-de-pedra, com contornos arredondados e grandes esquadrias
em ferro e vidro, que, ritmadas em prumadas sucessivas, atenuavam o peso da
edificação. Sem maiores jogos volumétricos, apenas os acessos norte e sul,

54

Conferir em Borges (2006, p. 143)

110

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

recuados e encimados por balcões, e as marquises conferiam algum relevo aos
planos das fachadas. Sua volumetria dialogava com outras obras Art Déco,
como o instituto Cacau em Salvador, por exemplo. (BORGES, 2006, p. 143)

O Palácio do Comércio é considerado uma das obras mais importantes da cidade
de Fortaleza, como mostra a citação abaixo,

assinalam-se atualmente um progresso sensível na estrutura material de
fortaleza. (...) Os edifícios que surgem emprestam outra beleza e outra
apresentação ao conjunto da urbe. (...) Praça Fernando Vieira, Palácio do
Comércio, Praça Valdemar Falcão, tudo isso é a contribuição do esforço
particular ou da municipalidade, no sentido de presentear Fortaleza, com
presentes valiosos e seculares. (apud. UNITÁRIO, 04/06/1940)

Outro grande projeto de Munier, já citado acima, na cidade de Fortaleza, foi a
Catedral Metropolitana. Localizada no centro da cidade de Fortaleza, a poucos metros do
Mercado Central de Artesanato e da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, a Catedral
foi erguida, tendo início no ano de 1939 e inaugurada oficialmente em 1978. Munier foi
o arquiteto responsável pela projeção da igreja, como mostra Borges, “(...) foi de autoria
do francês George Henri Munier, responsável também pela nova Catedral de Fortaleza”
(2006, p. 143).
Com um estilo eclético, destaques para o Neogótico e Românico, a Catedral
Metropolitana é considerada a terceira maior igreja do Brasil, com capacidade para
abrigar 5 (cinco) mil pessoas.
Figura 2: Catedral Metropolitana. Rua Monsenhor Tito Guedes, s/nº - Centro Fortaleza - CE
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Fonte: https://www.flickr.com/photos/medau/8433951864/. Acessado em 16/08/2019

Ainda há indícios55 que o arquiteto George Henri Munier realizou um projeto
em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mas faltam mais informações para que se tenha uma
resposta convicta e confiável. O que se sabe é que tal projeto seria do Cine – Teatro Pax,
cujas obras iniciaram em 1939, tendo a inauguração em 1943. Foi o maior cinema de rua,
da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.
Finalizando este ponto - no qual a vida de George Henri Munier foi exposta a
partir de sua atuação nas cidades da região Nordeste, destacando seus projetos
arquitetônicos – Campina Grande/PB é a última cidade que se tem informação de sua
presença e atuação. Mas deixaremos para explorar esta cidade no próximo ponto, no qual
detalhes dos projetos e estilos arquitetônicos serão esmiuçados de maneira a elencar a
presença, influência e participação do arquiteto no processo de modernização e
urbanização da cidade de Campina Grande.

3- Campina Grande inserida em um processo amplo e histórico.

As cidades metrópoles brasileiras passaram por um processo de modernização e
higienização que marcaram a história dos habitantes que viveram e presenciaram tal
espetáculo, em um período da metade do séc. XIX e início do séc. XX56.
Influenciados e inspirados pelas reformas urbanas e sanitárias europeias e pelas
exigências do capitalismo em expansão, prefeitos, gestores e governantes brasileiros
mobilizaram suas atenções e perspectivas em projetos urbanos modernos que se
enquadrassem neste novo modelo exigido.

55

Alguns sites apontam que George Henri Munier teria projetado o Cine- Pax da cidade de Mossoró. Sites
como: - https://www.brechando.com/2019/02/cinemas-antigos-de-mossoro/
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Henry_Munier
56
Conferir em Sousa (2001, p. 10 – 12)
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Tal processo fez com que as cidades sofressem modificações profundas, afetadas
pela necessidade de modernização. Em Londres, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife,
Parayba do Norte, Campina Grande e etc., tiveram suas experiências singulares de
modernização e urbanização57. Cabe salientar o fato de que o processo de modernização
ocorrido nas cidades já citadas acima, teve suas especificidades e particularidades, e como
destaca Aranha “é impossível falar de vida moderna no Norte [...] tomando como
parâmetro a ideia de ritmo social que serve para caracterizar as capitais culturais
europeias” (Aranha, 2001, p. 79).
Campina Grande, como outras cidades, teve suas particularidades e
especificidades em seu processo de modernização. Segundo Severino Cabral Filho
(2009), a cidade campinense expressou outras características ao modernizarem-se, outros
ritmos comuns às grandes cidades europeias, nas quais se pautavam pela velocidade e
frenético ritmo e do grande acúmulo populacional existente nas cidades. Filho (2009) nos
mostra que a modernização do espaço urbano campinense se deu em suas modificações
fisionômicas e pela presença de símbolos modernos, como por exemplo, caminhões e
automóveis58.
Voltando um pouco na história da cidade de Campina Grande, finalzinho dos
anos de 1920, encontramos as primeiras ações em prol de mudanças para o melhoramento
urbano da cidade. A frente da prefeitura entre os anos de 1929 e 1932, Lafayete
Cavalcante deu início a obras, como a implantação de uma via na qual ligaria Campina
Grande à João Pessoa e a construção de calçamentos.
Antônio Pereira Diniz assume a prefeitura em 1934, implantando uma política
de “bota a abaixo”, termo que ficou famoso devido a efetivação de um projeto de
demolição de prédios antigos para a abertura de novas avenidas ou para serem

57
58

Conferir em Gomes (2017, p. 8)
Conferir em Filho (2009, p. 45).
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substituídos por construções consideradas modernas59. Em 1934, Pereira Diniz baixa um
decreto no qual regulamentava
as construções na área central da cidade, estimulando que as casas térreas
deveriam ser substituídas por prédios. O decreto dizia que a medida valia para
as ruas João Pessoa, Marquês do Herval, Maciel Pinheiro, Monsenhor Sales e
Cardoso Vieira e nas Praças João Pessoa, do Rosário e Epitácio Pessoa. A
partir de então, só seriam permitidas construções e reconstruções com mais de
um pavimento. O prefeito priorizou as áreas que considerava mais visitadas da
cidade (GOMES, 2017, p. 19 – 20)

Mas foi a partir de 1935, no governo do prefeito Vergniaud Wanderley60, que as
mudanças significativas foram realizadas. Nascido de uma família tradicional,
proprietárias de vastas terras ao redor do sertão paraibano, Vergniaud se empenhou
bravamente em modernizar a cidade, realizou aquilo que perante aos seus olhos se
constituía como necessário.

[...] um prefeito encantado e decidido pela reformulação, a qualquer custo, [...]
Wanderley estava convencido que ao modernizar o espaço físico de Campina
Grande, destruindo-a e reconstruindo-a, colocava na ordem do dia, da maneira
mais concreta e visível possível, a sua crença em um determinado pensamento
e sentimento sobre modernização. (Apud. FILHO, 2007, p. 33).

A cidade de Campina Grande, aos olhos do ex-prefeito Vergniaud Wanderley,
mantinha hábitos e estética retrógrados, nos quais remetiam ao período colonial. “Era
necessário apagar da cidade tais características presentes em casarões e prédios antigos.
Casarões como os da Rua Venâncio Neiva e prédios como o Paço Municipal, entraram
na lista negra de demolição, pois transmitiam um passado que deveria ser apagado”
(GOMES, 2017, p. 21 – 22).
E é neste contexto que entra em cena o arquiteto Geoge Henri Munier. Diante de
um momento no qual a cidade de Campina Grande estava destinada a se modernizar, a

59
60

Conferir em Gomes (2017, p. 19).
O primeiro mandato foi de 1935 a 1938 e o segundo de 1940 a 1945.
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urbanizar seus espaços. Munier adentra nos planos urbanísticos campinense com o
objetivo de complementar as perspectivas desejadas par a urbe.

3.1 - Um toque francês: George Henri Munier no processo de modernização de
Campina Grande (1935 – 1945).

Vergniaud Wanderley assumiu a prefeitura de Campina Grande decidido em
transformar e modificar a cidade. Urbanizar ruas e logradouros, retirar o aspecto de
“cidade colonial” transmitida pelas construções ao seu redor. Para isso arquitetou um
projeto urbanístico que se enquadrasse nas perspectivas econômicas da cidade61.
Segundo Queiroz (2006, p. 168), o cronista Cristino Pimentel “relatou, certa vez,
que Vergniaud Wanderley estava circulando pela cidade, em companhia do arquiteto
francês George Munier, cuja visita tinha sido para traçar uma planta para o
desenvolvimento esquadrificado”. O projeto urbanístico solicitado ao arquiteto por V.
Wanderley para a cidade campinense,
deveria prever o seu desenvolvimento esquadrinhado, com vias em ângulo
reto. Áreas novas e frutos de loteamento, como a região da Prata, surgiram com
certo rigor na marcação de ruas retas, largas e perpendiculares, com a formação
de quadrículos uniformes, contrastando com a trama antiga de centro da
cidade. Esses traçados regulares foram resultados das recentes exigências da
Prefeitura, que passou a solicitar par as áreas loteadas projetos por técnicos
especializados. E assim sendo, não se tem mais a liberdade de desviar-se do
alinhamento, como em tempos passados, práticas de soluções antiestéticas,
enquanto que, adotando-se o critério de, loteamento prévio, como nas grandes
cidades, defende-se a parte estética, como a higiênica (QUEIROZ, 2006, p.
169).

61

Na Verdade, já em 1933, o interventor Gratuliano de Brito e o secretário de Segurança Pública de
Campina Grande da época, Argemiro de Figueiredo, fizeram um convite ao urbanista e arquiteto Nestor de
Figueiredo para que esquematizasse um plano de extensão, embelezamento e remodelação para a cidade
campinense. Desejava-se, com o plano urbanístico, elevar Campina Grande ao título de cidade moderna,
no qual seus espaços fossem disciplinados e ordenados de acordo com as demandas do capital, tendo em
vista a potencialização econômica da cidade e seu embelezamento. Porém, os planos com Nestor de
Figueiredo não vingaram, devido à instabilidade política nacional e s sucessivas trocas de gestores na
prefeitura campinense. Ver mais detalhes em Queiroz (2006, p. 165).
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Diante de tais fatos, é percebível que o arquiteto George Henri Munier teve um
papel marcante na história de Campina Grande, haja vista que participou, a pedido do
atual prefeito da época, da elaboração de um plano urbanístico62 em um período
importantíssimo pelo qual passava a cidade.
Mas não para por aqui, o arquiteto também projetos de prédios que remodelaram
o aspecto físico da cidade, a exemplo dos “Frontões” das casas da rua Maciel Pinheiro63,
onde proprietários tiveram o privilégio de terem em suas propriedades um toque do
arquiteto Munier. Outra construção na qual tem a marca do arquiteto é o Armazém do
Algodão, onde funciona atualmente o Museu do Algodão, localizado na Rua Benjamim
Constant, s/n, prédio onde funcionava a velha estação ferroviária de Campina Grande.
Abaixo, a imagem 7 ilustra este prédio. À direita, o desenho da planta
esquematizado por Munier (as obras expostas abaixo são de outros arquitetos, haja vista
que não encontrarmos outra figura que fizesse referência à construção referida, em
separado. Esta, se encontra no centro do lado esquerdo de quem está olhando)
Figura 3: Projeto do Armazém do Algodão

62
63

Conferir em Queiroz (2006, p. 169), nota de rodapé.
Conferir em Gaudêncio (2009, p. 70), nota de rodapé.
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Fonte: QUEIROZ, Marcos (2011, p. 177)

Munier Também projetou um prédio que foi considerado o símbolo da
modernização e urbanização da cidade de Campina Grande. Uma construção na qual o
prefeito Vergniaud Wanderley cravaria sua marca na cidade. Estamos falando do Grande
Hotel64.
A edificação do Grande Hotel foi iniciada em 1936, no primeiro mandato de
Vergniaud Wanderley, sendo concluída e inaugurada em 1942. Um prédio pensado e
idealizado para ser destaque na cidade, um símbolo do progresso e da modernização.

64

Prédio onde atualmente funciona a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Campina Grande, localizada
na Avenida Floriano Peixoto.
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Como mostra Souza (2001) “O Grande Hotel seria um símile de arranha-céu com quatro
pavimentos, localizado no cruzamento das centrais ruas da cidade, a Maciel Pinheiro e a
Floriano Peixoto”65. Assim, o Grande Hotel foi projetado para atender as exigências de
uma arquitetura moderna. Queiros nos mostra que,

o Grande Hotel, com seu jogo de volumes, limpeza formal, exploração do
concreto armado e integração espacial entre os cinco pavimentos através de
um grande vazio circular central, aproximava-se mais de uma modernidade
que tentava romper com o comum das construções da época. Vale lembrar que,
tanto o Grande Hotel quanto o novo prédio da Prefeitura Municipal,
introduziram o elevador de forma pioneira nos edifícios da cidade, símbolo
máximo de um modelo urbano que pregava a verticalização como sinônimo de
progresso e de reprodução do solo citadino (QUEIROZ, 2008, p. 226)

Não conseguimos a planta da obra, mas as figuras 8 e 9, abaixo deixam bem
claras a beleza e importância da construção para a cidade de Campina Grande:
Figura 9: Grande Hotel

Fonte: http://cgretalhos.blogspot.com/2009/11/ontem-e-hoje-o-grande-hotel.html#.XS5zMIgvyyL.
Acessado em 16/07/2019

Conferir artigo de Fabio Gutemberg: “Cartografias de uma reforma urbana no nordeste do Brasil (1930
– 1945)”
65
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O arquiteto francês George Henri Munier teve uma participação considerável no
processo de modernização e urbanização da cidade de Campina Grande. Arquitetou não
só o projeto urbanístico alfa da cidade, a pedido do V. Wanderley, como também
esquematizou obras que marcaram aspectos físicos da cidade. Ou seja, falar de processo
de modernização da cidade campinense é falar de George Henri Munier.

Conclusão

Os caminhos teóricos percorridos no texto objetivou reunir um emaranhado de
reflexões que indicassem apontamentos previstos para elaboração de um texto científico,
contendo a rigorosidade metodológica e critérios críticos das ferramentas escolhidas para
análise.
Apesar das dificuldades, creio que as expectativas previstas tenham sido
atendidas. É percebível que o arquiteto George Henri Munier teve um papel
importantíssimo no processo de modernização e urbanização da cidade Campina Grande
– PB. Teve participação no planejamento de um projeto geral para a cidade, como
também, arquitetou diversas outras obras pela cidade, deixando sua marca.
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RESUMO
Este artigo tem como temática principal analisar o fenômeno migratório nos romances
clássicos da literatura brasileira: O Quinze, de Rachel de Queiroz (1930), Vidas secas, de
Graciliano Ramos (1938), e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto (1955),
época em que a literatura buscou denunciar as contradições sociais de diversas regiões
brasileiras, em especial o Nordeste. Assim, o objetivo dessa pesquisa é refletir sobre a
trajetória do migrante nordestino, as opressões sociais, seus sentimentos, sua história,
suas motivações e descobertas, dando ênfase ao papel do retirante dentro da literatura,
relacionando a ficção com o mundo real, como também as desavenças sociais e os
descasos do poder público, para compreender o processo de migração do meio rural para
o meio urbano, trazendo o significado do emigrar e suas consequências interligadas às
circunstâncias do momento em questão. A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica. Para a realização desse estudo, foram utilizados aportes teóricos que
favoreceram a produção dessa análise, tendo por base Antônio Cândido (2010), Durval
Muniz (2012) e Alfredo Bosi (1992).
Palavras-chave: História; Literatura; Sociedade; Fenômeno migratório.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A década de 90 foi marcada por enfrentamentos mediante à questão da
sobrevivência em um período de dificuldades sociais e políticas, que resultaram em
constantes imigrações e que deram origem ao fenômeno denominado migratório. A
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escassez de recursos, de trabalho e de alimentos, resultantes da seca, impossibilitou a
existência e sobrevivência de muitos nordestinos em sua terra de origem, restando a estes,
como única saída, se refugiarem em terras alheias em busca do que a sua já não mais
supria.
Em (1914-1918) com o início da industrialização no governo de Wenceslau Braz
ocorreu à ascensão da burguesia que desfavoreceu a classe do proletariado contribuindo
para as relações de poder que proporcionou uma meiose social. Os resultados dessa
divisão ocasionaram revoltas populares originadas do sofrimento da população
nordestina, dando ênfase aos sertanejos que viviam em um cenário de fome, miséria e
desumanização. Mediante a isso, o governo do Ceará implantou medidas consideradas
cabíveis em teoria, entre elas os famosos “campos de concentração” que foram criados
para acolher os milhares de sertanejos ou “molambentos” por muitos chamados, que
vinham das mais diversas regiões em busca de sobrevivência em terras alheias. Porém,
na prática explicitou-se um cenário assolador tão enternecedor quanto a própria seca.
Nos romances em análise O Quinze de Rachel de Queiroz (1930), Vidas Secas de
Graciliano Ramos (1938) e Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto (1955)
são retratados elementos que denunciam e expõem as condições vividas por nordestinos,
vítimas da calamidade que acometeu entre as décadas de 30 à 50. A grande seca trouxe
consigo a necessidade de uma imigração forçada que veio acompanhada de fome e morte.
Apesar de Vidas Secas ser fruto de uma rememoração do autor mediante ao
período vivido no Nordeste, não é considerada de cunho autobiográfico. Nela, Graciliano
Ramos ficcionaliza as condições vividas pelo homem pobre e oprimido dos sertões
nordestinos. Já a obra O Quinze teve uma contribuição expressiva para a temática das
secas, sendo considerada a renovação da ficção regionalista. Por meio de seus escritos,
Raquel de Queiroz, representou de forma significativa os aspectos sociais da vida do
sertanejo em conformidade com o psicológico de cada personagem. Assim, é possível
afirmar que, a seca serviu de pano de fundo para a narrativa, sendo o catalisador
responsável por modificar o destino dos personagens. Na obra Morte e vida Severina João
Cabral de Melo Neto dá vida ao personagem “Severino” e por meio dele nos apresenta a
dura realidade do sertão brasileiro, em que as secas impelem o nordestino a migrar para
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não morrer de fome e de sede. A penúria e a devastação da seca do Nordeste são
vividamente retratadas por Severino, o suor do esforço e do trabalho que teima em
abrandar os dissabores de uma terra que se esvai, do mesmo modo como se esvaem os
muitos Severinos.

2. HISTÓRIA, LITERATURA E SOCIEDADE

Ao homem não cabe a decisão e escolha de onde nascer, nem a que tempo ou
classe social pertencerá. O indivíduo já nasce em sociedade e em socialização com outros
indivíduos, estes, já possuintes de seus ritos e costumes, que fazem com que se constituam
como ser social e histórico, sendo as práticas, regras e línguas definidas partes de sua
identidade.
Nas obras em estudo, é possível identificarmos o processo transitório dos
personagens e as influências decorrentes do meio que saem, até chegar ao seu destino
final ou serem acometidos por alguma fatalidade do destino. A vida em sociedade e as
culturas que estão presentes nela, faz com que, nos diferenciamos de outros animais, os
processos de perda, de desumanização são facilmente observáveis na história das
sociedades. Na obra “Vidas secas” a Família de Fabiano, por exemplo, tem sua identidade
modificada no desenrolar da narrativa e desse processo migratório. A situacionalidade
vivida por eles faz com que os aproximem de uma animalização. Com isso é possível
afirmar que, por meio da historicidade e da cultura do meio em que o sujeito vive é que
se dará a sua formação identitária, e esse processo é constante e dinâmico.
Os rumos tomados por esses sujeitos oprimidos pela sociedade capitalista
contemporânea, seja a família de Chico Bento, seja a família de Fabiano, seja os Severinos
desse Sertão, e os caminhos percorridos por eles, a compreensão das condições
socioculturais e histórica desses indivíduos é objeto de estudo de muitos pesquisadores.
Neste sentido, Candido (2012) afirma que, a arte é expressão da sociedade e está
interessada nos problemas sociais. Portanto, é possível afirmar que, há influência do meio
sobre o escrito das obras.
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Tendo em vista que, a literatura representa a vida e as transformações da
sociedade, Pesavento (2004) afirma que, tanto História quanto Literatura são modos de
explicar o presente, inventar o passado, pensar o futuro, e utilizam de estratégias retóricas
para colocar em forma de narrativa os fatos sobre os quais se propõem a abordar. Assim,
é possível afirmar que, a aproximação entre história e literatura é necessária, contanto que
uma não dependa totalmente da outra, mas sem descartar a contribuição de ambas, haja
vista as semelhanças entre elas no quesito estrutural, levando em consideração,
principalmente o caráter imaginativo e de criatividade que fazem parte da elaboração de
narrativas tanto historiográficas quanto literárias. Seguindo outra linha de raciocínio, em
relação à construção histórica com características literárias voltadas para o imaginário,
Durval Muniz (2007), atesta que a história é a arte de inventar o passado, ou seja, é
trabalho do historiador se atentar a um tipo de invenção que não remete a uma mentira,
mas sim, a uma tentativa de preenchimento de lacunas existentes nas pequenas parcelas
do passado que lhes são oferecidas para se fazer a história como conhecemos
hodiernamente. Contrariando tal seguimento em relação às fontes históricas, Pesavento
(2006) defende que o historiador descobre os traços do passado que restaram,
convertendo-os em fonte e atribuindo-lhes significado – não há uma criação ou invenção
de tais traços.

3. O NORDESTE E A RELAÇÃO DA SECA COM O BICHOGENTE

Diante do cenário de uma possível inexistência do Nordeste, segundo Muniz
(1999) vê-se que, se faz presente um caráter de desvalorização em relação ao povo
nordestino, haja vista o fato de que não eram percebidos pelos demais como parte da
sociedade brasileira, a qual era segmentada entre “Norte” e “Sul”, sendo considerado filho
da ruína da antiga geografia do país. Em sua obra Vidas Secas, Graciliano Ramos relata
que, as elites locais não solicitavam verbas ao Governo Federal para a resolução dos
problemas ocasionados pela falta de chuvas da gente e do gado que morriam de fome e
de sede. O Nordeste era inferior por sua própria natureza, no entanto, as determinadas
relações de poder existentes na sociedade cooperavam para a discriminação territorial,
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como também os próprios nordestinos se colocavam e ainda se colocam como seres
inferiores aos habitantes das demais regiões brasileiras. Sendo assim, o povo sofria calado
a opressão, perante tal situação. Segundo Neto (1997), assim como os judeus, os
nordestinos são, por natureza, migrantes que, mesmo não tendo vivido os horrores da
guerra, vivem o “genocídio da seca”
Segundo Durval Muniz em Invenção do Nordeste e outras artes (1999), o
Nordeste é uma espacialidade fundada historicamente, originada por uma tradição de
pensamento, uma imagística e textos que lhe deram realidade e presença. E por assim ser,
criou-se uma imagem irreal, ligado à colonização, à expansão e a oposição dividida em
desenvolvimento e atraso. Pela oposição entre sertão x litoral.
Na literatura modernista, o Nordeste, começou a atrair olhares e ser foco de muitas
discussões após revelações de muitas realidades. Aos de fora que traçam um olhar exterior
a essa região criam uma imagem de um lugar distante e isolado, habitado por povos
exóticos, culturalmente ou racialmente distintos, tendo uma visão arcaica dos nordestinos.
Cabe aqui ressaltar que, ainda hoje, as mídias retratam uma imagem distorcida, de um
nordeste seco e sem condições de sobrevivência.

4. A

IMPORTÂNCIA

CONSTRUÇÃO

DA

DO

PROCESSO
IDENTIDADE

MIGRATÓRIO
CULTURAL

NA
DOS

PERSONAGENS

A urbanização acelerada das metrópoles teve entre seus principais componentes
os nordestinos migrantes. A massa de mão de obra foi deslocada de suas origens não por
um movimento espontâneo, mas, pelo contrário, expulsa da terra onde a estrutura
fundiária implicava e implica a vitória dos grandes proprietários. Sob o estigma da seca,
os imigrantes vão se deslocando pelo sol escaldante, fugindo das áreas em que não há
mais trabalho, nem possibilidade de produzir. A pobreza material engendrada na estrutura
produtiva os expulsa como se a seca fosse realmente a grande causadora de todos os
males. Aos pobres resta a fuga para “o Amazonas” ou para “o São Paulo”, aos ricos locais,
uma temporada no litoral à espera da volta do “inverno”.
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O processo migratório foi comum a diversos grupos de retirantes nordestinos que
sofriam com a seca e suas consequências, no entanto, esse processo era repleto de tensão,
pois de um lado tínhamos famílias desoladas que não lhes restavam outra saída senão
migrar em busca de condições incertas mas que pensavam ser melhores, por terem a noção
de que o norte é a terra abençoada e o sertão é um lugar castigado, como é mencionado
no mito da seca narrado por Cascudo (2006). E de outro havia um governo opressor que
pouco colaborava para facilitar esse processo, situação narrada por Queiroz (1930/2004),
a qual aponta para os mecanismos políticos que usavam a seca como ferramenta de
manipulação, criando como único recurso para aquele povo resignado e submisso à seca,
os campos de concentração, que apresentavam uma falsa imagem sobre a verdadeira
realidade daquele contexto. Aos que ficavam, restava reiniciar a vida se submetendo a
condições de trabalho opressoras e desalojadas da vida no sertão.

4.1 UMA ANÁLISE DO ROMANCE O QUINZE

Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava
arribar. Sem legume, sem serviço, sem meios de
nenhuma espécie, não havia de ficar
morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois, o
mundo é grande e no Amazonas sempre há borracha...
(QUEIROZ, 2004, p. 31)
A decisão de migrar para o norte, atravessando a seca do agreste cearense, implica
em uma conduta revestida de significados, consiste em saber de onde se parte, no entanto,
desconhecer onde se vai parar.

De acordo com (Schutz, 1970/2012) a seca é o

acontecimento comum a todos os personagens descritos. Como fenômeno compartilhado
pelo mundo-da-vida deles, a seca fornece elementos que constituem uma significação
subjetiva de pertencimento a um grupo.
No romance “O Quinze” Os personagens são tidos no decorrer da narrativa como
retirantes que se deslocam de seu local de origem Quixadá-CE para a Amazônia em busca
de trabalho e terra boa. (Queiroz, 1930/2004) coloca Chico Bento, desempregado e com
uma família inteira para alimentar, frente ao desastre da seca e da impossibilidade de
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manter-se na terra. No decorrer da viajem a família composta por Chico Bento, Cordulina
(mulher de Chico Bento), Mocinha (irmã de Cordulina), Josias, Pedro (filho mais velho)
e Manuel que era chamado de Duquinha (filho mais novo) enfrentam diversas
adversidades, entre elas a fome e a morte. A autora vai aos poucos sensibilizando o leitor
para a realidade do povo nordestino, à mercê da boa vontade do Estado e entregue aos
caprichos dos grandes proprietários de terra e detentores do poder na região.
Um dos fatores motivadores para essa migração foi o ciclo da borracha, que teve
seu início no século XIX, devido a demanda de procura por este produto a indústria
crescia a todo vapor. Consequentemente, a extração do látex começou a demandar cada
vez mais mão-de-obra:
[...] Depois, o mundo é grande e no Amazonas
sempre há borracha... Alta noite, na camarinha fechada
que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou
com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando,
enxugando na varanda encarnada da rede, os olhos cegos
de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho,
procurou animá-la, contando-lhe os mil casos de
retirantes enriquecidos no Norte. A voz lenta e cansada
vibrava, erguia-se, parecia outra, abarcando projetos e
ambições. E a imaginação esperançosa aplanava as
estradas difíceis, esquecia saudades, fome e angústias,
penetrava na sombra verde do Amazonas, vencia a
natureza bruta, dominava as feras e as visagens, fazia
dele rico e vencedor.
(QUEIROZ, 2004, p. 31)

Desta forma, Chico Bento, assim como milhares de nordestinos abandonaram suas
famílias, ou as levaram, em busca de uma oportunidade de recomeçar a vida,
esperançosos com o novo trabalho e com a possibilidade de adquirir um pedaço de terra
na imensidão da Amazônia, esperança esta regada a muitas promessas que obviamente
não seriam cumpridas.
4.2 UMA ANÁLISE DA OBRA VIDAS SECAS
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No romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, nos deparamos com a vida
miserável de uma família de retirantes que migram em busca de um lugar menos árido
para sobreviverem por mais algum tempo. Fabiano era o patriarca, vaqueiro que saiu de
sua terra com sua esposa Sinhá Vitória, os dois filhos e sua cachorra Baleia. Percorreram
uma longa jornada na caatinga e no sol escaldante, passando fome e sede o qual é assim
descrito:

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas
manchas verdes. Os infelizes caminhavam o dia inteiro,
estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam
pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do
rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia
horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos
juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da
catinga rala (RAMOS, 2012, p. 9).

Na obra, os longos períodos de estiagem têm como consequência a paisagem triste
como é descrita no seguinte trecho: “O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e
também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o
gado se findara e os moradores tinham fugido” (RAMOS, 2010, p.12). Diante desse
cenário, a única alternativa para Fabiano e sua família é o deslocamento para outra região,
pois “Fabiano queria viver” (p. 14). Nesse sentido, vale citar Martins e Vanalli (2004, p.
43): “Quando a sobrevivência dos habitantes de uma região é ameaçada, a tendência é
procurarem outras regiões, principalmente aquelas onde há promessa de vida melhor”.
Os personagens descritos, são tidos como desolados da sociedade, empurrados
para sua margem, e como todo ser humano, necessitam trabalhar para sobreviver e romper
com o processo de pauperização e de desumanização. No entanto, mediante às condições
da época pouco se existia trabalho, e os existentes, se caracterizavam por extremas formas
de exploração, causando o acumulo do capital do chefe (patrão), enquanto o trabalhador
persistia em condições deploráveis.
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Na obra em análise, a presença da cachorra Baleia, é uma forma de Graciliano
Ramos externar esse aspecto, o qual é agudizado pelo processo de animalização das
personagens, que vão se zoomorfizando em decorrência da pauperização e de sua
marginalização
Sobre isso, Candido (2006) afirma que:

a presença da cachorra baleia institui um parâmetro novo
e quebra a hierarquia mental, pois permite ao narrador
inventar a interioridade do animal, próxima à da criança
rústica, próxima por sua vez a do adulto esmagado e sem
horizonte. O resultado é uma criação em sentido pleno,
como se o narrador fosse, não um intérprete mimético,
mas alguém que institui a humanidade de seres que a
sociedade põe a margem, empurrando-os para as
fronteiras da animalidade (CANDIDO, 2006, p.149).

A animalização da família ocorre mediante o processo de migração como uma
repercussão dos problemas profundos dos indivíduos oprimidos e culturalmente pobres,
perseguidos e acossados pela miséria, pelas opressões, adversidades e sofrimentos, como
o processo de perda do seu único “pedacinho de chão” (moradia), consequentemente,
chegando-se ao extremo da perda dos laços sociais.

4.3 MORTE E VIDA SEVERINA: ANÁLISE DA OBRA

— O meu nome é Severino,
[...] Severino de Maria;
como há muitos Severinos com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias.
[...] o Severino da Maria do Zacarias,
lá da serra da Costela,
limites da Paraíba.

[...], Mas isso ainda diz pouco:
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se ao menos mais cinco havia
com nome de Severino
filhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já finados, Zacarias,
vivendo na mesma serra
magra e ossuda em que eu vivia.
A obra abarca um conteúdo voltado para o percurso de morte e vida do retirante
Severino, que é a personificação do retirante brasileiro, nordestino, ou seja, o oprimido
socialmente, cuja vida é determinada pelas desigualdades econômicas e sociais. que é um,
entre muitos outros severinos, que transita lado a lado do mesmo destino trágico de todo
sertanejo nordestino: sofrer com a seca que assolara aquela região. A voz de Severino é a
voz dos retirantes, dos muitos Severinos, de uma gente sofrida que, a despeito de sua
ligação com a terra natal, se vê forçada a deixá-la devido às precárias.
Severino caminha em busca de uma vida melhor no litoral, porém, durante o
trajeto, se depara com inúmeras dificuldades que surgiram junto ao triste fenômeno da
seca. A emigração do personagem é uma fuga atemorizada da morte, ao mesmo tempo
em que é plena na esperança de viver mais e melhor. Sai da morte para tentar alcançar a
vida:

O que me fez retirar
não foi a grande cobiça
o que apenas busquei
foi defender minha vida
de tal velhice que chega
antes de se inteirar trinta
se na serra vivi vinte,
se alcancei lá tal medida,
o que pensei, retirando,
foi estendê-la um pouco ainda.
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Embora seja uma narrativa em uma estrutura composicional de um poema,
diferente das obras analisadas anteriormente, por meio desta, João Cabral de Melo Neto,
também nos apresenta a dura realidade do nordestino e do sertão brasileiro. O título da
obra “Morte e Vida Severina” é bastante significativo, pois denota uma inversão da ordem
natural entre a “vida” e a “morte”, o ponto central para a compreensão desta obra, em que
a predominância da morte sobre a vida reflete a extrema miséria e falta de recursos
mínimos para a sobrevivência.
A emigração de Severino é resultado de um temor, receio de morrer ali, uma
dualidade de sentimentos. É uma fuga atemorizada da morte, ao mesmo tempo é uma
fuga na esperança de viver mais e melhor:
Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
alguns roçados da cinza.
Mas, para que me conheçam
melhor Vossas Senhorias
e melhor possam seguir
a história de minha vida,
passo a ser o Severino que em vossa presença emigra.

Sem a funcionalidade de uma política pública para sanar e/ou amenizar o
problema da seca, não resta outra saída a Severino se não desembocar em busca de um
novo horizonte. No desenrolar da narrativa, ao falar dos Severinos, João Cabral de Melo
Neto, também retrata as condições sub-humanas no que diz respeito a saúde,
caracterizando sua gente- anêmica, sem vitalidade e tida sem importância no mundo dos
excluídos. Segundo Bosi (1992, p. 16), “o enraizamento é talvez a necessidade mais
importante e mais desconhecida da alma humana e uma das mais difíceis de definir”. Bosi
afirma que seria mais justo pensar a cultura de um povo migrante em termos de
desenraizamento, e que o foco não deve recair sobre o que se perdeu, pois, as raízes já
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foram arrancadas, partidas; ao contrário, deve-se “procurar o que pode renascer.” O
migrante, segundo ele, deixa para trás a terra natal e suas paisagens, seu roçado, sua
geografia, seus animais, sua casa, sua rede social, e seu modo de se vestir, festejar, falar,
cultuar a Deus, viver. Como diz Bosi, o desenraizamento vivido pelo migrante é a mais
perigosa doença que atinge a cultura. A fala de Severino traz como herança os efeitos das
vulnerabilidades, impressas no biótipo corporal e no sangue, deixando para traz um
cenário fortemente marcado pelo desenraizamento de uma terra que não mais acolhe vidas
e raízes.
O Rio, é um dos elementos principais descritos na obra, ele aparece como um fio
condutor que o acompanhou da terra natal, não descrita na obra, até uma parte de sua
travessia. “Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia: ele é o caminho mais certo,
de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida?” Mas
quando ele se deparou com a seca do rio, foi como se algo dentro de si secasse. Naquele
instante houve a perda de suas referências, a desconexão do elo com seu lugar de origem,
da imagem, e da vida abundante que ele sonhava. Então, sentiu-se perdido e temeroso,
completamente só e desenraizado, sem saber por onde seguir, se iria sobreviver ou chegar
ao seu destino.
5. A RELAÇÃO DO FENÔMENO MIGRATÓRIO PRESENTE NAS
OBRAS
Embora as obras tenham sido escritas em épocas diferentes e por autores
diferentes, há um diálogo e uma ligação entre si por meio da temática. A tríade, retrata o
desnível social e a busca pela sobrevivência e dignidade de sujeitos acometidos pelas
condições desfavoráveis territoriais do Nordeste. Os personagens são vítimas de um
domínio senhorial e de outros poderes opressores que acarreta em sua animalização.
Segundo Oliveira (2003), os nordestinos que deixaram o sertão em busca de uma vida
melhor na cidade, ao agregarem novas experiências e valores a sua tradição, criaram
novas formas de construir sua identidade cultural.
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A saga da família de Chico Bento é a saga vivida por todas as famílias imigrantes,
que se veem na necessidade de abandonar suas raízes e partir para lugares desconhecidos
em busca de um futuro incerto. Sem saber se irá viver ou morrer. Na obra é possível
percebermos toda a garra presente nos personagens, até mesmo quando se deparam com
a dor da fome e da morte. O desejo de seguir em frente e o sonho de dar início a uma nova
vida os impulsionam nessa jornada migratória. Mesmo que o futuro não fosse tão
promissor como almejavam.
O Deslocamento de Fabiano, também consistia em conquistar uma dignidade,
andar com a cabeça erguida e com a possibilidade de ser visto e respeitado por outras
pessoas como um homem e não como um bicho, pois, era assim que as condições naturais
e sociais o faziam se sentir. Ele almejava conhecer outros lugares, espaços e pessoas e
tinha uma enorme admiração por pessoas letradas e que falavam difícil. Mas para que seu
sonho se realizasse era necessário mudar a situação de sujeito sem moradia, vencer a fome
e a pobreza.
A vida severina tem a gustação de uma morte em vida, e chega um certo momento
que não há mais esperanças e motivos para viver. Entretanto, as esperanças renasciam
como Fênix no peito do retirante, fazendo com que desse prosseguimento a sua jornada,
pelo menos até a cheia do rio Capibaribe. Como o rio, interrompeu a travessia, para vencer
a fadiga e prosseguir em seu intento. Decidiu procurar “um trabalho de que se viva”, uma
vez que viver é trabalhar, pois, sem trabalho, a vida severina aproxima-se mais
rapidamente da morte.
Nessa conjuntura, o processo migratório não parte de um único álibi, nem de uma
decisão pessoal, como um ato imotivado de se locomover de um lugar para outro, mas de
uma decisão motivada pelas adversidades surgidas no percurso de suas existências.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante da temática e das análises expostas, percebe-se que, a visão dos diferentes
autores acerca do fenômeno da seca que assolou o Nordeste, se assemelha no que diz
respeito às dificuldades enfrentadas pelos personagens, apresentando um contexto
histórico e ao mesmo tempo literário. Assim, é notória a ligação entre a História e a
Literatura.
Dessa forma, é válido salientar que, a desigualdade social e exploração estão
relatadas não apenas nos livros de história como também nos de literatura, nos quais
caminham junto com o meio social, destacando a ausência de igualdade humana, que
provoca a exclusão dos indivíduos, retirando seus direitos de cidadania e deixando-os à
margem da sociedade. Rachel, Graciliano e João Cabral de Melo Neto, viveram no
Nordeste, mesmo que em regiões distintas, presenciaram um dos cenários mais
catastróficos da história do Brasil.
As obras supracitadas servem como referência para o conhecimento do
desequilíbrio populacional existente nas mais diversas camadas, onde a opressão e a
extrema pobreza se fazem presentes de forma avassaladora, trazendo suas consequências
coletivas e individuais, tendo em vista que a seca é um fenômeno natural e ao mesmo
tempo social, não apenas levando em consideração o fato de que o estado natural do qual
ela se origina faz parte de um fator climático e que sua gravidade atinge diretamente a
população, mas também olhando pelo ângulo de que nós seres humanos também somos
precursores de tal acontecimento, através das atitudes negativas que podemos fazer com
o planeta. O panorama analisado, está ainda intimamente ligado à um caráter romântico
e ao mesmo tempo verdadeiro do que foi o contexto da seca na região nordestina, haja
vista que em todas as narrativas contém elementos que são frutos da imaginação, mas que
dialogam com uma conjuntura fatídica.
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RESUMO
A História do Alto Sertão paraibano é marcada por uma participação efetiva das mulheres.
Todavia, baseado no estudo de parte da documentação judicial de século XIX do Termo
de Cajazeiras, é possível perceber a atuação de algumas figuras femininas, a exemplo
disso temos Victoria Biserra de Mello, residente na zona urbana, atuando como professora
do ensino primário para o sexo feminino; e Ana Biserra de Sousa, residente na zona rural,
mais precisamente no sítio Alagoinha, que realiza uma doação avaliada em mais de dois
contos de réis. Por conseguinte, o estudo tem como pretensão discutir sobre a vida dessas
duas mulheres, analisando a dicotomia entre o ambiente público e privado, a autonomia
e participação das mesmas na História local e as características de organização social e
cultural, notando a proximidade ou distância com os estudos referentes à História das
mulheres em âmbito nacional no mesmo período.
Palavras-chave: mulheres; alto sertão; século XIX.

INTRODUÇÃO
Antes de adentrar as discussões do trabalho feminino no Alto Sertão da Paraíba, é
necessário que se conheça um pouco do entorno geográfico que é utilizado como
referência espacial para o presente estudo. No que se refere ao momento histórico que
envolve o recorte temporal analisado nesta observação, vale ressaltar que Cajazeiras já
era considerada cidade; houvera sido inicialmente uma franquia e logo após, vila. A
cidade atualmente está localizada a pouco mais de 460 km da capital da Paraíba, João
Pessoa. E sua localização é bastante considerável, visto que há proximidade com outros
estados como o Ceará e Rio Grande do Norte.
Ao se pensar o exercício do trabalho feminino no século XIX, logo imagina-se a
existência reduzia dele, por se tratar de um período de certo modo remoto, ao que estamos
inseridos. O casamento, o lar, os afazeres domésticos se fazem quase evidente no
imaginário. No entanto, a partir de vestígios deixados por indivíduos e individuas desse
período, é possível a identificação de algumas figuras femininas e mapeamento das
atividades realizadas por elas. Neste caso, vale salientar o cuidado que deve ser tido sobre
visões generalizadoras acerca da submissão e parcialidade das mulheres, pois inúmeros
fatores são relevantes para a compreensão acerca da organização social desta cidade e
período a serem tratados neste estudo.
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É evidente que havia diferença entre as mulheres, pela idade, níveis sociais,
ocupações e estado civil. Um exemplo claro acerca disso, são as duas figuras que servem
como objeto para essa produção. A amostra utilizada para a observação é sem dúvidas
bastante reduzida para que seja possível uma análise das vivencias do “ser mulher” no
sertão da Província da Paraíba, no fim do período Imperial e início do período
Republicano. No entanto esses exemplos possuem relevância para que se possa
compreender, mesmo que minimamente, algumas das atuações femininas nos anos de
1887 e 1898.
É impossível negar a legitimidade da “inferiorização” feminina naquele momento,
não se tratava apenas de fatores culturais, mas também institucionais. De modo que
homens e mulheres, atingiam a maior idade aos 21 anos, não significando “liberdade” sob
suas ações para as mulheres, pois havia a sua passagem pelas esferas de poder, do pai,
para o esposo. Essa hereditariedade do poder masculino sob a vida das mulheres,
significava uma manutenção da dinâmica de organização do poder.
Isso porque os homens que estavam sob poder do pai, quando se casavam,
tornavam-se imediatamente capazes para todos os atos da vida civil. As
mulheres, ao contrário, quando se casavam, saíam da esfera de poder do pai e
passavam a se submeter ao poder do marido. (AMARAL, 2011, p.3)

Não obstante, pensar a disparidade entre a atuação masculina e feminina no século
XIX, não significa dizer que essas mulheres não possuíam participação nas questões que
rodeavam a organização dos mais variados espaços da vida rural e urbana. Pois vale
lembrar que o período é marcado por uma série de transformações políticas e culturais.
Vê-se que o poder marital só poderia ser conferido ao marido, por ser mais
apto e em virtude desse poder, ele podia: exigir obediência da mulher, que era
obrigada a moldar suas ações pela vontade dele em tudo que fosse honesto e
justo; fixar o domicílio conjugal, devendo a mulher acompanhá-lo; representar
e defender a mulher judicial e extrajudicialmente; administrar os bens do casal
(PEREIRA, 2004: 107).
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Contudo, vale lembrar que isso não se aplicava a todos os grupos
familiares do período, pois nem sempre havia a figura masculina como central. O modelo
de família pensado para o período não se aplicava a todas, pois algumas delas também
eram chefiadas por mulheres. Por isso, apesar do poder masculino ser algo bastante
presente e legitimo na organização cultural destas sociedades, o mesmo não pode ser
compreendido como totalizante para todas as relações.
O direito tem forte influência na lógica da afirmação do poder que é atribuído ao
homem em quesitos legais. No entanto isso não significa que as mulheres não possuíssem
direitos ou fossem completamente passivas sob as decisões masculinas. Aparentemente
as mesmas se encontravam sempre sob o domínio masculino, no entanto grupos restritos
– como as viúvas e solteiras emancipadas – possuíam a autorização do estado para a
atuação, como proprietárias e gastadoras dos bens, por exemplo.
DISCUSSÕES E RESULTADOS
A amostra utilizada para a avaliação da atuação feminina na cidade de Cajazeiras
no fim do século XIX, é composta por duas mulheres que se encontram presentes na
documentação judicial como protagonistas de suas próprias vivências. A análise realizada
trata-se mais de questões ligadas às características acerca da atuação feminina na cidade,
de que demandas quantitativas.
O primeiro caso analisado, trata-se de uma mulher, que supostamente estava
inserida na vida privada e doa parte de seus bens, para o companheiro de sua neta a D.
Maria Candida. Os bens aos quais aparecem no Auto de Doação de D. Ana Biserra de
Sousa, eram semoventes e de raiz – tratando-se de doze bois, duas fazendas e uma casa
na cidade, - que foram avaliados em mais de dois contos de réis. A mesma era viúva de
Manuel Bessera de Souza, que faleceu no ano de 1875.
Ana Biserra de Sousa, após uma partilha realizada no ano de 1884, aparece como
doadora de parte seus bens para o companheiro de sua neta, o senhor Pedro de Lavor Paes
Barreto. Posses essas que foram avaliadas em mais de dois contos de réis, e o motivo do
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repasse de seus bens para o donatário e secretário do conselho municipal, não fica tão
claro na documentação, mas o que se sabe é que a pessoa que recebe os bens, era alguém
que tinha grande participação nos assuntos econômicos da cidade.
No entanto, para que se compreenda deva ter sido D. Ana Biserra, se faz necessária
a menção ao seu filho, Francisco Biserra, importante comerciante e político, um dos
fundadores do Partido Liberal de Cajazeiras. Segundo (Leitão, 2005, p.28) “Entre seus
bens avaliados, em inventário, contava trinta e duas propriedades agrícolas, dez fazendas
de criação, e, oitenta prédios no perímetro urbano da cidade.” de modo que a matriarca
herda metade dos bens citados, pois o seu filho não era casado nem tinha herdeiros.
Portanto, é possível perceber que D. Ana representava uma mulher de grande
sentido para a organização e desenvolvimento da cidade de Cajazeiras, - sendo conhecida
como “Mãe aninha dos Besseras” - não apenas pelos bens as quais a mesma possuía, mas
pela grupo familiar o qual ela encontrava-se inserida, que corriqueiramente aparece na
documentação judicial em diversos setores da economia regional.
A atuação de D. Ana, pode ser compreendida pelo seu exercício enquanto
administradora dos bens, o que não era possível se o seu cônjuge estivesse vivo, pois
segundo o Código Felipino, o homem que deveria tomar para si o dever de cuidar das
finanças da família, e apenas após a sua morte, a mulher poderia tornar-se cabeça de casal
e atuar como “chefe” da família.
O que chama a atenção sobre o caso de D. Ana é a informação presente no
processo, referente à doação realizada à Pedro de Lavor Paes Barreto, que faz menção ao
processo de descrição, avaliação e partilha dos bens de seu filho no ano de 1884, sendo
que o seu cônjuge falece em 1875 e este não é mencionado enquanto inventariado. Há a
possibilidade de Francisco Biserra, ter ficado administrando os bens familiares, mas se
em 1875 uma partilha já tiver sido realizada após a morte do Sr. Manoel, - esposo de D.
Ana – o patrimônio familiar que a matriarca herda, é bem maior do que se evidencia no
inventário do seu filho falecido em 1884.
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A viuvez era algo bastante comum neste período, resultado dos casamentos que
na maioria das vezes se consolidava pela junção de um homem de idade mais avançada e
uma mulher mais jovem. Por isso a quantidade de mulheres que aparecem como cabeça
de casal nas documentações das mais diversas localidades do Brasil são bastante
significativas.
O segundo caso do estudo que tem como protagonista D.Victória Biserra de
Mello, se encontra presente no livro de Termos de juramento, que funcionava como uma
forma de notificar a data, o lugar que o juramento foi feito, quais pessoas o prestava e
quais cargos ocupariam na cidade. O evento trata-se do registro do juramento pelo cargo
de professora do ensino primário para o sexo feminino.
Por se tratar da participação de maneira muito efetiva na vida pública, as
repercussões acerca do que foi desenvolvido por D.Victória, são bastante notáveis na
cidade de Cajazeiras. Uma escola e uma rua possuem o seu nome, além do
reconhecimento de sua imagem, a partir do que foi realizado por ela no desenvolvimento
da cidade através da educação, tendo-a também como patrona da Academia Cajazeirense
de Artes e Letras.
O fato de ter D.Victória Biserra, como uma das seis patronas da Academia
Cajazeirense de Artes e Letras, num grupo de trinta e sete patronos, demonstra que a sua
participação na educação da cidade foi bastante expressiva, e não apenas isso, mas
também a confirmação dos desdobramentos da sua atuação, pois mesmo após mais de um
século de sua atividade, ainda sim seu nome reverbera nos mais variados locais da cidade.
Os casos aqui citados não fazem parte de uma universalidade acerca da condição
feminina no século XIX, pois trata-se de componentes bastante restritos, que se
evidenciam nessa documentação judicial. Além das informações também serem bastante
reduzidas sobre as duas figuras foram utilizadas como amostra, toda documentação possui
intencionalidade e diversas lacunas, ou seja, as informações aqui citadas não podem ser
utilizadas como totalidade e completa realidade da condição feminina no período já
citado.
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A CASA E A RUA
A noção entre público e privado é de suma importância para a compreensão da
divisão dos encargos a partir do gênero nos mais variados períodos históricos. Sendo
assim, segundo (PRIORE, 1990, pág. 39) “O Renascimento legou à Europa Clássica a
noção de privacidade.”, logo o Brasil também sofre influência dessas noções de
privacidade, a partir dos processos de colonização. Os encargos atribuídos às mulheres se
tratava principalmente do edifício da base familiar, no entanto elas possuíam um enorme
poder informal e atuavam como uma parte importante na organização da lógica familiar
deste período.
A ação feminina principalmente na administração do patrimônio familiar é algo
que tem recebido certo destaque na Historiografia Brasileira, de modo que a partir da
documentação judicial é possível mapear e analisar a atividade desse grupo. Mas sempre
é necessário lembrar que os indivíduos aos quais aparece nesses registros trata-se figuras
que fazem parte normalmente da comunidade que possui certo destaque econômico nas
localidades que se consolidam tais pesquisas.
Algo que merece certa atenção quanto a uma característica bastante frequente na
documentação judicial, é o pronome de tratamento “dona”, atribuído não somente às
mulheres mais velhas, mas também àquelas que estavam inseridas em grupos de prestígio
local. E as figuras femininas utilizadas como fundamentação para o estudo, são
referenciadas como donas.
Em relação a uma das visões presentes na Historiografia sobre o lugar que era
atribuído a mulher do século XIX, se tem a seguinte proposição:
Logo, o mercado de trabalho e a vida pública estavam com as portas fechadas
para a maior parte das mulheres, pois, privadas de educação, não tinham
qualificação suficiente para uma profissão, continuando confinadas ao lar,
exercendo seu tradicional papel de mãe e esposa. (COSTA, 2007: 50)

Sobre a vida pública, o que normalmente se evidencia nos estudos
referentes ao período, é que de certo modo existia uma normatização de quem deveria
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ocupar esses espaços, de maneira que os homens eram quem preenchiam os principais
cargos existentes, e as mulheres se evidenciam de maneira bem restrita. Um exemplo
disso é a disparidade encontrada no livro de Termos de Juramento onde o caso que
exemplifica a atuação feminina na vida pública de encontra em registro.
No entanto o que se observa acerca de Dona Victória Biserra de Mello, é que em
2 de abril de 1898, ela ocupa um cargo de suma importância para o desenvolvimento da
cidade, o de professora do ensino primário para o sexo feminino. Por conseguinte, a
mesma se torna uma exceção do que se esperava de uma mulher do século XIX, sendo
uma das duas mulheres a aparecerem na documentação referente, em um universo
masculino bem mais amplo, de cerca de quarenta homens
O século XIX é marcado por inúmeras transformações no que tange as questões
educacionais para o sexo feminino, e já que a ocupação de uma das mulheres usadas como
exemplo para a presente investigação se trata da educação, mas não apenas isso, como
também algo primordial para as questões ligadas ao “ser mulher”, vale destacar uma
observação quanto o assunto, que é proposto pelo Jornal O Conservador:
Mas tendo de começá-la no primeiro número do mês de outubro próximo,
pareceume que essa tarefa deveria ser precedida de algumas reflexões sobre
a educação do belo sexo entre nós; pois é nossa opinião que só tem legítimo
jus suprema elegância a mulher que começou por educar a sua inteligência,
e adornar o seu espírito de todas as belas qualidades que assinalam um
abismo entre as vítimas da ignorância e os bem-aventurados da civilização.
É mister que as nossas leitoras se convençam de uma verdade: se uma mulher
sem instrução é uma flor sem perfume, uma mulher sem educação é um
desses frutos grosseiros e venenosos que a natureza, como que por escarno,
faz brotar dentre as sarças espinhosas. (Jornal O Conservador; 19 de
setembro de 1885 Apud BARBOSA; 2007, p. 144).

Os pontos destacados pelo jornal O conservador, é de grande relevância para que
se compreenda o papel ocupado pelas questões educacionais do “belo sexo”, pois é
grande a ênfase na educação para as mulheres, chegando as que não fossem educadas a
“um desses frutos grosseiros e venenosos que a natureza, como que por escarno, faz brotar
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dentre as sarças espinhosa”. No entanto, a educação que cabia a esse grupo possui um
certo diferencial, pois estava voltada principalmente para uma forma de incentivar a
aprendizagem de questões que se ligavam ao ambiente doméstico, não contribuindo assim
para que as mulheres percebessem o lugar de “submissão” ao qual lhes era posto. Era
instrucional, lhes ensinando as famosas prendas femininas.
Questões relativas à educação interligam as duas mulheres utilizadas como
exemplificação para a análise da atuação feminina na cidade de cajazeiras , pois ao mesmo
tempo em que uma das figuras, aparece como professora do município, a outra aparece
inserida em um grupo de enorme relevância para a organização política e econômica da
região, como proprietária de diversos bens, e não sabia escrever. Pois em todas as
documentações que ela aparece como protagonista de alguma ação, - como doadora ou
inventariante – a mesma necessita de um arrogo. Portanto, é possível notar que a educação
feminina mesmo estando ligada a instruções de atividades associadas ao sexo feminino,
ela ainda era algo muito restrito para a sociedade da época.
A educação para as mulheres também se encontrava muito associada ao saber se
comportar. Era muito comum que as mulheres da alta sociedade acompanhassem seus
maridos nas atividades públicas. Portanto o comportamento dessas mulheres era avaliado
a partir de questões morais, bastante presentes naquele momento, como também nos dias
atuais. Portanto, a educação feminina em sua grande maioria estava voltada para a
maneira em que elas deveriam agir no ambiente privado, com as questões da
administração doméstica e no ambiente público para o seu comportamento digno.
As atividades que eram desenvolvidas supostamente por aquelas que se
encontravam no ambiente privado, como a de administração dos bens, as quais
normalmente aparecem nos inventários “post mortem”, ou como no caso de D. Ana
precisam de uma reflexão e observação quanto às características presentes, pois não
aparecem como uma forma de trabalho. Logo, tratar-se-ia de um estudo de extração do
que não está dito, bem como uma caracterização dessas atividades a partir do olhar do
historiador. Percebendo e definindo quais eram as atividades de atuação.
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A mulher, obediente aos preceitos da moral católica, não reparava no
rebaixamento do padrão em que vivia na sociedade conjugal. Sabia que ao sexo
forte estava assegurado o domínio sobre o frágil, com o que, aliás, se mostrava
conformada. (...) Mesmo assim, sentia-se feliz em ter o seu lar, ser dona de
casa, mãe de família (ALMEIDA, 1958, p. 218).

A noção quanto à privacidade a partir dessa organização social que possuía moldes
europeus passa a ser exemplificada e traduzida a partir da relação que existia entre as
mulheres e suas casas. Podendo ser percebido de uma maneira mais evidente com a
delimitação mais nítida do que seja o público e o privado, e da atribuição dos papéis a
esses dois espaços.
Contudo, como a sociedade do que posteriormente passaria a ser Brasil, é marcada
evidentemente por ideais religiosos. Essa divisão dos papéis também sofre bastante
influência da instituição religiosa que está em dominância na organização cultural do
Brasil, atribuindo ao feminino o lugar da “Santa-mãezinha”.
Os casos utilizados como amostra, trata-se de exemplos muito importantes que
compõem um ambiente de observação quanto às contribuições realizadas por cada uma
das figuras aqui citadas. A participação feminina na cidade que é utilizada nesse estudo
como delimitação geográfica é bastante efetiva, desde a sua criação, com a figura de Mãe
Aninha encarregada de fundar a primeira igreja da cidade, até D.Victória Biserra como
uma importante educadora, no entanto, é importante que não se esqueça que há diversas
outras mulheres que também aparecem como “donas” mas que não estiveram incluídas
como amostra neste estudo. Como também há outras que não podem ser destacadas por
não fazerem parte de grupos que aparecem nessa documentação escrita sobre o período.
Por último, vale lembrar que as divisões feitas entre “público” e “privado” foram
pensadas como uma maneira de organizar a discussão, a partir do que se evidência na
documentação quanto aos locais que as mesmas estavam inseridas, mas não expressa
necessariamente que as duas figuras utilizadas como amostra para a análise estivessem
inseridas fixamente em apenas um dos segmentos.
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CONCLUSÕES
À face do exposto se evidencia que não havia um padrão de comportamento
feminino, como não há. Os exemplos aqui citados reforçam a ideia da multiplicidade da
atuação feminina, no ambiente doméstico ou público. Sendo assim os dois exemplos
citados são uma pequena amostra de como essas mulheres viviam no século XIX, e quais
eram suas ocupações.
Portanto, é possível perceber que o silenciamento feminino perpetuado pelo senso
comum ao logo dos mais diversos momentos históricos não se evidenciam
completamente, pois o modelo passivo de mulher criado em paralelo ao termo
“patriarcalismo”, não se evidenciava muitas vezes nem no seio da família burguesa.
Desse modo, as mulheres aqui citadas, sejam elas atuantes na vida pública ou
privada, desempenham aparentemente atividades de suma importância para a organização
e desenvolvimento da cidade. Várias questões não podem ser respondidas quanto às
mesmas, pela falta de registo, mas quanto ao que já foi destacado, é notório que estavam
inseridas em posição de destaque na construção do que hoje vem a ser a cidade. Sendo
isso comprovado pelas repercussões na historiografia local.
D. Ana e D. Victória foram mulheres do seu próprio tempo. Consequentemente,
não se deve haver comparações e expectativas completamente revolucionárias quanto a
atuação dessas figuras do desenrolar histórico da cidade. O olhar para os acontecimentos
aqui citados sob a relação dessas mulheres com o ambiente público e privado da cidade,
foi bastante subjetivo, na tentativa de compreender suas repercussões e particularidades,
mas sempre relembrando que o momento histórico ao qual esses acontecimentos se
encontram vinculados, possuía outras demandas culturais, sociais e organizacionais.
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O MOVIMENTO OPERÁRIO NA BAHIA E EM PERNAMBUCO DA
PRIMEIRA REPÚBLICA: CORRENTES POLÍTICAS E APROXIMAÇÕES
COM A POLÍTICA HEGEMÔNICA
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar algumas considerações acerca das relações entre
o Estado, as oligarquias regionais e o movimento operário em dois estados do atual
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Nordeste, Bahia e Pernambuco, no período que compreende a Primeira República. Nesse
sentido, analisamos as diferentes correntes políticas do movimento operário neste recorte
espacial, bem como identificamos as avaliações que estas faziam sobre as tentativas de
aproximação dos elementos da política hegemônica/oligárquica com a classe
trabalhadora. Para isto, utilizamos uma bibliografia especializada na temática em questão
(p. ex. GUIMARÃES, 2012; CASTELLUCCI, 2010; BARTZ, 2015; REZENDE, 2005),
assim como jornais operários produzidos por militantes e associações, oriundos do
material coletado pelo militante anarquista e fundador do PCB, Astrojildo Pereira, que se
encontra no CEDEM-UNESP. O referencial teórico, por sua vez, foi construído
respaldado em abordagens da História Social do Trabalho, em especial em E. P.
Thompson.
Palavras-Chave: Movimento Operário; Nordeste; Primeira República.
.
Introdução
A história da classe trabalhadora brasileira da Primeira República compõe um
campo sólido na historiografia brasileira. Desde o final da década de 1970, e
principalmente durante os anos de 1980, historiadores acadêmicos passaram a se
interessar pela análise de temas relacionados aos trabalhadores e ao do mundo do
trabalho, o que em certa medida refletia o efervescente debate político de fins da ditadura
militar e da gradual retomada da democracia.
Esta produção historiográfica foi concebida em meio ao fortalecimento do dito
“novo sindicalismo” e à fundação do Partido dos Trabalhadores, e se apropriou das
contribuições da História Social Inglesa, que tem como principais referências os
historiadores marxistas Eric Hobsbawm e E. P. Thompson, os quais contribuíram para a
ampliação da perspectiva analítica da história da classe operária, sobretudo no que se
refere aos conceitos de classe e de consciência de classe. Desde então, os estudos
brasileiros do trabalho aumentaram em número e diversidade, considerando-se a
expansão dos programas de pós-graduação e dos espaços institucionais e acadêmicos
dedicados à história do trabalho e dos trabalhadores (BATALHA, 2006; FORTES e
FRENCH, 2013).
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Entretanto, ainda que a historiografia social do trabalho tenha ampliado suas
fontes de pesquisa e aprofundado suas análises, inicialmente este campo de pesquisa
acadêmica se voltou prioritariamente para história operária e do trabalho urbano no Brasil,
e se concentrou na região Centro-Sul do país. Isso pode ser explicado devido a diversos
fatores, tais como: a maior concentração industrial no eixo Sul-Sudeste, a localização das
principais instituições de investigação acadêmica em tal região, dentre outros. De maneira
que, até então, dadas as abissais desigualdades regionais, muitas vezes o que se
caracterizava por ser um estudo regional, passou a alcançar uma dimensão de caráter
nacional, tratada como uma “síntese” do país (PETERSEN, 1995, p. 130).
Dessa forma, se ampliarmos a perspectiva para todo o Brasil, excetuando os
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, cuja produção historiográfica tem sido
extremamente divulgada, podemos observar que há uma assimetria na quantidade de
estudos sobre a história dos trabalhadores no Brasil republicano em todos os estados
brasileiros (PETERSEN, 2009, p. 265). Assim, no que concerne ao estudo dos
trabalhadores do período republicano do Nordeste brasileiro, assume-se que este tema
não tem sido suficientemente abordado, tendo em vista as lacunas existentes, que urgem
ser superadas a fim de ampliar debates acerca dos mundos do trabalho em toda a sua
complexidade.
Neste artigo, apresentaremos breves considerações acerca das correntes políticas
e aproximações com a política hegemônica do movimento operário em dois estados do
atual Nordeste, Bahia e de Pernambuco, durante o período que compreende a Primeira
República. Estas considerações foram elaboradas por meio da análise de jornais que
compõem o acervo de Astrojildo Pereira, notadamente os periódicos O Luctador e O
Germinal, bem como, da consulta a uma historiografia especializada na temática em
questão, que contribuiu para compreender tanto aspectos do recorte temporal, quanto
concepções da imprensa operária e do movimento operário destas localidades, buscando
contribuir para a produção de estudos sobre o movimento operário do atual Nordeste,
sobretudo no que tange ao estudo do sindicalismo reformista, considerando-se que o
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sindicalismo revolucionário tem sido a tendência mais investigada pela historiografia do
trabalho no Brasil.

Bahia
Ao discutir acerca da historiografia referente à classe operária baiana, em sua
dissertação “Ideias perniciosas do anarquismo” na Bahia, Luciano de M. Guimarães
(2012) afirma que as experiências do movimento operário baiano durante a Primeira
República foram, de modo geral, analisadas em publicações dos anos 1960, como
consequência direta do movimento operário que sucedia na região Centro-Sul do país.
A partir do final da década de 1970, o movimento operário da Bahia passou a ser
objeto de estudo pelos irmãos Canellas Rubim66, por meio da análise das relações entre a
classe operária e os meios de comunicação, considerando o contexto internacional,
nacional e local, bem como, as dimensões das diversas frentes políticas adotadas pelos
operários baianos.
Assim, em que pese haver uma certa carência no volume de produção sobre o
movimento operário baiano, ao menos desde os anos de 1990, importantes estudos têm
sido desenvolvidos, a exemplo da produção elaborada pelo pesquisador Aldrin
Castellucci acerca do associativismo mutualista e sindical dos trabalhadores na Bahia no
período da Primeira República.
Castellucci e Guimarães defendem que a relação entre o movimento operário e o
Estado se desenvolveu na Bahia contrariando as tendências do sindicalismo
revolucionário – movimento caracterizado pela defesa radical da ação direta e ausência
ou mesmo repúdio à participação na política eleitoral, e com grande aceitação em São

RUBIM, A. A. C. “Movimentos sociais e meios de comunicação – Bahia, 1917-1921”. Cadernos do
CEAS, Salvador, n. 61, mai./jul., 1979; RUBIM, A. A. C. & Rubim, J. L. C. “As lutas operárias na Bahia
(1917-1921)”. Cadernos do CEAS, Salvador, n. 80, jul./ago., 1982.
66
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Paulo. Ao analisar as experiências de mobilização e reivindicação dos filiados ao
Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e Demais Classes, entre 1919 a 1922, Guimarães
observa que, em Salvador, os trabalhadores da construção civil adotaram o sindicalismo
de ação direta durante um curto período de tempo e, além disso, de modo controverso, o
que teria gerado divisões internas.
Nesse sentido, a participação de grupos socialistas na política com o objetivo de
alcançar reformas sociais previstas em lei, sem, no entanto, desejar romper com o sistema
político estabelecido, foi a corrente do movimento operário hegemônica em Salvador. De
modo que em razão da mobilização da classe operária, o governo estadual assumiu uma
postura mais livre para a composição de interesses entre os políticos, partidos tradicionais
e as organizações representativas dos trabalhadores baianos.
Assim, no contexto baiano, a intervenção na política ocorreu desde o início do
período republicano, com a participação do Partido Operário da Bahia nas eleições
municipais de 1892. Dessa forma, a classe operária baiana, formada em sua maioria por
artesãos negros e pardos, passou a ter participação política também nas eleições seguintes
àquele ano.
Essa participação foi registrada em diversos planos, sobretudo no municipal, com
o objetivo de eleger seus próprios representantes para os cargos de juízes de paz,
conselheiros municipais, administradores e membros das juntas distritais, ao longo de
toda a Primeira República. De forma que as candidaturas eram desenvolvidas tanto por
meio de organizações de trabalhadores, quanto vinculadas a chapas de novos partidos
políticos, ligados às classes oligárquicas, ou até mesmo por chapas avulsas
(CASTELLUCCI, 2010).
A organização da classe trabalhadora, por meio de sindicatos de resistência, deu
ensejo à primeira greve geral da Bahia, que teve seu marco inicial no dia 2 de junho de
1919, em conferência sindical, realizada na sede do Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros
e Demais Classes, cujo principal orador foi o advogado socialista Agripino Nazareth.
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Agripino Nazareth ganhou projeção na Insurreição Anarquista de 1918, no Rio de
Janeiro, e após refugiar-se em Salvador, tornou-se uma importante liderança do
movimento operário local entre 1919 e 1921. Nesse período, Nazareth se anunciava
socialista coletivista e defensor da Revolução Russa. Em meados dos anos de 1920, sua
posição começou a mudar, quando entrou em atritos com membros do Partido Comunista
Brasileiro. Após 1930, ele passou a compor os quadros do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio e da Justiça do Trabalho, demonstrando uma postura
anticomunista67.
A deflagração da greve, a princípio, foi realizada pelos trabalhadores da
construção civil, mas logo a greve foi aderida pelos demais sindicatos, que haviam sido
fundados ou reativados em período anterior a 1910, ou a partir daquele ano. Até aquele
momento, já havia 16 sindicatos de resistência organizados em torno do movimento
operário e até o ano de 1921 seriam fundadas mais 17 entidades representativas da classe
operária (CASTELLUCCI, 2004, p. 164-165).
De imediato ao início da greve, por ocasião de uma conferência, o Comitê Central
de Greve (CGV) propôs a elaboração de um memorial, a ser endereçado aos
empregadores e às autoridades governamentais, expondo os motivos e as reivindicações
do movimento operário baiano. Dentre elas destacavam-se: a luta por aumentos de
salários e pela regularização da jornada de trabalho de oito horas diárias, a igualdade de
vencimentos entre homens e mulheres e a abolição do trabalho de menores.
No dia 9 de junho de 1919, o Centro Industrial do Algodão, maior organização da
indústria têxtil da região, divulgou um informativo, comunicando que implantaria as
reivindicações exigidas pelos trabalhadores operários das suas fábricas. Nos dias
seguintes, novos segmentos da indústria também cederam às manifestações operárias e a
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rotina retornou à normalidade, exceto pelas organizações operárias, que se tornaram mais
sólidas e estruturadas politicamente após este acontecimento.
Na perspectiva de Castellucci, dos estudos produzidos pelos irmãos Canellas
Rubim e da historiografia que se dedicou à greve geral de 1919, três fatores foram
considerados preponderantes para que o movimento operário se instalasse e fosse
vitorioso na Bahia: o crescimento econômico resultante do início da Primeira Guerra
Mundial; a crise política provocada pela cisão interoligárquica em virtude das eleições
estaduais e federais em 1919; e as alterações havidas na composição classe operária
baiana no tocante a sua organização sindical e política.
Assim, em 1920, o periódico O Germinal, sob direção de Agripino Nazareth, lista
as seguintes associações operárias, que tiveram participação ou foram formados a partir
da greve de 1919:
Federação dos Trabalhadores Bahianos; Syndicato dos Pedreiros, Carpinteiros
e Demais Classes; Syndicato dos Productores de Marcenaria; Sociedade União
Defensora dos Sapateiros; Sociedade União dos Operarios de Padaria; Liga
Operaria dos Alfaiates da Bahia; Sociedade União dos Marmoristas; Sociedade
União dos Foguistas Terrestres da Bahia; Sociedade União geral dos
Metalurgicos da Bahia; Sociedade Defensora dos Eletricistas; Sociedade
União Defensora dos Operarios de Ferrovia; União dos Empregados de Luz e
Força da Bahia; Sociedade de Resistencia Protectora dos Operarios de S. Felix
e Cachoeira; União de Defeza Proletaria de Muritba; Sociedade União dos
Carregadores da Bahia; Gremio dos machinistas da Marinha Civil; Sociedade
União dos Foguistas; União dos Operarios Estivadores; Associação dos
Marinheiros e Remadores; União dos Conductores de Carroças da Bahia e
União Graphica Bahiana68.
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Neste mesmo ano, o periódico O Germinal69 saudou a primeira greve geral da
Bahia, afirmando que ela se tornou um marco, pois foi a partir daquele momento que os
trabalhadores de fiação e tecelagem despertaram para a defesa de seus direitos,
materializada na fundação da Sociedade União Geral dos Tecelões da Bahia. Ainda, de
acordo com este periódico, o movimento ocorrido em junho teria obtido algumas
melhorias para os trabalhadores, tais como: aumento do salário, diminuição de horas de
trabalho e igualdade de remuneração entre homens e mulheres.
Contudo, o crescimento do movimento operário e o aprimoramento da
organização sindical tiveram seu melhor momento com iniciativa da realização do I
Congresso dos Trabalhadores Baianos, ocorrido entre 14 e 20 de julho de 1919, sob a
direção de Agripino Nazareth e composto por dez sindicatos e vinte e seis delegados. O I
Congresso dos Trabalhadores Baianos teve como marco significativo a forte influência
na posterior criação da Federação dos Trabalhadores Baianos (FTB), fundada em 13 de
fevereiro de 1920, e que em apenas seis meses já agregava 16 sindicatos e mais de 25 mil
trabalhadores.
A hegemonia das correntes sindicais reformistas foi preponderante na formação
tanto do Congresso, quanto da Federação dos Trabalhadores Baianos, assim como em
tantas outras partes do Brasil. A base do sindicalismo reformista esteve presente de forma
ampla e consolidada no Brasil, em contraponto, ao sindicalismo revolucionário, cuja
penetração era mais acentuada em São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul,
porém não predominante em outras regiões do país.
O sindicalismo reformista tratava de orientar a ação coletiva dos trabalhadores sob
uma perspectiva que objetivava a conquista aos operários no interior do sistema
capitalista vigente, não compartilhando, ou até mesmo evitando, qualquer perspectiva
revolucionária. Deste modo, vislumbrava o Estado como um agente mediador, capaz de

69

Germinal. Bahia, n. 1, ano 1, 19 de março de 1920, p. 3.

154

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

estabelecer uma relação de troca, na qual o Estado e os seus representantes forneciam
apoio a reivindicações da classe operária, ao passo que os operários poderiam retribuir
com apoio político, a ser manifestado de diversas formas. Com isso, o sindicalismo
reformista entrava em desacordo com a perspectiva dos libertários anarquistas, para quem
o Estado estava sempre comprometido com os interesses das elites e classes dominantes.
Neste sentido, para Castellucci, a relação do movimento operário baiano com o
Estado passou a se constituir pela intervenção política da classe operária com o objetivo
de integrar a ordem política e social em curso. Contudo, verificou-se que a ocorrência
dessa participação política não colocava em risco ou mesmo não buscava intervir na
ordem social vigente detentora do domínio político e econômico e do direito de
propriedade, representada pelas elites oligárquicas.
Ao final, restou-se convincente que o movimento operário baiano visava alcançar
reformas sociais que garantissem uma melhoria na qualidade de vida da classe operária,
ao tempo em que também buscava a quebra do monopólio do poder representativo
estabelecido pelas classes dominantes, com a finalidade de conferir maior dimensão a
representação política e social dos trabalhadores operários.

Pernambuco
Durante a Primeira República, o Recife, assim como a cidade de Salvador, era
considerada uma das cidades mais vultosas do país e especialmente no final da década de
1910 esteve marcado por importantes experiências de organização de trabalhadores, com
a mobilização de grandes greves, considerando-se a carestia de vida, as condições de
trabalho insalubres e a repercussão da conjuntura internacional, notadamente os
acontecimentos relacionados à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Russa.
De acordo com Antonio Paulo de Morais Rezende (2005), as reivindicações de
trabalhadores em Pernambuco remontam ao Império. O autor localiza a greve dos
trabalhadores portuários, em 1812, demandando melhores salários e condições de
trabalho; a greve dos tecelões da Fábrica da Madalena, em 1880; de modo similar, destaca
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que romperam greves dos ferroviários e remadores, em 1902 e dos estivadores no ano
seguinte. Tais greves eram consideradas espontâneas, pois neste período o movimento
operário era incipiente e encontrava-se bastante desarticulado.
Entretanto, após a realização do Primeiro Congresso Operário Brasileiro, em
1906, houve um afluxo de greves por todo o país. Em Pernambuco, despontaram diversas
greves do setor de transportes: de condutores e cocheiros da Cia Ferro-Carril e de
trabalhadores portuários, ambas em 1906; greve de trabalhadores do porto, em 1907; e,
no ano seguinte, nova greve dos operários da Ferro-Carril, reivindicando melhores
salários, utilizando como mediador o Secretário do estado, Elpídio de Figueiredo
(REZENDE, 2005).
Contudo, a primeira grande greve do período foi deflagrada no início de 1909, na
viação férrea Great Western, quando grevistas paralisaram os trens por doze dias,
exigindo aumento dos vencimentos e protestando contra os privilégios que gozavam os
trabalhadores estrangeiros. A greve ainda se estendeu aos estados do Rio Grande do
Norte, Paraíba e Alagoas, apesar dos limites de divulgação do período.
De modo semelhante ao que ocorreu em outros estados, as primeiras tentativas de
mobilizar os trabalhadores pernambucanos partiu da ação dos socialistas. Conforme
Rezende, a presença dos anarquistas apenas se tornaria marcante a partir de 1914, por
meio da ação de militantes anarquistas ligados à Confederação Operária Brasileira. Caso
do militante José Elias da Silva, sindicalista radicado no Rio de Janeiro, que buscou
arregimentar trabalhadores em Pernambuco sob a orientação do sindicalismo
revolucionário, ao propagar, pelo Nordeste, as resoluções do II Congresso Operário
Brasileiro.
Os socialistas, organizados na Confederação Operária de Pernambuco (COP), se
atrelaram à política oficial, e empreenderam esforços para minorar os efeitos das
manifestações mais combativas de outros setores do operariado. Foi principalmente nos
governos do general Emídio Dantas Barreto (1911-1915) e de Manoel Antônio Pereira
Borba (1915-1919), que procederam como os “verdadeiros representantes” dos anseios
da classe operária (REZENDE, 2005).
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A atuação dos socialistas na imprensa, pode ser observada por meio do jornal O
Luctador70, órgão da Confederação Operária de Pernambuco (COP), de 1914. Desde o
princípio, o periódico manifesta sua orientação reformista. Isso pode ser observado
quando declara apoio ao governo do general Dantas Barreto, traçando um comparativo
entre as condições dos trabalhadores pernambucanos antes, sob o que caracteriza de um
regime oligárquico de quatro anos, e após três anos do governo de Dantas Barreto. Neste
artigo, intitulado de “19 de dezembro”71 consta ainda que Dantas seria um defensor do
interesse coletivo e amigo da classe operária.
No mesmo sentido, em outra matéria intitulada de “Habitações operarias” nesta
edição de O Luctador72, que tem por objetivo denunciar o não cumprimento de uma
construção de habitações operárias, há reclamações de que o governo do estado de
Pernambuco teria feito concessões lucrativas aos construtores em demasia, porém, em
seguida, defende que o problema logo seria resolvido, pois Dantas Barreto defenderia sua
causa, visto que já realizara uma série de melhorias assistenciais no estado, tais como:
bonde elétrico; assistência pública; remodelação de escolas; concerto de finanças
variadas; e que implementaria novos esgotos e água em abundância.
Esta edição apresenta uma lista das associações operárias reunidas na
Confederação Operária de Pernambuco (COP), ao lado do nome de seus respectivos
presidentes, em que podemos observar quais as categorias encontravam-se organizadas
em torno da COP:
Associação dos foguistas - Pedro Ferreira Filho; União Particular dos
Companheiros - Luiz F. Botelho; Associação dos Marcineiros E Carpinas José Floro de Souza Monteiro; Liga Protetora dos Alfaites - José Iguacio de
Barros; Sociedade Beneficente dos Barbeiros - Melciades Barbosa; Uniões dos
Patrões e Arraes - Caetano Fegueira Lima; Sociedade Abrigo dos Artistas
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Graphicos - João Saraiva; Sociedade 5 de Novembro dos Talhadores - Manoel
Pacheco Raposo; Colligação Caizeral - Belmiro Guedes; Associação dos
Artistas Culinarios - Luiz Cancio J. dos Santos; Associação dos Machinistas Francisco A. Almeida Lima; Associação dos Operarios Metalurgicos Tiburcio Guilherme de Assis; Experiente da Associação dos Sapateiros - João
Gabriel das Chagas; Liga Protetora dos Pintores - Jeronymo da Motta;
Sociedade dos Artistas e Operarios de Olinda - Paulo J. de Souza; Sociedade
dos Artistas Mechanicos e Liberaes - Christiano Martins Pereira.73

No ano de 1917, encaminhou-se uma nova onda de greves em diversos locais do
país, tendo em vista os acontecimentos que influenciaram as mobilizações populares,
como os eventos relacionados à Revolução Russa - que estimulou com o seu modelo a
esperança de mudanças em todo o mundo. No Recife não foi diferente. Uma paralisação
de trabalhadores foi organizada pelas lideranças libertárias, exigindo a jornada de oito
horas diárias, a equiparação dos salários entre homens e mulheres, bem como melhorias
nas condições de trabalho, especialmente no que tange à higiene no local de trabalho.
A greve atingiu diversas categorias de trabalhadores e sofreu dura repressão por
parte do Presidente de Estado, Manoel Borba, enquanto o Chefe de Polícia de seu
governo, Antonio Guimarães, negociava com a Confederação Operária de Pernambuco
(COP). Após intensa repressão, ocorreu um refluxo do sindicalismo revolucionário e da
atuação dos anarquistas. Acerca da relevância da greve de 1917, Antonio Rezende
comenta:
A greve de 1917 representou, comparada com as anteriores, um verdadeiro
salto em termos de organização, embora não conseguisse o atendimento de
suas exigências. A atuação repressiva da polícia, o desempenho de seu chefe,
Antônio Guimarães, com a colaboração da COP, deixaram pouco espaço de
manobra para os grevistas. Por outro lado, os patrões pressionados sentiram-se
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ameaçados pelos prejuízos e pelas “desordens” e foram inflexíveis nas
negociações. Além do mais, acusavam, ajudados por parte da imprensa, os
operários de estar contribuindo para o agravamento da crise econômica com a
paralisação (REZENDE, 2011, p. 19).

De acordo com Frederico Bartz (2015), a partir de 1918, as associações operárias
organizadas no Recife enfrentariam um processo de reorganização, com a centralização
dos sindicatos mais combativos em volta do jornal Tribuna do Povo, organizado por
Antônio Bernardo Canellas - militante anarquista recém advindo do estado de Alagoas.
Canellas foi um dos principais líderes do movimento operário alagoano, que
posteriormente desempenharia um papel decisivo na história do Partido Comunista
Brasileiro.
O jornal Tribuna do Povo tinha por orientação o sindicalismo revolucionário e o
anarquismo e estimulou a reorganização da Federação de Resistência das Classes
trabalhadoras de Pernambuco, de orientação sindicalista. Ao passo em que Joaquim
Pimenta, professor da Faculdade de Direito do Recife, junto a outros estudantes e
bacharéis da mesma universidade, como Cristiano Cordeiro e Rodolpho Coutinho,
aproximavam-se, cada vez mais, do movimento operário.
O professor socialista Joaquim Pimenta tinha relações com membros da elite
política local e apoiou o Presidente de estado Manoel Borba contra o general Dantas
Barreto nas eleições estaduais de 1915. Sua influência popular crescera após o desfecho
vitorioso da greve de 1919, na qual atuou como assessor de negociações.
No periódico O Luctador, sob o título de “Trechos escolhidos”74, encontramos
algumas ponderações sobre a importância da organização de trabalhadores, elaboradas
pelo bacharel em direito Hersilio de Souza, bem como, considerações sobre o conceito de
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socialismo, assinadas por Joaquim Pimenta, que podem indicar traços da concepção de
socialismo para os associados reunidos à Confederação Operária de Pernambuco.
O texto de Hersilio de Souza sublinha a importância da coletividade e da
cooperação mútua, a exemplo da constituição de greves, sindicatos e associações
operárias. Ele assinala que dentre todas as associações possíveis, a mais completa seria o
Estado, que teria por dever estender o direito à toda atividade cidadã. Quanto às forças
sociais, destaca que as mais importantes seriam capital e trabalho.
Quanto ao capital, este teria compreendido cedo qual o seu interesse e soube se
defender das exigências do trabalho. O trabalho, enfrentando constantemente
dificuldades, não soube impor ao primeiro um modo operante justo. Portanto, de acordo
com o autor, o Estado não deveria ficar impassível ante os dois. Se ele já intervém na
produção e na circulação de riquezas, também deveria intervir na distribuição delas. E se
já regula as horas de trabalho, higiene, casos de acidentes, indenização por danos nas
fábricas, deveria, do mesmo modo, resolver o problema salarial.
Por outro lado, Joaquim Pimenta em suas considerações sobre o socialismo,
mostra-se mais retórico e maniqueísta, a exemplo do trecho que selecionamos a seguir:
O socialismo não é propriamente uma questão de escolas, nem de partidos;
porque estes passam, emquanto, o facto que provocou sua formação,
permanece alheio ao subjetivismo individual que os anima. Não quero concluir
com isto na condemnação in lumine de todas doutrinas socialistas; não. Si
algumas são utopicas, como as que sonham com a igualdade absoluta, si outras
são absurdas, quando pregam a destruição do capital, não se infira então d'ahi
que o socialismo seja mal. Si não é um mal, porque no fundo é a mais elevada
manifestação do altruismo (...)75
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Desse modo, conforme Bartz (2015) pontuou, em Pernambuco, durante a década
de 1920, coabitaram duas federações de associações sindicais, a Federação de Resistência
das Classes Trabalhadoras de Pernambuco, na qual se agruparam aqueles que apoiavam
o professor Joaquim Pimenta, e a Federação Sindicalista de Pernambuco, nesta, por sua
vez, encontrava-se os que concordavam com a orientação política de Antônio Canellas.
Entretanto, o embate entre as duas federações só teria resolução quando ambas
organizações se dissolveram, formando uma nova federação, a denominada União Geral
dos Trabalhadores de Pernambuco, fundada em setembro de 1920.

Considerações finais
Acerca do movimento operário na Bahia e de suas relações com o Estado,
podemos considerar que o mesmo, no período da Primeira República, a partir da
organização sindical e da sua intervenção política, buscou desempenhar o papel de
representante dos interesses da classe operária baiana, dando seguimento e voz às
reivindicações e lutas operárias, perante o poder do Estado.
A participação de grupos socialistas por meio da intervenção na política com o
objetivo de alcançar reformas sociais previstas em lei foi a tática sindical hegemônica em
Salvador. Na medida em que também impulsionou o Estado e seus governantes, em
momentos de crise e de conflitos internos, a não responderem na maioria das vezes às
lutas sociais com ações repressivas, mas, a se mostrarem mais atentos e abertos para
firmar acordos entre representantes da classe operária, das oligarquias e dos partidos
conservadores.
Em relação ao movimento operário pernambucano, podemos considerar que este,
tal como o caso baiano, no mesmo período, apresentou amplas experiências de
mobilização de trabalhadores. Entre as principais características do movimento operário
em Pernambuco, destacam-se a convivência e as disputas internas de líderes libertários
com socialistas reformistas, bem como, a presença de membros da elite intelectual e da
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política local no movimento de organização de trabalhadores, a exemplo do professor
socialista Joaquim Pimenta.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o perfil da população de um bairro periférico do
município de Campina Grande chamado “Novo Bodocongó”, conhecido popularmente
como “Vila dos Teimosos”. Buscamos perceber que esse perfil possui uma raiz histórica,
tendo em vista que precisamos levar em consideração o fato de que a “Vila dos Teimosos”
é um bairro resultante de um processo de ocupação ocorrido no início da década de 1980.
Para o desenvolvimento da nossa análise consideramos aspectos como escolaridade,
profissão e os motivos que levaram estes moradores a vir morar no bairro. Para tanto,
analisamos um conjunto de questionários aplicados com os moradores pelo subprojeto de
pesquisa “A luta por moradia e a redefinição do espaço urbano em Campina Grande –
1964 – 1990” no ano de 1992.
Palavras-chave: Vila dos Teimosos; Bairro Periférico; Ocupação

Introdução
A questão da moradia no Brasil é um problema que se arrasta desde os seus
primórdios, com a forma como as terras do país foram divididas e perpetuadas nas mãos
dos mesmos grupos durante séculos. Desde a invasão dos portugueses no Brasil e, com
isto, a divisão das sesmarias de forma completamente arbitrária ou com a lei de terras de
1850, que apenas reforçou o caráter exclusivista do domínio de terras, legitimando os
latifúndios existentes, uma vez que a terra passou a ser comprada apenas por dinheiro e
os mais pobres não tinham condições de obtê-las.
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Com os processos de modernização do país, a partir do início do século XX, vimos
a história do Brasil ser marcada por momentos de tensão envolvendo o território urbano
e as reivindicações por moradia, conflitos entre uma classe cujo os interesses eram
representados pelo Estado e outra que se via prejudicada pelas decisões tomadas por este
mesmo Estado. Um exemplo bem emblemático disso foi o processo de modernização do
Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos, sob o governo de Rodrigues Alves, processo
esse que motivou a Revolta da Vacina (1904), pois tentava expulsar os pobres do espaço
central da cidade na sua marcha pela higienização.
A partir do século XX, mais enfaticamente na segunda metade do século, vemos
Campina Grande acompanhar esse processo de modernização e em meados do século já
podemos observar alguns casos de ocupação de terrenos acontecendo. Casos como do
Pedregal, Cachoeira, Malvinas e, nosso objeto, Vila dos Teimosos. A ocupação da Vila
dos Teimosos também representa as marcas dessa forma de organização da cidade onde
os mais pobres se veem cada vez mais empurrados para as margens das cidades, em locais
com pouca ou nenhuma infraestrutura, como saneamento básico.
Esta ocupação se deu no ano de 1982 às margens do Açude de Bodocongó, local
que ficava próximo a um prédio do IML (prédio que hoje já não mais existente nas
redondezas do bairro) e do prédio do CCBS da UFCG (campus da UFPB na época). Com
o tempo e a intervenção de figuras do governo as pessoas que antes moravam neste local
acabaram migrando para um espaço um pouco mais afastado do Açude de Bodocongó,
devido os problemas recorrentes nos períodos de chuva. Podemos observar melhor a
localização do bairro na imagem abaixo, mais especificamente onde temos circulado de
amarelo.
Imagem 1: Localização da Vila dos Teimosos.
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Fonte: Google Maps (2019).

O contexto histórico em que a ocupação da Vila dos Teimosos se insere é o
seguinte: por um lado, um grande fluxo de pessoas que vinham de regiões que circundam
Campina Grande estavam se deslocando para a cidade (pessoas que, em grande parte,
buscavam melhores condições de vida e emprego e que acreditavam que as encontrariam
na zona urbana) e por outro, o crescimento populacional dentro da própria cidade que
estava cada vez maior. Com o processo de modernização e industrialização pelo qual a
cidade passava podíamos observar que de fato as oportunidades de empregos existiam,
contudo, a forma acelerada como ocorreu o aumento demográfico repercutiu em graves
problemas habitacionais na estrutura da cidade, “assim, as cidades vão se tornando mais
congestionadas, superpovoadas, violentas e às voltas com uma infraestrutura deficiente
em todos os aspectos, piorando a qualidade de vida dos velhos e novos moradores”
(LIMA, 2012, p. 177).
Nessa busca para ter onde morar, vemos acontecer o nascimento da ocupação dos
Teimosos. Como veremos mais à frente nas discussões que desenvolvemos, o perfil dos
moradores muito tem a dizer sobre esse contexto ao qual nos referimos. Iremos observar,
a partir de questionários do subprojeto de pesquisa do Prof. Dr. Iranilson Buriti “A luta
por moradia e a redefinição do espaço urbano em Campina Grande – 1964 – 1990” que
se encontram no SEDHIR (arquivo existente na UFCG), alguns aspectos como de onde
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provinha a renda dessas pessoas, quantos eram alfabetizados, quantos eram oriundos do
campo e, por fim, os motivos que os levaram a vir morar em Campina Grande, mais
especificamente, na Vila dos Teimosos.
Mas antes de partimos para os dados, acreditamos que seja importante
explicarmos o porquê desse nome “Vila dos Teimosos” que usamos aqui repetidas vezes.
O nome oficial, e com isto quero dizer o nome que aparece nas buscas na internet e nas
correspondências que chegam nele, é “Novo Bodocongó”, contudo ele é popularmente
conhecidos por todos os moradores e mesmo por habitantes de outras bairros de Campina
Grande por este nome de Vila dos Teimosos, isto se dá pelo seu processo de
desenvolvimento.
Como dito anteriormente, trata-se de um bairro resultante de um processo de
ocupação, este fato ocorreu em 1982, tendo início mais especificamente por volta de
setembro deste ano. Durante esse processo os moradores tiveram que enfrentar grandes
dificuldades para garantir seu direito à moradia, após conversas com os moradores atuais,
alguns que chegaram a participar da referida ocupação, descobrimos que além de lidar
com a repressão por parte da polícia, que por diversas vezes a mando dos governantes
tentou despejar os moradores de suas humildes casas, o Açude de Bodocongó costumava
encher facilmente e inundava os casebres dos moradores. Porém, no final nenhum desses
elementos conseguiram expulsar os moradores que reconstruíam suas casas e resistiam
todos dias, com isto, o local ficou conhecido como Vila dos Teimosos, pois seus
moradores se recusavam a aceitar simplesmente as repressões e dificuldades que
passavam e teimavam a se instalar naquele local.
De frente com os dados: detalhes sobre o perfil dos moradores da Vila dos Teimosos
no ano de 1992
Os dados que aqui vamos analisar são do ano de 1992, fruto de um subprojeto de
pesquisa do professor Iranilson Buriti intitulado “A luta por moradia e a redefinição do
espaço urbano em Campina Grande – 1964 – 1990”. Esse projeto recolheu informações
com os moradores de diversos bairros como Malvinas, José Pinheiro, Cachoeira, Monte
Santo e Vila dos Teimosos. Quando analisamos as fichas de questionários referentes a
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Vila dos Teimosos pudemos observar que ao todo 32 pessoas responderam as questões
postas pelo subprojeto, sendo entre elas 11 homens e 21 mulheres, com idades variantes
entre 28 e 88 anos. Como podemos ver na tabela abaixo:
Tabela 1 – Pessoas consultadas
Homens

Mulheres

Total

11

21

32

Fonte: Elaborada pela autora com base nos documentos do subprojeto já mencionado.

Ainda dentro desse universo de pessoas, foi questionado também qual era a fonte
de renda de cada um. Neste caso, vinte quatro pessoas responderam e outras oito não. Os
dados coletados foram de que cerca de 16% da população da Vila dos Teimosos
trabalhava neste ano com comércio, mais especificamente vendendo coisas como picolé
e água sanitárias e alguns possuindo pequenos fiteiros/bodegas. Outros parte, cuja soma
gira em torno de 6% trabalham lavando roupas para outras pessoas, 16% dos moradores
eram aposentados (as).
Cerca de 3% não possuíam nenhum tipo de renda fixa, mas trabalhavam com
“bicos”, que eram basicamente empregos temporários e ocasionais, 12% são domésticas
e trabalham em casas fazendo faxina, 22% não trabalham e dependiam financeiramente
de outras pessoas (como maridos e mães) e, por fim, 25% das pessoas consultadas não
responderam ao questionamento sobre qual era sua renda naquele momento. Podemos
observar esses dados mais claramente no gráfico a seguir.
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos documentos do subprojeto já mencionado.

Com isso, podemos perceber que todas as pessoas que responderam sobre sua
fonte de renda não possuem nenhum tipo de vínculo empregatício, sendo adeptos de
trabalhos que são, em geral, autônomos como são os casos das pequenas vendas em casa
e fornecimento de serviços, como lavar roupas e faxinas. Ainda, uma grande quantidade
de pessoas (mais especificamente mulheres) dependem financeiramente de seus maridos
e não trabalham de forma alguma. Percebemos então que o perfil econômico desse bairro
é claramente de pessoas pobres, levando em conta as profissões e formas de trabalho
citadas acima.
Outro fator observado foi a escolarização dos moradores, mais especificamente se
essas pessoas sabiam o básico: ler. Consideramos este como um traço marcante para
pensarmos sobre quem são essas pessoas que chamamos aqui de “Teimosos”. A partir
deste questionamento pudemos perceber que uma quantidade muito grande de pessoas
que residiam nesse bairro no ano de 1992 não era alfabetizada, um problema dos
documentos que tivemos acesso é que não é possível saber quais foram os motivos que
levaram essa fração tão alta da população a não ser alfabetizada, se era devido à falta de
escolas onde viviam, falta de apoio para garantir a permanência deles na escola ou
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quaisquer outros motivos que tenham levado a esses resultados. De toda forma, os dados
alcançados são os seguintes:
Tabela 2 – Pessoas alfabetizadas
Sabem ler

Não sabem ler

Não responderam

9

22

1

Fonte: Elaborada pela autora com base nos documentos do subprojeto já mencionado.

Ou seja, 69% da população da Vila dos Teimosos é composta por pessoas pobres
que não foram alfabetizadas, que podem ou não ter tido acesso à escola. Este é um dado
alarmante do descaso público e a falta de oportunidade de acesso e/ou permanência das
nossas populações pobres à escola.
A origem dessas pessoas também é um elemento interessante que dialoga com
uma questão bem marcante na história do desenvolvimento das cidades a partir do século
XX, em especial a partir dos seus meados. Uma das causas do aumento acelerado de
pessoas nas cidades, o conhecido crescimento demográfico do século XX, foi o êxodo
rural. Em busca de melhores condições que supostamente a cidade ofereceria muitas
pessoas abandonaram o campo e partiram para os centros urbanos, mas não apenas para
o eixo Rio – São Paulo como pode-se imaginar, o aumento nas cidades de menor porte
também foi considerável, vamos observar os números apurados ao se questionar a origem
dos Teimosos:
Tabela 3 – Local de origem
Cidade

Campo

Não responderam

9

22

1

Fonte: Elaborada pela autora com base nos documentos do subprojeto já mencionado.

Como é possível observar, cerca de 69% da população consultada respondeu que
sua origem é a zona rural. Além disso, podemos pontuar também que muitas pessoas
vieram de cidades da Paraíba, ou seja, não apenas da zona rural de Campina, mas de zonas
rurais de outras cidades também, é o caso de Esperança, Alagoa Nova, São José da Mata
(distrito de Campina Grande), Puxinanã, Teixeira, Juazeirinho, Patos, Souza, Areial,
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Piancó, Alagoa Grande e Alcantil. Também houve casos de pessoas que vieram de
cidades de fora do estado, como Equador (RN), Afogados de Ingazeira (PE), Iguaracy
(PE) e do Ceará (cidade não especificada).
Juntando todos esses dados que citamos até o momento ao longo deste artigo
podemos dizer que tínhamos na Vila dos Teimosos no ano de 1992 uma população pobre,
que trabalhava de forma autônoma e com atividades de pouca remuneração, uma maioria
não alfabetizada e com origens rurais. Essa é de fato uma realidade bastante recorrente
dentro do contexto ao qual nos referimos, se pensarmos nos bairros periféricos existentes
não apenas em Campina Grande, mas também em outras localidades do Brasil. Sobre esse
quadro seguimos as observações traçadas por Lima ao se referir às migrações de pessoas
da zona rural para a zona urbana,
Para os imigrantes, os grandes centros urbanos passam de ponto de atração a
martírio em pouco tempo. Estes novos moradores, em sua maioria, chegam aos
grandes centros, em péssimas condições físicas, psicológicas e financeiras,
além de a maioria ter pouca ou nenhuma qualificação profissional.
Consequentemente, terão dificuldades de adaptação às novas condições de
vida e trabalho o que os obriga a se ocuparem em atividades com baixa
remuneração e fixarem residência em favelas ou em áreas de risco, próximo a
rios, mangues e encosto de morros, na periferia dos grandes centros, em
condições tão precárias, quanto às que os expulsaram de sua terra natal.

Essa imagem descrita acima é justamente o que percebemos ao nos defrontar com
os dados sobre a população da Vila dos Teimosos no ano de 1992 (apenas 10 anos depois
do início da ocupação), como já viemos observando. Fica claro que não é uma mera
coincidência o fato de que ao observamos o perfil dos moradores de uma área com este
tipo de formação histórica a sua grande maioria dos moradores (se não, todos) seja de
homens e mulheres pobres que ocupam seu tempo com trabalhos que não oferecem boas
condições de remuneração, isso quando não se veem desempregados e dependendo da
renda de outras pessoas para sobreviver.
O elemento que iremos observar por último mais uma vez ajuda a evidenciar ainda
mais essa característica da pobreza (característica esta que já enfatizamos algumas vezes
ao longo deste artigo), vemos os dados sobre os porquês dos (as) moradores (as) da Vila
dos Teimosos terem decido ir morar nesta área mesmo sabendo que esta não possuía o
mínimo de infraestrutura necessária para viver nela.
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Ao observar no gráfico a seguir podemos observar que nele a maioria das pessoas
que em 1992 estavam morando na Vila dos Teimosos estavam neste bairro porque não
tinham outra opção de onde morar, ou seja, 28% das pessoas confirmaram que não tinham
nenhuma outra alternativa senão viver ali, pois não tinham condições (financeiras) para
viver em outro lugar. Outras pessoas, equivalentes a 16%, disseram que foram morar na
Vila dos Teimosos porque pagavam aluguel onde moravam antes e com isso concluímos
que mais uma a questão financeira foi determinante para que essas pessoas fossem morar
neste bairro.

Fonte: Elaborada pela autora com base nos documentos do subprojeto já mencionado.

Em seguida vemos com 10% dois motivos: o fato de terem comprado uma casa
no local e a falta de condições para viver em um lugar que considerassem melhor, ambas
nos parecem serem bastante parecidas. Se por um lado temos a falta de condições para
viver em um lugar “melhor” (leia-se, provavelmente, com uma estrutura adequada e uma
localização mais próxima das outras áreas da cidade), ter comprado uma casa neste bairro
e não em outro lugar nos leva a crer que essas pessoas também não tinham condições para
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comprar uma casa em uma bairro melhor (“melhor” levando em consideração os critérios
citados anteriormente).
Com 9% temos outros dois motivos: o primeiro de que escolheu viver neste bairro
e o segundo o fato de considerar o bairro bom para se viver. Essa mesma quantidade de
pessoas não responderam o questionamento sobre os motivos de ter ido morar na Vila dos
teimosos. Outros 6% afirmaram que o bairro/cidade onde moravam antes de se mudarem
para a Vila era ruim e por isso escolherem a Vila dos Teimosos para viver e, por fim, 3%
disseram que precisavam de um lugar para morar e a Vila foi a opção viável que lhes
apareceu naquele momento.
Dessa forma, observamos que a maioria dos moradores da Vila dos Teimosos não
fizeram, necessariamente, uma escolha ao vir morar neste bairro. Na verdade, muitos
desses moradores se viram quase obrigados pelas condições que vivenciavam a ir morar
naquele lugar, apesar das dificuldades que poderiam enfrentar em um bairro com pouca
ou quase nenhuma infraestrutura (sem calçamento, esgoto, afastada das demais áreas da
cidade na época, próxima a um açude que costumava sangrar e inundar as casas e com
vegetação alta por todos lados).
Conclusão
A Vila dos Teimosos, ou Novo Bodocongó, é um bairro que sua existência em si
conta um pouco sobre a história da cidade de Campina Grande. Nos fala sobre como a
existência de processos excludentes ao longo do processo de formação da cidade
resultaram em situações pouco favoráveis para muitos de seus moradores, em especial, a
população mais carente que nela vive, levando-os a vivenciar experiências que levavam
a precisar buscar diferentes formas para sobreviver, dadas as condições objetivas nas
quais eles estavam inseridos.
Essa ocupação ocorrida em setembro de 1982, como relatado por moradores e
possível de se confirmar através de jornais da época, representa a forma como os espaços
da cidade não foram pensados dando prioridade aos anseios da população mais pobre, de
trabalhadores e trabalhadoras. Tendo em vista que podemos observar além da repressão
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sofrida por eles (que deu nome ao bairro), a falta de políticas que acolhessem essas
pessoas advindas, em sua maioria, do campo.
O perfil por nós observado, foi de uma população bastante fragilizada, homens e
mulheres com poucas opções para exercer seu direito à moradia. Eram trabalhadores e
trabalhadoras autônomos (as), domésticas, lavadoras de roupa, aposentados (as), donos
de pequenos fiteiros e outros sem qualquer outro tipo de renda que dependiam de outras
pessoas, vivendo em um local com pouco ou praticamente nenhum resquício de
saneamento básico.
Como dito anteriormente, em sua maioria oriundos da zona rural, seja esta da
própria cidade de Campina Grande, de cidades circunvizinhas ou mesmo de outros
estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Pouco letrados, uma vez que
mais da metade da população consultada não possuía pouco ou nenhum grau de
escolarização, a ponto de não saber ler.
Isso faz com que nos questionemos sobre que tipo de cidades vivemos onde
enquanto parte da população vive luxuosamente ou onde inúmeros imóveis permanecem
vazios esperando aumentar sua valorização (uma das formas de especulação imobiliária)
e sem exercer sua função social, outro conjunto de pessoas (este bem maior) vive em
situações de grande pobreza e sob condições que além de poderem prejudicar sua própria
saúde, exige deles enfrentar situações de repressão. Com isso, finalizamos com a
provocação de David Harvey em sua obra Cidades Rebeldes, pois acreditamos ser urgente
a necessidade de refletir sobre estas questões,
O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito ao acesso
individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar
e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos. Além
disso, é um direito mais coletivo que individual, uma vez que reinventar a
cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo sobre o
processo de urbanização. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e a
nossas cidades [...] é um dos nossos direitos humanos mais preciosos, ainda
que um dos mais desprezados. Qual seria, então, a melhor forma de exercê-lo?
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RESUMO
O Objetivo do presente artigo é discutir as formas de resistência da esquerda à ditadura
militar (1964-1986), discutindo uma possível narrativa a partir da análise da reportagem
intitulada “Às Armas: Ditadura cortou toda a possibilidade de contestação democrática”.
De acordo com a reportagem em questão, os grupos de esquerda acabaram ‘obrigados’ à
luta armada”. A publicação foi veiculada na Revista Caros Amigos (fascículo 6, ano de
2007) e tinha como foco a luta armada da esquerda, como forma de contestar e reagir a
truculência da ditadura. Na época, as organizações de esquerda se articularam com
objetivos claros e específicos de combater à ditadura, coordenadas por lideranças que,
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muitas vezes apresentavam dissidências entre elas quanto a forma e o modo de combater
a ditadura. Para tecer tais reflexões torna-se necessário levar em consideração
perspectivas relevantes como Fico (2004), Pereira (2011), entre outras que possuem
importantes discussões sobre os movimentos de luta dos grupos de periferia e da classe
média no contexto da censura e repressão no Brasil.
Palavras-Chave: Ditadura; Resistência; Esquerda; Censura.

PRIMEIRAS PALAVRAS

O espectro ditatorial dos governos militares volta a rondar o Brasil no atual
contexto. A ascensão de grupos considerados de extrema direita aos quadros políticos do
país, tanto no executivo como no legislativo, desperta um sentimento que pensávamos ter
sido reprimido há muito tempo no Brasil: o medo do cerceamento das liberdades civis. A
polarização de parte significativa da população entre esquerda e direita, ao menos nos
discursos, remete nossas reflexões históricas ao período pré-1964, quando a caça ao
comunismo se concretizava nas mais diversas perseguições. Se é verdade que a história
se repete enquanto tragédia e depois enquanto farsa, é bem complexo entender a trágica
farsa que circunda o velho-novo discurso da família com Deus e da segurança dos regimes
totalitários. Esse contexto, apresenta-se como impulsionador das discussões que se
seguem, com o objetivo de entendermos as formas de resistência do período conhecido
como Ditadura Civil-Militar.
Assim, buscamos discutir as formas de resistência da esquerda à ditadura,
construindo uma narrativa problematizadora a partir da análise da Revista Caros Amigos,
intitula “Às Armas: Ditadura cortou toda a possibilidade de contestação democrática”. De
acordo com a reportagem, parte dos grupos de esquerda da época acabaram pressionados
a optar pela luta armada, pois com a democracia esfacelada, suas reivindicações e
demandas não eram ouvidas e, muito menos, atendidas; ao contrário, eram reprimidas
com violência. Para tecer tais reflexões, pautamo-nos em perspectivas como FICO (2004)
que possui importantes discussões em relação aos movimentos de luta dos grupos de
periferia e da classe média.
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Para organizar melhor o texto, propomo-nos, em um primeiro momento,
contextualizar o período militar no Brasil para, em seguida, discutirmos a reportagem e
imagem da Revista Caros Amigos, nos tópicos que se seguem.

1. O CONTEXTO DA DITADURA MILITAR NO BRASIL
O dia 31 de março de 1964, marcou um período inesquecível e nebuloso para a
história do Brasil. Ali se iniciava um dos períodos mais violentos para com os direitos
individuais da história política do nosso país. O presidente João Goulart foi afastado da
presidência e se iniciou, aos poucos, o governo militar, que resultaria em uma ditadura
opressora.
O exercício do poder ditatorial se deu de forma organizada e articulada. A ditadura
brasileira (1964-1985) exerceu uma forte repressão, baseada em uma rede de segurança e
vigilância, apoiada em órgãos e instrumentos jurídicos e militares de segurança nacional.
Nesse sentido, “a montagem do esquema de repressão envolveu a busca de conhecimento
específico”. (PEREIRA, 2011, p.218). Os militares dispuseram de conhecimentos
científicos, psicológicos e judiciários no exercício das práticas de torturas e investigações.
A repressão e a censura civil e política foram marcas indeléveis do regime militar
no Brasil. Os militares divulgavam a necessidade de uma sociedade ordenada no tripé
pátria, família e religião. Assim, o intuito era eliminar toda ameaça que representasse
contrariedade a esse projeto de governo.
Os comunistas tornaram-se a grande ameaça e medo dos militares, eles pregavam
a necessidade de proteger a sociedade e a pátria desses inimigos que, de alguma forma,
no imaginário social queriam desorganizar o curso de desenvolvimento do Brasil.
Para a manutenção do governo e para a defesa da pátria, os militares investiram
em um pesado aparelho repressivo, um braço forte e organizado de “defesa social e
política do Estado”. Para dar conta de seu governo autoritário, “a partir de 1964, gestouse um projeto repressivo global, fundamentado na perspectiva da "utopia autoritária",
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segundo a qual seria possível eliminar o comunismo, a "subversão", a corrupção, etc”
(FICO, 2004, p.36).
A imposição do governo militar não se podia dar aleatoriamente, numa
demonstração de poder pelo poder, para se alcançar seus objetivos e se sustentarem,
alcançando o apoio de grande parte da população, os militares criaram e disseminaram
um conjunto de ideologias, ideias e concepções que fazia crer ser necessário a ditadura
no Brasil.
Disseminou-se no interior da sociedade um clima de incerteza e de instabilidade
e, aos poucos, se construía a ideia errônea, evidente, que o Brasil e sua sociedade era um
ambiente em que se fazia necessário e urgente o governo militar como forma de
reestabelecimento da ordem e da segurança para todos os cidadãos.
Sem a desestabilização (propaganda ideológica, mobilização da classe
média etc.) o golpe seria bastante difícil; sem a iniciativa militar,
impossível. Portanto, é preciso bem distinguir a atuação
desestabilizadora (a propaganda do Ipes e outras agências) da
conspiração golpista civil-militar, que em muitos momentos não passou
de retórica radical e somente se consolidou às vésperas do 31 de março.
(FICO,2014, p.55).

A disseminação de ideias auto vantajosas, propaganda ideológica e a mobilização
da classe média foram três fatores importantes, que contribuíram para a legitimação da
ditadura militar no poder.
As transformações estruturais do capitalismo brasileiro, a fragilidade
institucional do país, as incertezas que marcaram o governo de João
Goulart, a propaganda política do Ipes, a índole golpista dos
conspiradores, especialmente dos militares – todas são causas,
macroestruturais ou micrológicas, que devem ser levadas em conta, não
havendo nenhuma fragilidade teórica em considerarmos como razões
do golpe tanto os condicionantes estruturais quanto os processos
conjunturais ou os episódios imediatos. Que uma tal conjunção de
fatores adversos – esperamos todos – jamais se repita. (FICO, 2014,
p.56).
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A instauração da ditadura no ano de 1964 contou com uma rede de fatores que
auxiliaram na eclosão ditatorial.
Foi preciso construir uma rede de apoio dentro das forças armadas e,
por essa razão, alguns dos mais destacados associados ao Ipes e ao Ibad
foram oficiais dos mais influenciados na época. Tendo estimulado uma
atmosfera de inquietação política, conseguiram coordenar e integrar os
vários grupos militares, conspirando contra o governo, e, de certa
forma, proporcionar o exigido raciocínio estratégico para o golpe”.
(FICO,2014, p.51).

Fatores econômicos, políticos e sociais foram usados e a partir desse tripé e os
militares trabalharam para que fossem criados símbolos e ideologias que legitimavam o
governo. Além disso, é preciso destacar o apoio das classes médias e das forças armadas,
no entanto "se a preparação do golpe foi de fato, ‘’civil militar, no golpe, propriamente,
sobressaiu o papel dos militares. Foi indiscutível a preponderância dos militares, em
detrimento das lideranças golpistas civis”. (FICO, 2014, p.5).
Os militares investiam sempre na divulgação de elementos que demonstrassem a
positividade do regime e que atestassem a ideia de que a ditadura era vantajosa para a
sociedade e para o desenvolvimento do Brasil. A ideia de uma nação forte, os ideários
cristãos associados ao Estado, a valorização da família e a concepção de ordem e
progresso foram elementos importantes para respaldar a ditadura militar da época.
Um elemento importante para criar um clima de homogeneidade e identidade de
um povo brasileiro, o futebol, especialmente as atuações vitoriosas da seleção brasileira
foram amplamente usadas pela ditadura, para criar junto ao povo e ao mundo a ideia de
que o Brasil estava muito bem; e próspero, e o povo estava feliz, e honrado, e todas essas
glórias eram feitos diretos ou indiretos do regime político vigente.
Em meio a tantas censuras, torturas e limitações da liberdade civil, propagandas
de jogos de futebol, nos quais o Brasil era vitorioso impulsionavam a popularidade do
Governo em meio à população. Muitas também eram as músicas que embalavam o regime
opressor, fazendo crer que o povo brasileiro estava feliz e satisfeito, imerso em um clima
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de progresso e desenvolvimento, quando na verdade boa parte da população estava
insatisfeita, machucada e torturada.
A ditadura divulgava resultados positivos para construir uma imagem de
benefícios para a sociedade. Realidades como o milagre econômico, momento de
crescimento na economia brasileira serviram de entusiasmo para os brasileiros,
alimentando um ideário de consumo da época. Esse fato serviu de aparato para um dos
governos mais duros da ditadura militar, o governo do General Médici, período que ficou
conhecido como Anos de Chumbo. Os militares queriam que todos acreditassem que o
progresso do Brasil, só podia ser feito mediante a ordem e a contenção do povo.
De 1964 a 1985 os militares se valeram de um arsenal de estratégias muitas vezes
questionáveis para se manter no poder, entre elas o mecanismo de necessidade de defesa
contra as ameaças ao regime, que representava a ordem e o bem comum. Criaram a ideia
e elegeram aqueles considerados subversivos, principalmente todos os que não
comungavam de suas ideias. Os militares acreditavam e fazia ser crível diante a sociedade
que “deveriam ser eliminados os ‘óbices’ ao ‘objetivo nacional permanente’ de
transformação do Brasil em uma potência mundial. (FICO, 2004, p.34). Era necessário
eliminar as barreiras do progresso nacional.
Os comunistas foram os principais inimigos eleitos pelos militares. Todos os que
lutavam contra o regime eram perseguidos, julgados, torturados e na pior das hipóteses
desapareciam sob os auspícios do Estado, o que, muitas vezes, equivalia a morte. Para
sustentar esse sistema eles contaram com o aparato judicial, que perseguia e punia os
subversivos.
Manipulações jurídicas e julgamentos políticos são úteis para um
regime autoritário, porque podem desmobilizar movimentos populares
de oposição com eficiência, reduzindo a necessidade de exercer a força;
porque granjeiam legitimidade para o regime ao mostrar que ele ‘joga
limpo’ com seus opositores; porque criam imagens políticas positivas
para o regime e negativas para a oposição. (COUTO, 2010, p.220).
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O arsenal jurídico além de auxiliar na “limpeza” dos inimigos, era um ponto de
apoio que legitimava e atestava a coerência do regime, pois se havia julgamento e
investigação, os militares queriam fazer crer que eles eram honestos perante seus
adversários. Isso levava mais uma vez à falsa ideia de um governo igualitário, interessado
no bem-estar da sociedade.
Era complicado para os grupos de esquerda receberem as ideologias construídas
pela ditadura, mas nem todos tinham percepção dos reais interesses da ditadura, além de
boa parcela da sociedade coadunar com as ações e ideias impostas pelo Estado.
Prevaleceu a indiferença da maioria da população. Sem consciência
política, desorganizada, desinformada, pobre e carente, o “povão” nem
tem noção precisa do que está acontecendo. Não participa, não é
ouvido. A verdade é que essa massa aprovará entusiasticamente o
governo Médici, auge da ditadura. Tudo por causa do impacto favorável
da aceleração do crescimento econômico sobre seu quotidiano.
COUTO,2010, p.100).

A maior parte da sociedade brasileira foi embalada pela propaganda, pelas
músicas carregadas de emoção e pelo deslumbre do milagre econômico e assistiram aos
ditames da ditadura sem saber de fato o que acontecia. Mas isso não pode encobrir a
parcela da população que lutou, criticou e se impôs contra o regime, mesmo correndo
perigo de tortura, exílio ou morte.
Foram duas décadas de uma ditatura truculenta, que usou de artimanhas diversas
para camuflar a desumana forma de governo que estava em voga. As torturas, as censuras
e privações eram encobertas e disfarçadas por marchinhas e sambas, ideologias e
perspectivas de progressos, milagres e vitórias que buscavam conformar os brasileiros a
perceber como benéfico aquele governo das limitações e do atraso.
Diante disso, percebe-se que o “estudo da memória militar chama a atenção para
aspectos complexos do processo histórico que culminou no golpe, dentre os quais
sobreleva o caráter aparentemente disperso da conspiração” (FICO, 2004, p.02). Percebese a riqueza de versões dos fatos que se detêm muito aos grupos mais organizados
socialmente e desprezam as aglutinações paralelas.
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Em relação ao que nos chega historicamente sobre o período da Ditadura Militar,
é necessário considerar que “confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários
testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma
material e sensível” (HALBWACHS, 2013, p. 31). Assim, partimos da compreensão de
que a memória não se restringe a lembrança, mas também ao esquecimento. “A memória
vive uma tensão entre a presença e a ausência. Portanto toda memória reelabora,
reconstrói o passado, em vez de simplesmente refleti-lo”. (PAIM, 2010, p.89). Neste
sentido, os ecos da ditadura e suas lembranças não desaparecem do imaginário brasileiro,
é um passado que incomoda. Para muitos lembrar a ditadura, é lembrar-se de tortura e
dor, pois, de fato, a tortura foi responsável por gestar uma memória doente, que não é
esquecida e nem resolvida. Uma ferida aberta, que sangra constantemente. Porém, para
quem esteve do lado do governo militar, ou para sua maioria, o esquecimento das
atrocidades dessa época é essencial.

2. ENGRENAGENS DA DIADURA REVELADA
Figura 01: Reportagem da Revista Caros Amigos
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Figura: As Esquerdas acabaram "obrigadas" à luta armada. Ano de 1969.
Uma questão ainda hoje polêmica em relação aos processos de resistência à
Ditadura Militar diz respeito à luta armada por parte dos grupos de esquerda, que tendo
suas liberdades cerceadas, encontraram no movimento de guerrilha uma forma de
combater as forças políticas do período. Sobre essa questão, buscamos discutir a
reportagem sobre o tema na Revista Caros Amigos, que remonta o ano de ano de 2007,
momento em que, no Brasil, estava sendo publicado o documento “Direito à Memória e
à Verdade”, elaborado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.
Neste ano, o ministro Paulo Vannuchi se colocou como defensor da rediscussão da Lei
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da Anistia e justificava sua posição afirmando que até aquele momento, não existia lei
alguma indicando que a tortura está prescrita.
O documento analisado é um texto que se intitula, “Às Armas: Ditadura cortou
toda a possibilidade de contestação democrática. As Esquerdas acabaram "obrigadas" à
luta armada. Encontrado na Revista Caros Amigos, na edição A ditadura militar no Brasil
- A história em cima dos fatos, fascículo 6, do ano de 2007.
É importante destacar que a Revista Caros amigos foi lançada no ano de 1997,
notadamente traz uma perspectiva de esquerda dos fatos já transcorridos, uma vez que a
Ditadura tem seu início no ano de 1964 e termina em 1985, abrindo a possibilidade para
explicações outrora censuradas. Na edição do fascículo 6 o diretor responsável foi Sérgio
de Souza, jornalista, editor e fundador da revista em questão. que faleceu no ano de 2008.
O documento em questão é curto, com foto, traz uma linguagem clara e fluída,
com levantamentos de dados e localização temporal. Publicado no ano de 2007, é uma
perspectiva possível acerca das organizações de esquerda que se opuseram pelo viés da
luta armada contra a ditadura, fato acontecido há 38 anos em relação ao contexto de
publicação da matéria na Revista.
Por muitas vezes, o emissor cita o ano de referência dos fatos discutidos na
reportagem, como por exemplo, o ano de formação de determinadas guerrilhas e o início
de suas atividades. A análise apresenta uma versão coerente e respaldada em fontes
relevantes, não discutidos anteriormente. Para a escrita das matérias foram consultadas
fontes como os jornais Última Hora, Folha de São Paulo, obras como Dicionário Histórico
Biográfico Brasileiro pós-1930, perspectivas importantes como a de Wilma Antunes
Maciel em O Capitão Lamarca e a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária).
A matéria da revista se reporta ao ano de 1969, momento em que os movimentos
de guerrilham começavam a aparecer de maneira mais organizada no país, apresentando
a luta armada como uma possibilidade extrema de reivindicar; ou seja, como uma espécie
de fuga e única opção de contestação e luta para os indivíduos da esquerda insatisfeitos e
contrários aos militares. Percebe-se a voracidade das engrenagens da ditadura e a eficácia
de seus aparelhos repressores que deixam os revolucionários da esquerda sem
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possibilidade de expressão e oposição ao governo militar. Diante disso, optam pela luta
armada que, naquele momento histórico específico, se constituiu em uma organização
popular de luta armada, o objetivo era reunir e organizar as “massas” para a luta, ou seja,
o maior número de pessoas dispostas a pegar em armas em nome da liberdade e
democracia.
Caracterizados pelas instituições oficiais como grupos terroristas, as organizações
de esquerda são mostradas na reportagem como grupos e facções com objetivos claros e
coordenados por líderes, podendo assim apresentar dissidências entre eles quanto a forma
e o modo de combater a ditadura. Cada organização tinha um ideal de luta, na matéria
analisada, por exemplo, é citado que o PC do B estava inspirado nas ideias maoístas
(baseado em Mao Tsé-Tung líder comunista chinês). Os grupos armados logicamente
viviam na clandestinidade, ou seja, eram ilegais diante da ordem estabelecida pelos
princípios de combate à esquerda dos militares.
O texto mostra que no contexto das guerrilhas, o combate entre esquerda e direita
eram ideológicos, mas nesse contexto, havia embates diretos. Isso fica claro quando é
tratado os assaltos realizados pela esquerda às sentinelas (guardas e oficiais da ditadura).
O movimento da luta armada esquerda centrava-se, principalmente, em assaltos a bancos,
com a finalidade financiar a manutenção dos grupos e sequestros de políticos importantes
para negociar a liberdade de presos políticos.
A reportagem também apresenta algumas organizações de luta armada que foram
pioneiras e relevantes nessa empreitada: ALN (Ação Libertadora Nacional), VPR
(Vanguarda

Popular

Revolucionária)

PCBR

(Partido

Comunista

Brasileiro

Revolucionário), Polop (Política Operária), AP (Ação Popular), PC do B (Partido
Comunista Brasileiro). Esses grupos, cada uma a sua maneira foram responsáveis por
forçar o Regime Militar a irem cedendo espaços de negociações, porém, não é nosso
objetivo explorar as características de cada um neste trabalho.
No texto são elencadas ações como sequestros e assaltos, realizados pelas
organizações de esquerda. São citados, entre outros, o sequestro de Giovani Bucher,
realizado pela Guerrilha de Carlos Lamarca, a Vanguarda Popular Revolucionária, e o
sequestro de Charles Elbrick embaixador americano capturado pela Ação Libertadora
186

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Nacional de Carlos Marighella. Esses sequestros eram ações que surtiam efeitos positivos
para a esquerda, sendo uma porta de diálogo e troca entre a esquerda e a direita. Era uma
forma que a esquerda encontrava de pressionar a direita e até negociar a liberdade de
companheiros exilados.
A reportagem contém uma fotografia na qual aparecem quatro mulheres com
armas na mão e três homens com fardas e bonés que sugerem ser de uma mesma
organização, no caso a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) de Carlos Lamarca. A
foto contém uma legenda: “Lamarca ensina tiros a funcionárias do Bradesco, enquanto se
prepara para se transformar em guerrilheiro”. É uma imagem anterior à entrada de La
Marca no movimento armado da época, porém, a leitura da fotografia pode nos sugerir a
disciplina e a sistematização das guerrilhas no que se refere ao treinamento e
planejamento de intervenção na luta. Por outro lado, nos mostra que todo cidadão tinha
possibilidade de integrar as guerrilhas e de lutar contra a Ditadura, bastando treinamento
e disponibilidade para as investidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na leitura do texto, podemos perceber seu objetivo em mostrar uma versão
contrária à do Estado em relação aos fatos que envolvem a ditadura; com o objetivo de
ultrapassar uma visão e uma versão hegemônica dos vencedores da Ditadura Militar no
Brasil. O documento abre possibilidades, a qualquer pesquisador que esteja disposto a
analisar e construir contrapontos, para críticas e questionamentos acerca da massa que
não se deixou reprimir por uma ditadura tirana, mas que resistiu de forma organizada e
armada.
O processo de abertura política à participação democrática dos sujeitos permitiu a
reestruturação do país em vários aspectos, inclusive na forma de luta e resistência dos
diversos movimentos. Os grupos de esquerda, saídos da ilegalidade, passaram a
organizar-se de maneira a participar ativamente da política do país. O Estado foi obrigado
a abrir as possibilidades de diálogos com a sociedade, que percebeu a possibilidade de
participação. Nesse sentido, as lutas por igualdade e democracia no país não deixaram de
187

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

existir, elas se reestruturaram de acordo com a situação, que permitiu o hasteamento de
novas bandeiras de luta para além da econômica. Os movimentos sociais se organizaram
e passaram a usar outras estratégias como as marchas, o debate, a participação política, a
inserção nos espaços acadêmicos e de discussão social; formas de luta que têm
possibilitado muitas conquistas e que precisam ser mantidas para a permanência e
manutenção dos direitos adquiridos.
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RESUMO
Esse artigo tem por objetivo analisar as propagandas de medicamentos no Almanach
Americano de Ross com Oráculo almanaque de farmácia que tinha o objetivo de propagar
os medicamentos do laboratório estrangeiro The Sydney Ross Company buscando
compreender quais práticas educativas estavam ligadas ao campo da saúde e eram
veiculadas neste periódico anual durante os anos 1926 e 1936. Nos apoiaremos no
conceito de biopoder de Michel Foucault (2015, 2010) para pensar o periódico como uma
estratégia de gerir as populações do país que entre as décadas de 1920 e 1930 buscava
adequar-se as aspirações eugênicas de raça e nação saudáveis tão caras ao período.
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Buscamos assim, contribuir para a história da saúde aliada à propaganda e as práticas
educativas levando em consideração que a publicidade também apresenta-se como um
modo de educar e adestrar sujeitos, além de um meio eficiente para a difusão dos
conhecimentos médicos e científicos em todo o corpo social buscando almejar as
aspirações de corpo social higiênico e eugênico construindo uma nação biopoliticamente
estruturada. Nesse sentido, percebemos como o periódico apresenta-se como uma
estratégia biopolítica que serviu para propagar os ideais de saúde de higiene no meio
social tendo como seu alvo principal as famílias.
Palavras-chave: almanaques de farmácia; saúde; biopoder.

Introdução:
No ano de 1934, o almanaque de farmácia Almanaque de Ross com Oráculo
veiculou um enunciado com um título bastante peculiar: “Manual do suicídio: indicação
segura para suicídios modernos, elegantes e hygienicos”. O que foi apresentado ao leitor
no restante do texto que ocupa sete páginas do periódico, são de fato, dicas de maneiras
ditas fáceis − segundo o periódico, mas a nosso ver nem tanto − das pessoas ceifarem
suas próprias vidas. Alguns exemplos apresentados são: “pular na frente de um trem,
afogar-se, ingerir veneno, pôr fogo em si mesmo, greve de fome” entre outros que são
acompanhados de ilustrações para que a pessoa que está lendo não tenha dúvida alguma
de como efetivar o ato. Mas além desta singular matéria que apresenta “dicas” não
convencionais, é apenas na última página dedicada a estas formas de cometer suicídio
que nos é apresentado o objetivo principal do texto e inicia, mais uma vez, com um título
bastante sugestivo: “O grande suicídio” como podemos observar a seguir:
E’ tempo de acabar. Já discorremos sobre diversas formas modernas de
suicídios. Vimos instantâneos como o revolver, o trem de ferro, o punhal etc.
Vimos o rápido entre os quaes destacaremos o venenos, os tóxicos o
enforcamento e outros. Falamos da fome como modalidade segura do suicídio
lento. Falaremos agora do suicídio. Falaremos agora do suicídio maior,
daquelle que leva o homem ao fundo da cova, lentamente, insidiosamente,
perversamente. Falaremos do meio mais segura que uma pessoa pode
encontrar, muito mais seguro que tudo, mais do que se possa imaginar para
acabar com os dias, hora a hora, minuto a minuto. A prisão de ventre é o
campeão dos suicídios. A vida foge-lhes aos poucos sem que ele possa
conhecer o dia de sua morte. Rouba-lhes as energias, mata-lhes as esperanças,
estanca-lhe o riso do lábio. E o suicida-mór vê tudo negro em torno de si. Tem
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vertigens... tem pesadelos. E nessas horas elle vê ao longe, como uma promessa
de vida, de saúde e bem estar, um tubo de Pílulas da Vida do Dr. Ross. Mas
elle quer matar-se e quem toma Pílulas da Vida Dr. Ross, não pode morrer às
garras da prisão de ventre. Seria o mesmo que um homem querer morrer de
fome almoçando e jantando todos os dias! Homem alucinado! Homem louco!
Você quer suicidar-se pela prisão de ventre, fuja das Pílulas da Vida Dr. Ross.
Mas si em qualquer horas você se arrepender e quizer gosar das alegrias da
vida, não hesite, abra o vidro precioso e tome uma ou duas Pílulas de Ross por
dia. E o mundo reflorirá novamente para você (ALMANAQUE DE ROSS
COM ORÁCULO, 1934, p. 26).

Sim, caro leitor, você não está enganado, o objetivo principal do almanaque em
divulgar as formas modernas de suicídio, nada mais é do que fazer a propaganda do
remédio que parece ser o carro chefe da publicidade, venda e sucesso do laboratório The
Sydney Ross Company: as Pílulas da vida Dr. Ross, remédio colocado no periódico como
o principal meio e mais eficaz para acabar com os incômodos da prisão de ventre. A
propaganda não cessa de mostrar como não tratar a prisão de ventre e, logo, da saúde no
geral apresenta-se como um meio de acabar com a alegria de viver e com a própria vida.
Fazer uso destas pílulas, na propaganda, não é apenas pôr fim a uma enfermidade ou
incômodo, é, também, dizer sim a vida e a tudo de bom que ela pode oferecer. Se o leitor
ou a leitora deseja viver uma vida feliz e tranquila ele/a deve, antes de tudo, cuidar de sua
saúde medicando-se.
Tal propaganda tão bem elaborada e complexa nos faz refletir sobre o lugar que os
almanaques de farmácias ocuparam dentro da sociedade brasileira enquanto meios fáceis
para obter contato com os conhecimentos médicos que cada vez mais eram difundidos
por todo corpo social. Estes periódicos, geralmente anuais, tinham o propósito de veicular
as propagandas dos remédios dos seus respectivos laboratórios que não apenas editavam
os almanaques, como também os distribuía-os de forma gratuita através das farmácias.
O almanaque de farmácia que trataremos neste artigo, como já dito, é o Almanaque
de Ross com Oráculo que difundia os medicamentos da empresa norte-americana The
Sydney Ross Company, sobre tal laboratório, poucas são as informações que obtemos,
como aponta Eduardo Buenno livro “Vendendo saúde: uma história da propaganda de
medicamentos no Brasil” (2008) a chegada desta empresa no país ocorreu no ano de 1920,
fora esta informação são poucas as outras que conseguimos Como destaca o próprio
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periódico, o primeiro almanaque da empresa foi editado pela primeira vez em 1891,
embora não especifique qual o país desta primeira edição.
Além disso, as informações que dispomos são aquelas ligadas à própria estrutura
do periódico. Nas primeiras edições que tivemos contato a partir do ano de 1926
percebemos que o periódico possuía maior volume (cerca de 40 a 48 páginas) do que nos
volumes da década de 1930 − quando as páginas decrescem para o quantitativo de 35,
assim como os outros almanaques que circulavam no país mesmo período −. Em sua
estrutura, além das propagandas do laboratório já mencionadas, também era possível
encontrar anedotas, curiosidades, calendário de festas e feriados nacionais e etc, todos
estes elementos muito comuns aos demais almanaques em circulação (Cf.: CASANOVA, 1996, p. 24).
Quanto às propagandas, o almanaque não difundia apenas as já mencionadas
Pílulas da vida do Dr. Ross, mas também uma série de outros produtos que vão desde
medicamentos a produtos de higiene e beleza, todos mostrados no periódico através de
propagandas ilustradas, divertidas e chamativas, para que pudessem prender o leitor e
conseguir êxito na propagação de seus produtos. Entre os mais populares estão o
tonificante Vigoron, o Talco Ross, a Pilula da vida do Dr. Ross, produtos que visavam
não apenas a melhoria da saúde da população, mas seu contato com a higiene e com a
limpeza.
Neste sentido, trabalhar a segunda metade da década de 1920 e a primeira metade
da década de 1930 se faz importante, pois é exatamente no momento em que a saúde
apresenta-se como o principal meio para o crescimento do Brasil enquanto uma nação
desenvolvida, já que no início do século o país era visto como um país doente que
precisava ser medicado (SCHWARCZ, 1993, p. 294). Nos apoiaremos assim nas
contribuições do filósofo Michel Foucault para pensar como a gestão da população
apresenta-se como um problema político e econômico a partir do final do século XVIII e
como a biopolítica irá estruturar-se para solucionar tal problemática. Além disso, algumas
noções da análise do discurso também na vertente foucaultiana nos serão igualmente
importantes, refletir quais os tipos de sujeitos tais propagandas visam construir para
alcançar os objetivos de uma sociedade saudável e higiênica.
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O que nos interessa neste estudo é problematizar qual o lugar que este periódico,
assim como o lugar de suas propagandas, ocupava enquanto uma prática educativa em
saúde, visto que o almanaque não é composto apenas de propagandas, mas com dicas de
prevenção para diagnosticar doenças, modos de automedicação, instruções de cuidado
com a higiene e com a beleza, assim como outras formas de levar para a massa da
população um dos primeiros − ou talvez o único − contato com a saúde e com as
aspirações de uma nação eugênica e higiênica, tão característica deste período histórico,
além disso nos interessa discorrer sobre o lugar ocupado pela família enquanto instituição
que garantia a saúde dos indivíduos da nação.

Almanaques de Farmácia: entre o fazer viver e deixar morrer

A princípio, podemos não entender as motivações que levam um periódico que
trata única e exclusivamente dos cuidados com a saúde a publicar formas de suicídios
com descrições precisas e ilustradas. Inicialmente, nos parece uma enorme contradição
que não se veicula de forma alguma com as propostas do periódico. Entretanto, se
pensarmos as formas como o poder atuou e se exerceu dentro das sociedades ocidentais
a partir do final de século XVIII e início do século XIX, a compreensão fica mais precisa.
No primeiro volume da História da sexualidade (2015) e no curso ministrado pelo
Collège de France, intitulado Em defesa da sociedade (2010), Michel Foucault traçou a
genealogia de um poder desenvolvido nas sociedades ocidentais entre o final do século
XVIII e XIX. Este poder possui o sujeito como o seu principal foco pensando-o não como
indivíduo a ser disciplinado, mas os seres humanos enquanto corpo-espécie atravessados
por múltiplos processos que compõe a vida, buscando regulamentá-la. A esse processo
Foucault chama Biopoder, e a sua manifestação dentro dos mecanismos do Estado, de
biopolítica. É, sobretudo, em torno da noção de população enquanto problema político e
econômico que essa forma de gerir os povos formulará suas principais questões (Cf.:
FOUCAULT, 2010, p. 206). São problemas onde o biopoder atua na natalidade, na saúde
da população, nas condições de vida, na morbidade, dentre outros.
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Sem dúvidas uma das principais mudanças em relação ao biopoder e aquele tipo
de poder que o precedeu − o poder soberano − está ligado à noção da problemática da
vida. Como aponta Michel Foucault (2010, p. 202), o soberano tinha sobre os seus súditos
o poder de fazer viver e deixar morrer, e era em torno da decisão do soberano que os
súditos podiam estar vivos ou mortos. Não há a problemática da morte enquanto um
fenômeno natural e repentino, mas como algo controlado por um ser, que tem a autoridade
de dizer quem deve morrer ou não.
Quando o biopoder emerge, é possível captarmos uma inversão nessa lógica em
relação ao poder soberano: agora é o direito de fazer viver e deixar morrer. Ou seja,
tomando as problemáticas que envolvem a vida que aqui já foram mencionadas, que o
biopoder busca regulamentar as populações. Nesse sentido, a doença emerge como um
dos pontos principais que pode ameaçar não só a vida como um todo levando à morte,
mas enquanto um processo que degenera e enfraquece. Para esse autor, a doença é um
fenômeno da população: “[...] não mais como a morte que se abate brutalmente sobre a
vida – é a epidemia – mas como a morte permanente, que se introduz sorrateiramente na
vida, a corrói, perpetuamente, a diminui e a enfraquece” (FOUCAULT, 2010, p. 205).
Nesse sentido, a medicalização surge como o principal meio de evitar que a doença se
abata sobre a vida e a ceife, mas também evita que o restante da população também passe
por esse mal, visto que a doença pode se alastrar por toda uma sociedade e comprometêla por completo.
O biopoder também pode ser caracterizado com o que Foucault coloca como um
paradoxo: o direito de deixar morrer. Como um poder que tem como foco principal fazer
viver, pode ter a característica do deixar morrer também? Foucault explica esse fenômeno
através do racismo, segundo o filósofo o racismo é “o corte biológico entre o que deve
viver e o que deve morrer” (FOUCAULT, 2010, p. 214). O racismo consiste na
fragmentação dos seres humanos enquanto espécie, na ideia de uma divisão em que
alguns são superiores e outros inferiores, mas também consiste na defesa e proteção dos
“superiores”, mais aptos, mais saudáveis. É justamente na ideia de defesa da
superioridade racial que o deixar morrer pode ser possível dentro do biopoder.
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Nesse sentido, quando o Amanack de Ross com Oráculo veicula as formas de
suicídio com o intuito final de propagandear um medicamente que garante a vida, isso
não pode ser visto como um erro sem sentido, mas como algo totalmente dentro da lógica
da regulação das populações pelo biopoder, já que viver doente é algo não apenas
prejudicial para um indivíduo, mas para toda a população, logo, para toda a raça. Se não
se cuida da própria saúde, se não se médica se não se adequa as pretensões médicas de
nação saudável, não há sentido viver.
Não é por acaso que no fim do artigo quando vai se tratar da Prisão de Ventre o
título usado é “O grande suicídio” visto que, não se medicar e não cuidar da saúde são
as formas mais eficazes de acabar com a própria vida. A propaganda brinca com a morte,
pois ela se torna um dos maiores medos da sociedade ocidental, justamente com a
supervalorização da vida e da saúde (FOUCAULT, 2010, p. 2008). Ou seja, não cuidar
da saúde representa um suicídio, já que a doença leva a vida aos poucos, não só a do
indivíduo, mas também daqueles que o cercam. Um cidadão que não cuida de sua saúde
e da de sua família não está apto para viver em sociedade, é melhor que não viva. Vida e
morte são continuamente contrastados nos almanaques de farmácia como aponta Vera
Casa-Nova (1996, p. 50): “[...] aquilo é bom e feliz está sempre no campo da saúde e da
vida, tudo aquilo que faz mal, degenera e enfraquece está no campo da morte”.
Como aponta Michel Foucault (1982, p. 194) que sob a noção de nosopolítica − a
doença como um problema que todos na sociedade devem procurar sanar − que se
procurou resolver o problema da doença e como esta afeta todo o corpo social de uma
nação. Esta procura de uma população livre da doença, não liga-se apenas à procura por
uma nação saudável, mas também insere-se na problemática de tornar os indivíduos mais
rentáveis e economicamente úteis, só uma nação composta de indivíduos fortes e
saudáveis prosperaria. Assim, a preocupação com a saúde mostra-se como uma forma de
gerir e sujeitar as massas desajustadas que compunham o corpo social. O operário da
fábrica, as crianças na escola, a mães através do contato com os médicos, são todos de
alguma forma atravessados pelo biopoder.
Desta forma, o almanaque ao tratar as formas de suicídio visa promover a saúde e
isso não apresenta-se como uma contradição, visto que é próprio do exercício do biopoder
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este paradoxo entre o fazer viver e deixar morrer, a morte é algo que deve ser evitado,
mas se não há a devida atenção com a saúde a ponto de prejudicar o restante do corpo
social então é melhor que não se viva. Neste sentido, toda a população é convocada para
tomar a saúde como uma das suas obrigações principais, para isso a normalização da
família nuclear enquanto instituição que garantirá a saúde da sua prole e,
consequentemente o a saúde da população de uma nação, aparece como fundamental e é
exatamente o tipo de família valorizado e tido como o único moralmente aceito e ensinado
pelo periódico, como veremos a seguir.
“Muito útil para todas as famílias”: práticas educativas em saúde no Almanach de
Ross com Oráculo.

Nossas reflexões iniciais ainda giram em torno da propaganda de 1934 que trata
sobre as formas de suicídios modernos. Porém, um novo aspecto nos chama atenção: entre
uma das formas apresentadas como maneiras de matar-se aparece uma bastante intrigante:
o casamento. Sim! O casamento aparece como uma das maneiras de suicídio, agrupado
na categoria “suicídio lento”. O que nos chama atenção não é o fato do casamento
aparecer como forma de suicidar-se na propaganda (isto é claramente uma forma de tornar
a propaganda mais divertida e atrativa), mas sim o fato dessa maneira em específico ter
sido alvo de censura:
CASAMENTOS – Lançar mão do casamento como meio seguro de
suicídio lento................................................................................é sem
dúvida a mais prática................................porque si o beijo é dôce tem
veneno subtil.......................o sorriso della pelo esmagamento da sogra
mand.............. um filho por anno sem que haja meios
de........................................nem
mulher
nem
dote
o
dinhei..........................felicidade, o desespero...............levando ao
suicídio.................................................(cortado
pela
censura)
(Almanack de Ross com Oráculo, 1934, p. 26).

No documento acima, vemos a reprodução da página do Almanach onde a parte
que se refere ao casamento como uma forma de suicídio lento aparece sendo censurada,
diante de tal ato alguns questionamentos nos vêm à mente: porque é a parte que se refere
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ao casamento que é censurada e não outras que deixam expostas como as pessoas
poderiam de fato tirar sua vida? Sem dúvida, muitas questões foram caras às
preocupações médicas e higienistas entre o fim do século XIX e início do século XX, mas
uma que tomou bastante a atenção destes profissionais foi o cuidado para que as pessoas
não apenas se casassem, mas preservassem sua união, visto que o casamento monogâmico
e a família nuclear foram elevados a categoria de instituição saudável e moral onde os
melhores sujeitos para a nação seriam gestados e bem cuidados (COSTA, 2004, p. 222).
Diante do grande número de óbitos de recém-nascidos e de crianças nos primeiros
anos de idade que assolava o país, causados por doenças que poderiam ter sido tratadas
ou até mesmo evitadas, que os médicos intervém inicialmente na família pensando-a
como instituição capaz de cuidar da saúde das crianças e assegurar o futuro da nação
composto por indivíduos saudáveis como aponta Jurandir Costa (2004, p. 219): “[...] o
cuidado com a prole converteu-se, por esta via, no grande paradigma da união conjugal”.
Além disso, uma série de critérios para que os matrimônios fossem considerados
saudáveis e higiênicos foram estabelecidos. A saber: a proibição de casamentos
consanguíneos, alguns critérios em relação a idade dos conjugues, para que não houvesse
uma grande disparidade. Tudo isso, para que os filhos dos casais não nascessem com
nenhum problema físico ou mental. Era em nome da proteção da prole que a medicina
adentrou o âmbito privado da família e buscou normalizá-la, assim como normalizar todos
os seus membros.
Para que fosse possível tal elevação moral do casamento pelos médicos e
higienistas, foi preciso tornar os sujeitos que compõe a união conjugal também sujeitos
morais atribuindo-lhes lugares determinados a partir de condutas e comportamentos tidos
como a norma para um casamento dentro dos moldes não apenas eugênicos, mas também
biopolíticos. Sendo assim, embora o almanaque tivesse o interesse em fazer graça com o
casamento, a hipótese que nos aparece como mais possível é que o Estado que no
momento tinha a defesa da família por meio da instituição do casamento como o meio
mais saudável moral e fisicamente para a geração dos indivíduos, censurou tal parte da
propaganda por considerá-la contrária aos seus interesses.
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Ao levantarmos tal hipótese não queremos apontar o Estado como detentor de um
poder centralizador que determina o que é veiculado ou não no almanaque, mas que o
periódico ao questionar uma instituição tão poderosa como o casamento naquele
momento, foge das regras do que pode ser dito, como aponta Michel Foucault (2014, p.
34) “[...] não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma ‘polícia’
discursiva que devemos reativar em cada um desses discursos”. Ao fugir destas regras, o
periódico saiu daquilo que naquele momento era aceitável de ser dito sobre o casamento
e, portanto, foi alvo de censura ou da “polícia discursiva” apontada por Foucault.
Entretanto, esta é a única propaganda censurada que nos deparamos até o
momento do periódico, compreendemos que o restante destas propagandas estão dentro
daquilo que poderia ser dito no momento, sobretudo com os cuidados relacionados a
saúde da família no geral, é este aspecto que iremos nos aprofundar agora, mostrando
como o periódico e seus anúncios mostram-se como verdadeiros guias para os cuidados
com a saúde de toda a família, mas não só isso, é nessas dicas de saúde que encontramos
os lugares reservados para cada membro que compõe a família nuclear monogâmica,
compreendendo que o periódico visa não só levar conhecimento sobre saúde e
medicamentos para a população, mas educá-los naquilo que a sociedade esperava que as
famílias e seus membros fossem. Logo, não apenas cuidados com a saúde, mas as
construção de indivíduos preocupados em cuidar de sua própria saúde adequando-se a um
ideal de norma imposto pelo periódico é possível observar tal aspecto na seção do
almanaque intitulada Guia do Dr Ross para a saúde, no ano de 1929:

Medidas que podem tomar as mães, ou chefes de família, antes de
chamar um medico ou em caso de não poderem obter assistencia
medica. Modo de combater as indisposições communs e doenças que,
apesar de serem consideradas de pouco cuidado, podem adquirir um
caráter de gravidade se não são attendidas a tempo. A recommendações
uteis conditas n’esta secção do nosso livro devem ser lidas com cuidado,
e o livro conservado em lugar conveniente para ser consultado em casos
de emergencia, sem perda de tempo (ALMANACH DE ROSS COM
ORÁCULO, 1929, p. 11).

Nessa passagem destinada a ajudar as famílias a diagnosticarem e tratarem doenças
sem necessariamente recorrer a um médico, é possível percebermos como o periódico
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toma este lugar de guia para saúde sem que seja necessário retirar-se do conforto de sua
casa para tal, mas a passagem destaca também a dificuldade que boa parte da população
poderia ter em conseguir atendimento médico especializado. Diante de tal impedimento,
as famílias poderiam ter algum tipo de aconselhamento relacionado a saúde no periódico,
que poderiam recorrer frequentemente, desde que conservassem de maneira adequada o
almanaque.
O trecho começa apelando para aqueles que poderiam tomar as medidas
indispensáveis para o mantimento da saúde do núcleo familiar. Inicialmente são evocadas
as mulheres por causa de sua maternidade, estas que desde a diferenciação entre os sexos
proposta pela ginecologia do final do século XVIII e início do XIX foi colocada como
inferior ao homem e, portanto possuidora de um único dever para com a sociedade: a
maternidade (LAQUEUR, 2001, p. 253). No Brasil como aponta a historiadora Margareth
Rago (2014), o ideal de mãe cívica foi difundido por uma série de discursos fossem eles,
médicos, jurídicos, eclesiásticos, industriais, entre outros, convergiam todos para a
exaltação da mulher enquanto mãe e da maternidade enquanto principal proeza da vida
desta. Seria a mulher a principal aliada dos médicos contra os males que poderiam afetar
sua prole (COSTA, 2004, p. 265).
O segundo personagem o qual a passagem faz menção é a figura do homem
enquanto chefe de família que deve zelar e fiscalizar para que a saúde de todos os
membros esteja intacta e em dia. Seu lugar na família está ligado não apenas a geração de
indivíduos saudáveis (os cuidados com esses indivíduos ficaria a cargo da mãe como já
elencamos), mas também o mantimento financeiro da família enquanto trabalhador
(COSTA, 2004, p. 240).
O que se segue no restante da seção destacada é, de fato, uma lista de doenças com
os seus sintomas e os seus modos de tratamentos, nas formas de tratamento estão os
medicamentos do laboratório The Sydney Ross Company. Para cada doença elencada é
apresentado ao leitor um tipo de medicamento produzido por este laboratório, como por
exemplo, para anemia ou pobreza do sangue duas pastilhas do fortificante Vigoron podem
solucionar o transtorno, mas se o problema for cólica, as Pílulas de vida do Dr Ross
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aparecem como a medida mais eficaz de tratamento, já se o male for a Bronchite as
pastilhas Kitatos são a melhor recomendação.
Não só as manifestações das doenças são elencadas, mas as formas de cessá-las sem
necessariamente ter nenhum contato com um médico, além disso as doenças destacadas
não correspondem a um sexo específico, pois visa o tratamento de toda a família, mas
sobretudo a presença ausente na qual a propaganda gira em torno: as crianças. Apela-se
aas mães e ao chefes de família e seus lugares sociais determinados não só para cuidarem
de sua própria saúde, mas, sobretudo, a de sua prole. Se as crianças até o século XVIII
eram tidas como sem importância para a medicina, no século XIX ela ganha uma
significação importantíssima impulsionando, inclusive, a construção da família nuclear
enquanto ambiente higienicamente propício para o crescimento de crianças saudáveis e
futuros cidadãos da nação, significação esta que persiste durante o início do século XX
(RAGO, 2014, p. 156; COSTA, 2004, p. 170). Como podemos observar na propaganda a
seguir:

Imagem 1 – Propaganda da Pílula da Vida do Dr. Ross
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Fonte: (Almanack de Ross com Oráculo, 1929, p. 15).

Na propaganda do final da década de 1920 é possível observar duas crianças (um
menino e uma menina) com traços claramente caucasianos, com uma aparência bem
cuidada visto os cabelos tão bem penteados e alinhados e as roupas que, embora não
apareçam completamente, percebe-se que não são desarrumadas. Ao leitor só é revelado
a parte dos ombros até a cabeça das duas figuras que ilustram o anúncio. Enquanto a
menina ostenta um belo colar de pérolas e madeixas lisas e curtas sinônimo de
modernidade para o período. O menino que usa uma gravata borboleta possui os cabelos,
também lisos, penteados para o lado. Com um olhar fixo e penetrante ambos encaram o
leitor enquanto estampam, cada um, um belo sorriso que embora seja bastante evidente,
mostra-se também ponderado para crianças, deixando perceber que embora sorriam, elas
o fazem com moderação, não deixando a boca muito aberta, nem mostrando
demasiadamente a arcada dentária. Um sorriso sem algazarra. Crianças não só bem
tratadas, mas bem reguladas e aparentemente saudáveis.
Ao lado das crianças o enunciado: “Crianças sempre saudáveis a alegria e
tranquilidade do lar consegue-se tendo sempre á mão as [...]”, e, completa o sentido da
propaganda, com a indicação das “[...] Pílulas da vida do Dr Ross. O laxante ideal pelos
seus resultados positivos”. Divulgava assim, a promessa de oferta de alegria, saúde,
beleza e a tranquilidade desejadas para o lar.
Logo de imediato nos vem um questionamento: Por que tanto a saúde e
tranquilidade do lar dependem tanto da saúde das crianças? Como aponta Margareth Rago
(2014, p. 156), a concepção de criança alterou-se bastante na passagem do século XVIII
para o século XIX persistindo tais alterações ainda no início do século XX, a criança que
antes era concebida como uma simples fase da vida humana sem ser alvo de muita
atenção, passa a ser, a partir de um novo olhar médico sobre a saúde da nação como a
fase mais importante onde a saúde deveria ser preservada e cultivada e os costumes
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higiênicos e morais deveriam ser inculcados, a criança emerge, neste sentido como um
ser crucial na busca de uma nação saudável:
De uma posição secundária e indiferenciada em relação ao mundo dos adultos,
a criança foi paulatinamente separada e elevada à condição de figura central no
interior da família, demandando um espaço próprio e atenção especial:
tratamento e alimentação específicos, vestuário, brinquedos e horários especiais,
cuidados fundamentados nos novos saberes racionais da pediatria, da
puericultura, da pedagogia e da psicologia (RAGO, 2014, p. 156).

Como apontado pela autora, a criança ganhava um novo sentido dentro dos novos
saberes que emergiram, sobretudo, no século XIX. Passava a ser o centro das atenções e
a ter todos os olhares voltados para si, tal redefinição da figura da criança não só motivou
os cuidados com a saúde infantil, mas também a já mencionada redefinição do próprio
conceito de família e de união conjugal para que tudo convergisse na criação de um
ambiente saudável e higiênico onde tais crianças pudessem crescer fortes e saudáveis e
ocuparem seus lugares como membros de uma nação (COSTA, 2004, 171).

Considerações finais

Assim, é possível perceber que é através da noção de família nuclear enquanto
elemento constituído por meio de uma intervenção médica que visa não apenas moralizar
seus membros, mas também torná-los saudáveis e aptos para ocuparem seus lugares
sociais na nação, que o almanaque busca vender os seus medicamentos, mas também dar
conselhos médicos visando que a saúde chegasse de alguma forma dentro do maior
número possível de famílias brasileiras.
O Almanach apresentava-se como uma estratégia biopolítica de gerir as populações
no seu habitat mais íntimo e reservado: o lar. Ao ser distribuído pelas farmácias de forma
gratuita torna-se um meio fácil do saber normalizado médico e farmacêutico atingir as
famílias levando-as a tão preciosa e tão desejada saúde. Neste sentido, outras reflexões
também realizadas por Michel Foucault (2010) nos suscitam algumas inquietações em
torno destes periódicos. No texto “Em defesa da sociedade” Foucault nos aponta algumas
dicas metodológicas para a prática genealógica a que consideramos fundamental ser
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elencada neste momento é aquilo que ele chamou de “táticas locais de dominação”,
segundo o autor, perceber tais táticas consiste em pensar não apenas a sujeição da nível
global (isso também deve ser pensado), mas levar em consideração como o poder
modifica seu exercício de acordo com a varias localidades na qual ele aparece.
Neste sentido, percebemos o almanaque como uma destas táticas locais de
dominação próprias do Brasil. Em um país de tamanha extensão e desigualdade social,
fatores marcantes no início do século XX, mas até hoje possíveis de serem identificados,
um periódico que veicula não apenas propagandas de medicamentos, mas dicas de saúde
e de comportamento, apresenta-se como um meio eficaz para normalizar uma população
tão extensa e esparsa como a sociedade do país naquele momento. Embora o laboratório
tivesse a preocupação mercadológica ligada às vendas e ao lucro, não podemos deixar de
levar em consideração que o saber farmacêutico foi igualmente normalizado para a
atender a interesses específicos de melhoria da saúde da população, assim como o saber
médico (MACHADO, 1978, p. 200).
Por fim, mergulhar nos almanaques de farmácia em circulação no Brasil nas
primeiras décadas do século XX é voltar os olhos para um momento histórico em que a
busca pela saúde seria um dos anseios principais para o país constituir-se enquanto uma
nação grandiosa em crescimento econômico, moral e cultural, era, sem dúvida, a linha de
frente pela qual vários intelectuais de variados saberes se uniam em torno de um objetivo
comum, tornar a população saudável e desenvolvida. Logo, tais periódicos emergem
como significativos enquanto incentivadores de práticas educativas na saúde,
incentivando não só que as famílias tenham um contato com o saber médico, mas também
que transmitam isso para sua prole desde o início da vida.
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A EDUCAÇÃO DO CORPO MODERNO: SUBJETIVIDADE E PRÁTICAS DA
HIGIENE CORPORAL FEMININA ENTRE OS ANOS 1940-1950
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RESUMO
A História Cultural tem o intuito de apresentar uma história, não somente feita pelos
grandes heróis, mas também por homens e mulheres comuns inseridos no cotidiano. O
conceito que transformou a história das mulheres no ocidente foi o conceito de gênero.
Inicialmente foi atribuído aos sexos como condição fixa inserido no campo biológico, no
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segundo plano foi pensada como construção cultural e social. A construção de uma
História das Mulheres, que se propõe recuperar biografias, de eventos históricos partindo
do cotidiano, aproxima-se do novo fazer histórico a medida em que busca mostrar a
presença das excluídas ou invisíveis da historiografia oficial, mas que sempre
disseminaram seus saberes de forma não oficial. O conceito de limpeza passou a refletir
no processo de civilização de uma sociedade, moldando gradualmente as sensações
corporais, refinou comportamentos e desencadeou, sutilmente, seu polimento, promoveu
o crescimento do espaço privado, do autorregramento e dos cuidados individuais. Em
meados do século XX no Brasil exalar um cheiro natural do corpo tornara-se sinônimo
de falta de higiene e de atraso. O corpo transformou-se através do ser moderno, dos
cosméticos industrializados, do aroma, da eliminação do cheiro natural do corpo e as
mulheres participaram dessa transição, pois a cultura higienista partiu do publico ao
privado e se efetivou no individuo e as mulheres foram as principais consumidoras dessa
nova ordem da civilização moderna. Portanto, a educação do corpo moderno parte
principalmente das práticas de higiene, a publicidade foi essencial para internalização do
consciente ligado a ordem social e do processo civilizatório da sociedade do Brasil na
segunda do século XX.
Palavras-chave: História, Higiene Corporal, Modernidade.

1 INTRODUÇÃO
“(...) a história dos homens está aí, onipresente. Ela ocupa todo o espaço e há
muito tempo. As mulheres sempre foram concebidas, representadas como parte
do todo, como particulares e negadas, na maior parte do tempo” (PERROT
apud SILVA, 2007, p. 92).

A história foi o lugar de legitimação do domínio encarregado pelos homens, a história das
mulheres contribui para a narrativa de uma história do silencio 76, do ocultamento, do
discurso político e histórico feminino, pois nas fontes e nas pesquisas o que se via era o
silêncio ou as mulheres a margem. A ausência das mulheres nas narrativas
historiográficas parte da seletividade que a história oficial fez, pois essa deu voz a história
dos grandes personagens e na fabricação de heróis da nação.

76

Na concepção de Michele Perrot
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Nas décadas de 1970 e 1980 chegou ao Brasil a chamada História Cultural, e um dos seus
conceitos ímpares é o da representação.
Representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de
um ausente: é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. A idéia
central é, pois, a da substituição, que recoloca uma ausência e torna sensível
uma presença. (PESAVENTO, 2008, p.40)

É possível notar que a mulher que estava na esfera do invisível estava “presente” nos
discursos da vida privada, no universo domestico e familiar e que lentamente isso foi se
rompendo na historiografia.
Afinal a preocupação com sua educação visa prepará-la não para a vida
profissional, mas sim para exercer sua função essencial: a carreira doméstica.
Os conhecimentos que adquirisse deveriam, portanto, auxiliar a dissipar os
antigos preconceitos que povoavam sua mente fraca e torná-la uma companhia
mais agradável e interessante ao homem. (RAGO, 1985, p.63)

As mulheres que exerciam atividades fora do lar doméstico, gradualmente e lentamente
ocuparam as fábricas, oficinas, escritórios, hospitais, escolas, mesmo que esses ofícios
fossem dirigidos por homens.
Em qualquer caso, o campo de atuação da mulher fora do lar circunscreveu-se
ao de ajudante, assistente, ou seja, a uma função de subordinação a um chefe
masculino em atividades que a colocaram desde sempre à margem de qualquer
processo decisório. (RAGO, 1985, p.65)

É nesse contexto que este trabalho está inserido, embasado na Nova História Cultural,
com intuito de apresentar uma história, não feita pelos grandes heróis, mas por homens e
mulheres comuns inseridos no cotidiano, esses que estavam a margem da história tida
como oficial.
Para entender a esfera privada do feminino é essencial entender a cultura higienista, pois
os cuidados com o corpo dizem muito sobre uma sociedade, também a importância de
entendermos a importância da mulher dentro da história como protagonista. A história
não explica somente as repostas, mas também formula as perguntas. É possível fazer uma
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história das mulheres? Por que o corpo feminino foi tão autorregrado e por que a higiene
passa a ser modelo de educação do individuo? Os discursos das publicidades higienistas
tentava domesticar o espaço público e privado, de que forma?
O artigo presente pretende analisar a concepção de limpeza e aromas agradáveis que
mudaram ao longo da história. O propósito do artigo presente é desenvolver uma revisão
histórica e bibliográfica sobre a educação do corpo feminino moderno na segunda metade
do século XX entre os anos de 1940-1950, também analisar a construção da mulher dentro
da história, relacionar o corpo feminino com a modernidade, perceber que a higiene
corporal é parte das sensibilidades de um Brasil em desenvolvimento moderno. A
concepção de higiene corporal esteve relacionada com o que é saudável e moderno, e
objetivamos desenvolver a partir das indagações que foram formuladas para o
desenvolvimento da pesquisa.
2 A CONSTRUÇÃO DA MULHER DENTRO DA HISTÓRIA
Com movimento feminista que teve início na ideologia política do século XIX, mas que
só se expandiu nos anos 1960 através das reivindicações das mulheres e dos movimentos
políticos, é que a História das mulheres ganha lugar e se estabelece no meio acadêmico.
A historiadora Mary Del Priore afirma que foram as feministas que fizeram a História das
Mulheres antes dos historiadores, lançando as bases para a criação de uma História das
Mulheres.
É importante destacar que uma das principais pioneiras do projeto de criação de uma
História das Mulheres, foi a historiadora francesa Michelle Perrot. “Da História, muitas
vezes a mulher é excluída”, essa afirmação feita por Perrot, fundamentava a inquietação
das intelectuais feministas da época, vários questionamentos eram feitos tais como: as
mulheres têm uma História? Ou é possível fazer uma História das Mulheres? esses
questionamentos aparentemente de difícil solução basearam os primeiros estudos sobre a
História das Mulheres. Com o tempo, nos debates sobre de estudo de gênero, as
historiadoras constataram que as mulheres seriam sujeitos históricos possíveis de serem
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compreendidas e estudadas, e que as mulheres deveriam ser entendidas de acordo com a
sua importância e pluralidade étnica, social e cultural.
O movimento feminista inserido como movimento social, surge durante e após o término
da Guerra Fria e está traçado no que chamamos de Nova Ordem Mundial. Se antes
acreditava-se que explicações amplas da realidade davam conta de caracterizar todos os
sujeitos e formar assim uma unidade de classe para uma luta conjunta, com o fim da União
Soviética e o fortalecimento do capital, essa perspectiva não dá mais conta de explicar a
realidade. O novo cenário político nos apresenta novos sujeitos, que antes estavam
dissolvidos ou desfeito dentro da unidade de classe. A construção de identidades e lutas
por direitos mais específicos, ligados às novas práticas dos movimentos sociais nos
mostram a nova dinâmica e as demandas de sujeitos que antes não tinha a visibilidade
hoje anunciada.
Sabemos que a importância das feministas na construção de uma História das Mulheres,
foi um significante passo para romper a barreira do silencio e ocultamento da mulher
durante tanto tempo na História e que a construção dessa história foi uma forma vista
pelas feministas para tentar reparar tantos anos de invisibilidade.
A história das mulheres assim como a História Cultural parte de uma crítica à história
ocidental, por muito tempo o ocidente colocou o homem como autor e protagonista da
história, e se as mulheres faziam história, não eram dotadas de tal importância. O conceito
que transformou a história das mulheres no ocidente foi o conceito de gênero,
inicialmente foi atribuído aos sexos como condição fixa inserido no campo biológico, no
segundo plano foi pensada como construção cultural e social.
O termo gênero passou a ser bastante abordado na História das Mulheres, pois o sujeito
da História agora incluía homens e mulheres, descartando uma identidade única, fixa e
universal entre as mulheres, concebendo as múltiplas identidades no fazer histórico. Para
Joan Scott (1995,p.14),historiadora feminista, o gênero é visto como: “[...]um elemento
constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, é
o gênero um primeiro modo de dar significado às relações de poder.” Ou seja, o gênero é
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um modo de compreender mais claramente as relações existentes entre homens e
mulheres e assim diluir preconceitos, já que como condição de análise nos fornece
elementos para questionarmos algumas normas e condutas naturalmente atribuídas ao
feminino e ao masculino.
Joan Scott foi uma das primeiras historiadoras que refletiu, questionou e colocou em
debate o gênero como o fazer historiográfico. Para Scott, portanto, as relações entre os
sexos são construídas socialmente, para ela isso ainda diz pouco, pois não explica como
estas relações são construídas e porque são construídas de forma desigual privilegiando
o sujeito masculino; não diz como funcionam ou mesmo como mudam, assim chega à
conclusão que só essa constatação, não tem força suficiente para integrar ou mudar os
paradigmas históricos existentes (SCOTT, 1990: 11-12). Dessa forma, Scott vai além e
une a noção de construção social com a noção de poder, dizendo que gênero:
(...) tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre si, mas
deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição repousa
sobre a relação fundamental entre duas proposições: gênero é um elemento
constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os
sexos e mais, o gênero é uma forma primeira de dar significado às relações de
poder (SCOTT, 1994: 13).

Para as historiadoras feministas cabe refletir e:
Examinar gênero concretamente, contextualmente e de considerá-lo um
fenômeno histórico, produzido, reproduzido e transformado em diferentes
situações ao longo do tempo. Esta é ao mesmo tempo uma postura familiar e
nova de pensar sobre a história. Pois questiona a confiabilidade de termos que
foram tomados como auto-evidentes, historicizando-os. A historia não é mais
a respeito do que aconteceu a homens e mulheres e como eles reagiram a isso,
mas sim a respeito de como os significados subjetivos e coletivos de homens e
mulheres, como categorias de identidades foram construídos (SCOTT, 1994:
19).

O uso da teoria pós-estruturalista é defendida por Scott, em “Igualdade versus diferença:
os usos da teoria pós-estruturalista” (SCOTT, 2000: 203-204), como sendo a teoria que
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melhor permite ao feminismo romper os conceitos tradicionais hierarquicos ocidentais,
em termos de universos masculino e feminino. Gênero se constitui através das relações
sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, que se constituem no interior
de relações de poder. Scott em Prefácio a gender and politics of history (SCOTT, 1994:
12), afirma que gênero significa o saber a respeito das diferenças sexuais, o saber pensado
seguindo a orientação de Foucault, como sendo a compreensão produzida pelas culturas
e sociedades sobre as relações humanas.
Os estudos de gênero no cenário pós- estruturalista é entendido como uma nova
abordagem crítica da história, que se aproxima do padrão transdisciplinar, na medida em
que promovem respostas aos questionamentos universais, fundamentados na experiência
humana masculina e feminina.
Esse saber pensado trata de algo que não é absoluto, mas relativo, cujo usos e significados
nascem de uma disputa política e são os meios pelos quais as relações de poder, de
dominação e de subordinação são construídas.
O papel da História quanto à questão da relação de gênero, segundo Joan Scott, é:
Historicizar gênero, enfatizar os significados variáveis e contraditórios
atribuídos à diferença sexual, os processo políticos através dos quais esses
significados são construídos, a instabilidade e maleabilidade das categorias
“mulheres” e “homens”, e os modos pelos quais essas categorias se articulam
em termos da outra, embora de maneira não consistente ou da mesma maneira
em cada momento (SCOTT, 1994: 25-26).

Joan Scott em diálogo com Margaret Rago reconhecem que o gênero como categoria,
Não nasce do interior de um sistema de pensamento definido como o conceito
de

classes

em

relação

ao

marxismo.

Porém

procede

de

um

campo profundamente diverso daquele que tinha como horizonte a emancipaç
ão social de determinados setores sociais (RAGO, 2006, p.29)

Louro (1997) também propõe que vejamos gênero como elemento integrante da
identidade dos sujeitos. A identidade é construída e obtém novas significações ao longo
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da vida das pessoas. Esse conceito permite-nos pensar na transição histórica que são as
relações de gênero e como o reconhecimento pessoal vai ser influenciado por fatores
subjetivos e objetivos. A construção da identidade dar-se na relação com o outro e por
construção discursiva. Portanto, é inviável tratar desta questão sem reconhecer que para
a existência de um, é preciso reconhecimento do outro. Como nos diz Ciampa (1984, 65):
Diferença e igualdade. É uma primeira noção de identidade. O conhecimento
de si é dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados
através de um determinado grupo social que existe objetivamente, com sua
história, suas tradições, suas normas, seus interesses etc.

Se o conceito de gênero é histórico, é importante pensarmos como passível de revisões e
novas interpretações teóricas que ajudem a pluralizar os pensamentos sobre ele e
enriquecer esse campo de estudos.
É necessário que as mulheres sejam as porta vozes de suas próprias histórias. É preciso
resgatar, retomar e salvar as vozes das mulheres perdidas no passado e reconstruir as suas
trajetórias através dos vestígios que elas deixaram. É justamente com esse objetivo que
nasce a História das Mulheres, para preencher as lacunas que a Historiografia oficial até
então tinha abortado.
Na historiografia brasileira mesmo que as mulheres estivessem inseridas no campo do
invisível, sempre estiveram presentes em toda a historiografia oficial, pois os saberes da
ordem do cotidiano, do senso comum, estiveram sempre latentes nos acontecimentos
históricos, mas vistos de forma inferior, mas não eram escritos, e a mulher não era vista
como protagonista. A construção de uma História das Mulheres, que se propõem
recuperar biografias, de eventos históricos partindo do cotidiano, aproxima-se do fazer
histórico na medida em que busca mostrar a presença das invisíveis que estiveram
ausentes pela historiografia oficial, mas que sempre difundiram seus saberes de forma
não oficial. Onde tudo que fosse e ainda é associado ao feminino é nutrido como frágil,
menor, da ordem de que precisa ser cuidado, auxiliado e protegido.
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Gênero também é investigar a dinâmica social baseada nas identidades de gênero; as
atribuições sociais, profissionais e políticas atribuídas a homens e mulheres em diferentes
sociedades, de acordo com a sua relação espaço-tempo; é denunciar e nomear os
históricos processos de exclusão das chamadas minorias sexuais, sociais e étnicas, é
problematizar a ocupação dos espaços de poder por homens e mulheres ao longo da
história e apontar como a noção de violência e de dominação não são as mesmas para
homens e mulheres (WELZER-LANG, 2004; SARTI, 2009.
2.1 O CORPO FEMININO EM TRANSIÇÃO A PARTIR DO CONCEITO DE
LIMPEZA
O corpo é um signo da história. Cada corpo, longe de ser apenas constituído por leis
fisiológicas, supostamente imutáveis, não escapa à história. (SANT’ANNA, 2000, p.50,
apud NECKEL, 2003, p. 54). Não se pode pensar o conceito de corpo apenas a partir dos
aspectos biológicos, o corpo “é também a roupa e os acessórios que o adornam, as
intervenções que nele se operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se
acoplam” (GOELLNER, 2003, p. 29).
O corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em
diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos,
etc. Não é, portanto, algo dado a priori nem mesmo é universal: o corpo é
provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções consoante o
desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura bem como suas leis,
seus códigos morais, as representações que cria sobre os corpos, os discursos
que sobre ele produz e reproduz. (GOELLNER, 2003: 28).

Para Goellner pensar o corpo como histórico é pensar a sua estrutura a partir da cultura e
da linguagem.
Ainda sobre o corpo, Goellner afirma: O corpo é também o que dele se diz e
aqui estou a afirmar que o corpo é construído, também, pela linguagem. Ou
seja, a linguagem não apenas reflete o que existe. Ela própria cria o existente
e, com relação ao corpo, a linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo,
definir-lhe normalidades e anormalidades, instituir, por exemplo, o que é
considerado como corpo belo, jovem e saudável. Representações estas que não
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são universais nem mesmo fixas. São sempre temporárias, efêmeras,
inconstantes e variam conforme o lugar/tempo onde este corpo circula, vive,
se expressa, se produz e é produzido. (GOELLNER,2003: 29).

O corpo é múltiplo. Na obra Vigiar e Punir, Foucault procurou narrar o advento da
modernidade como produtor de uma nova forma de poder que, necessariamente, não
precisava ser exercido por um grupo ou por uma instituição específica, mas que conseguia
se fazer presente no cotidiano e no contexto de construção do mundo capitalista. Para ele,
esta nova forma de poder passou a ter um forte desempenho no controle dos corpos e
buscava a transformação dos mesmos em dóceis e úteis:
(...) Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito
apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. (...) Não se
trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade
indissociável mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma
coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica - movimentos,
gestos, atitude, rapidez. (...) Esses métodos que permitem o controle minucioso
das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes
impõem uma relação de docilidade-utilidade. São o que podemos chamar as
disciplinas. (FOUCAULT, 1987: 126).

Em nome da saúde, a medicina passou a controlar os corpos a partir de “diferentes
métodos disciplinares: a classificação das paixões, a definição do que seriam desvios
sexuais, as aparelhagens para corrigir as anatomias defeituosas, os banhos de mar, a
modelagem do corpo por meio da atividade física”, a criação de tabelas que servissem de
base para classificar e estabelecer valores da média da população em peso, idade e nas
aparências físicas predeterminadas. A medicina criou “um conjunto de saberes e poderes
que investiram no corpo e nele se instituíram, voltados para a educação da gestualidade,
a correção do corpo, sua limpeza e higienização” (GOELLNER, 2003, p.35).
A higiene como ciência e prática médica data do início do século XIX. Entendida como
“arte de conservar a vida”, indicava orientações para sua utilização, fosse pelos que
afirmavam as responsabilidades individuais no processo de adoecer e morrer ou como
conceito para os que alardeavam sua determinação social (AROUCA, 1975).
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O conceito de limpeza passou a refletir o processo de civilização de uma sociedade,
moldando gradualmente as sensações corporais. Instruiu e incrementou comportamentos
e desencadeou sua lapidação, promoveu o crescimento do espaço privado, do
autorregramento e dos cuidados individuais, ações cada vez mais estreitadas entre o
íntimo e o social. Trata-se de uma história que percebeu o peso da cultura sobre as
sensações imediatas: do toalete, do cortesão esfregando o rosto com um pano branco, às
normas de limpeza “racionais” do século XVII, nas quais os critérios de limpeza eram
ditados pelos autores de livros de boas maneiras, até o advento da era bacteriológica,
quando se iniciou um gradual deslocamento dos saberes em direção à higiene e à
medicalização das sociedades (VIGARELLO, 1996).
No Brasil, as prescrições médicas adentraram o século XX impulsionadas pelos poderes
da Ciência Higiene, de maneira a convocar a adesão a novos saberes. Gradualmente
tornaram-se normas de saúde, com o intuito de alavancar a cidadania, numa campanha
pela saúde, educação e civilidade (ROCHA 2003)
Por volta de 1920-1930, foi colocado em questão e implementado de forma mais efetiva
pela medicina social e higienista o discurso da eugenia, que significa o aprimoramento
genético, que buscava o melhoramento da sociedade através do controle e da conservação
da saúde individual e coletiva.
O discurso eugênico, do qual se interessavam os médicos higienistas, entendia que
mulheres mais saudáveis e ativas teriam filhos geneticamente melhores e superiores, o
que tornaria possível uma purificação da raça, caracterizando o discurso de caráter
político. Nilson Costa (1987, p. 08) vai dizer que a higiene elaborou a visão apropriada
do lugar social da mulher como mulher do lar, mãe dedicada, salvação do homem e
instrumento de civilização da classe operária e, ampliaria a manutenção da burguesia em
ascensão.
Confirmando a importância do discurso higiênico, da medicina e da beleza aliada à saúde,
eram os médicos responsáveis pela organização social e moral das famílias de elite que,
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até início do século XX, tratavam da beleza com produtos ainda considerados remédios:
tônicos, loções, pós higiênicos (SANT’ANNA, 1995).
Os cuidados com o corpo não eram tidos como gestos de prazer e de vaidade,
características usadas apenas para referir às artistas e as mulheres da vida, sendo
chamados de tratamento. As mulheres que se permitissem ou admitissem sentir prazer no
cuidado com o próprio corpo deveriam sentir-se culpadas. A ênfase do corpo feminino
ainda repousava em sua capacidade de ser mãe: “a alma da beleza está no aparelho
reprodutor feminino, insistem os conselheiros e os discursos publicitários”
(SANT’ANNA, 1995, p. 124).
O corpo feminino deveria ser forte e saudável, seria útil à sociedade o corpo ser atribuído
a diversas privações que objetivam proteger as características da feminilidade e preservar
a fertilidade da mulher (GOELLNER, 2000, p.87) Claramente, a funcionalidade do corpo
feminino era a de somente reprodução, o prazer e a saúde não estaria relacionado a higiene
corporal, mas sim de gerar filhos saudáveis biologicamente.
Ao mesmo tempo em que a preocupação em torno da capacidade reprodutiva da mulher
persistia ao longo das décadas, uma outra preocupação invadia o cotidiano feminino.
Aquilo que a sociedade da época tomava como feiúra começava a ser visto como um mal
que podia ser reparado à custa dos mais variados tratamentos. A partir disso, demarcavase, em oposição à feiúra, o que era belo, a boa aparência e a boa forma tornavam-se leis.
Houve, com isso, um crescimento intenso da indústria da beleza. Os remédios para beleza
ganharam uma farmacologia um pouco mais elaborada, e as pomadas prometiam afinar a
cintura, branquear a pele, tirar pêlos ou escurecer os cabelos brancos (SANT’ANNA,
1995).
2.2.

HIGIENE CORPORAL COMO SENSIBILIDADE DE UM BRASIL

MODERNO
Em meados do século XX, emanar um cheiro natural do corpo tornara-se sinônimo de
falta de higiene e de atraso. A campanha publicitária do sabonete Lifebuoy promovia
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explicitamente o combate ao "Cheiro do Corpo" já nos anos 1940, esse tal cheiro do
corpo atribuído ao odor.

Figura 1 Anúncio do sabonete Lifebuoy. O Cruzeiro, 15/02/1947, n. 17, p. 33. Acervo
Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro.
O anúncio era categórico:
Nada de 'C.C.' (cheiro de corpo) comigo... - Uso Lifebuoy. Sua garantia está
no odor puro e refrescante de Lifebuoy. Lifebuoy contém o elemento especial
que de fato evita o 'C.C.' E, embora seu odor DESAPAREÇA quase
instantaneamente, a ação protetora de Lifebuoy se prolonga por muitas horas.
Você sentirá em todo o corpo uma agradável sensação de frescor, a dar-lhe a
certeza de que sua pele, deliciosamente limpa e macia, está mais resguardada
e encantadora do que nunca. Lifebuoy é um grande sabonete. (Figura 1).
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O cheiro defendido pelo anúncio do sabonete Lifebuoy77 acima, refere-se a destruição do
"cheiro de corpo" - "C.C.", esse aroma corporal relacionado as transpirações que o corpo
humano naturalmente produz, para eleiminar o cheiro do corpo desagradável, o sabonete
prometia uma pele limpa e macia, livre de seu odor natural. É importante perceber a partir
da publicidade do sabonete Lifebuoy que o produto não oferece um aroma ou um perfume
agradável ao corpo, mas promete eliminar o odor corporal.
“Quando chega o verão e aperta o calor, transpira-se tanto que é mesmo um horror. Para
tanto se manter o asseio corporal, é preciso se usar um sabonete batatal. É mesmo o tal,
não tem rival, é um herói: Lifebuoy, Lifebuoy!”
O jingle repercutiu em 1940 através da propaganda radiofônica, e logo tomou espaço,
pois já era cantado nas ruas do Brasil.
Para a publicidade em meados do século XX, o hábito de tomar banho era apresentado
como já consolidado entre os brasileiros. Nos anúncios de sabonetes eram comuns uma
ilustração ou um texto em que se fazia menção ao banho, a sensação de refrescância pós
banho e à necessidade de manter um corpo limpo e livre de seus odores. Entretanto, nesse
banho deveriam ser utilizados os sabonetes produzidos nas indústrias em divergência com
aqueles que eram feitos em casa. E com a chegada dos desodorantes, a publicidade
lançava a seguinte dúvida: “bastaria tomar um banho para se livrar do cheiro de corpo?”.
A preocupação com o mau “cheiro de corpo” era secular. Mas na metade do século XX,
haveria uma abundância de diferentes produtos para sanar um só problema: o “cheiro de
corpo”.
A veiculação dessas campanhas contra o “C.C.” pode ser considerada um
marco no combate a algo natural em benefício de um produto artificial,

77

Embora o sabonete tenha sido lançado em 1937, foi a partir da década de 1940, especialmente após o
término da Segunda Guerra Mundial, que a campanha publicitária se intensificaria e alcançaria uma
repercussão maior
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fabricado. Somente esses produtos seriam capazes de oferecer um bom cheiro,
saúde, sucesso profissional e pessoal. Aqueles que os utilizassem estariam em
sintonia com o moderno. Além dos produtos, comprava-se uma ideia, uma
atitude, um comportamento (MIRANDA, 2005, p 30).

Uma outra solução para acabar com o temido cheiro de suor ainda nos anos 1950 era o
desodorante Frigia. Este era um bastão aconselhado a usar logo após o banho antes da
vestimenta. É interessante perceber que uma pequena ilustração na imagem abaixo já
mostrava a mulher no ambiente de trabalho fora do lar.
Nos anúncios veiculados nas revistas, as axilas eram emunctório mais ameaçador. O
desodorante Frigia aconselhava a não consentir que o cheiro de suor suplantasse o fascínio
pessoal. O uso Frigia “moderno e eficaz” seria a “mais poderosa arma de defesa de sua
sedução” (O Cruzeiro, 08/05/1954, n.30, p.92) O anúncio alertava ao consumidor que não
bastava só tomar banho, mas o uso de Frigia iria eliminar o odor das axilas, ou seja, a
higiene ficaria completa. Os odores já eram vistos com estranhamento, esses mesmos
emanados pelo corpo.
“O odor dos órgãos e o humores, mais ou menos carregados de produtos da
purgação, exalam pelos emunctórios (...) estes são em número de sete, todos
distinguíveis por forte odor: a parte cabeluda da cabeça, as axilas, os intestinos,
a bexiga, as vias espermáticas, as virilhas, as separações dos artelhos”
(CORBIN, 1987 p.53).
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Figura 2: Anúcio do desodorante Frigia. O Cruzeiro, 08/05/1954, n.30, p.92. Acervo
Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro.
Não adquirir o produto e continuar com o cheiro do corpo seria algo ruim, ao mesmo
tempo, se adquirisse o produto estaria assumindo o tal cheiro do corpo, a publicidade
empenhava-se em transformar a consciência do consumidor, de substituir os produtos
caseiros por industrializados. “Os indivíduos não percebiam seu próprio cheiro, também
não conseguiam visualizá-lo no espelho, nem mesmo os amigos mais próximos poderiam
mencionar esse mau odor” (CLASSEN, HOWES e SYNNOTT, 2002: 183). Pois a
educação olfativa não estava relacionada com aromas agradáveis, porque o que era
comum era a odorificação dos ambientes externos e internos e consequentemente entre
os corpos de homens, mulheres e crianças, no entanto gradativamente essa modernidade
dos bons cheiros foram invadindo os olfatos.
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Se na França dos séculos XVIII e XIX, o “cheiro de corpo” e suas diferentes emanações
não incomodavam, no Brasil, da segunda metade do século XX, esses odores se tornariam
sinônimos de fracasso, solidão e exclusão. E mais: eram marcas de algo ultrapassado.
Cheirar não é simplesmente um fenômeno biológico ou psicológico. Cheirar é algo
cultural, portanto, um fenômeno histórico e social. (CLASSEN, HOWES e SYNNOTT,
2002: 3) 78
A repulsa em relação a determinados odores, acabaria por impor “a necessidade da
revolução higiênica, estrada da modernidade” (CORBIN, 1987: 203). Livrar-se da fetidez
equivaleria a livrar-se também da sujeira. A higiene passaria a ser soberana, a partir do
século XIX. Um povo adepto da limpeza se tornaria aliado da “ordem” e da “disciplina”,
de acordo com Corbin (1987: 203).
O desdobramento da ´higiene doméstica´, que tende a se tornar ´higiene das
famílias´, bem como o desdobramento da higiene corporal, constitui apenas
um lado do retiro da vida pública: engedra uma forma de habitat que é
tributário da medicalização do espaço privado (CORBIN, 1987: 208).

Corbin retrata acima que é preciso domesticar a retirada do mal cheiro, essa trajetória se
estenderia ao espaço público e privado e se efetivaria na desodorização da
individualidade.
A “revolução higiênica” e a soberania da limpeza analisadas por Corbin se estenderia
também às mudanças em relação à limpeza do próprio corpo. Para atingir o ideal de
desodorização total do corpo e libertá-lo de seus próprios odores, as indústrias químicas,
farmacêuticas e de cosméticos se autodenominariam capazes de oferecer produtos que
cancelariam definitivamente o problema.

78

. Para Corbin, o que muda em historicamente em relação aos odores é a maneira como são
percebidos, rejeitados ou tolerados (CORBIN, 1987: 10)
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O banho em meados do século XX entre os anos 1940 - 1950 já seria considerado
insuficiente para manter o corpo livre de seus odores. Georges Vigarello relembra que o
banho já foi significado de enfraquecimento e ameaça à saúde (VIGARELLO, 1996).
Conforme o autor, no século XVI, as fricções e os perfumes prevaleciam sobre qualquer
tipo de lavagem. Para estar limpo, apelava-se para um pano perfumado.
Escolhemos a campanha do sabonete Lifebuoy como o representante na promoção do
combate ao “cheiro de corpo”. Além do sabonete propriamente dito, os anúncios criariam
uma denominação para o problema dos odores que ameaçavam o indivíduo: o “C.C.” ou
“cheiro de corpo”.
Os anúncios aqui analisados fazem referencias a está limpo que significava está saudável,
belo e moderno. Os heróis da limpeza do século XX, não se restringia a figura do
higienista do século XIX, outros profissionais como jornalistas, publicitários, médicos e
principalmente as donas de casas estavam juntos em combate ao cheiro natural do corpo.
Entendemos a limpeza como símbolo de limpeza e mordenidade no século XX.
A publicidade objetivava persuadir o consumidor de que as aquisições dos produtos de
higiene industriais representariam um investimento na vida pessoal, na manutenção da
saúde e no bem-estar da pessoal e coletivo. O consumo foi apresentado como uma nova
maneira mais prática e mais higiênica de viver. Os produtos poderiam ser adquirido e não
necessariamente fabricado, eliminando o trabalho braçal na produção de produtos
caseiros. Os produtos de higiene corporal representavam saúde e modernidade.
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O Brasil era um povo considerado "essencialmente limpo". O esforço centrava-se na ação
de substituir os preparados caseiros, a exemplo do sabão de cinzas 79, por produtos
industrializados (MARTENSEN, 1983. p.233).
A valorização do corpo é a valorização de si. A beleza se tornaria um bem acessível a
todos no século XX. E essa beleza é associada nas possibilidades dos produtos de beleza
e na vigilância de si. Com essa valorização da beleza, a utilização de figuras de mulheres
bonitas era constante pela publicidade.
Nos anúncios as mulheres famosas ou anônimas expressavam sua sensualidade, essa não
era uma atitude comum entre as mulheres, ou seja, pouco usual. Essa difusão da beleza
anônima é considerada um traço característico das décadas de 1950-1960, segundo
(VIGARELLO, 2005).
Há um certo silenciamento em torno da questão dos odores do corpo como um todo. O
combate ao "cheiro de corpo" dividia-se O "Cheiro do corpo" localizava-se nas axilas, na
boca e até mesmo nas roupas. Para qualquer um desses problemas, o mercado oferecia
uma solução. É importante esclarecer que a indústria não fabricava somente cosméticos
para desodorizar o corpo, mas para cada região e necessidade do corpo havia produtos
específicos. O combate era ao cheiro natural do corpo como o todo, o mercado atendia as
necessidades do consumidor. A higiene corporal faz parte do Brasil do século XX, essa
sensibilidade relaciona-se ao Brasil em modernização.
3. METODOLOGIA

79

O sabão de cinzas era um preparativo caseiro, elaborado a partir de uma lixívia de cinzas de madeira
misturada a grandes quantidades de gordura animal, sob aquecimento. O sabão era utilizado no uso da
higiene do corpo, das roupas e dos utensílios da cozinha e das casas. (Paulo César Pinheiro e Marcelo
Giordan, 2010).
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O percurso metodológico define-se pelas abordagens explicativa e qualitativa. A pesquisa
possibilita conhecimento sobre a História Cultural, sobre a construção do feminino dentro
co campo social e cultural, nos fazendo perceber que as mulheres estiveram sempre
presentes dentro da história do cotidiano, mas foi abortada por muito tempo dentro da
história tida como oficial. O corpo feminino transformou-se no vestir, no gestual, nas
concepções de higiene ao longo da história, é notório a mudança higiênica do corpo na
modernidade, principalmente a partir da industrialização de cosméticos que possibilitou
a mudança de comportamento do individuo.
A partir do título A Construção da Mulher Dentro da História, trabalhamos com a
historiadora Michelle Perrot que se propôs a estudar a História das mulheres, ela afirma
que em seus estudos sobre a exclusão da mulher na escrita da história. A partir dos
questionamentos sobre fazer a História da Mulheres, o que transformou essa história
foram os estudos sobre gênero, pois historiadores constataram que as mulheres como os
homens também seriam sujeitos passíveis de ser estudadas.
Joan Scott em seus estudos sobre gênero entende que gênero é um modo de compreender
as relações existentes entre homens e mulheres e dessa forma diluir preconceitos.
Louro também trouxe contribuições para o estudo de gênero, pois trouxe como elemento
integrante da identidade dos sujeitos. É importante pensarmos gênero como passiveis de
novas interpretações teóricas e que ajudem a pluralizar os pensamentos sobre esse campo
de estudo.
Dentro do título O Corpo Feminino na Modernidade, não pensamos o corpo como no
campo biológico, mas nas intervenções que nele se operam. Portanto em nome da saúde
os corpos passaram a ser disciplinados, principalmente atribuindo ao corpo a limpeza e
higienização, esse marco fez parte do processo de modernização da sociedade do século
XX.
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A partir do estudo desse corpo higiênico, podemos perceber que a imprensa teve um papel
importante para a disseminação da linguagem verbal e não verbal referente ao corpo
higiênico como sinal de saúde, e o corpo odorífico como sinal de atraso e falta de higiene.
Trabalhamos com anúncio da década de 1940 e 1950, os produtos retratados nos anúncios
retrataram que o cheiro do corpo natural não era bem visto pelo Brasil em processo de
modernização.
Nos anúncios as mulheres retratavam o corpo, é possível perceber a valorização da beleza,
e a mesma estava interligado ao que fosse limpo, higienizado, livre dos odores naturais
dos corpos. A publicidade objetivava persuadir o consumidor de que os produtos
industriais em substituição dos caseiros seria um investimento na vida pessoal, na
manutenção da saúde e no bem estar pessoal e coletivo.
No Brasil moderno, a publicidade favoreceu a internalização dos cosméticos, pois a
concepção de higiene pública e privada estava ligada a ordem social. Nessa pesquisa
buscamos compreender o corpo feminino moderno, as práticas de higiene lançada pela
publicidade como um Brasil que estava buscando a ordem, o moderno, a beleza, e o
saudável, ou seja, o conceito de limpeza passou a refletir no processo de civilização de
uma sociedade.
Entendemos o caminho a partir da educação do corpo, das subjetividades das práticas da
higiene corporal do Brasil na segunda metade do século XX, uma pesquisa que trata do
sujeito mulher que esteve no silenciamento, que trata sobre a banalização do cheiro
natural do corpo que a publicidade e processo de modernização criaram que envolve uma
educação da higiene pública ao individuo, que tem uma relação com discursos,
sentimentos e representações sobre a sensibilidade do Brasil moderno. Este trabalho tem
como continuidade e ampliação das analises que ainda não foram exploradas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O corpo não é fixo. Percebemos que os corpos são produções históricas de cada época,
enquanto construções culturais, respondem a anseios políticos, sociais e também
econômicos de cada período e se as mulheres se tornam o alvo principal dessa produção
no início do século XX, principalmente nas décadas de 1940 e 1950, é por que este corpo
apresenta-se como ponto importante para a edificação de um tipo de sociedade.
As histórias das mulheres sempre estiveram presentes no campo do invisível, pois os
saberes da ordem do cotidiano, do senso comum estiveram sempre latentes nos
acontecimentos históricos, mas vistos de forma inferior, pois esses acontecimentos não
eram escritos e a mulher não era vista como autora e protagonista da própria história.
O corpo é objeto de estudo e signo da história. A ênfase do corpo feminino estava
atribuída a capacidade de ser mãe, mas o século XX trouxe a preocupação com espaços
mais limpos, e os cuidados com o corpo também estava inserido nesse processo de
modernização, com isso a higiene corporal passa a ser sinônimo de saúde e eliminação
dos odores corporais.
As campanhas publicitárias mostravam e promoviam o combate aos odores do corpo, os
produtos industriais em substituição aos produtos caseiros mostravam que o cheiro do
corpo era o cheiro natural, sinônimo de repulsão do espaço publico e privado. Os produtos
de higiene corporais disseminaram principalmente porque repercutia que somente tomar
banho não era mais suficiente, para eliminar o cheiro do corpo era preciso usar os
produtos que a publicidade mostrava com ênfase. As mulheres foram às principais
consumidoras desses produtos, pois eram essas que estavam como ilustração da
propaganda dos cosméticos, o corpo feminino expressavam sensualidade e beleza, e para
ser bela era preciso ter um corpo saudável e higienizado, esse resultado só haveria com o
consumo de produtos que desodorizasse todas as partes do corpo.
“A história é o que acontece, a sequência dos fatos, das mudanças, das relações, das
acumulações que tecem as transformações da sociedade. Mas é também o relato que se
faz de tudo isso.” (Perrot, 2008, p. 16). Segundo a autora, a história não é somente a soma
dos acontecimentos, é também o que se escreve sobre esses fatos. Perante isso, é evidente
que o esquecimento da mulher no processo histórico não está ligado a acontecimentos
passados, mas na escrita desses acontecimentos. A mulher nunca deixou de fazer história,
contudo, foi escolhido não registrar as suas falas, suas ações, ou melhor, sua história.
Como questionamentos contra toda essa invisibilidade, surgem movimentos feministas
para propor um novo olhar, com uma nova abordagem que trate a mulher com a mesma
importância social dotada pelos homens. A partir do olhar sobre a história do corpo
higienizado, podemos compreender como essa modernidade foi inserida dentro do espaço
privado, as sensibilidades e práticas da higiene corporal foi intensivando de acordo com
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o mercado de indústrias dos cosméticos que prometiam a saúde, a beleza e a eliminação
dos odores corporais. Portanto a higiene corporal feminina paz parte da compreensão de
um Brasil moderno.
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RESUMO
A presente comunicação busca discutir as práticas educativas em saúde realizadas no
cotidiano de um terreiro de candomblé e tem como objetivo investigar o modo como elas
são produzidas a fim de problematizar práticas não hegemônicas de cuidado em saúde,
bem como dar visibilidade a esses processos educativos. A prática do cuidado em saúde
nos terreiros caracteriza-se por meio dos saberes relacionado ao uso de ervas, raízes,
flores e banhos, assim como as indicações de ritual terapêutico de bori (agrado à cabeça)
e iniciações para o orixá. Em que o jogo de búzios se torna o instrumento que direciona
estas práticas com o intuito de preservar a vida e promover o bem estar, corpo-mente, da
comunidade e seu entorno. O estudo está ancorado na História Cultural das Práticas
Educativas considerando a dimensão histórica dos cuidados em saúde ao longo do
caminho da humanidade. Para tal foram utilizadas, como instrumento de produção de
dados, entrevistas semiestruturadas, das quais participaram três mães de santo do
candomblé de raiz Ketu e Angola. O estudo tem como relevância um olhar apurado acerca
de religião e saúde no cotidiano dos terreiros de candomblé, onde por meio de práticas
educativas se edifica uma promoção de saúde entre os adeptos desta religiosidade.
Palavras-chave: práticas educativas; saúde; saberes;
Introdução
O presente artigo tem como objetivo analisar as práticas educativas em saúde nos
espaços religiosos de matriz africana, candomblé e os saberes nelas perpassados por meio
da rede de sociabilidade existente entre os seus adeptos. Os terreiros de candomblé
constituem-se, há séculos, em espaços de inclusão para os grupos historicamente
excluídos. As práticas rituais e as relações interpessoais que são estabelecidas nestes
espaços possibilitam as trocas afetivas, a produção de conhecimento, o acolhimento, a
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promoção à saúde e a prevenção de doenças e agravos, bem como a renovação de
tradições milenares, sobretudo por meio do uso das plantas medicinais.
A promoção da saúde nesses espaços é fundamental, pois permite a preservação
da própria tradição religiosa, uma vez que o corpo é o principal elemento de ligação entre
o homem e o sagrado, pois é visto como a morada de orixá e a porta de comunicação entre
os homens e as divindades. Neste sentido a saúde é vivenciada pelos adeptos como o
equilíbrio das forças vitais ou a harmonia com a natureza.
Nossa vivência de 23 anos em uma casa de candomblé permitiu-nos observar que
o terreiro enquanto espaço físico é o local onde se aprende a ter cuidados com a matéria
e com o espírito. Nesse sentido como diria Geertz (1973), buscamos identificar essa “teia
de significados” e a interação entre os saberes e práticas educativas em saúde que acontece
em um cotidiano de um terreiro de candomblé, sendo que em todas essas práticas
percebemos que há um cunho educativo.
As religiões de matriz africana são representações civilizatórias dos escravizados
africanos que foram transpostas às Américas durante a diáspora negra para trabalho
compulsório nesses países. Estas representações foram ressignificações à realidade da
diáspora através de hibridizações, supressões e acréscimos de vários elementos.
Sendo assim, um terreiro de candomblé, segundo Maria Santos (1988), configura-se
em uma “região-escola”, um espaço social-político-cultural onde se aprende, por meio de
educação própria, relações interpessoais, práticas em saúde e autoestima, valores
comunitários e respeito à natureza, mediante uma postura ética específica.
Se admitirmos a educação conforme Brandão (2002), como toda relação onde há
circulação e apreensão de saberes, podemos admitir que os iniciados nesta religiosidade
são educandos e educadores no universo das religiões de matriz africana. Dessa forma, o
presente artigo objetiva um olhar analítico às práticas educativas em saúde desenvolvidas
no cotidiano de um terreiro de candomblé em que está presente uma multiplicidade de
saberes, enxergando-as em suas especificidades, e não em comparação ou juízo de valor
cientifico.
Para José Marmo Silva (2007, p.177):
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[...] as religiões afro-brasileiras possuem um modelo de cuidado e atenção à
saúde que tem repercussão na melhoria da qualidade de vida dos adeptos e da
comunidade do entorno. Os terreiros reúnem um repertório simbólico e real de
alternativas de informação/educação/ atendimento na prática de lidar com a
saúde e com a educação, podendo tornar-se importante instrumento estratégico
para o enfrentamento de várias doenças e para a promoção da saúde.

A História Cultural, campo historiográfico que se torna preciso e evidente a partir
das últimas décadas do século XX, é nossa referência para este estudo. Centrada no
conceito de cultura como objeto de investigação, a história cultural trata das
representações sociais, das práticas culturais e do processo de apropriação, áreas em que
a participação dos sujeitos que as vivenciam é fundamental. Roger Chartier (1990)
esclarece que a História Cultural é importante para identificar o modo como em diferentes
lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, apresentada e apropriada.
Neste sentido, pensar nas práticas educativas em saúde em um terreiro de candomblé é
assentir uma realidade sócio-cultural, onde os saberes sobre saúde são apropriados pelos
filhos de santo, iniciados na religiosidade, e por meio desses conhecimentos fulgura um
cuidado com o corpo e a mente para com a representatividade dos deuses presentes em
uma cerimônia festiva de candomblé.
Este estudo é de caráter qualitativo exploratório, que segundo Minayo (1993, p. 10)
configura-se como o estudo capaz de “[...] incorporar a questão do significado e da
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais”, tendo sido
escolhido devido à flexibilidade, criatividade e informalidade que nos permitiu uma busca
maior de conhecimento da temática proposta. Como qualquer pesquisa, ela depende
também de uma pesquisa bibliográfica, pois mesmo que existam poucas referências sobre
o assunto pesquisado, nenhuma pesquisa hoje começa totalmente do zero. Portanto os
autores enfocados foram: Alves e Seminotti (2009); Garcia (2016); Santos (1986); Sodré
(1988) e outros. Dentre os conceitos utilizados: saúde, saberes, educação. O trabalho
aplicou a técnica conhecida como informante chave (Key informant techinique) ou
levantamento de opinião de especialista (Expert-opinion survey) o que nos foi muito útil
visto que os informantes são pessoas com iniciação e vivência no culto e, possibilitaram
respostas mais completas sobre a temática. O artigo apresenta três tarefas principais para
pensar a relação entre religião e saúde. A primeira consiste em um levantamento histórico
230

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

da diáspora negra e a formação dos primeiros terreiros de candomblé. A segunda os
terreiros de candomblé como espaços de múltiplos saberes entre eles os referentes à saúde
e por fim as práticas educativas em saúde. Os participantes são codificados pelos nomes
dos Orixás aos quais foram iniciados; Yemanjá, Oxum, Oxóssi.

Diáspora e Saúde nos terreiros de candomblé
Quando falamos em diáspora negra, configuramos o Atlântico como uma
gigantesca “encruzilhada”. Por ele sabedorias oriundas de outras terras imantadas nos
corpos dos cativos, suportes de memórias e de experiências múltiplas africanas que ao
serem lançados em uma viagem sem volta, reconstruíram-se no próprio curso do destino,
recriando a si e ao mundo com os elementos que tempos mais tarde forneceriam as
configurações da religiosidade praticada, o candomblé, no Novo Mundo.
Aportando no Brasil entre o século XVI e XIX a diáspora negra em um panorama
histórico e cronológico revela que homens, mulheres e crianças foram arrancados do
continente africano e trazidos como escravos para o Brasil, rasgando o tecido cultural
branco com manifestações de africanidade. Segundo estimativas de autores estudados,
Alencastro (2000), Verger (2002) e Roger Bastide (1971), três a quatro milhões de negros
africanos foram trazidos para o Brasil desde os primórdios da colonização até o fim do
trafico legal ou clandestino.
Elias Cashmore afirma que “antes do fim do tráfico de escravos em meados do
século XIX, cerca de 12 (doze) a 15 (quinze) milhões de africanos já haviam sido
transportados para países da América do Norte, Central ou do Sul para trabalhar como
escravos” (CASHMORE 2000, p. 189). Diante destes dados, veremos que quinze milhões
de pessoas, de diferentes regiões da África, trouxeram elos “com a vida, a morte, as
pessoas, a natureza, a palavra, a família, o sexo, a ancestralidade, Deus, deuses, as
energias, a arte, a comida, o tempo, a educação. Enfim, com suas formas de ver, pensar,
sentir, falar e agir no mundo” (CAPUTO, 2012, p. 40).
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Juana Elbein dos Santos (1986) em seus estudos afirma que os negros de origem
Bantu, Congo e de Angola chegaram ao Brasil durante o período da conquista e
desbravamento da colônia brasileira, sendo espalhado em pequenos grupos pelo território
dos estados do Rio, São Paulo, Espírito Santo e de Minas Gerais, em uma época de
comunicações difíceis e centros urbanos surgindo. Já os Nagôs, iorubas, trazidos durante
o último período da escravidão foram concentrados em zonas urbanas em pleno
desenvolvimento do Norte e Nordeste, Na Bahia e Pernambuco, particularmente nas
capitais desses estados, o que historicamente é significativo visto que contextualiza o fato
de a maioria dos terreiros de candomblé no Brasil ser de tradição nagô, e o porquê
justamente este candomblé ter-se perpetuado mais entre nós.
Na fé de seus ancestrais os negros escravizados visualizaram a possibilidade de
refazer os laços perdidos com a diáspora, manter e recriar tradições e reconstituir, em
termos simbólicos, suas famílias esfaceladas pelo sistema escravista. Apesar das
diferenças étnicas que aqui aportaram nos porões dos navios tumbeiros, as reminiscências
africanas, seus rituais, cultos e divindades foram agrupadas em terreiros, e organizadas
numa religião: o candomblé, que surgiu oficialmente na Bahia nas primeiras décadas do
século XIX com a chegada dos negros de origem nagô. Antes disso, a religiosidade afrobrasileira estava presente em diversas regiões, mas com muita repressão e pouca
visibilidade.
De acordo com o pesquisador Muniz Sodré (1988, p. 334) um terreiro de candomblé
é uma associação litúrgica organizada (egbé), “ela tem em uma etimologia o significado
de herança: é um bem ao conjunto de bens que se recebe do pai (pater, patri). Mas é
também metáfora para o legado de uma memória coletiva, de algo culturalmente comum
a um grupo”. E ainda, os terreiros para além de um espaço de resistência cultural negra
são polos de difusão de informações e trocas de saberes, que muitas vezes não são
reconhecidos pela classe dominante (SODRÉ, 1988).
Nesse contexto a cultura africana e sua religiosidade desagua em terras brasileiras,
mais precisamente nos terreiros de candomblé, em uma recriação de uma África simbólica
e mítica que foi, durante pelo menos um século, a mais completa referência cultural para
o negro brasileiro (BASTIDE, 1971).
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Fundamentadas na tradição, hierarquia, oralidade e ancestralidade, a multiplicidade
de saberes no seio social destas comunidades circula sob diferentes nuances: o culto aos
ancestrais, as músicas e vestimentas, a beleza poética das danças de deuses, a riqueza
simbólica dos mitos e rituais pertinentes ao culto, o sentido da ética e da ecologia e o
conhecimento fitoterápico que impregnam a vida cotidiana de uma casa de candomblé.
Juana Elbein dos Santos (1986) afirma que as diversas culturas africanas, trazidas
para o Brasil frente à diáspora negra, deixaram suas marcas na arte de tratar e cuidar da
saúde do povo. Muitos desses negros escravizados eram curandeiros que, por meio de
práticas divinatórias, transes místicos e rituais específicos, invocavam as forças
superiores para propiciar conselhos e intervenções para problemas de saúde. Assim, os
negros escravizados transportaram, implantaram e reformularam no Brasil uma prática
em saúde determinante de um complexo cultural africano, que se expressa atualmente nos
terreiros de candomblés. Todo o conhecimento em saúde dos povos de terreiro reside em
uma estrutura mística trazida frente à diáspora negra no Brasil, que ainda existe e resiste
nos centros urbanos e rurais que se tornam os responsáveis pela cura dos seus adeptos e
clientes.
Mirian Alves e Nédio Seminotti (2009) em seus estudos, “Atenção à saúde em
uma comunidade tradicional de terreiro”, afirmam que nos terreiros de candomblé, os
cuidados tradicionais em saúde, se caracterizam por meio do uso de ervas, banhos, dietas
e/ou ritos de iniciação. Esses dados fortalece a pesquisa de Célio Garcia (2016) em que o
autor compreende os vários procedimentos ritualísticos para o cuidado em saúde em um
terreiro de candomblé, tais como: o jogo de búzios, os ebós, o bori, as iniciações, o uso
das folhas, ervas raízes e flores, os banhos, as benzeduras, as beberagens, o
aconselhamento, etc. O autor ainda afirma que cada tradição religiosa afro-brasileira faz
uso de um procedimento ou combinações de procedimentos visando restituir a saúde das
pessoas.
Alceu Maynard Araujo (1973, p. 193) destaca:

A liturgia dos Candomblés relacionada ao emprego dos vegetais é bastante
diversificada e complexa, estreitamente ligada ao panteão das divindades afrobrasileiras cultuadas, às quais pertencem as ervas e nelas está depositado o axé
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(força vitalizadora das divindades). Desse modo, as plantas são empregadas
em defumações, beberagens ritualísticas, em preparados especiais com fins
específicos como o amaci, ariaché, bori e em banhos. Destacamos os banhos
de descarrego, empregados para eliminar fluidos pesados, onde há uma certa
variedade de plantas que são utilizadas; as benzeduras para afastar o mauolhado ou quebranto; os banhos de cheiro empregados para manter a felicidade
e afastar as forças negativas e após o período de reclusão dos iniciados no
candomblé.

Mirian Alves e Nédio Seminotti (2009), Célio Garcia (2016) e Alceu
Maynard Araújo (1973) em uma visão comum em seus estudos sobre a promoção de
saúde nos terreiros de candomblé, salientam os rituais como uma prática de saúde entre
seus adeptos. Para as religiões afro-brasileiras a doença é um desequilíbrio ou ruptura
entre o mundo dos humanos e o mundo sobrenatural. O equilíbrio a partir daí se
restabelece pelas práticas rituais, pelo reforço do axé (energia vital). Vale salientar que
quando o adoecimento espiritual ou emocional atinge o corpo físico, os pais/mães de
santo, com o auxilio do oráculo recomendam a procura de um médico para tratamento. A
combinação de práticas terapêuticas envolvendo a medicina oficial e a medicina dos
terreiros é muito comum entre os adeptos das religiões afro-brasileiras.
Exemplos da relação das doenças e seus sintomas com os deuses africanos podem
ser verificados nos terreiros de candomblé da nação Ketú, conforme tabela abaixo:

Quadro I: Doenças e Orixás
Doenças epidêmicas (varíola, AIDS) e doenças da pele.

Oabaluaiê

Impotência e infertilidade masculina

Xangô e Exu

Aborto, infertilidade feminina, problemas menstruais

Iemanjá e Oxum

Problemas de visão

Oxum

Asma, falta de ar e problemas respiratórios

Iansã

Distúrbios emocionais

Oxóssi e Ossain

Males do fígado, vesícula e ulceras estomacais

Oxóssi e Logun - Edé

Obesidade

Iemanjá, Oxum e Xangô
Fonte: Atagbá: Guia para a Promoção da Saúde nos Terreiros
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A respeito da tabela acima, Dominique Buchillet (1991), afirma que cada
indivíduo, no tocante ao processo saúde/doença leva em consideração uma organização
social, religiosa ou simbólica específica da qual faz parte. A doença assim é pensada e
analisada, diante das representações do mundo natural e das forças que a regem
estabelecendo uma relação entre o mundo humano e o mundo natural e sobrenatural.
Portanto, todo olhar sobre a doença é presente nos terreiros de candomblé em seu contexto
sociocultural, sendo atribuída à doença a intervenção de agentes de ordem biológica,
social e da ordem cosmológica do mundo.
Ainda sobre a tabela acima e a liturgia do candomblé relacionado aos vegetais,
Araújo (1973, p. 193) afirma:
A liturgia dos Candomblés relacionada ao emprego dos vegetais é bastante
diversificada e complexa, estreitamente ligada ao panteão das divindades afrobrasileiras cultuadas, às quais pertencem as ervas e nelas está depositado o axé
(força vitalizadora das divindades). Desse modo, as plantas são empregadas
em defumações, beberagens ritualísticas, em preparados especiais com fins
específicos como o amaci, ariaché, bori e em banhos. Destacamos os banhos
de descarrego, empregados para eliminar fluidos pesados, onde há uma certa
variedade de plantas que são utilizadas; as benzeduras para afastar o mauolhado ou quebranto; os banhos de cheiro empregados para manter a felicidade
e afastar as forças negativas e após o período de reclusão dos iniciados no
candomblé.

Todo saber em saúde nos terreiros volta-se a diáspora e o legado deixado pelos
negros no período colonial, nossos ancestrais, e tem uma importância deveras
significativa como relata Oxóssi.
As folhas dentro do terreiro elas são usadas não só na parte litúrgica, mas
também na parte da saúde, da medicina alopata, porque são feitos chás,
infusões, beberagens, emplastos e esse conhecimento das folhas nos foi
deixado pelos nossos mais velhos, pelos nossos ancestrais as quais são
passados de pai para filho e daí por diante. Hoje muitas folhas sumiram, se
perderam, foram desaparecendo, nós ainda temos muita coisa e na medida do
possível e na nossa sabedoria vamos usando essas folhas quando necessário,
mas antes a gente sempre recomenda que as pessoas procurem um médico
também, para que não haja problema, mas realmente o conhecimento das
folhas, a sabedoria das folhas, o uso das folhas na cura de problemas de pele,
tosses, resfriado e inúmeras coisas sempre foram nos deixado pelos nossos
mais velhos. É muito importante o conhecimento das folhas e algumas folhas
também serve como alimento.
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Em seu relato Oxóssi afirma o uso das folhas não só na prática de saúde, mas
também na liturgia do candomblé. Legado de uma ancestralidade, na antiguidade os
candomblés tinham nos seus espaços verdadeiras matas para o cultivo das plantas e com
a urbanização este espaço se perdeu e com elas, como afirma nossa depoente, as folhas
foram se perdendo. Em relação à importância das folhas nas práticas de saúde pela
sociedade do santo, Motta (1988) ressalta que esses povos têm o conhecimento dos
vegetais, com as suas propriedades terapêuticas e ‘mágicas’, toda folha carrega seu axé
para estas comunidades, elas a partir disso, vão, em seus conhecimentos, nortear o seu
uso e propiciar a recuperação do indivíduo. Este processo é reconhecido na cosmologia
africana, onde os problemas físicos e mentais são causados pela diminuição ou
distanciamento do Axé, no qual o vegetal pode atuar para o restabelecimento da unidade
perdida, ou seja, da saúde.
Ao legitimarem suas práticas em saúde os povos de terreiro admitem duas
categorias de doenças: as doenças do corpo e as da alma e/ou doenças materiais e
espirituais. São os Babalorixás e Yalorixás que fazem essa classificação por intermédio
do jogo de búzios. Para esses sacerdotes o adoecimento espiritual ou emocional atinge o
corpo físico e, nesse caso, torna-se indispensável a procura de um médico. Para eles, “o
desequilíbrio espiritual e emocional promove o desequilíbrio orgânico, a chamada
“doença de médico ou do homem da bata branca”, no linguajar dos terreiros” (FRANÇA,
QUEIROZ, BEZERRA, 2016, p. 107).
Ainda desenvolvendo um trabalho de promoção a saúde respeitando a tradição e
a visão do mundo das religiões afro-brasileiras as práticas em saúde e higiene pela ocasião
de uma iniciação em um terreiro de candomblé apresentam características próprias
conforme afirma Yemanjá:

Em uma iniciação, o iaô quando se recolhe tem a dilonga e o dilongá, que é a
canequinha e o prato em ágata, cada um tem seu jogo de lençol, tem sua ração
(vestimenta), sua própria esponja de banho que é feito com as folhas e ramas
da erva melão de São Caetano, tem seu próprio sabão da costa e a gente sempre
é acordado de madrugada para tomar nosso banho comum e a maionga (banho
de ervas) , no seu tempo e horário. Após a maionga é trocado suas rações, suas
roupas intimas, seu lençol. O roncó (quarto de recolhimento) é limpo
diariamente. A cozinha exige muitos cuidados, quando está sendo feita a
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comida para arriar uma mesa de alimentos, os cuidados com a louça e a higiene
da cozinha é muito importante e exige rituais, é ascendido uma vela e
acompanha um copo de água, porque se entende que quando ascende a chama
se está pedindo o bom e o renascimento, luz. Geralmente quando é feito um
ato, em que se é arriado uma mesa de alimento para o orixá, estes alimentos
não ultrapassam 24 horas arriados, isto devido ao cuidado com mosquitos ou
vermes decorrentes da deterioração natural visando justamente o cuidado com
a pessoa recolhida. A gente também sabe que a navalha para os atos de retirar
os cabelos e abrir curas, é aquela com laminas de gilete descartáveis, que são
trocadas em cada ato realizado. E a navalha após o uso passa por uma
esterilização e é guardada. Mas as laminas que vão ser usada sempre é aberta
na hora e usada somente naquele ato, depois descartadas.

O discurso de Iemanjá evidência práticas higiênicas realizadas em uma iniciação
religiosa no objetivo de promover um cuidado com a saúde diante do recolhimento de um
neófito ao nascer para o orixá. Percebe-se que cada iniciado tem um enxoval próprio, com
elementos necessários que preservará sua individualidade e consequentemente o acesso a
uma higienização para estabilidade de sua saúde. Ao citar a cozinha faz menção a uma
simbologia ritual característica das casas tradicionais em que a limpeza física e a limpeza
espiritual comungam. A cozinha do terreiro neste sentido é vista não só como o espaço
físico onde os alimentos são preparados e sim como organização física e simbólica do
espaço na preservação da saúde física e espiritual. A capacidade de perceber o mundo
simbolicamente e reagir a esse mundo percebido liga a prática executada na cozinha a
uma dimensão da cosmovisão africana.
Sobre o uso das navalhas, antigamente elas apresentavam corte em seu formato e
era única para todos, sendo entregue ao futuro pai/mãe-de-santo, pelo seu zelador em seu
Deká cerimônia que lhe dá o direito de ter casa e iniciar seus filhos. Com o advento do
HIV/AIDS as diversas lideranças foram convidadas a discutir com os sistemas de saúde
sobre as práticas do uso da navalha, o que diante destes diálogos geraram mudanças nas
ritualísticas em que a circulação e cultivo de axé, raspagem e aberturas de curas foram
remodelados devido à possibilidade de contaminação durante a Iniciação de um Yawô. A
partir de então as navalhas utilizadas nesta ritualística são descartáveis como afirma nossa
depoente.
Toda prática ritualística no cotidiano de um terreiro é norteada pela integridade da
saúde do sujeito revelando-se em um bem estar e equilíbrio do ser humano. Apesar da
busca, dos indivíduos, a um terreiro de candomblé por vezes terem outras finalidades, a
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saúde é para os sacerdotes e sacerdotisas o mais significativo, pois, um corpo equilibrado,
com a energia pessoal do filho e do cliente positivada é fundamental para que o sujeito
galgue suas pretensões.

De um modo geral os terreiros tem este papel de cuidar de saúde, geralmente
as pessoas procuram os terreiros por problemas financeiros, familiares, mas na
maioria das vezes as pessoas procuram os terreiros por necessidades voltadas
para a saúde, saúde física, psicológica, então para mim o terreiro é um local
privilegiado de cuidados em saúde, as práticas exercidas, os ebós, banhos e os
ritos que são feitos de um modo geral eles tende a buscar justamente está
pratica do cuidado, quando uma pessoa da religião ou até mesmo um cliente
precisa ou está com problemas de saúde. Por exemplo, quando se trata da saúde
mental a gente tem sempre a presença de Ori, (cabeça, nota nossa) que é o orixá
primordial que traz a individualidade de cada um de nós. Então se faz uma
oferenda, um rito, o Bori, que é dar comida a cabeça, alimentar esta cabeça
para que esta cabeça se fortaleça e tenha equilíbrio em sua vida. Então o
terreiro é este lugar de prática de cuidado com a saúde e o corpo. Desde a
cabeça até todas as pernas e ordens vitais (Oxum).

Oxum enfatiza em seu depoimento os vários caminhos feitos pelos seres humanos
quando se dirigem aos terreiros para cuidar seus males materiais e físicos. Entretanto
afirma que a saúde tem prioridade em muitos, no qual ebós, banhos e ritos são
recomendados pelos Babalorixás/Yalorixás. Parés (2007) afirma que a busca por práticas
de cuidado com o corpo físico já considerava os aspectos espirituais e eram exercidas
pelas calunduzeiras ou madingueiras, no período do Brasil colônia. Ainda no depoimento
de Oxum, percebemos que os itinerários terapêuticos na busca da saúde perpassam um
conhecimento em que o universo das folhas é o instrumento de prática de saúde nos
terreiros.
Ao afirmar a prática do Bori, dar comida a cabeça (ori), em relação à saúde mental
convém destacar que, esta prática está diretamente relacionada com a manutenção e com
a recuperação da saúde mental. Ori é visto pelos adeptos do candomblé como elemento
de singularidade, visto que ele é único. É considerado uma divindade pelos povos de axé,
divindade que acompanha as/os sujeitas/os desde antes do nascimento até depois da
morte, “é a sede dos sentidos, da inteligência, da memória, do consciente e inconsciente”
(JAGUM, 2015, p. 25)
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Para maior compreensão sobre o ori, recorremos a Bàbátundé Lawal (apud
Beniste, 2002, p. 128), quando fala sobre as expressões artísticas no continente africano:
Na maioria das esculturas africanas tradicionais, a cabeça é a parte mais
proeminente porque, na vida real, é a parte mais vital do corpo humano. Ela
contém o cérebro – a morada da sabedoria e da razão; os olhos – a luz que
ilumina os passos do homem pelos labirintos da vida; os ouvidos – com os
quais o homem escuta e reage aos sons; e a boca – com a qual ele come e
mantém o corpo e alma juntos. As outras partes do corpo são abreviadas para
enfatizar suas posições subordinadas. Tão importante é a cabeça em muitas
sociedades africanas, que ela é adorada como a sede da personalidade e destino
do homem.

Nesse sentido o Bori e a conceituação “dar comida à cabeça” representa por ocasião
desse ritual o fortalecimento do indivíduo visando uma prática em saúde para uma cura
do desequilíbrio mental. Equivocadamente muitas pessoas quando ouvem falar em saúde
mental relacionam com doença mental. Na realidade ela implica muito mais, se relaciona
à forma como reagimos às exigências da vida e ao modo como harmonizamos nossos
desejos, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com
os outros, saber lidar com as emoções que são partes de uma vida e reconhecer seus
limites e neste sentido o Bori é a prática em saúde que atende estes quesitos.
O modo de compreender e agir no mundo, vivido no terreiro, com seus mitos e ritos,
suas crenças, valores e práticas em saúde, “constitui um conjunto de saberes e verdades
legítimas em seu contexto que muitas das vezes, se contrapõe e escapa aos saberes e
verdades técnico-científicas dos profissionais da medicina” (ALVES e SEMINOTTI,
2009, p. 90).
Considerações finais
Este artigo ao adentrar no sistema religioso terapêutico de um terreiro de candomblé,
expressa uma conscientização que as atenções com a saúde são uma constante nos
discursos e nas ações produzidas pelos povos de santo. Para além dos problemas de ordem
material e interpessoal, os indivíduos têm na saúde uma das principais causas pela procura
de apoio religioso.
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Considera-se que a população pesquisada mostra ter concepções múltiplas acerca de
cuidado em saúde. As práticas em saúde estão vinculadas à limpeza, pautadas numa
perspectiva higienista como uma estratégia de legitimação em nossa sociedade e a outra
compreensão dessas práticas é o cuidado fitoterápico como resultado dinâmico da
evolução histórica dos saberes transmitido pela oralidade de uma geração a outra na
sociedade do santo de um modo geral.
As religiões afro-brasileiras possuem um modelo de cuidado e atenção à saúde que
vai além dos limites da sociedade ocidental, nesta religiosidade o indivíduo é pensado
como um todo, não dissociado. Pensados conjuntamente, saúde e doença nos terreiros de
candomblé, é binômio que diante da atenção, compreensão e elucidação desse processo
envolve aspectos religiosos, materiais e sentimentais. O equilíbrio entre o físico e o
espiritual se faz necessário para a afirmação daquilo que se torna elemento indispensável:
a manutenção da saúde.
Ao adentrar num terreiro de candomblé, os sujeitos adquirem uma visão e percepção
na relação “corpo/mente/orixá (divindade)”, abrindo uma nova opção no que tange as
opções terapêuticas voltadas à saúde. Para os adeptos desta religiosidade o equilíbrio
desta tríade se faz necessário para possam garantir a manutenção da saúde dos iniciados
e de todos os religiosos que frequentam uma roça de candomblé.
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RESUMO
A prática conhecida como “roubo” de santo é uma manifestação sagrada que visa a
obtenção de chuvas e colheitas por meio da intercessão do santo que tem a imagem
“roubada”. Para a tradição oral, é necessário respeitar as hierarquias religiosas no tocante
a quais imagens devem-se “roubar”. Realizada com a imagem errada, de acordo com a
memória local, a prática poderia causar transtornos e prejuízos aos devotos, a exemplo de
exageros de chuvas. Portanto, o trabalho discute as narrativas que formulam uma
pedagogia ritual na prática sertaneja do “roubo” de santo, no sertão de Pombal-PB. No
campo teórico, contribuem ao estudo Foucault (2008), em relação às formulações
discursivas que atuam na pedagogia do rito; e J. Assmann (2016), quanto à formação de
uma memória cultural que remete a prática a uma ancestralidade. Como metodologia,
fazemos uso da História Oral para realizarmos a análise dos discursos que perpassam o
processo mnemônico que constitui a prática e suas sensibilidades para os devotos.
Palavras-chave: memória; discurso; pedagogia; sertão

INTRODUÇÃO
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No conjunto das práticas católicas brasileiras é possível verificarmos, em
diferentes épocas e espaços, as mais variadas manifestações de fé, caracterizadas
especialmente por suas potencialidades de se fazerem dinâmicas e plurais. Nosso estudo
parte deste pressuposto e concentra-se em uma dentre essas várias manifestações que
constituem o catolicismo vivenciado no Brasil: o rito em que se pratica o “roubo” de
imagens de santos, sobretudo nos espaços rurais que compõe os sertões nordestinos.
Interessa-nos, particularmente, analisar os discursos que, ao formarem memórias em
torno do “roubo” de santo, instituem disciplinarizações dentro do rito, notadamente com
relação às quais imagens de santos poderiam, ou não, serem “furtadas”.
Nas comunidades rurais pombalenses, onde concentramos espacialmente o
estudo, o rito religioso estruturava-se da seguinte forma dentro do período aqui abordado:
um ou mais indivíduos, devotos ou não, visitava a residência de um familiar ou vizinho
que possuísse a imagem, especialmente de São José e, sem que ele percebesse, realizava
uma espécie de “furto”. Estando com a imagem escondida em sua casa, tal pessoa
realizava um “voto” com o santo, segundo o qual, caso houvesse bom inverno com
colheitas suficientes, sua imagem seria devolvida ao lar de seu dono por meio de pomposa
procissão em agradecimento pela graça alcançada, que representava a abundância das
chuvas e dos gêneros alimentícios ligados à agricultura.
Era preciso, no entanto, “obedecer” certas orientações presentes nas memórias
daqueles que realizavam, conheciam e zelavam pela prática, e “roubar” ou a imagem de
São José, padroeiro das chuvas, ou, em casos menos comuns, a imagem do menino Jesus.
Realizada com o santo errado, ou com a imagem de entes superiores na hierarquia
religiosa, os resultados da prática poderiam ser catastróficos. Construímos este estudo a
partir da hipótese da existência de uma pedagogia que modelava as formas de
operacionalização deste ritual ligado às experienciais locais de inverno.
Em sua maior parte, os espaços rurais sertanejos se encontram historicamente
estruturados nas práticas agrícolas, especialmente àquelas relacionadas ao plantio e à
pecuária. É comum que estas atividades estejam intimamente ligadas ao inverno e
também às diversas experiências inventadas em torno deste fenômeno. As localidades
rurais do alto sertão Paraíba, em Pombal, não fogem a estas características, apresentando
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como um de seus aspectos culturais mais evidentes as diversas práticas socioculturais
conectadas à vivência rural sertaneja característica do período aqui apresentado.
De acordo com o estudo de Del Priore (1997), práticas relativas a deslocamentos
e “maltrato” de imagens sagradas encontram-se no cerne de nossa prática católica desde
o período colonial. Fazem parte do que Laura de Melo e Souza (2009) chamou de
economia religiosa. A prática do “roubo” de imagem de santo ocorre no seio dos ritos
religiosos em torno de São José no Nordeste. Ela visa à obtenção de chuvas para o
combate dos insucessos agrícolas por meio da intercessão deste santo, apropriado
historicamente na região como padroeiro das chuvas e, consequentemente, das boas
colheitas. Este rito religioso faz parte de uma multiplicidade de práticas centradas no
inverno, muito comuns na maior parte do Nordeste.
De acordo com Andrade (2010, p. 141), “na religiosidade católica, cada devoto
manifesta, com maior autonomia e espontaneidade, seus sentimentos, sua fala, seus
medos, suas necessidades, assim como o pagamento de suas promessas ou simples
agradecimentos”. Esta é uma ideia central que perpassa as práticas religiosas a exemplo
do roubo de santo. Sob constantes diálogos com o plano espiritual, o sertanejo leva
consigo crenças constituídas historicamente a partir de uma diversidade de elementos
norteados por discursos instituídos por meio da própria dinamicidade presente em suas
práticas culturais.
São justamente os discursos e suas regularidades que, ao perpassarem
o rito, o sistematiza, delimita suas operações e criam formas de controle. “É
preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de
acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão
temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado [...]”
(FOUCAULT, 2008, p. 28). Interessa-nos aqui especialmente identificar e
apreender a repetição e a unidade que perpassam ou instituem estas
regularidades que parecem necessitar os discursos. A prática religiosa e seus
modus operandi não deixam de ser, também, expressões construídas
discursivamente, seja no campo institucional ou no campo da própria prática,
como se propõe a problematizar por meio deste estudo.
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A partir do que nos diz Foucault (1999), compreende-se que certos indivíduos,
sociedades ou mesmo as comunidades, mais do que produzirem, desejam e necessitam
apoderar-se dos discursos, utilizá-los para estabelecer uma instância e uma ordem. Ordem
esta geralmente ligada a determinados sistemas sociais bem delineados. O que
consideramos neste estudo como elemento que busca este controle sobre o discurso é a
própria cultura enquanto memória, mencionando um termo definido por J. Assmann
(2016). Nesta linha de pensamento, é preciso conceber esta memória como discurso,
como dispositivo agenciador de práticas educativas formuladas a partir das sensibilidades
que afloram em um processo mnemônico investido de valor simbólico.
A memória que aqui problematizamos, inspirada nas definições de J. Assmann
(2016) e A. Assmann (2011), tem a dimensão cultural mais evidenciada e está
especialmente conectada às histórias dos locais e das famílias, diluindo-se mais
profundamente nas muitas gerações que perpassa. Vale salientar que as diferentes
gerações que transmitem o rito possuem a consciência da dimensão temporalmente
profunda do processo mnemônico relacionado à memória cristã, notadamente das práticas
da religiosidade católica. Para se argumentar em favor desta hipótese, é preciso considerar
a relação entre este processo e a vida social, na qual “[...] a durabilidade das memórias
depende da durabilidade dos vínculos e estruturas sociais” (ASSMANN, 2016, p. 119).
Este tipo de memória demanda uma base de vínculos sociais historicamente
consolidados. Ela não pertence apenas a grupos fechados de indivíduos e nem a uma única
localidade, seja ela mais restrita ou mais ampla. Lembramos, mais uma vez, que ritos
religiosos de natureza similar ao que aqui problematizamos ocorrem há muitíssimo tempo
no Brasil, sendo inscritos no cerne de uma prática católica historicamente reelaborada. O
rito, portanto, não se relaciona a uma memória de curto prazo, ele faz parte de um
conhecimento partilhado de diversas formas ao longo do tempo. Argumentado sobre a
relação entre uma “base de dados” social como estruturadora da memória, Assmann
(2016, p. 123) afirma que “esse é tipicamente o caso quando está em jogo o conhecimento
ritual e um ritual tem que seguir estritamente um “roteiro”, mesmo que esse roteiro não
esteja armazenado na escrita”.
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O artigo surge da inquietação com relação a existência e a transmissão de práticas
educativas responsáveis pela ressignificação do sagrado. Problematiza-se também como
as memórias locais se apresentam como discursos e a que situações da vida social eles se
relacionam quando inventam modos de fazer. O discurso ritual se repete? Como e por
quê? Quais finalidades existem nas formas corretas de se praticar o “roubo” de santo? A
que interesse elas servem? Mais do que responder a estes questionamentos gostaríamos
de instigá-los, de levá-los ao centro da percepção do quão complexo podem ser os atos
que compõe o fenômeno religioso.
Operando com memórias orais e a discursividade, utilizamos a metodologia da
História Oral e a análise de discurso. A apreensão da oralidade que constrói o rito nos foi
possível graças às narrativas da Sr.ª Geralda Almeida e da Sr.ª Maria França e também
do Sr. Sebastião Filho, cujas experiências de vidas serão expostas com mais detalhes ao
longo do texto.

DISCURSOS SOBRE A RITUALÍSTICA E AS SENSIBILIDADES QUE
INVENTAM MODOS DE FAZER
Os discursos delineados na e pela prática do “roubo” de santo instituem formas e
ordenamentos a serem seguidos na ritualística. Este é um procedimento comum dentro
deste tipo de manifestação religiosa, na qual existe a preocupação com o saber fazer que
orienta as ações que tecem o ritual. As narrativas fazem uso principalmente das
sensibilidades, buscando tocar àqueles que se consideram religiosos por meio de suas
subjetividades, em relação à dimensão mais propriamente religiosa e, principalmente, em
relação à significação sociocultural que o rito dispunha naquelas localidades.
As memórias da Sr.ª Geralda Almeida nos apontam para esta reflexão. Ela viveu
junto com sua família na zona rural pombalense por muitos anos, no sítio Maria do Santo.
Lá faziam uso de diversas práticas agrícolas que, na maioria das vezes, lhes direcionavam
para as experiências míticas de inverno. Quando influenciada por sua mãe, conhecedora
desta e de outras práticas religiosas inscritas nas experiências locais de inverno, a Sr.ª
Geralda foi uma das praticantes do “roubo” de santo no momento em que o que foi
246

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

plantado encontrava-se na iminência de perda devido às irregularidades das chuvas.
Vejamos parte de sua narrativa sobre a imagem de São José que ela afirma ter sido
“furtada” no final da década de 1960:
A, teve gente que roubou uma vez, a imagem do Senhor... Minha mãe contava
num sabe? Que roubaram uma imagem do Senhor, e foi um dilúvio d’água.
Foi por que né, num era... o san... o san... o santo certo mesmo é São José. Num
é, num era a imagem do Senhor. A imagem do Senhor, quando quem roubou,
[inaudível] foi um dilúvio tão grande, de água. São José não, ele já é, já é
padroeiro mesmo de da, da, de chuva (sic).80

A produção discursiva em torno do rito cria uma base de sustentação na qual se
diz o que pode ou o que não pode ser feito, no caso, qual imagem de santo pode ou não
ser roubada. Neste caso, o castigo sobre a forma do dilúvio era um dispositivo utilizado
geração após geração para reforçar a prática em torno da imagem de São José. Quando a
narradora nos diz “minha mãe contava”, podemos perceber as estratégias adotadas pela
própria ritualística que, na realidade, tem como intenção a reprodução do que era sempre
relatado pelos “mais velhos”. Esta era uma forma de incutir a disciplina nas gerações
subsequentes, que também passariam a reproduzir aqueles relatos. Não se procurava
esconder que alguns “transgressores” “roubavam” imagens outras, mesmo às do Senhor,
enquanto divindade suprema. Ao contrário, buscava-se veicular estas narrativas para que
outros não cometessem o mesmo “erro”.
Além da imagem de São José, registra-se também alguns casos nos quais foi
“roubada” a imagem do Menino Jesus em espaços mais específicos das localidades rurais
em que pesquisamos. Esta constatação se encontra presente nas memórias da Sr.ª Maria
França, residente a vida toda na zona rural pombalense. Também sob a tutela de sua mãe,
além de “roubar” imagens de São José em mais de uma oportunidade, ela afirma ter
chegado a “furtar” também a imagem do Menino Jesus na comunidade do Estrelo também
entre o final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960. Tanto o “roubo” da imagem de

80

Narrativa de Geralda Vieira da Silva Almeida. 67 anos. Agricultora. Entrevista realizada em março de
2018, em sua residência, na cidade de Pombal-PB.
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São José quanto a do Menino Jesus ocorreram em situações não muito diferentes das
expostas pela Sr.ª Geralda: tempos de chuvas irregulares e agricultores à espreita de
prejuízos.
Esta comunidade e outras a ela conectadas tomam São José como padroeiro local.
Além disso, no Estrelo existe uma igreja consagrada ao santo que leva seu nome. Nesta
localidade e nas outras próximas, em alguns momentos, pudemos realizar observações
participantes quando entrevistamos Maria França e participamos de um rito religioso na
referida igreja. Foi uma oportunidade de inserção nas comunidades, o que muitas vezes
se faz necessário nas operações com a História Oral, que demandam certa reciprocidade
na relação estabelecida com os entrevistados, conforme aponta-nos Delgado (2006).
Nossa narradora informou sobre muitos “roubos” de santo que ali ocorreram, vamos então
às suas falas:
[...] o santo era São José, o Minino Jesus que era de São José [...]. Então eu
nunca roubei a imagem do Sinhô não, sempre roubava São José, minha mãe
também, o Minino Jesus, ai tu... a gente roubava, mais, São Francisco do
Canindé ninguém roubava que aqui tem aqui em casa o quadro tá ali no meu
oratóro mais... Santo Antônio nós num roubava. Outro santo, nem São Geraldo,
nem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esses outros santo ninguém roubava,
sempre era São José (sic).81

Primeiro, gostaríamos de enfatizar o direcionamento do discurso para os santos
propícios à prática em questão: São José e Menino Jesus que ele aparece tutelando em
muitas representações religiosas. Não se podia “roubar” a imagem de São Geraldo ou de
São Francisco, porque os discursos foram historicamente produzidos a partir da
compreensão de que estes santos não atuavam no quesito envio de chuvas. Cada um,
como é de conhecimento geral, tem sua especialidade e poderia até se “roubar” a imagem
de santo Antônio, mas como um rito de casamento e não de chuva.

81

Narrativa de Maria França do Nascimento. 81 anos. Agricultora. Entrevista realizada em maio de 2018,
em sua residência, no Sítio Estrelo em Pombal-PB.
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O que está diante de nós neste momento é o estabelecimento de verdades nos
discursos que veiculam a pedagogia em torno do rito. Verdades que se faziam
inquestionáveis sob a pena da punição divina, verdades que nos permitem ter noção da
profundidade que alcança a religiosidade no pensamento humano. Segundo Foucault
(1999), a vontade de verdade e de saber caracterizam o discurso social. Saber e verdade
são, dessa forma, imposições que se apoiam em sistemas e regras criados por eles próprios
para conferirem sua própria legitimidade. Portanto, essa vontade
[...] é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto
conjunto de práticas como a pedagogia [...]. Mas ela é também reconduzida,
mais profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em uma
sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído
(FOUCAULT, 1999, p. 17).

Em relação a ocorrência do “roubo” também com a imagem do Menino Jesus,
compreende-se que a prática é inserida em uma determinada lógica dentro da própria
pedagogia em torno do rito. Quando a Sr.ª Maria França diz: “o Menino Jesus que era de
São José”, torna-se nítido que a imagem de Cristo, enquanto criança, está associada à
tutela de São José, e consideramos que é por esta razão, e também pelo fato desta imagem
representar Cristo ainda na infância, que ela é aceita para o “roubo”. Esta reinvenção da
prática é fruto da capacidade que os discursos tem de se adaptarem e se recriarem.
O roubo da imagem do menino Jesus representa uma espécie de desvio consentido
pela ordem do discurso. Uma forma de se conterem desvios maiores nesta prática seria
institucionalizar discursos outros, isto é, criar novas sensibilidades em torno de outra
imagem que passa a fazer parte da lógica discursiva do roubo, sem que se perca o fio
condutor que sustenta a legitimidade do rito. Os discursos também se reelaboram e
reelaboram suas pedagogias como forma de manter certo controle sobre o que continua
acontecendo, mas de forma diferenciada em cada época ou contexto.

PEDAGOGIAS RITUAIS QUE SE FAZEM POR MEIO DE MEMÓRIAS DE
FAMÍLIA
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Os laços de parentesco que elencamos, enquanto constituintes de parte da
memória remetida à dimensão cultural, são amplamente veiculados pela oralidade que
produz os saberes locais. E uma parte destes saberes se faz por meio de memórias de
famílias, nas quais se reproduzem e também se ressignificam experiências outrora
vivenciadas pelos patriarcas locais. As memórias do Sr. Sebastião Filho nos aponta para
esta compreensão. No recorte temporal aqui trabalhado, Sebastião ainda era criança.
Entretanto, ele recorda muito bem os diversos “roubos” e os acompanhamentos de
devolução das imagens de santos ocorridos no período nas dependências do sítio Boa
Vista:
Pra gente, pra gente assim na época, era uma coisa, vou te contar, era uma,
uma alegria enorme, num tem nem o, o [precisão] pra falar do tamanho da
alegria que a pessoa tinha na época, dizer assim: - “a vão entregar o santo tal
dia”, meu irmão era como se fosse uma festa, grande, pra gente era uma festa
grande viu! Era uma diversão muito grande, além da fé né, na da tradição que
tinha (sic).82

Atualmente, o Sr. Sebastião pertence a uma vertente religiosa que não é mais a
católica. No entanto, ele reproduz em suas lembranças os discursos e as práticas culturais
que o remete a seus familiares, e notadamente à sua infância. A força da cultura familiar
que se institui enquanto memória de pertencimento engloba distintas gerações. A prática
do “roubo” era motivo de celebração familiar, momento no qual se reforçavam os laços
de parentesco. J. Assmann (2016) complementa este raciocínio quando nos chama a
atenção para a importância do processo mnemônico para os níveis de interação entre
grupos separados temporalmente. Nesse sentido, considera-se que
Os grupos são formados e reunidos por meio da dinâmica de associação e
dissociação, que é sempre carregada (em vários graus) de afeição. [...]. Esses
“laços afetivos” emprestam especial intensidade às memórias. Lembrar-se é
uma realização de pertencimento, até uma obrigação social. Uma pessoa tem
que lembrar para pertencer [...] (ASSMANN, 2016, p. 122).

82

Narrativa de Sebastião F. Lacerda Filho. 44 anos. Autônomo. Entrevista realizada em janeiro de 2018,
em sua residência, na cidade de Pombal-PB.
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Voltemos às memórias da Sr.ª Maria França, em que se encontra clarificado a todo
o momento de sua narrativa o passado mitificado pelas ações daqueles que à antecederam
e que a permite evidenciar e valorizar o seu lugar a partir de valores católicos. Nas
lembranças de Maria França, nos chamou a atenção o discurso que tem como ponto de
apoio a memória dos “mais velhos”, pessoas notadamente sábias, de acordo com o
pensamento local, representada neste momento pelos discursos provenientes de sua avó.
Supomos que quanto mais velho era o ente que se fazia muito querido nos espaços
familiares tradicionais, mais impactante poderia ser o que este indivíduo proferia.
Partimos de um trecho da narrativa da Sr.ª Maria para aprofundarmos a análise da
importância do discurso tradicional para a prática do “roubo” de santo:
Agora o santo de se roubar era São José, o Menino Jesus, o Divino Espírito
Santo minha avó dizia: - ninguém roube o Divino Espírito Santo que dá dilûvo.
Pronto a gente num ro... num roubava Divino Espírito Santo. [...]. Muita gente
roubava a imagem do Sinhô, eu nunca roubei por que minha vó dizia assim
que a imagem do Sinhô num era o santo da gente roubar (sic). 83

É inegável que a memória que institui o rito reforça um lugar de superioridade de
Jesus Cristo, representado pela “imagem do Senhor”, e também do santo “roubado”
enquanto mediador entre o céu e a terra. No entanto, consideramos mais importante
ressaltar que a prática educativa que veicula o castigo como estratégia existe não somente
porque se “furtou” a imagem de um ente sagrado de caráter superior. Ela é reproduzida
também porque se transgrediu a tradição que foi historicamente constituída por meio do
rito, em que a memória o constrói enquanto um elo que reforça as linhas de parentesco e
de sociabilidades existentes em diferentes épocas. Portanto, não se pode esquecer que os
discursos da ritualística inscrevem-se e reproduzem a organização social historicamente
presente neste tipo de lugar.

83

Narrativa de Maria França do Nascimento. 81 anos. Agricultora. Entrevista realizada em maio de 2018,
em sua residência, no Sítio Estrelo em Pombal-PB.
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Roubar a imagem certa, mais do que uma demonstração de respeito para com as
hierarquias religiosas, era também uma forma de inserção na memória cultural que
institui a oralidade em torno do rito. Esta é uma das razões que nos leva a afirmar que
existe uma espacialidade instituída pela conjuntura ritualística do roubo de santo. O
espaço da memória, da recordação, aos quais estes indivíduos se submetem. Ultrapassálo significava ir contra os “antigos”, contra essa memória de ancestralidade, onde o
transgressor estaria à parte dos valores cristãos que estruturam historicamente estes
espaços familiares.
Convertendo para nossa análise o que A. Assmann (2011) teorizou como espaços
da recordação, definimos que eles existem enquanto discursos da disciplinarização ritual.
Reforçando este ponto de vista, J. Assmann (2016, p. 124) ainda nos diz que “a memória
é considerada, sem dúvida, o meio mais confiável para transmitir o conhecimento
religioso (isto é, ritual) a gerações posteriores”. Portanto, o espaço da recordação
apresenta-se como estruturador da discursividade que buscamos evidenciar e analisar ao
longo deste estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que determina qual santo que deve ter a imagem “furtada” e também às
maneiras como este “furto” deve ser realizado são os discursos estruturados sobre a
memória cultural que existe em torno desta prática religiosa. São as memórias dos
ancestrais, símbolos da identidade religiosa e do próprio valor histórico do catolicismo,
que definiam, sobretudo até os anos de 1980, espaços do fazer em torno do rito que o
orientavam e conferiam sua legitimidade. A prática existiu, e de certa forma existe, por
causa destas regularidades discursivas, elementos que a fornece sentido, fazendo com que
as experiências simbólicas sejam materializadas por meio da subjetivação do que
naquelas localidades é historicamente veiculado.
Somos instigados também a pensar sobre a capacidade inventiva presente na
prática religiosa ressignificada, que ganha dimensões pedagógicas por meio de
ensinamentos que são inseparáveis de sua transmissão. Foi possível refletir a respeito da
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forma como “roubo” de santo inventa, ordena e transforma seus próprios discursos. Isto
compõe formas de regularidade e manutenção do discurso religioso, uma vez que estas
reelaborações são incutidas como valores socioculturais e verdades religiosas para quem
as realizam. O rito também existe enquanto discurso, portanto, ele o institui, o leva à
outras formas de existência.
Analisar às pedagogias rituais que constituem a prática do “roubo” de imagens
sagradas em suas formulações discursivas, nos permite questionar sobre o poder que
existe dentro do campo simbólico enquanto experiência religiosa. Foi por meio deste tipo
de prática que o sertanejo encontrou, e ainda encontra em muitas ocasiões, formas de se
conectar e de subjugar a natureza, em momentos nos quais ela se faz cruel e selvagem.
As sensibilidades levam os indivíduos a instituírem sistemas de manutenção e de sentido
para a vida em um mundo que, por vezes, não alimenta nem seus corpos e nem a sua
consciência. Por isso, formas outras de vida precisam ser criadas para mediar as relações
dos homens com os diversos mundos.
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DANÇA DO EXISTÊNCIAL: A EDUCAÇÃO DE CORPOS MASCULINOS POR
MEIO DA DANÇA NO PRESÍDIO DO SERROTÃO
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas educativas por meio da dança
dentro de um dos segmentos do projeto Cultura no Presídio. Criado em 1995, o projeto
mencionado esteve em atividade até o ano de 2013, atuando na educação de apenados do
presídio do Serrotão, localizado na cidade de Campina Grande, PB. Embora, o projeto
também pedagogizasse os detentos nas artes aplicadas ao teatro, música e pintura, essa
pesquisa se debruça a investigar, exclusivamente, acerca das experiências educativas com
a dança. Para tanto, será utilizada a metodologia de análise do discurso, a partir de Michel
Foucault (2014), para perquirir as notícias publicadas em alguns jornais como o Diário
da Borborema e Jornal da Paraíba, principais fontes para a construção desse texto que
será atravessado, sobretudo, pelos conceitos de corpo, masculinidades, dança e práticas
educativas.
Palavras-chave: corpo; práticas educativas; dança; masculinidades.

A ideia de construção deste texto surgiu por causa de um bom encontro, e, a partir
do encontro, nada permanece no mesmo lugar ou continua da mesma maneira: eis a
potência do devir. De acordo com Márcio Silva (2010, p. 91) “o devir diz respeito não
ao que somos, mas ao que estamos em via de nos tornar, ao que podemos nos tornar a
partir das conexões que vivenciamos [...] o devir não define um destino, antes assinala
que o destino de todas as coisas é a permanente transformação”. Certa tarde, estava no
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arquivo compenetrada na leitura dos cadernos do jornal Diário da Borborema, que
contém notícias de julho a setembro de 2003, quando me defrontei com o seguinte título
“Arte é libertação”. Ansiosamente debrucei-me sobre aquela leitura e descobri a
existência de um projeto de dança com homens que cumpriam pena no Complexo
Penitenciário do Serrotão84. Li a notícia e tomada por uma grande inquietação, busquei
mais informações em outras edições, noutros jornais. Segui adiante, entrando em
contato com a pessoa que coordenou o referido projeto e pedi para entrevistá-la. Dada a
inviabilidade de conversar com os apenados, estava ávida em adquirir outras fontes que
permitissem analisar, ao máximo, as experiências em torno desse acontecimento.
O Complexo Penitenciário do Serrotão divide-se em três partes que recebem as
seguintes nomenclaturas: a Penitenciária Feminina, o Presídio de Segurança Máxima onde ficam os presos em regime provisório - e a Penitenciária do Serrotão. Sendo, essa
última, o local em que os homens sentenciados cumprem pena. De acordo com a pesquisa
desenvolvida por Maria Pereira (2019), a área que hoje acomoda aquele que é
reconhecido como o maior complexo penitenciário do estado, inicialmente, seria uma
colônia agrícola. Entretanto, tornou-se um espaço cercado por grandes muros repletos de
cercas eletrificadas.
Maria Pereira (2019) refletiu em seu texto sobre o abarrotamento do presídio - que
acaba recolhendo muito mais prisioneiros do que a sua capacidade comporta - em meios
às frequentes entradas e saídas daqueles que cumpriram a pena e os que começariam a
cumprir. Contudo, um dos principais motivos para eu convocar o seu texto ao meu,
justifica-se no fato dela pensar, inicialmente, os códigos de masculinidades nas relações
que os prisioneiros estabelecem uns com os outros. Um exemplo está nas separações que
são feitas entre aqueles que foram presos por crimes sexuais, estupros ou pedofilia, e os
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Popularmente conhecida como Serrotão, a Penitenciária Regional Raymundo Asfora foi inaugurada na
cidade de Campina Grande em 1990, pelo então governador Tarcísio de Miranda Burity. O nome oficial da
penitenciária foi uma homenagem póstuma ao jurista, poeta e político cearense, radicado na Paraíba
Raymundo Asfora, contudo, a mesma é reconhecida - desde sua fundação - pelo nome do bairro onde ela
está situada.
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demais apenados. Pois, nas normas estabelecidas pelos próprios prisioneiros, os
indivíduos que cometeram tais crimes mereciam tortura e morte, mostrando que eles
exercem hierarquias nas relações que estabelecem uns com os outros. Desse modo, o seu
texto permite uma cara reflexão ao meu: pensar esses homens e as práticas de
masculinidades exercidas por eles naquele espaço.
O desafio estava lançado. Diante daquela notícia, com a qual certa tarde me
defrontei, minha pesquisa vivenciava um movimento - eu queria compreender e analisar
como se deu o processo de educação de corpos masculinos, por meio da dança, dentro de
um presídio -, era preciso entender como esses homens recepcionaram essa possibilidade,
como eles reagiram diante do novo e se eles se permitiram à dança do devir. Muitos
questionamentos ganhavam formas em minha mente e eu sentia a necessidade de
investigar e trazer os resultados para esse texto.
Com o título “Arte é Libertação”, a notícia publicada no jornal Diário da
Borborema, discutia sobre um projeto desenvolvido com detentos do Serrotão em que
havia uma reunião de diversas expressões artísticas e seria a grande atração do 29º
Festival de Inverno de Campina Grande85. Essa notícia me provocou o que Deleuze
definiria como encontros nupciais. De acordo com Roberto Rodrigues (2015), essa seria
uma das formas do filósofo referir-se ao devir. Para Deleuze, as núpcias são encontros
que se dão entre as coisas. Elas, contudo, não se restringem a uma máquina binária do
tipo masculino e feminino. Na verdade, são capturas; uma dupla captura entre dois reinos
distintos. Eu fui capturada pela notícia que me atravessou no nosso encontro.
Publicada nas edições de julho a setembro de 2003 do Diário da Borborema, por
meio da notícia, descobri que a bailarina Myrna Maracajá - coordenadora de dança do
projeto Cultura no Presídio - trabalhou com os detentos as técnicas do balé clássico para
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O Festival de Inverno de Campina Grande é um evento de teatro, músicas e danças realizado anualmente.
Fundado desde 1975, inicialmente, o festival era sediado apenas no Teatro Municipal Severino Cabral,
porém, em edições posteriores, passou a incluir outros lugares da cidade, como a Praça da Bandeira, a Praça
Clementino Procópio e o Teatro do SESC-Centro. Mais adiante, me aprofundarei na discussão acerca do
surgimento e consolidação desse festival.
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poder desenvolver com eles uma coreografia de dança contemporânea para que fosse
apresentada. De acordo com a notícia publicada, naquele momento, o projeto contava
com o apoio da Secretaria de Cidadania e Justiça e se mantinha financeiramente por
meio da doação de empresários e outros interessados na eficiência do sistema carcerário
local. É mostrado também que a apresentação dos detentos no palco contaria também com
a exibição de um material multimídia. Ou seja, enquanto eles dançavam era mostrado em
um telão, no fundo do palco, registros do cotidiano deles dentro do presídio.
Esse espetáculo formado a partir da comunhão entre o vídeo exibido no palco,
enquanto os apenados dançavam, iria render um material para um futuro curta-metragem
que a coordenadora do projeto pretendia lançar posteriormente, no ano de 2005, quando
o projeto completaria dez anos de existência. Entretanto, possivelmente, o desejo de
criação desse vídeo não foi concretizado, pois em todas as buscas que realizei não
consegui encontrá-lo. Mas, em concomitância, essas buscas me possibilitaram ter acesso
a outros materiais em multimídia que permitiram conhecer um pouco mais acerca do
trabalho desenvolvido com esses homens. Desse modo, encontrei na página do YouTube
dois vídeos significativos para essa pesquisa: um - que será problematizado no terceiro
tópico deste capítulo - se enquadra no modelo documentário de curta duração, contendo,
inclusive, entrevistas com alguns detentos. E o outro, que mostrava esses homens no
palco, em cena.
Enquanto bailarina, eu fui seduzida pela técnica, pela fluidez nos movimentos
executados. Enquanto historiadora, eu queria compreender como se deu a pedagogização
desses corpos e articular as formações discursivas com as práticas sociais. Estava
inquieta, fui provocada e não poderia me limitar ao que já existe e legitimar o que já está
dado sem lançar o olhar de historiadora, mas como fiz isso? Primeiramente, determinei
os caminhos a serem trilhados: reuni o máximo de material que consegui por meio de
pesquisas na internet; depois, fui aos arquivos e me pus a ler e pesquisar em dois jornais
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que foram de grande circulação em Campina Grande: o Jornal da Paraíba86 e o Diário
da Borborema, esse último, já mencionado outras vezes nesse trabalho. Em meio a essas
pesquisas encontrei convites e outros impressos - como folders87 -sobre o projeto, todos
eles faziam referências as apresentações e funcionavam como forma de divulgação dos
espetáculos. Encontrar esse material foi de extrema importância para o desenvolvimento
desse texto, haja vista as informações preciosas que o mesmo contém, não apenas em
escritos, mas em fotografias.
Márcio Silva (2010) diz que somos afetados a todo o momento; mas não sabemos
nem como, nem quando, nem mesmo por quem o nosso corpo será afetado. É tudo um
devir, um movimento sem escala. Mas ao sermos afetados, enfraquecemos ou nos
fortalecemos. Tudo acontece no encontro dos corpos. Refletindo sobre como as palavras
de Márcio Silva (2010) me chegaram e o que fabriquei a partir delas, pensei também sobre
o meu encontro com Myrna Maracajá, que na entrevista que me concedeu, se definiu
como: bailarina, coreógrafa, psicanalista, doutora em Psicologia Psicanalítica. Entretanto,
a potência do nosso encontro se deu por ela ser, acima de tudo, transgressora. Ela
transgrediu os costumes, o padrão, a esfera das normalidades e construiu experiências na
desterritorialização. Nas misturas inusitadas, no pouco convencional: uma mulher que se
propôs a educar corpos masculinos dentro de um sistema penitenciário para que esses
corpos experimentassem ser afetados e transpassados pelo encontro com o movimento,
com a dança e possíveis devir.

86

O Jornal da Paraíba foi um jornal matutino de circulação diária no estado da Paraíba. Ele foi fundado
em 5 de setembro de 1971 e faz parte do grupo da Rede Paraíba de Comunicação, responsável também
pela TV Cabo Branco e pela TV Paraíba, ambas afiliadas da Rede Globo. Em 7 de abril de 2016, o
presidente da Rede Paraíba de Comunicação, Eduardo Carlos, anunciou a suspensão da versão impressa. O
motivo foi a crise econômica e o crescimento das mídias digitais. Com isso, desde então, o periódico só
existe na versão online (Cf. LIMA, 2011).
87
Um tipo de material publicitário impresso e com dobras, usado quando se precisa passar uma quantidade
considerável de conteúdo, seja ele de caráter promocional (divulgação de produtos, serviços e preços) ou
instrucional (apresentação da empresa).

258

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Quero, contudo, ressaltar que tenho exposto a identidade da entrevistada, pois a
mesma concedeu inteira permissão para isso. Com vistas em colaborar para que outras
pessoas, melhor conheçam, o cenário campinense, no que concerne às experiências
dançantes. momento do texto fazer um adendo para mostrar ao meu leitor um pouco do
Festival de Inverno de Campina Grande. Já supramencionado, esse festival - desde a
década de setenta do vigésimo século - tem sido de grande relevância para o cenário da
dança campinense. Pois, no período do festival sempre ocorre a possibilidade de
bailarinos dessa cidade mostrarem seu trabalho, assim como interagir com artistas de
outros lugares que costumam vir ministrar oficinas e também se apresentar nos palcos da
cidade.
Em uma matéria publicada no Jornal da Paraíba, no caderno de agosto de 2005,
encontrei uma importante narrativa acerca da criação do festival. O título da notícia dizia
“O Festival de Inverno de Campina Grande comemorando seus 30 anos de Arte, Cultura
e Cidadania”. A notícia discorria acerca de como o festival nasceu e se consolidou ao
longo das suas três décadas de existência. O Festival de Inverno de Campina Grande, que
foi criado no ano de 1975, chegava ao seu trigésimo ano quando essa notícia foi publicada.
Tinha como uma das fundadoras e diretora do projeto, Eneida Agra Maracajá 88, que se
colocou de braços abertos e sorriso no rosto, na fotografia estampada na notícia.
A partir dessa experiência, da criação de um Festival Nacional de Teatro, em
1974, que Eneida Maracajá resolveu lançar-se em uma nova aventura: o Festival de
Inverno. Um evento que contemplaria outras expressões artísticas que iam desde o teatro,
à música, à dança, às artes plásticas. Assim, em 1975 o Festival de Inverno ganhava a sua
primeira edição. Pude obter - por meio dos documentos visitados e as entrevistas - que

88

A professora Eneida Maracajá, reconhecida pelo seu ativismo na cultura paraibana, é mestre em Educação
pela Universidade Federal da Paraíba, com dissertação defendida sobre o Teatro na Educação Popular. Por
doze anos, ela esteve à frente da direção do Teatro Municipal Severino Cabral, quando também criou o I
Festival Nacional de Teatro: evento cultural precursor do Festival de Inverno de Campina Grande na década
de setenta. Ademais, ela também é membro do Conselho Brasileiro de Dança e do Conselho Internacional
de Folclore da Paraíba.
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esse festival - foi e é - sinônimo de cultura e resistência na cidade. Tendo ele sobrevivido
aos anos de chumbo89, seguiu incentivando a produção artística em vários campos. Muitos
artistas da dança, música e teatro se preparam ao longo do ano para inscrever-se no
festival e poder levar aos palcos da cidade, no período entre julho e agosto, as coreografias
entre outras artes, que tenham sido elaboradas. Entre as matérias que encontrei nos jornais
acerca do festival, compartilho uma com vocês que reflete sobre esse contexto de
resistência a situações políticas no cenário nacional, ela foi publicada no Jornal da
Paraíba, no caderno de agosto de 2005 com o seguinte título “A força do Festival de
Inverno”.
Na matéria publicada no jornal é trazido que o festival conseguiu sobreviver às
transformações políticas, econômicas e sociais do país. Tendo se voltado, inclusive, para
projetos permanentes, entre eles, estaria o projeto Cultura no Presídio, que na época da
publicação da matéria, estava completando seus dez anos de atividade. A oportunidade
dos apenados subirem ao palco para demonstrarem as aprendizagens artísticas, se deu
nesse festival, eis um dos motivos dele ser tão significativo na construção desse texto.
Dentre outras coisas, o Festival de Inverno tem levado a arte às ruas e tem alcançado
diversificados públicos, entre os que assistem e os que a realizam.
Foi em meio a esses festivais - com toda essa dimensão - que aqueles homens que
faziam parte do Dança do Existencial, pertencente ao projeto educacional Cultura no
Presídio, tiveram suas primeiras experiências em um palco. Para que isso acontecesse,
foi planejado um esquema prévio acerca de como os policiais poderiam se organizar para
manter uma estrutura de controle daqueles corpos que estariam em cena e dos que iriam
assistir. Para isso, eram mobilizados em torno de setenta homens sob o comando de um
capitão, sendo parte deles pertencentes a cavalaria que deveria ficar em alerta na parte

89

Essa expressão foi inicialmente aplicada a um fenômeno da Europa Ocidental, relacionado com a Guerra
Fria e com a estratégia da tensão. Posteriormente, ela passou a designar um período de radicalização
política, também fora da Europa. No Brasil, os anos de chumbo foram o período mais repressivo da ditadura
militar, estendendo-se basicamente do fim de 1968, com a edição do AI-5 em 13 de dezembro daquele ano,
até o final do governo Médici, em março de 1974.
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externa do teatro. O público era revistado na entrada e policiais à paisana dispersavam-se
pela plateia - sempre atentos às movimentações - estratégias de controle e poder. Numa
notícia publicada no Jornal da Paraíba em agosto de 2003, com o título “Apenados se
apresentam no teatro e polícia reforça segurança”, é possível visualizar tal situação.
Imagem I: Apresentação de apenados no Teatro Municipal

Fonte: Jornal da Paraíba, ago. 2003

A imagem que ocupava uma parcela da página da notícia está dividida em duas
partes, como pode ser visto. Na parte de cima à esquerda, é mostrado ao leitor o
procedimento de revista àqueles que estavam na fila aguardando para assistirem o
espetáculo. E ao centro está uma grande imagem de um dos momentos do espetáculo no
qual os bailarinos - vestidos de sambistas - erguem uma mulher exibindo a destreza,
equilíbrio e força, que foram adquiridos ou aperfeiçoados por meio da dança. Essas duas
imagens são bastante significativas, haja vista que entre as mensagens transmitidas por
elas, está de aquele era um espaço da disciplina. A imagem da revista, sobretudo, exibe
disciplina, controle e segurança. Ela expressa que ali seria um lugar onde o olho do poder
estaria sempre atento. Assim, a vigilância e os dispositivos de disciplina funcionam como
uma maneira de tranquilizar o público que tivesse interesse em assistir o evento.
O espetáculo intitulado “Corpos Dóceis” - fazendo uma clara menção a obra
Vigiar e Punir de Michel Foucault - contou com a participação de vinte e sete detentos,
dos quais vinte e seis estavam cumprindo a pena em regime fechado. Tal espetáculo, que
261

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

demonstrou como a cultura e arte podem atingir os mais diferentes segmentos da
sociedade e fluir nos ambientes mais improváveis, foi coordenado pela mãe e filha Eneida
e Myrna Maracajá. Para além das apresentações de dança, o espetáculo contou com a
apresentação de música na qual estiveram presentes: um grupo de flautistas e a dupla Eric
e Erilson. A coordenadora do projeto e também bailarina e coreógrafa Myrna Maracajá,
participou com um número de dança no palco. O jornal mostra que ao final de uma das
apresentações, rosas foram distribuídas aos detentos que as devolveram a Eneida, e,
posteriormente, ela as jogou para a plateia. Nessa plateia estavam alguns nomes influentes
naquele contexto, como o secretário da Cidadania e Justiça Vital do Rego; o coronel
Armand Laroche; o diretor do presídio do Serrotão à época, José de Almeida Bezerra;
além do juiz das Execuções Penais Rodrigo Marques Silva Lima. No encerramento das
apresentações, os detentos entregaram a Vital do Rego um quadro com uma imagem dele
que havia sido reproduzida a partir de uma foto do secretário já publicada no Jornal da
Paraíba, como forma de agradecimento. Na sequência, foram conduzidos de volta ao
presídio. Nos jornais que tive acesso, havia sempre um parágrafo na notícia que dizia ao
leitor que o evento transcorreu tranquilamente. Ou seja, a instituição policial obteve o
efeito esperado pelo poder disciplinar.
Eneida Maracajá, idealizou o projeto Cultura no Presídio no ano de 1995, e,
conforme encontrei na documentação acerca do mesmo, tinha uma proposta de
humanização, a qual se deu em diversos segmentos. Eram eles: produção de escritos
literários, pintura de quadros e apresentações musicais e teatrais, em um primeiro
momento. Mais adiante, em 1998, Myrna expressou para sua mãe o interesse de também
desenvolver um trabalho com esses apenados, momento em que as produções artísticas
do projeto seriam ampliadas e tendo início o trabalho com a dança. Informo aqui que a
entrevista realizada para a construção desse texto ocorreu, exclusivamente, com Myrna
Maracajá, haja vista que é intenção desse texto se deter à construção de uma narrativa
acerca das práticas educativas de dança que ocorreram dentro do projeto. Portanto, o
Dança do Existencial seria apenas uma das ramificações das práticas pedagógicas que
eram exercidas nessa proposta educacional. O projeto Cultura no Presídio esteve em
atividade até o ano de 2013.
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O nome “dança do existencial” teria surgido a partir da metodologia de trabalho
que Myrna Maracajá buscou desenvolver para pedagogizar os presos, como ela afirma:

[...] eu criei uma metodologia própria de trabalho que chamei de Dança
do Existencial. Então, criei técnicas para trabalhar com os corpos
aprisionados, inclusive, paralelamente ao trabalho, fiz muita produção
científica circular por muitos estados do Brasil. Pude participar em
vários congressos, seminários e também festivais, levando a
experiência do projeto (Myrna Maracajá, 2019).

A entrevistada relatou que diante das dificuldades em educar os rapazes na dança,
ela precisou desenvolver um método próprio buscando compreender as particularidades
dos indivíduos que a cercava naquele espaço. Desse modo, buscou trabalhar o que ela
apontou como o “essencial deles ali na prisão”. Assim, trabalhou as existências daqueles
sujeitos pensando a saudade, o próprio encarceramento, a distância da família, o
abandono, as questões familiares. Ela me afirmou que esses eram os temas mais
debatidos.
No que diz respeito a sua produção científica no período, a entrevistada relatou
que foi possível produzir em decorrência das inúmeras leituras e estudos que ela
necessitou fazer para aprender a melhor lidar com os detentos, com vistas em facilitar o
contato, as trocas e o processo educacional por meio da dança. Como pode ser visto em
sua fala:

[...] foi um desafio, porque não é fácil trabalhar a dança com homem, e,
homens presos então... Eu tive que entender o que é a prisão e o que são
esses corpos que estavam ali. Então, eu fui ler muito sobre o tema e
posso dizer que o filósofo francês Michel Foucault foi uma leitura
essencial. Tanto a obra Vigiar e Punir, como também a Microfísica do
Poder. Além disso, li outros autores como Goffman, que faz um estudo
sobre essas instituições que ele chama de instituições totais. Li Percival
de Souza, fiz leituras tanto da área jurídica como da sociologia, filosofia
e da psicologia (Myrna Maracajá, 2019).

Devo destacar alguns pontos na fala da entrevistada para problematizá-los,
começo por “Não é fácil trabalhar a dança com homens”. A sociedade estruturou um
machismo devastador que, historicamente, construiu um lugar a ser ocupado pelo
masculino, e, aqueles que fogem a esse padrão, muitas vezes, são incompreendidos e
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marginalizados. Nos últimos anos temos debatido bastante sobre os privilégios de ser
homem, mas é preciso também refletir acerca das angústias de ser homem, sobretudo,
para aqueles que não se encaixam no padrão da masculinidade hegemônica. Quando a
entrevistada afirmou não ser fácil trabalhar a dança com homens, ela compreendia que
seria um desafio despertar nos seus alunos a percepção de que há outras formas de
masculinidade. Tendo em vista que por longos anos construiu-se, sobretudo, na região
Nordeste, o discurso de que ser homem era ser cabra-macho, valente, viril e também
violento. Trago na sequência, outro recorte de suas falas que me permitiu fazer esse
desdobramento e análise:

[...] enfrentei muitos desafios para levar o projeto adiante, mas o desafio
a mais esteve em trabalhar com esses homens, porque vivemos em uma
sociedade patriarcal e machista. Aqui na região Nordeste,
principalmente, isso ainda é muito forte, então eu tive muita dificuldade
em trabalhar o corpo desses apenados (Myrna Maracajá, 2019).

A narradora me trouxe em suas falas - como pode ser visto na penúltima citação que ela precisou se debruçar sobre os estudos nos campos da Filosofia, Sociologia, da
área jurídica e na Psicologia - seu lugar de formação - para docilizar aqueles corpos. Ela
afirmou: “precisei tomar posse do conceito de corpos dóceis do Michel Foucault para
ensinar-lhes a dança”. Ao utilizar o termo “corpo dócil”, ela está se remetendo a obra
Vigiar e Punir, que mostra o corpo dócil como aquele que pode ser trabalhado
arduamente, sendo assim transformado e aperfeiçoado. Como já foi discutido
anteriormente nesse trabalho.
Michel Foucault (2018) ao pensar a mecânica do poder e sua forma capilar de
existir, pensa também o ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos e atinge
seus corpos, se inserindo em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem
e vida cotidiana. Na penitenciária, corpos são alvos de poder, de técnicas de dominação,
da coerção disciplinar que os modela e os fabrica como corpos submissos. Contudo, se
por um lado a instituição produz esse sujeito obediente e apto a se adequar às normas
daquele espaço, silenciando as multiplicidades que o constitui enquanto indivíduo. Por
outro lado, o projeto Cultura no Presídio trabalhava com as singularidades que
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constituem esses homens, pois o corpo educado na arte é despertado para o processo
criativo, para a produção de outras subjetividades nas quais eles são capazes de criar vida
intensa. Haja vista que ao pintarem, cantarem, dançarem ou atuarem em uma peça, eles
saem do lugar que os uniformiza como “o detento”, saem do lugar do silenciamento e da
reclusão.
Por fim, para essa pesquisa, foi possível constatar que o projeto Cultura no
Presídio mostrou que a pedagogização dos corpos por meio da arte pode possibilitar aos
indivíduos novas possibilidades de construção de si mesmo. Ou seja, tais práticas
pedagógicas são produtoras de experiências de si que articulam a produção de sujeitos
singularizados, emaranhados nesta teia de poder-saber. Assim, de acordo com o material
analisado é possível afirmar que aqueles que vivenciaram as experiências de encontro
com a arte e transformação de si, encontraram caminhos para a ressignificação de suas
existências.
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Fabiano Melo de Oliveira

RESUMO
Com a mudança de paradigmas nos territórios da História a partir da segunda metade do
século XX, nós encontramos na História Cultural novos objetos de pesquisa. Sendo assim,
sensibilidades, emoções, sentimentos começaram a ser estudados e descritos através de
nosso ofício. A partir dessas novas perspectivas de estudo, pretendemos tecer por meio
dessa pesquisa uma escrita sobre as representações bíblicas de cura narradas pelos
evangelhos e que são apropriadas em Missas de Cura, realizadas desde os anos de 2011
na Capital paraibana. Estas celebrações são espaços constitutivos de práticas educativas
da fé, e gestam nos enfermos que a procuram respostas para o reestabelecimento de sua
saúde - seja física ou seja espiritual. Ou seja, perante as negativas deixadas pelos discursos
das ciências médicas quando não conseguem resolver mais a tais casos de enfermidade,
as missas se tornam ambientes para a elaboração do discurso da saúde. Diante dessa
problemática tentaremos entender a partir de testemunhos publicados no site propagador
dessas missas, como os textos bíblicos de libertação das doenças são capazes de afetarem
os sujeitos da experiência dessas missas, elaborando nos mesmos um cuidado de si e uma
resposta a possibilidade de finitude de suas vidas, trazendo a essas pessoas uma
perspectiva de esperança e a possibilidade de sendo sanadas em sua saúde viverem mais.
Palavras-chave: Representação, experiência, cura, cuidado de si, fé.

INTRODUÇÃO

Conversando com minhas memorias da infância trago vozes que me são, ainda
hoje, muito ressonantes - de pais, parentes e conhecidos – principalmente no tocante a
questões relacionadas a notícias vindas de pessoas acometidas por uma enfermidade.
Esses mesmos tomados pela notícia, diziam sempre: Rezemos e tudo vai ficar bem! A
frase, então dita, ainda ressoa como um balado de sino em minha mente, particularmente
quando vejo algumas pessoas enfermas que vem ao meu encontro me noticiar tal situação,
e continuam falando: rezo para ficar bem e ser curado. Estas acreditam que por meio de
suas orações podem encontrar um antídoto de fé que os faça ficarem sanados de tais
enfermidades.
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O tempo passou, cresci, tomei rumos – entre eles fui membro da Renovação
Carismática Católica90 e algum tempo depois me tornei padre. A partir dessas
experiências religiosas e do contanto com fenômenos intitulados missas de cura, as quais
eram celebradas por alguns padres do movimento pentecostal dentro da Igreja Católica,
eu pude ir percebendo o quanto o meio religioso e seus artifícios de contato com o
transcendental eram eficazes para ajudar muitos doentes na cura de seus males físicos por
meio de algumas práticas e palavras. Isso foi aos poucos inquietando minha mente de
historiador a me debruçar, a questionar, como estas questões da fé e da cura eram
elaboradas historicamente, e mais ainda, como nestas missas eram gestados sentimentos,
sensações e experiências que proporcionavam a tantos sujeitos enfermos galgarem suas
curas quando as ciências médicas diziam não haver mais respostas para sua saúde.
Assim sendo, ao retomar meus estudos no ambiente da história, fui começando a
me questionar como os sacerdotes e ministros de cura utilizavam algumas narrativas
bíblicas – principalmente as passagens dos evangelhos sobre cura de enfermos – dentro
dessas missas de cura e libertação para constituir em tais sujeitos enfermos um arsenal de
práticas que pudessem gerar neles um sentimento de curados. Isso me fez então, buscar
entender como os textos e alguns rituais são manuseadas para tocarem nas sensibilidades
das pessoas, constituindo assim, uma possibilidade esperançosa de libertação de suas
doenças e a transformação interior e exterior que os faça se sentirem sanados.
Nessa pesquisa, portanto, lanço meu olhar a alguns discursos elaborados para
explicar o surgimento de uma missa na capital paraibana que são divulgados no próprio
site do Padre que a celebra, como também alguns testemunhos que foram enviados ao
este para legitimarem o espaço educativo da fé que cura. Trabalho, então, tentando

90

A Renovação Carismática Católica é um movimento de jovens católicos que surge nos Estados Unidos
da América, por meio do contato dos mesmo com amigos protestantes, os quais impulsionam esse jovens
a fazerem uma experiência pentecostal dentro da Igreja Católica. O primeiro retiro desses jovens ocorre da
década de 1960, na Universidade de ... e os mesmo dizem ter conseguido receber a Efusão do Espirito
Santo, ou seja, foram marcados por vários dons, entre eles um dos mais famosos no movimento e no meio
pentecostal que é a glossolalia (dom de orar em línguas esranhas.
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analisar e compreender como as pregações, palavras, rituais dirigidos pelos sacerdotes
são eficazes no processo de reestabelecimento da saúde de alguns sujeitos.
Além disso, no caminho traçado não quero solidificar uma “verdade” que nesses
espaços se obtém a cura. Entretanto, pretendo sim, tentar chegar a analisar os discursos
construídos por alguns enfermos nos testemunhos do site, e enxergar como esses espaços
nos discursos são lugares legitimados como que de cura, estabelecendo nos doentes uma
possibilidade de elaborarem novamente sua existência, trançando para si uma estética de
existir nova, ou pelo menos um novo cuidado de si.
Os testemunhos, as falas, as apropriações de relatos de cura bíblicos, portanto,
serão de suma importância para me fazer trilhar esse caminho de análise e entendimento
do quanto as subjetividades desses sujeitos doentes são norteados para uma possibilidade
de reelaborarem o que já estava perdido (pelos saberes médicos), e proporcionar aos
mesmos uma cura física ou espiritual que os faça começar de novo o sonho de viver diante
das prerrogativas de finitude perante o “ser” ou “estar” doente.

1. Mas, livrai-nos de todos os males!
A taumaturgia91 sempre foi uma iminente dentro da realidade das sociedades mais
antigas, principalmente no período de Jesus. O mesmo por diversos relatos de sua época
era considerado um milagreiro, capaz de curar pessoas, expulsar demônios, como também
exercer diversos atos extraordinários para muitos que vinham ao seu encontro – no
entanto isso não se limitava só a ele. Muitos no período de sua existência eram os que se
posicionavam como taumaturgos.
No entanto, para chegar a encontrar esse Jesus autor de milagres, é imprescindível
ir a fontes bíblicas enxergando o tanto de manifestações de cura que ele operou nas

91

O taumaturgia seria a capacidade de realizar milagres, fossem eles de exorcismos, cura ou qualquer
manifestação extraordinária.
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pessoas, tanto em inscritos apócrifos92 como canônicos93, em especial nos evangelhos
sinóticos94, como por exemplo, quando ele cura um homem da mão paralisada (Matus 19,
9-14, ou quando ele cura um cego na cidade de Jericó (Marcos 10, 46-52), ou quando ele
cura dez leprosos (Lucas 17, 11-19). A partir de tais relatos percebo, então, que o encontro
dessas pessoas com Jesus nos evangelhos fazia deles sujeitos da experiência (Larrosa,
2016), aonde o contato com o sujeito curador que é Jesus os proporcionava a constituição
de cura das mais diversas formas físicas ou espirituais.
Assim sendo, a cura sempre fez parte do processo de constituição do cristianismo,
inclusive desde seus primórdios com seu fundador. Mesmo depois de morte e ressureição,
essas curas não pararam, sendo continuadas, então, com a difusão dessa doutrina pelos
seguidores de Jesus a exemplo do texto bíblico no qual os discípulos curam um coxo na
porta do Templo (Atos dos Apóstolos 3, 1-9). Os mesmos prosseguiram a exercer as curas
e milagres a tantas pessoas que acorriam até eles. Entretanto, com o passar do tempo esses
milagres e as curas foram sendo elaboradas de uma forma mais ritual, principalmente
dentro dos próprios ritos de reuniões e celebrações da Igreja, como por exemplo, a missa,
além de rituais de exorcismos utilizados ao longo dos séculos pela hierarquia da Igreja, e
constituídos sacramentos de cura como a penitencia e a unçãos dos enfermos. Mas, é a o
lugar da cura por excelência.
Todo esse caminho acima foi feito para se perceber que a missa sempre foi um
espaço de práticas e orações que levavam os cristãos a buscar a sanação a partir da fé.

92

Seriam escritos que não estariam dentro do cânon dos livros Sagrados da Bíblia segundo a Tradição
Católica. Os mesmos não eram reconhecidos como inspirados por Deus, pois traziam certos exageros
demonstrando ou um Jesus muito humano ou divino demais.
93
Canônicos seriam os livros reconhecidos pela Tradição e Magistério da Igreja como os inspirados por
Deus.
94
O nome “sinóticos” foi dado aos escritos dos três primeiros evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas pelo
pesquisador alemão J.J. Griesbach, em 1776, com a intenção de demonstrar a semelhança entre os mesmos
e sua simultaneidade a ponto de se preciso for colocar os mesmo em três colunas que proporcionam uma
visão simultânea (syn-hopsis) para se verificar a concordância e divergências entre os mesmos (Cf.
MARCONCINI, 2012).
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Ali, nas mais diversas expressões populares as pessoas acorrem para buscar em suas
subjetividades respostas para seus corpos feridos de enfermidades, como também, para
encontrarem a libertação de suas vidas. Assim sendo, por meio de um movimento que
nasce em meados do século XX nos Estados Unidos, a Renovação Carismática Católica,
tenta por um cunho pentecostal trazer manifestações visíveis de curas parecidas como as
taumatúrgicas do início da Igreja.
No Brasil esse movimento chega logo após sua difusão por alguns padres
missionários norte-americanos e depois se espalhou no país inteiro, sendo implantado na
Capital paraibana na década de 1980. Lá começaram a celebrar algumas missas intituladas
de cura no bairro do Altiplano pelo Padre João, logo sendo silenciada tal celebração por
não entrar dentro dos moldes da Teologia da Libertação tão forte na Arquidiocese
Paraibana. No entanto, em 2011, surge na Paróquia de Nossa Senhora das Graças na
Várzea Nova em Santa Rita, uma missa que recebe o nome de missa da luz. Essa
celebração foi implementada logo após a chegada de um novo padre oriundo da pequena
Diocese de Guarabira. Tal culto começou a se difundir e crescer rapidamente, atraindo
para lá um grande grupo de pessoas que acorriam com seus problemas de enfermidades
em busca de libertar-se de suas doenças.
Após alguns anos essa mesma missa de cura e libertação que foi tomando
proporções grandes em Santa Rita chega a ser transferida para uma parte do Bessa,
chamado de Santuário da Mãe Rainha, onde hoje, acontecem com uma dimensão bem
maior em termos midiáticos também, além da propagação dessa devoção por meio do
padre que iniciou esse jeito de rezar. Essa forma de celebrar o culto cristão católico
romano é trazida pelo padre desde sua primeira experiência na antiga Diocese de
Guarabira quando o mesmo afirma ter tido uma revelação especial para começar a difusão
dessa devoção:

A Missa da Luz nasceu após uma peregrinação que o Padre Nilson Nunes fez
a Terra Santa. Visitando o Santo Sepulcro, e estando no seu interior, acendeu
uma vela, e logo sentiu a presença do Cristo ressuscitado, que naquele lugar
venceu a morte e reacendeu a chama da Fé do povo de Deus, que vivia um
momento de grande tribulação. Retornando ao Brasil, e trazendo em seu
coração o fervor da chama de Cristo, o Padre Nilson resolveu compartilhar
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com seus paroquianos, em Araruna/PB, a experiência que tinha vivido ao
acender aquela vela, que representava a Luz de Cristo para o mundo.95

O Padre Nilson, então, por meio dos significantes (FOUCAULT, 2016) de sua
experiência transcendental se sente chamado a difundir uma luz diferente aos sujeitos que
começam a frequentar essas missas por curas. Eles passam a receber a fé que os proporcionará
serem atingidos por uma iluminação que os refaça, os ressignifique, os redefine.

Na Missa da Luz, somos alimentados pela eucaristia, e na certeza que somos
sacrários vivos, verdadeiros templos da morada de Jesus, somos convidados
pelo Padre Nilson a vivermos momentos de profundo mergulho na Fé, onde
guiados pela sabedoria do Espírito Santo entramos em comunhão com o Céu,
e vivemos momentos de profunda espiritualidade. 96

A missa da luz torna-se espaço de uma prática educativa que remeterá aqueles que
a frequentam uma experiência que os conduza a se sentirem impulsionados, a crerem e
viverem um momento de alivio de suas dores e sofrimentos. Experiência essa diferente
de outras na vida dos sujeitos doentes, enfermos ou necessitados de diversos outros
milagres, carregados pelo fardo de suas lutas cotidianas e desesperanças. Teremos, então,
nesta forma de celebrar a missa o encontro com uma nova taumaturgia, que será capaz de
enxertar nos participantes significados outros, não somente pelas orações, mas pelos
símbolos, formas de representação, pregações, cânticos, e palavras ministradas por tal
padre. O sujeito frequentador da missa da cura, torna-se, portanto, um sujeito de uma
sensibilidade tal que começa a despertar para elaborar em si uma nova forma de existir,
uma nova “(...) construção do eu como si próprio” (MENEZES, 2008), agora marcado
por representações da fé.

95
96

Disponível em: http://www.padrenilsonnunes.com.br/historia.php
http://www.padrenilsonnunes.com.br/historia.php
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O contato com o transcendental possibilita aos enfermos e os que buscam um
milagre reelaborar uma estética nova em suas existências, possibilitando o despertar
(Foucault, 2006) para um cuidado de si próprio. A experiência com as palavras, ações, e
tantos outros artifícios utilizados nas missas de cura ou da luz, exercem em tais indivíduos
que procuram a cura, o milagre, a libertação, a possibilidade de reencontrarem um novo
sentido para continuarem existindo, de agora em diante modelados e constituídos por
meio de práticas estabelecidas pela fé dentro desses cultos.

2. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo: a missas como espaços de
práticas para constituir sujeitos curados.

Com as novas possiblidades que a História Cultural nos concede desde meados do
século XX, os historiadores têm oportunidade de adentrar em mundos nunca antes
explorados. Assim sendo, chegar a espaços cultuais torna-se um desafio para tal oficio,
não somente pelo fato de ali se lidar com o transcendental e a fé, ou seja, com objetos
muito subjetivos, mas porque lidará com sensibilidades, com emoções, com a criatividade
humana em elaborar práticas educativas, tornando esse trabalho para o historiador mais
laborioso, porque esse sujeito da pesquisa passa a narrar escrita das coisas da alma
(PESAVENTO, 2007)
Neste sentido, entrar no espaço sacro da liturgia católica - e principalmente a
norteada pelo pentecostalismo católico - não se torna uma tarefa muito fácil. Esse espaço
é o novo que revela não somente “[...] no que é dito, mas no acontecimento de sua volta.
[...]” (FOUCAULT, 2008, p. 26). Ele carrega para esse trabalho um arsenal de
significados que podem ser relevados ao ponto que os doentes vêm a procura dessas
missas, além de suas curas e milagres para a possibilidade de começar de novo e de se
sentir existentes mais uma vez.
Esses lugares carregados de uma nova prática educativa da cura, conduz a
representações que para mim enquanto historiador são um conjunto de significantes e
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significados, nos quais posso perceber um balaio de sentimentos, sensações e emoções
que vem imbuídas de subjetividades e desejos mais plenos nos indivíduos frequentadores
desses espaços da fé, os quais constroem para si a possiblidade de ficarem curados.
Atingir o que os enfermos querem nessas missas é perceber a luta dos mesmos contra a
possibilidade de finitude, os conduzindo assim, a uma nova a esperança em seus corações.
Este fenômeno das missas de cura ou da luz na capital paraibana significam um espaço
de redefinição para indivíduos que as frequentam, dando aos mesmos a condição de se
ressignificarem enquanto sujeitos históricos e esperançosos de continuarem vivos –
mesmo que as curas não aconteçam.
A missa de cura para tais pessoas passa a ser o local especifico da esperança e, de
um cuidado de si que a medicina não pode trazer mais, tendo em vista que, os discursos
médicos se limitam, não conseguem ir além dos laudos próprios dos exames e consultas.
Os espaços de prática da fé e da cura espiritual passam a se tornar o lugar do encontro
com o Jesus taumaturgo novamente, não mais pelo mesmo, mas por aqueles que se
utilizam dos sinais: da bíblia, das pregações, dos cânticos, para gestarem nos enfermos
que ali acorrem uma sensação de alivio de suas existências, constituindo em tais
indivíduos um outro cuidado de si, uma nova estética da existência que não está mais
vinculado somente aos remédios e tratamentos indicados pelas ciências médicas, mas uma
nova terapia é oferecida. A terapia da cura a partir da fé.
“O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne
dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação,
um princípio de movimento, um princípio de inquietude no curso da existência.
(...)” (FOUCAULT, 2007, p.11)

A partir dessa fala de Foucault, começo, então, a laboriosamente entender as
missas da luz como espaços próprio de inscritas da alma. Nesse ambiente, muitos que ali
acorrem a taumaturgia estabelecida encontram nos gestos e falas dos padres ou do padre
da celebração uma possibilidade de se sentirem vivos novamente diante das negativas da
medicina. Dentro deles é gestada a novidade. Uma agitação própria, uma inquietação
interior gestada pelo culto e os rituais, podendo conseguir guiar suas vidas a partir da fé.
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O discurso elaborado nesse lugar gera uma sensação de sanação espiritual, alivio
interior vinda dos que se apropriam do poder da cura e ministram essas palavras em
direção aos enfermos, constituindo neles palavras elaboram perspectivas de vida,
tornando-se “[...] uma espécie de fenômeno extremamente importante, não somente para
história das representações [...] mas na própria história da subjetividade [...]”
(FOUCAULT, 2007, p. 15) de cada um que ali se encontra e adentra no místico e
espiritual que lhes é proposto. Por isso, tudo que é manuseado no culto, desde as
narrativas bíblicas, até os gestos simbólicos, trazem em si significados altíssimos para os
sujeitos enfermos, que os fazem se sentirem semelhantes aos personagens que ao
encontrar o Jesus narrado pelos evangelhos eram possibilitados de viveram e se sentirem
saudáveis também.
Os enfermos ao adentrar esses espaços da liturgia da Igreja Católica são
introduzidos como que em ambulatórios da fé, os quais fazendo a experiência com tais
práticas, conseguem construir novas possibilidades para suas existências, e começando
assim, um novo tratamento imbuído de sentimentos, sensações e emoções, constroem
dentro de si um cuidado que seja carregado de uma qualidade de vida diferente.
“[...] Padre [...], gostaria que lesse esse meu testemunho no rádio. [...], tenho
55 anos, sou Engenheira de Segurança do Trabalho e venho testemunhar um
MILAGRE que aconteceu em minha vida na Missa da Luz no Santuário Mãe
Rainha. Em junho de 2012, descobri um câncer, de acordo com o diagnóstico,
muito raro! O mundo desabou para mim e para a minha família. Em 07 de julho
de 2012, iniciei o tratamento de quimioterapia e radioterapia, no Hospital
Napoleão Laureano; uma cirurgia não seria possível devido ao tamanho do
tumor, pois poderia ficar o resto dos meus dias com a bolsa de colostomia; o
tratamento com quimio e radioterapia seria necessário para reduzir o tumor.
Foram momentos dolorosos e difíceis, sozinha, com duas filhas, a época uma
com 10 anos e a outra 19 anos. Foram 5 longos meses de tratamento de
inenarrável SOFRIMENTO e muitas dores. Não conseguia me alimentar,
cheguei a perder 12 kilos. Em agosto de 2012, muito debilitada física e
psicologicamente, a minha vizinha D Dalva, Ministra da Eucaristia no
Santuário Mãe Rainha e minhas filhas, me levaram a Missa das 10 hs do
domingo; após a missa, convidaram o Padre Nilson para vir até o banco onde
eu me encontrava, e me dar uma palavra de conforto. Estava tão mal que não
conseguia ficar em pé; O Padre Nilson pôs a mão na minha cabeça, fez uma
oração e falou: Você está curada! Nossa Senhora Mãe Rainha está
intercedendo. Acredite, tenha FÉ!. Naquele momento, senti um calor percorrer
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o meu corpo; uma fisgada no local onde existia o tumor. Acreditem que foi o
momento em que tomei posse da minha cura! E o tratamento continuou 97

O discurso elaborado pelo testemunho dessa doente tona perceptível que no
interior de toda essa ritualidade estão um arsenal de significados e significantes os quais
conduzem a enferma a acreditar que realmente sua cura está próxima, e que mesmo que
continue o tratamento (orientado pelas ciências medicas), a palavra do padre e seu gesto
de colocar a mão na cabeça dela e dizer que está curada já significa muito para mesma. O
espaço da missa da cura transformou-se em um lugar aonde a cura é possível
verdadeiramente. La se pode encontrar toda uma transformação de vida que antes a
mesma não tinha, além de obter o sentido novo para viver. Lá o remédio não é um liquido
injetável ou até mesmo um medicamento dado de forma oral, mas surgem novas
alternativas de fazer a paciente se sentir sanada. Neste espaço o que prevalece é o antídoto
da palavra ministrada pelo padre ou até mesmo seu toque, que farão sentimentos e
sensações serem eclodidos dentro do sujeito participante dessa missa, constituindo o
ambiente como o lugar primordial de uma nova taumaturgia, e até mesmo de uma nova
forma de terapias, nos quais milagres e curas são distribuídos a subjetividades desses
sujeitos fazendo-os se sentirem sanados.
A paciente, até então, desesperada, sem ânimo e forças para continuar a vida e o
tratamento, encontra na missa da cura a possibilidade de retomar sua história e o
tratamento médico reelaborando a sua existência. Ela se utiliza da voz do padre como um
discurso capaz de a possibilitar se sentir curada, fazendo desse “[...] discurso nada mais
que um jogo [...] (FOUCAULT, 2008, p. 49), no qual faz da missa um espaço aonde
sentimentos como a alegria são gestadas em suas emoções, ou sejas, em tais indivíduos
doentes se elabora, se constrói um se sentir viva novamente. A fala do padre se torna,
portanto, a palavra-verdade que encontrando o sujeito enfermo o capacita a ser o

97

http://www.padrenilsonnunes.com.br/historia.php
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indivíduo que passou pela experiência. Ele torna-se o território onde a cura perpassa e o
faz se sentir despertado para estabelecer uma nova estética da existência, a estética de
uma nova esperança, o encaminhando a sobreviver mais um tempo, ou mesmo que não
sobreviva, mas a fez abrir os olhos da vida para lutar um pouco mais contra a triste
possibilidade da morte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho busquei perceber como as experiências dentro das missas de
cura e libertação foram capazes de fazer sujeitos enfermos e até mesmo desenganados se
sentirem pela fé outra vez vivos. Os mesmos a partir de discursos e gestos elaborados
para cura e libertação de si próprios, pudessem estabelecer uma reelaboração da vida e da
sua existência. As histórias bíblicas de cura, as orações ministradas nas missas de cura,
os gestos utilizados pelos sacerdotes, se tornam um arsenal simbólico que gestam nesses
sujeitos o despertar para viverem mais e combaterem a finitudes tão demarcada pelas
ciências medicas.
Encontram-se, então, nas missas a possiblidade de viverem mais para os mesmos,
ou seja, eles reescreverem em suas vidas uma nova estética da existência, como também
um conjunto de práticas educativas que os levem a um cuidado de si. Podemos dizer que
os enfermos ao chegarem nesses espaços da cura e da fé se deparam com a esperança de
lutarem por mais alguns dias de vida, mesmo que não consigam totalmente a cura.
Digamos que seria uma outra forma de terapia, não mais ligada aos medicamentos, mas
a uma estratégia nova estabelecida a partir da fé e do contato com tudo aquilo que esses
cultos trazem em si, sejam pelas palavras dirigidas a eles, sejam pelas próprias atitudes
desses padres que as ministram.
Estabelece-se, portanto, uma terapia taumatúrgica, aonde milagres e libertações
são oferecidas como uma possibilidade paralela as ciências médicas e que a fé pode até
muito mais que as vozes dos médicos para tais sujeitos da experiência. No entanto, chegar
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a esse objeto de pesquisa não se torna fácil, é como lidar com objetos escorregadios a
escorregar de nossas mãos, tento em vista que, trabalhamos a partir de sentimentos,
sensibilidades, sensações. Porém, historicizar esse tipo de prática educativa, na qual ligase ao escopo de enxergar corpos, curas, sensações em contato com representações
construídas e manipuladas através da fé se torna imprescindível para tentarmos pelo
menos entender como tudo isso é gestados em sujeitos históricos acometidos por doenças,
e os quais até nem tenham mais sentido pra viver. Sei que mesmo sendo um trabalho
laborioso adentro nos cômodos da vida dessas pessoas e nos espaços de tais cultos para
abrir horizontes a questões que futuramente podem ser redefinidas na vida e nos corpos
de tantos doentes.
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RESUMO
Esse artigo discute acerca de um Projeto de Lei contra “ideologia de gênero” que busca
proibir as discussões de gênero no âmbito da rede municipal ensino e órgãos públicos que
trabalham com crianças e adolescentes em Lagoa Seca-PB. O trabalho tem como objetivo
apresentar uma experiência de luta contra a aprovação do projeto de lei 009/2017. O texto
está organizado em seções, na primeira, apresento a minha experiência no combate a
aprovação do Projeto; na segunda seção sinalizo as motivações apresentadas para
construção do projeto; na terceira, faço uma breve discussão sobre o que é gênero; por
fim, aponto algumas considerações não finais.
Palavras-Chaves: “Ideologia de gênero”; Projeto de Lei 009/2017; Lagoa Seca.
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DIVERSIDADE - Bráulio Bessa98
Seja menos preconceito, seja mais amor no peito
Seja Amor, seja muito mais amor.
E se mesmo assim for difícil ser
Não precisa ser perfeito
Se não der pra ser amor que seja pelo menos respeito.

O presente trabalho é um requisito da disciplina História Cultural das Práticas
Educativas, ministrada pelos professores Azemar dos Santos Soares Júnior e Vivian
Galdino de Andrade no período 2018.2, no âmbito do Programa de Pós Graduação em
História da Universidade Federal de Campina Grande. Esse artigo tem como objetivo
discutir acerca do Projeto de Lei contra “ideologia de gênero” que buscava proibir as
discussões de gênero no âmbito da rede municipal ensino e órgãos públicos que trabalham
com crianças e adolescentes em Lagoa Seca-PB99
O trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência de luta e resistência
contra a aprovação do projeto de lei 009/2017. O texto está organizado em seções, na
primeira, discorro sobre a minha experiência no combate a aprovação do Projeto de Lei
N° 009/2017100. Ainda no primeiro momento apresento brevemente como essa discussão
foi posta na Ata das sessões da Câmara municipal de Lagoa Seca-PB; na segunda seção
apresento as motivações para construção do projeto; na terceira, aponto uma breve

98

Inicio este trabalho com um trecho de poesia para suavizar a discussão espinhosa que é falar sobre a
tentativa de aprovação de um projeto que objetivava proibir a discussão de gênero no âmbito municipal de
Lagoa Seca-PB.
99

Lagoa Seca é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de Campina Grande, Estado
da Paraíba. Sua população em 2016 foi estimada pelo IBGE em 27.398 habitantes. Fica aproximadamente
a 140 KM da capital paraibana João Pessoa.
O Projeto de Lei N° 009/2017 diz em seu Caput diz: “Proíbe a inserção de atividades e materiais
pedagógicas (sic.) que reproduzam a ‘ideologia de gêneros’, em qualquer ambiente da rede municipal de
ensino e orgãos (sic.) públicos que trabalhem com crianças e adolescentes no município de Lagoa Seca e
dá outras providências”.
100

283

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

discussão sobre o que é gênero, embasado em estudos acadêmico-científicos; para
finalizar trago algumas considerações não finais.
Do ponto de vista metodológico, é adotado neste trabalho, o caminho da pesquisa
documental e bibliográfica. Os documentos escritos utilizados para análise e discussão
foram o Projeto de Lei 009/2017 e as Atas sessões do mês de dezembro de 2017101. Ao
trabalhar com fontes dessa natureza, ditas oficiais, devemos ter o cuidado de não tomálas como verdade de absoluta, pois como alerta Farge (2009)
[...] o arquivo mexe de imediato com a verdade e com o real: ele impressiona
também por essa posição ambígua em que, ao se desvendar um drama, erigemse atores que caíram na rede, cujas palavras ali transcritas encerrem mais
intensidade do que verdade [...] esse traçado incerto do arquivo, tão prenhe do
real apesar de suas possíveis mentiras, induz a reflexão (FARGE, 2009, p. 32).

Não seria possível questionar alguns pontos daquela sessão de discussão se eu não
estivesse lá no dia em que a mesma ocorreu, caso considerarmos o que a Farge (2009)
nos diz, que o arquivo mexe com a verdade e aponta mais intensidade do que verdade. O
jogo do poder pelas palavras da “verdade” me encantam, pois sempre fui de questionar
os ditos que muitas vezes não permitem reflexão.
Dialogo aqui, com registros do Livro de Atas por ser esse um documento oficial
da Câmara de Vereadores. Quanto ao trabalho com documentos do poder legislativo,
concordo com Bacellar (2005), quando o mesmo diz que “são importantes os registros
das câmaras municipais, onde todo tipo de documentação relativa a atuação das câmaras
é copiado: correspondência recebida e enviada, ordens régias e legislação, entre [...]
outras” (BACELLAR, 2005, p. 35).

101

Ao solicitar as Atas de sessões na Câmara municipal dos vereadores em Lagoa Seca, achei melhor ter
acesso aos documentos de um mês, pois entendi que um projeto como esse que estou discutindo não surge
de uma hora para outra. Na análise das Atas de Sessão foi encontrada referência ao projeto, mas da maneira
que aparece no registro ele foi apenas citado em outra sessão.
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O Projeto de Lei N° 009/2017 discutido nesse trabalho, foi apresentado em sessão
pública em dezembro de 2017 na câmara dos vereadores e contou com um público que se
manifestou contra a sua aprovação. Na referida sessão foi aberta a fala aos presentes e
houveram 20 pessoas inscritas102 para se posicionar acerca do mesmo, entre essas 20
pessoas tinham representantes de sindicatos, da igreja católica da cidade, pastor
evangélico, professores da rede municipal, professores universitários, estudantes
universitários, secretario de educação do município de Lagoa Seca-PB, dentre outros.
Todos os inscritos se manifestaram com posição contrária a aprovação do projeto que
estava em discussão.
Participei de maneira ativa no combate a aprovação do projeto. Articulei-me com
outros colegas universitários e representações sindicais e, assim, conseguimos, por meio
da luta coletiva, dizer não ao retrocesso e a mordaça.
O que é tomado como verdade e o que fica registrado na história depende muito
de um jogo de poder, de interesses e de situação política. Para refletir esse jogo de poder
dos “registros oficiais”, dialogo com Foucault (2014), pois, este autor nos permite uma
leitura fundamental para compreendermos como estes projetos disciplinam de maneira
coletiva sem considerar a autonomia dos sujeitos.
No jogo de poder, nossa legislação é um mecanismo de disciplinarização dos
corpos. Nossa legislação é um mecanismo do Estado, este, numa leitura de Foucault
(2014), funciona como um panóptico que está sempre nos controlando, já que mesmo
existindo diversas situações em que nós não estejamos sendo diretamente
vigiados/observados, mas nos sentimos assim, pois o panóptico é um laboratório do poder
que induz nos sujeitos “um estado permanente de visibilidade que assegura o
funcionamento automático do poder” (FOUCAULT, 2014, p. 195).

102

É importante ressaltar que essa participação expressiva não é comum nas sessões ordinárias. Esse
público foi o produto de uma articulação que fiz juntamente com um grupo contrário ao projeto e resultou
nessa expressiva participação no dia que o projeto foi posto em discussão.
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A legislação enquanto panóptico é um símbolo da eficácia do poder, pois a mesma
regula, observa e pune aqueles que descumprem o que diz a norma. Podemos pensar nesse
controle de maneira macro, mas também nos espaços micro, como, por exemplo, a escola,
a sala de aula, o bairro em que a escola está inserida, já que a legislação exerce sua
vigilância e controle em qualquer aparelho de poder.
Se o projeto tivesse sido aprovado em Lagoa Seca103, acredito que os professores
estariam atuando nos espaços educativos amordaçados o tempo todo, sem
necessariamente ter em suas respectivas salas de aula sujeitos lhes fiscalizando para,
provavelmente, lhes punir. Ressalto que só da lei existir ela já causa esse efeito de controle
permanente.
A situação do Projeto de Lei N° 009/2017 que buscava proibir a discussão de
“ideologia de gênero” em Lagoa Seca me fez sentir vontade de analisar esse momento tão
marcante na minha formação enquanto sujeito político, para que isso ocorresse, a
disciplina História Cultural das Práticas Educativas foi fundamental, pois nela tive a
oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os arquivos. Conhecer as ideias da Farge
(2009), para mim, foi uma aproximação muito gostosa, pois ela disse o que o arquivo
pode até não dizer a verdade, mas diz da verdade.
Após conhecer as ideias de Farge (2009) acerca de relatos históricos no âmbito do
PPGH, me veio o interesse em analisar as Atas das Sessões do mês de dezembro de 2017
da câmara municipal de Lagoa Seca com um olhar mais atento, pois eu queria ver como
o nosso posicionamento contrário ao projeto tinha sido registrado. Ao analisar os
documentos, pude perceber que nada consta desse nosso posicionamento nos registros
daquela casa legislativa. O não aparecimento das nossas vozes nos registros oficiais me
fez refletir sobre a infinidade de vezes que nossas vozes são silenciadas.
Senti essa questão que o arquivo pode até não dizer a verdade, mas diz da verdade
quando peguei a Ata da Sessão e vi que não aparecemos em nenhum momento registrado

103

Destaco Lagoa Seca, por o projeto não ter sido aprovado, mas no Estado da Paraíba quatro municípios
tiveram projetos dessa natureza aprovados, são eles: Campina Grande, Santa Rita, Sousa e Patos.
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naquele documento que apresenta “a verdade oficial”. Estive presente nos momentos de
discussões referentes ao referido projeto e não encontrei na Ata da Sessão esses registros.
Suponhamos que minha discussão aqui fosse apenas com base documental e que eu não
estivesse presente naquele dia histórico de luta e resistência, seria possível saber os reais
motivos da não aprovação do Projeto de Lei 009/2017?
Comparo alguns documentos, como a Ata da Sessão de discussão do Projeto de
Lei N° 009/2017 com um prédio de luxo, mas como assim? Se formos analisar quando
um grande empreendimento imobiliário é construído, o que fica em evidência é: A
empresa responsável, o arquiteto e o engenheiro, mas o que isso tem a ver com construção
de uma Ata de Sessão? Tem tudo, pois se pegarmos a Ata, estará em evidência apenas a
fala dos senhores vereadores, mas cadê a voz povo que tanto luta para não ter seus direitos
ainda mais usurpados. No exemplo do prédio, quantos operários trabalham para fazer se
materializar um projeto? Quantos deles são reconhecidos pelo seu trabalho? Do mesmo
jeito que acontece no exemplo da construção civil, aconteceu e acontece na construção
de leis e normas.
Curioso e entristecedor o motivo pelo qual o Projeto de Lei N° 009/2017 foi
colocado em discussão em Lagoa Seca, ele veio como uma tentativa de prevenir o que
para os proponentes poderia estar contido na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que eram as discussões sobre os estudos das relações de gênero. Explicarei melhor essa
questão a seguir.

“PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO”

Discuto aqui uma das motivações para o projeto de lei 009/2017 ser
pensado/construído e posto em discussão. No momento que o projeto foi posto em
discussão, no ano de 2017, estava para ser aprovada a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e uma das questões que o projeto buscava era proibir a discussão sobre
“ideologia de gênero” no município, pois mesmo ainda nem sabendo se teria essa
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discussão no âmbito curricular da BNCC, mas em Lagoa Seca-PB já seria proibido como
forma de “prevenção”.
Compartilho a seguir o primeiro parágrafo das considerações finais apresentadas
na justificativa do Projeto de Lei
[...] não podemos deixar que transformem nossas escolas em laboratórios de
sexo. Não podemos deixar que nossas crianças virem cobaias. Não iremos
admitir que teorias e ideologias sem base científica, sem base biológica, sem
base religiosa ou social sejam inseridas nos Planos de Educação e/ou na Base
Curricular (Projeto de Lei N° 009/2017, p.8).

Como num país com um índice de violência doméstica, feminicídio, estupros,
machismo, autoritarismo tão gritante existe leituras dos estudos de gênero tão distorcidas?
Dessa forma como podemos avançar num sistema tão hierarquizado de poder entre
homens e mulheres?
Reflitamos um pouco: de que escola esse projeto está falando? Como os
professores são percebidos? Como ficaria a autonomia docente se um projeto dessa
natureza tem sido aprovado? A partir de que leituras é possível afirmar que os estudos de
gênero são “teorias e ideologias sem base científica”?
Possivelmente por ler os fenômenos sociais a partir de uma matriz não teológica
os estudos de gêneros são percebidos assim no âmbito do Projeto de Lei. Junqueira (2017)
aponta que “nos últimos anos, em dezenas de todos os continentes, presencia-se a eclosão
de um ativismo religioso reacionário que encontrou no ‘gênero’ o principal mote em suas
mobilizações” (p.25).
A partir do que observamos no trecho do projeto apresentado acima é possível
encontrarmos um viés religioso perpassando o texto do documento, pois ao mesmo tempo
em que ele afirma que os estudos de gênero não são científicos, sente falta de uma
fundamentação religiosa, como se não conter uma matriz religiosa inserida na discussão
fosse algo ruim. A partir dessa leitura, faço questão de ressaltar a laicidade do estado
brasileiro e questiono até que ponto esse projeto levou isso em consideração? Vale
salientar que esse tipo de projeto em discussão é fruto de uma construção conservadora
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que vem sendo disseminada não só na Paraíba, mas em todo o Brasil como explica
Junqueira (2017).

GÊNERO, UMA LEITURA ACADÊMICA

A partir da leitura de gênero que perpassa o projeto, surge a necessidade discutir
o que é gênero a partir da produção científica.
Para discutir a categoria “gênero” utilizamos autores como Scott (1995), Louro
(1997), Carvalho (2000), Ferreira (2008). Esses estudiosos vão na direção de uma
definição de gênero enquanto construção social. Ferreira (2008) traz o conceito de gênero
como construção social das diferenças sexuais ou anatômicas. Tendo clareza de que os
sujeitos não são iguais do ponto de vista fisiológico, estes não deveriam ser considerados
uns inferiores aos outros. O estudioso aponta que
[...] gênero respeita a cultura, o tempo, o lugar, as condições sociais. Implica
produções de significados, de identidades múltiplas e plurais, de mulheres e de
homens no interior das práticas sociais, portanto, dentro de relações de poder.
As formas como homens e mulheres se relacionam não apenas instituem os
sujeitos, mas também dão sentidos às instituições (FERREIRA, 2008, p. 61).

Ferreira (2008) considera serem amplas as relações para definição do conceito.
Refletir sobre a categoria gênero necessita de um entendimento, apontado por Louro
(1994), de que gênero, como também classe, não são categorias acabadas e estáticas.
Tanto gênero, como classe, são elementos construídos socialmente “daí advém a
importância de se entender o fazer-se homem ou mulher como um processo e não como
um dado resolvido no nascimento” (LOURO, 1994, p. 36).
É necessário apresentar uma breve discussão sobre o que é gênero numa
perspectiva acadêmica/científica, pois na base conceitual do projeto os proponentes
colocam a seguinte análise
Analisando o mérito da ‘ideologia de gênero’, entendemos que é
impositiva e sem base alguma, é fundada apenas em situações
hipotéticas de alguns pouquíssimos autores que negam a natureza, a
biologia, negam a família, os costumes de um povo e pior, ferem de
forma incisiva a dignidade das crianças antecipando informações cuja
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criança ainda não tem maturidade para absolver, podendo acarretar
graves distúrbios psicológicos e de identidade. (PROJETO DE LEI N°
009/2017, p.4, 2017).

Como percebemos no trecho acima, a leitura de gênero contida no projeto é
bastante limitada e apresenta uma concepção bem distinta do que realmente são os estudos
de gênero. Como afirmar em pleno século XXI que os estudos de gênero são impositivos
e sem base? Dizer isso é negar não só os estudos e estudiosos, mas também não perceber
as relações construídas historicamente de maneira hierárquica entre homem e mulher, é
negar a diversidade e principalmente não ler os diferentes tipos de crimes como frutos da
violência de gênero.
Como eu posso dizer que os estudos de gênero negam a família? Que concepção
de família é essa? Será que só existe UMA forma de construção/configuração de família?
Lutei, luto e lutarei pela pluralidade, pois ninguém é obrigado a viver dentro de uma caixa
que o molda e conduz sua vida.
Sandra Pesavento (2007) trabalha com a noção das sensibilidades, algo que
estamos cada dia mais perdendo. Minha aproximação com História Cultural é porque ela
me permite perceber o não dito, o não quantificável. Pesavento (2007) diz que
Pensar nas sensibilidades [...] é não apenas mergulhar no estudo do indivíduo
e da subjetividade, das trajetórias de vida, enfim. É também lidar com a vida
privada e com todas as suas nuances e formas de exteriorizar - ou esconder os sentimentos. (PESAVENTO, 2007, p.14).

Uma ideia que faço questão de destacar aqui é a noção de experiência apontada
por Larrosa (2016), o mesmo destaca que é necessário separar experiência de informação.
Na situação de luta que vivenciei em Lagoa Seca, eu pude vivenciar uma experiência,
para o estudioso experiência é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não
o que se passa, não o que acontece, ou que toca. A cada dia se passam muitas coisas,
porém ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2016, p. 18).
Percebi a partir da leitura do Larrosa (2016) que realmente o que vivi no meu
município foi uma experiência, pois aquele momento de luta não se resumiu ao
acontecimento em si. Concordo com o estudioso quando o mesmo diz que a informação
não deixa lugar para experiência, uma maneira muito clara de afirmar isso hoje, é olhar
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para enxurrada de informações que recebemos veiculadas em diferentes meios de
comunicação. Entre experiência e informação existe uma gritante diferença, pois a
informação não deixa lugar para experiência, experiência essa cada vez mais rara. O autor
diz que “nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara”
(LARROSA, 2016, p.18).
É com essa diferenciação entre informação e experiência que finalizo esse
momento de discussão e aponto algumas considerações não-finais.

CONSIDERAÇÕES NÃO-FINAIS

Refletir acerca das questões de gênero é algo que me inquieta desde o ano de 2013,
no início da minha graduação em Pedagogia. Lutar contra a aprovação do Projeto de Lei
009/2017 foi para mim extremamente significativo, pois junto com uma série de
representações conseguimos impedir mais esse retrocesso no âmbito do município. Usar
o que pude aprender no âmbito da universidade pública, gratuita e para todos em defesa
de direitos no meu município foi muito gratificante, pois assim eu pude estar colaborando
diretamente com todos aqueles que pagaram e pagam pela minha formação. Utilizo aqui
o termo considerações não-finais por compreender que um trabalho como esse não se
finda aqui, é necessário maior amadurecimento e aprofundamentos, mas seguirei
discutindo, lutando e resistindo.
Sei que discutir um projeto como esse, detalhadamente, talvez só fosse possível
em uma dissertação, já que em um artigo isso de forma alguma aconteceria, porém cumpri
aqui o meu objetivo que é o de socializar a vivência que tive em Lagoa Seca-PB como
uma forma de mostrar que, por meio da resistência, é possível lutar contra o
conservadorismo. Chamo cada um à luta nesse momento tão sombrio que atravessamos,
mas se não lutarmos, aí sim estaremos entregando nossas conquistas históricas a grupos
conservadores que atendem a interesses internacionais de forma violenta conosco.
Esse trabalho é um convite a todos (as) os companheiros (as) que lerem a se unir
a resistência, vivenciando experiência no sentido apontado por Larrosa (2016) – indo para
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além da informação. Mesmo atravessando um momento tão sombrio não podemos nos
ausentar e silenciar diante da série ataques que diariamente estamos sofrendo. Sigamos
juntos – ninguém solta a mão de ninguém.
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I DON’T WANT TO BE A SOLDIER MAMA… O ATIVISMO POLÍTICO E
SOCIAL NAS COMPOSIÇÕES DE JOHN LENNON (1968-1973)

João Paulo Brito Lima
UFCG – Campus Campina Grande
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RESUMO
Este presente artigo tem por objetivo analisar as praticas educativas de enfrentamento
politico no que diz respeito á uma posição social do Eu como força de mudança da
sociedade através de ações sociais e de benfeitorias, mediante a analise das letras das
músicas de John Lennon.
Palavras-chave: Praticas educativas; Enfrentamento Politico; Música; John Lennon.

INTRODUÇÃO
Uma relação entre a História e a música é algo não muito pensado no campo da
pesquisa historiográfica e como fonte e objeto de estudo, mas esse cenário vem mudando
nos últimos anos, tendo em vista que a sonoridade, a canção, a música, caminhou junto
com a humanidade desde seus primórdios e evoluiu junto com ela, estando
intrinsecamente vinculada às praticas culturais, os costumes, rituais e manifestações de
toda população. A música, sendo analisada com uma “lente historiográfica” pode dizer
muito a respeito da época, e do contexto, seja ele social, econômico ou qualquer outro,
que está inserida. A sua composição, sua letra, sua melodia, pode dizer muito não tão
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somente sobre o compositor, mas sobre acontecimentos que mudaram os rumos da
história.
Desde a gênese da sua criação, os meios de comunicação e de disseminação de
propagandas, noticias e informações, como o rádio, a televisão, e neste caso, a música,
foram absorvidos e utilizados pela indústria fonográfica para disseminaram para a grande
massa consumidora, sua mensagem, o seu intuito, que na maioria das vezes, carregados
da visão politica dos seus patrocinadores e seus proprietários da alta sociedade. Mas as
artes, como o teatro, o cinema, são de grande valia para que o historiador, com esta riqueza
de fonte, pensar, e repensar o passado daquela sociedade em questão, através da
mensagem, dos corpos envolvidos, do seu público alvo, do contexto social na qual a peça,
a noticia, o filme, e neste caso, a música em questão, foi revelada, composta, gravada e
lançada no mercado. Após a abertura de possibilidades de pesquisas abordadas através da
Escola dos Annales com seu periódico que foi fundada pelos historiadores March Bloch
e Lucien Febvre, no início do século XX, na qual “[...] A revista, que tem hoje mais de
sessenta anos, foi fundada para promover uma nova espécie de história e continua, ainda
hoje, a encorajar inovações. [...]” (BURKE, 1991, p.11), os historiadores e pesquisadores
possuem mais uma gama de possíveis fontes documentais nas quais podem debruçar seu
olhar, sua pesquisa, seu tempo, onde outros elementos agora podem ser utilizados para o
estudo da passagem do homem pelo tempo e pela história.
Hoje em dia, é sabido que “[...] As informações presentes nas canções ajudam a
ilustrar os acontecimentos sociais, políticos, econômicos e eventos do cotidiano de
determinado país. Grosso modo, podemos dizer que a canção é uma interlocutora de
acontecimentos culturais e sociais no mundo contemporâneo. [...]” (MANOEL, 2014,
p.04). Portanto, sobre como a música teve influência e repercutiu das mais variadas
formas possíveis no cenário internacional, este presente artigo vem tratar de algumas
músicas de John Lennon, e de como essas composições lhe transformaram, em algumas
opiniões, em um ativista politico, protestante pela paz e no combate a guerra, para os fãs;
e um hipócrita, subversivo e até mesmo uma ameaça para a politica e eleições
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presidenciais dos Estados Unidos da América no ano de 1972, para o então candidato a
reeleição, Richard Nixon104 e o FBI.
As fontes utilizadas neste artigo foram, além das próprias composições de John
Lennon, os livros escritos sobre sua vida, biografias suas e da sua antiga banda, The
Beatles. Além de outras fontes, autores como Peter Burke (1991), Napolitano (2002),
pautou-se as análises e discussões de como trabalhar a música. Entre outras fontes como
artigos, imagens fotográficas, a contracultura presente nas músicas e atitudes de Lennon,
exemplificadas aqui nas palavras de Goffman e Joy (2007) e Pereira (1984).

WHEN I WAS A LITTLE BOY… INICIO DA VIDA, E DA BANDA QUE MUDOU
GERAÇÕES
John Winston Lennon nasceu em 09 de outubro de 1940, na cidade portuária de
Liverpool, Inglaterra, onde cresceu com todas as dificuldades de uma família. Foi um
cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor, ator, produtor músical e líder de uma
das maiores bandas de rock de todos os tempos, The Beatles, que começou a ganhar
notoriedade no cenário local inglês, em 1962. Desde cedo, John Lennon aspirava ser um
cantor de “rock ‘n’ roll”, tendo várias influências dos cantores de rock norte-americanos,
mas, sendo como sua maior influência o cantor Elvis Presley. O ritmo que vigorava em
Liverpool na época era o skiffle105, onde John “[...] Tornou-se o chefe de um grupo de
skiffle da escola, os Quarryman. Apresentavam-se na rua, em cima de um caminhão.

104

Foi o 37.º presidente dos Estados Unidos (1969-1974) e o único presidente norte-americano a
renunciar ao mandato.
105
“Era a imitação da música rural do Sul dos Estados Unidos, do velho blues feito com instrumentos de
fabricação caseira, tábuas de lavar roupa, pente com papel de seda, gaitinha de boca, banjo de caixa de
charuto e arame, baixo de caixa de sabão e cabo de vassoura.” MUGGIATI, Roberto. Os anos de ouro
(1962- 1966) in Rock: de Elvis à Beatlemania (1954- 1966). SP, Brasiliense, 1985. (p.71)
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Vestiam-se como autênticos Teddy Boys [...]” (VILLARES, 1983, p. 18), onde, em uma
dessas apresentações, em agosto de 1959, conheceu Paul McCartney.
“[...] John Winston Lennon nasceu em 9 de Outubro de 1940, com
Liverpool se transformando num inferno sob um pesado bombardeio de
aviões alemães. (O nome do meio foi uma homenagem a Winston
Churchill). Ainda criança, seu pai, marinheiro, abandonou o navio e a
família; a mãe casou com outro e ele foi morar com a tia Mimi, de quem
ficou a famosa frase: “Não tenho nada contra a música como um hobby,
John, mas você nunca vai ganhar a vida tocando guitarra[...]”.
(MUGGIATTI, 1985, p.72).

Durante os oito anos em que a banda The Beatles permaneceu na ativa, Lennon
ficou caracterizado por seu humor ácido e direto, e por suas composições, ora sem sentido,
ora doces e amorosas, mas sempre partindo de sua visão acerca de determinado assunto,
de algo mais intimista, pessoal, de dentro para fora, de suas experiências e suas opiniões,
“[...] era um artista movido por paixões, indignações e críticas lançadas a partir de
entusiasmos e angústias, em vez de uma linha política concebida na direção de objetivos
previamente definidos [...]” (FRIDMAN, 2014, p. 520).
John Lennon foi o mais politizado dos quatro integrantes da banda, onde uma vez
ou outra, deixava escapar sua opinião e sua posição em algumas das dezenas de
entrevistas concedidas por eles, e os repórteres os indagavam a respeito de assuntos da
época, como politica, ou a Guerra do Vietnã106, (1955-1975), por exemplo, na qual “[...]
os EUA travaram dez anos de uma grande guerra, até serem por fim derrotados e
obrigados a retirar-se em 1975, depois de lançar sobre o infeliz país um volume de

106

Guerra do Vietnã (ou ainda, segundo os vietnamitas, Guerra Americana) foi um conflito armado ocorrido
no Sudeste Asiático entre 1955 e 30 de abril de 1975. A guerra colocou em confronto, de um lado, a
República do Vietnã (Vietnã do Sul) e os Estados Unidos, com participação efetiva, porém secundária, da
Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia; e, de outro, a República Democrática do Vietnã (Vietnã
do Norte) e a Frente Nacional para a Libertação do Vietname (FNL). A China, a Coreia do Norte e,
principalmente, a União Soviética prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram
efetivamente no conflito. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3,
acessado em 01/09/2019.
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explosivos maior do que o empregado em toda a Segunda Guerra Mundial [...]”
(HOBSBAWM, 1995, p.214).
Como jovens que estavam conquistando cada vez mais outros jovens ao redor do
mundo, participante de uma banda em ascensão meteórica, a mídia e os veículos de
comunicação da época poderiam distorcer e jogar contra eles qualquer comportamento,
entrevista ou declaração que lhes julgasse errônea, como em 1966 quando John
manifestou em uma coletiva de imprensa o que ficou conhecido como “Os Beatles são
maiores que Jesus Cristo”, que causou um grande alvoroço nas ruas, queima de discos, e
boicotes das músicas da banda nas rádios de todo o mundo.
“[...] Mas, na época, a imagem do grupo era algo que se deveria prezar.
Brian Epstein já dera instruções claras: não se fala de politica nem de
religião. Mesmo assim, os Beatles não desanimaram. Ao que parece,
estavam cansados de se fazerem de bobos. Decididos, declararam numa
entrevista á imprensa, em Nova Iorque, que a Guerra do Vietnã era uma
guerra “errada”. Hoje, qualquer pessoa de bom senso sabe disso, mas,
na época, 90% dos americanos ainda não pensavam assim [...]”.
(VILLARES, 1983, p. 47).

Seguindo com o diálogo, trago Napolitano (2002) a luz da conversa, pois ele
afirma ainda que, o historiador que decidir optar por trabalhar a Música como fonte e
tema historiográfico, tem que fazer isto com a maior acuidade possível, não permitindo
que o seu gosto pessoal interfira na pesquisa e no “manuseio” do material. A análise e o
trabalho do historiador com a música ou com a canção em particular devem ser muito
minuciosos, meticulosos. O trabalho com a música deve levar em consideração muito
além dos gostos pessoais do pesquisador, pois muitos outros aspectos estão em questão.
Uma das complexidades que surge a partir do momento em que se começa a trabalhar
com a música ou com a canção especifica é que, toda a experiência vivida na época em
que foram compostas e gravadas, os sentimentos do compositor, do interprete da canção,
os valores, o contexto da época é bastante difícil ser trazido à luz do presente momento,
haja vista o exemplo deste trabalho, que aborda canções com um recorte temporal de 1968
a 1973, como já mencionado.
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“[...] Para aquele que se propõe a estudar a história da música, é preciso
ir além. Não basta dizer que uma música significa isto ou aquilo. É
preciso identificar a gravação relativa à época que pretendemos analisar
(uma canção pode ter várias versões, historicamente datadas), localizar
o veículo que tornou a canção famosa, mapear os diversos espaços
sociais e culturais pelos quais a música se realizou, em termos
sociológicos e históricos [...]” (NAPOLITANO, 2002, P.86).

Dito isto, voltamos para as letras do compositor. Aproximando-se do fim da
banda, mas precisamente em 1968, John Lennon compõe o que eu considero a primeira
música do beatle com a temática politica e que pode ser utilizada como uma prática
pedagógica, tendo em vista o posicionamento politico que sua letra aborda. A música
“Revolution” (Revolução); uma resposta do beatle a sociedade e a mídia que cobrava um
posicionamento da banda em relação às tensões politicas que estavam acontecendo ao
redor do mundo naquele momento: “Você diz que você quer uma revolução / Bem, você
sabe / Todos nós queremos mudar o mundo / Você me diz que é a evolução / Bem, você
sabe / Todos nós queremos mudar o mundo / Mas quando você fala de destruição / Você
sabe que não pode contar comigo”. A música faz uma alusão ao que ficou conhecido
como “Maio de 68” 107, ou seja, os conflitos e protestos estudantis que aconteceram em
Paris, e que cresceram de tal forma que se transformou numa greve geral de grande parte
dos trabalhadores das fabricas francesas e uma comoção geral da nação exigindo a
renuncia do então presidente Charles de Gaulle.
“[...] Revolution foi lançada originalmente no lado B do compacto Hey
Jude / Revolution e, posteriormente, entrou no segundo disco do álbum

107

“[...] Em março de 1968, estudantes de uma universidade localizada nos arredores de Paris protestaram
contra a proibição de alojamentos com homens e mulheres. Animados pelo movimento, os estudantes
franceses passaram a ir às ruas para buscar mudanças políticas, culturais e sociais, durante o mês de maio
de 1968. Os protestos chegaram às ruas de Paris em 3 de maio de 1968, após o fechamento da Universidade
de Sorbonne. Os estudantes passaram a pedir pela renúncia do então presidente Charles de Gaulle, que
estava no poder desde 1958. O movimento passou a ter o apoio dos operários, que aproveitaram o momento
de revolta para iniciaram a greve mais longa e mais profunda da história da França, envolvendo 9 milhões
de
trabalhadores.[...]”
Disponível
em
http://www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20080521091012.pdf?PHPSESSID=dc
150b021408f92d9ac7940a1755f89d acessado em 01/09/2019.
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duplo The Beatles, de 1968. A canção, assinada por Lennon e
McCartney, carrega mais a autoria de Lennon e discute que lado se deve
tomar dentro da revolução cultural pela qual o mundo passava. Essa
música, portanto, fala da contracultura dividida: havia aqueles que
partiam para a luta armada, matando e/ou machucando pessoas para
conseguirem abolir o establishment e aqueles que se colocavam ao lado
dos movimentos pacificistas [...] Lennon se coloca ao lado dos
pacifistas e se preocupa com uma consciência sobre o desejo de se
mudar o sistema – o que os revolucionários iriam fazer depois que o
tivessem destruído? Eles tinham que ter um plano, e não só o desejo de
derrubar e destruir. [...] é através do dinheiro que o compositor explicita
sua posição no movimento de contracultura. [...]” (SARMENTO,

2006, p. 113).
Os Beatles, durante sua passagem na terra (1962-1970), deixaram o mundo,
cultural e socialmente, marcados por suas obras musicais, seus álbuns, suas declarações
na imprensa, onde nós podemos atestar que “[...] A diversidade dos testemunhos
históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que
toca pode e deve informar sobre ele [...]” (BLOCH, 2002 p.79). Portanto, as músicas da
banda The Beatles, em especial de John Lennon, que é o objeto central desta pesquisa,
nos informam muito não somente sobre ele, mas sobre a sociedade em que suas músicas
foram direcionadas.
Os anos que correram depois do fim da banda, findada em abril de 1970,
proporcionaram uma maior liberdade a John Lennon, no sentido em expor mais
abertamente e publicamente suas opiniões politicas através de seus protestos pacifistas,
suas declarações, seus envolvimentos com figuras politicas e obviamente, sua música, o
veiculo de maior repercussão encontrado por ele para propagar e divulgar seu
posicionamento mediante ao sistema e pedir uma chance a paz.

THE BALLAD OF JOHN AND YOKO: A NOVA ESPOSA, A CONTRACULTURA
E AS INFLUÊNCIAS NA MÚSICA DE JOHN LENNON

John Lennon e Yoko Ono se conheceram em 1966, durante uma exposição de arte
de Yoko Ono em Londres, enquanto os dois ainda eram casados, com Cynthia Lennon e
299

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Anthony Cox, respectivamente. Passaram a se envolver artística e sexualmente, mesmo
casados. Separaram-se em 1968 dos seus respectivos cônjuges e casaram-se em março
de 1969, e logo começaram empreender uma grande mobilização pela paz e contra a
Guerra do Vietnã, o que eles chamaram de Bed-in for Peace (na cama pela paz).
A influencia da liberdade sexual de Yoko Ono, do seu feminismo, e da
contracultura norte-americana encharcaram a mente criativa de John Lennon, que passou
a compor, gravar e lançar com e para Yoko Ono, músicas com o teor cada vez mais
politizado, elétrico, forte, acido, contra a sociedade capitalista, as potências beligerantes,
e principalmente, o governo norte-americano, que tentou barrar a estadia do casal Lennon
no país, no qual se mudaram para Nova Iorque, o cerne da efervescência contracultural,
em 1971.
“[...] Embora possam ser encontradas poucas semelhanças entre alguns
elementos contraculturais e esses grupos fundamentalistas, nós
rejeitamos a definição de contracultura simplesmente como um estilo
de vida que difere da cultura dominante. [...] Nossa definição é a de que
a essência da contracultura como fenômeno histórico perene é
caracterizado pela afirmação do poder individual de criar sua própria
vida, mais do que aceitar os ditames das autoridades sociais e
convenções circundantes, sejam elas dominantes ou subculturais” [...].
(GOFFMAN & JOY, 2007, p. 48-49).

“A GUERRA ACABOU! SE VOCÊ QUISER. Feliz Natal de John e Yoko”. Dizia os
cartazes que John e Yoko espalharam por 50 capitais do mundo. Este acima estava
em Nova Iorque. Fonte: http://meldigiacomo.photoshelter.com/index
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Durante sua lua de mel com Yoko Ono, uma música foi composta e gravada
durante o bed-in no Amsterdam Hilton Hotel, em Montreal, Canadá. Intitulada Give
Peace a Chance (Dê Uma Chance a Paz), a música foi um exercício do casal Lennon em
responder publicamente as perguntas que os repórteres lhes faziam sobre o que os dois
estavam debatendo deitados numa cama durante uma semana. “Dois, um, dois, três,
quatro / Todos estão falando sobre / Bagismo, Shaguismo, Draguismo, Madismo,
Ragismo, Tagismo / Esse ismo, Aquele ismo, ismo, ismo / Tudo o que estamos dizendo é
dê uma chance a paz / Tudo o que estamos dizendo é dê uma chance a paz”.108 A música
foi lançada como um single em 1969, com a Plastic Ono Band, banda que ele formou
com sua esposa Yoko Ono e outros músicos de estúdio. Esta canção tornou-se um hino
das manifestações pacifistas americanas e fez parte dos movimentos anti-guerra foi
lançada e executada com John ainda mesmo fazendo parte dos Beatles, mas como um
trabalho “extraoficial”.

“Two, one two three four / Ev'rybody's talking about / Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism,
Tagism / This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m. / All we are saying is give peace a chance / All we are saying
is give peace a chance”. Lennon/McCartney, lançado como um single, 1969. Tradução disponível em
https://www.letras.mus.br/john-lennon/22587/ acessado em 01/09/2019
108
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John Lennon e Yoko Ono em 1969, em sua campanha “na cama pela paz”. Fonte:
https://ultimateclassicrock.com/john-lennon-yoko-ono-bed-in/. Acessado dia 01/09/2019.

Os anos que correram depois do fim da banda, findada em Maio de 1970,
proporcionaram uma maior liberdade a John Lennon, no sentido em expor mais
abertamente e publicamente suas opiniões politicas através de seus protestos pacifistas,
suas declarações, seus envolvimentos com figuras politicas e obviamente, sua música, o
veiculo de maior repercussão encontrado por ele para propagar e divulgar seu
posicionamento mediante ao sistema e pedir apenas que descemos uma chance à paz.
A banda The Beatles, a gravadora, e os empresários com centenas de clausulas
contratuais impediam dos garotos de Liverpool de explicitarem suas ideias e opiniões a
respeito de respectivos assuntos na sociedade. O próprio John Lennon,
[...] “achava “vergonhoso” não ter participado mais ativamente dos
movimentos contra a Guerra do Vietnã e em defesa dos direitos civis.
Sentira-se, muitas vezes, dividido entre o mercantilismo do sucesso dos
Beatles – “todo mundo tentando nos usar” – e o desejo de insinuar temas
mais maduros em suas canções. [...]” (MITCHELL, 2015, p. 10).
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Talvez John Lennon sempre tivesse a intenção, o desejo de mudar o mundo, mas
achou que com os Beatles, a mudança e o melhoramento da sociedade, de fato, foi algo
frívolo, apenas com gritarias e desmaios da beatlemania. Agora com Yoko Ono ao seu
lado, é diferente, ele agora tem mais uma chance. Com o desejo de mudar o mundo, John
Lennon utiliza da grande influência midiática e comercial das suas composições, de sua
música como um instrumento para disseminar a sua mensagem de “Paz e Amor”, sua
revolução e seus protestos sem violência, foi a sua maneira de revolucionar o sistema, ou
o Establishment109. Seu ativismo politico, suas declarações, entrevistas, seu estilo de vida,
suas composições da época, o enquadra no cenário da contracultura norte-americana,
tendo como pano de fundo a Nova Iorque dos anos 70 e o governo de Richard Nixon.
Uma das músicas que me chamam mais atenção no catalogo de canções de
Lennon, traz uma mensagem, um medo, um pedido profundo e sincero de um jovem que
não quer ir a guerra perder a vida, neste caso, a Guerra do Vietnã. Com está música, na
qual fez parte do coro dos jovens que saiam nas ruas protestando contra a guerra, fincando
os pés no chão e contrariando o poder vigente, o governo que estava mandando seus
jovens para a perdição em um país envolto em mistério e mitos, “I Don't Wanna Be A
Soldier Mama I Don't Wanna Die” (Eu Não Quero Ser Um Soldado Mamãe, Eu Não
Quero Morrer), traz em si uma letra de clamor, do fundo da alma de um jovem que não
quer ser um soldado, não quer ir pra guerra, porque sabe que a morte será certa: “[...]
Bem, eu não quero ser um soldado, mamãe / Eu não quero morrer / Bem, eu não quero
ser um marinheiro, mamãe / Eu não quero voar / Bem, eu não quero ser um fracasso,
mamãe / Eu não quero chorar / Bem, eu não quero ser um soldado, mamãe / Eu não
quero morrer [...]” 110.

109

Grupo sociopolítico que exerce sua autoridade, controle ou influência, defendendo seus privilégios;
ordem estabelecida, sistema. Disponível em https://www.dicio.com.br/establishment/, acessado em
01/09/2019.
110
“Well, i don't wanna be a soldier, mama, / I don't wanna die. / Well, i don't wanna be a sailor, mama, /
I don't wanna fly. / Well, i don't wanna be a failure, mama, / I don't wanna cry. / Well, i don't wanna be a
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A contracultura encheu os olhos do casal Lennon, reverberando em sua arte, em
suas praticas de enfrentamento politico, em sua vida cotidiana. Pereira (1984),
endossando assim o discurso sobre esse conceito de contracultura, onde ele discute sobre
as características, hábitos e modo de viver das pessoas que se definiam como parte da
contracultura, como também a origem do termo, pode os ajudar a entender como algo
como a Contracultura mudou a vida dos jovens e de John Lennon e Yoko Ono naquela
época:
“[...] O termo “contracultura” foi inventado pela imprensa norteamericana, nos anos 60, para designar um conjunto de manifestações
culturais novas que floresceram, não só nos Estados Unidos, como em
vários outros países, especialmente na Europa e, embora menor com
menor intensidade e repercussão, na América Latina. Na verdade, é um
termo adequado porque uma das características básicas do fenômeno é
o fato de se opor, de diferentes maneiras, á cultura vigente e oficializada
pelas principais instituições das sociedades do Ocidente. [...]’’
(PEREIRA, 1984, p.13 apud MACIEL, 1981, p.19).

Diante desse conceito, é possível encaixar as músicas de John Lennon nesse
cenário contracultural que estava em alta nesse período, no que com suas letras atacava
diretamente o sistema, além de serem cantadas nas ruas, por jovens nos protestos
pacifistas e de mudança, de revolução.
Com o passar dos anos, “[...] O John-beatle, dos anos 60, que acreditava nos
sonhos dos movimentos de contracultura, dava lugar para um John mais concreto, mais
humano e mais real [...]” (VILLARES, 1983, p.99), e então ele começa a compor musicas
com temas mais variados, diversos, e com conotações mais sérias e politicas. Diante disso,
Lennon tomou uma postura contra o sistema, e alguns aspectos do governo do Presidente
Nixon, como por exemplo, o aspecto da politica intervencionista militar norte-americana,
principalmente, sobre a Guerra do Vietnã. Diante disso, sobre o conceito de intervenção,

soldier, mama, / I don't wanna die”. John Lennon, quinta faixa do lado A disco Imagine, lançado em 09 de
Setembro nos Estados Unidos e 08 de Outubro de 1971 no Reino Unido. Letra e tradução disponíveis em
https://www.letras.mus.br/john-lennon/359969/traducao.html , acessado em 01/09/2019.
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no caso, militar, apresento o conceito desenvolvido por Proença e Duarte (2003), que diz
quê,
“[...] A primeira definição a se fazer é que intervenção militar é
invariavelmente guerra, ou seja, sempre é uma questão de política
internacional resolvida por meio do uso da força como forma de um
ator dobrar a vontade de um outro. Existem diversas formas de projeção
de poder no sistema internacional por um ator sobre outro ou sobre
vários atores, sejam eles diplomáticos, comerciais ou militares.
Intervenção militar, por sua vez, é uma forma de projeção de poder em
que o objetivo político determina as metas, magnitude e duração de
objetivos de engajamentos e operações de combate – conceito de tática
– e a combinação de vários desses para um objetivo bélico que atenda
ao propósito político de um ator – conceito de estratégia. Uma
intervenção militar, dentre as várias formas que pode assumir a guerra,
requer obrigatoriamente o exercício da força de maneira física e
presencial no território estrangeiro. Essa especificidade dá-se porque o
objetivo político é apenas satisfeito pela conquista, sendo nesse caso a
execução de uma estratégia militar persistente[...]” (PROENÇA &
DUARTE, 2003, p. 136-137).

Diante disso, John Lennon, ao passo de suas ações, vai sendo visto e reportado
pela mídia como um ativista politico, e que “[...] Apesar do massacre sofrido anos antes
na América, quando afirmou que os Beatles eram mais populares que Jesus, John Lennon,
o ídolo do rock and roll, conquistava adeptos em todo o mundo para a causa da paz. [...]”.
(FRIDMAN, 2014, p 533). Ele passa a exercer uma postura mais radical, tanto em suas
composições, e também por suas ações, por exemplo, quando devolve sua medalha de
Ordem do Império Britânico em 1969, como forma de protesto:
“[...] Numa manhã de novembro John acordou e pediu ao motorista que
fosse até a casa de Tia Mimi buscar a medalha da Ordem do Império
Britânico que estava em cima do aparelho de televisão. John resolveu
colocar em prática uma ideia que há um ano tinha na cabeça; a
Inglaterra envolvia-se no Vietnã, no conflito Nigéria e Biafra, e John
não estava gostando nada disso. [...]” (VILLARES, 1983, p. 94-95).

As músicas de John Lennon ganharam uma conotação de ativismo politico,
mesclando criticas ao governo e esperança nas pessoas, na população, para que a real
mudança social pudesse acontecer. A partir de 1968 até 1973, ano em que eu considero
que John Lennon lançou a última música de uma leva de canções politicas e pacifistas,
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de alerta a sociedade sobre o poder que as mesmas possuem para as mudanças que querem
ver na sociedade. A música se chama Only People (Somente Pessoas), uma faixa que é
enérgica e é tocada de forma que possa passar esperança para o ouvinte, uma canção com
força na letra e na melodia que soa como uma convocação de John Lennon, ao estilo rock
and roll: “Somente as pessoas sabem exatamente como falar com pessoas / Somente as
pessoas sabem exatamente como mudar o mundo / Somente as pessoas percebem o poder
do povo / Bem, um milhão de cabeças são melhor que uma / Então vamos lá, vamos lá”
111

. Diante disso, sobre o conceito de ativismo politico, cito o conceito utilizado por Assis

(2006):
“[...] Ativismo é essencialmente algo feito em conjunto por muitas
pessoas, mas devemos ser cuidadosos com o sentido de grupo ou
coletividade empregado aqui. O que é essencial ao ativismo não é
simplesmente haver mais do que uma pessoa, como em um cinema, mas
um sentido de solidariedade em busca da transgressão. Deve haver um
sentido de identidade compartilhada, que pode ser entendido nesta etapa
como pessoas reconhecendo, umas nas outras a raiva, o medo, a
esperança ou outras emoções que sintam quanto a uma transgressão.
[...]” (ASSIS, 2006, p.13 apud JORDAN, 2002, p. 11-12).

Como cantor, Lennon agora compunha de acordo com os ideais em que estava
engajado, compondo músicas para pessoas envolvidas também em protestos, e integrantes
de partidos políticos de esquerda, que batiam de frente com o governo Nixon, a exemplo
da música Angela: “Angela, they put you in prison /Angela, they shot down your man /
Angela, you're one of the millions of political prisioners in the world” 112. E da música
John Sinclair: “If he had been a soldier man / Shooting gooks in Vietnam / If he was the

111

Only people just know how to talk to people / Only people know just how to change the world / Only
people realize the power of people / A million heads are better than one, so come on, get it on!”. John
Lennon, terceira faixa do lado B álbum Mind Games. Tradução disponível em
https://www.letras.mus.br/john-lennon/89617/traducao.html acessado em 01/09/2019.
112
“Angela, eles a puseram na prisão / Angela, eles atiraram no seu homem /Angela, você é uma das
milhares de prisioneiras políticas no mundo”. John Lennon, 1972, Some time In New York City. Tradução
disponível em https://www.letras.mus.br/john-lennon/89604/traducao.html, acesso em 01/09/2019.
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CIA / Selling dope and making hay / He'd be free, they'd let him be / Breatthing air, like
you and me / They gave me ten for two / What more can the judges do? / Gotta,
gotta....gottta set him freee”113
“[...] Certamente ele não se furtava em declarar suas adesões,
como na campanha pela libertação de Angela Davis e de John
Sinclair, dois proeminentes esquerdistas americanos presos por
motivos ridículos. Davis namorava um líder dos Panteras Negras
e Sinclair havia sido condenado a dez anos de prisão pelo porte
de dois cigarros de maconha fornecidos por uma policial
disfarçada. [...]” (FRIDMAN, 2014, p. 520)
Assim sendo, diante das interpretações que as musicas de John Lennon tiveram, e
o seu uso, este artigo será fundamentado no conceito de representação do historiador
francês Chartier (1990), em que diz: "[...] As representações do mundo social assim
construídas, embora aspirem a universalidade de um diagnostico fundado na razão, são
sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam.[...]” (CHARTIER, 1990,
p. 17).” Por meio deste conceito, observamos como algumas de suas músicas, de sua
figura, da própria pessoa de John Lennon, foram apropriadas e utilizadas como referência
aos protestos que se seguiam, como suas canções, suas declarações, suas entrevistas,
foram utilizadas como forma de representar a voz dos jovens, dessas pessoas, o pedido
das mães que queriam o retorno de seus filhos da Guerra do Vietnã, e de uma grande
parcela da população que clamava por igualdade, por liberdade, por direitos civis justos
e pela paz mundial.

“Se ele tivesse sido um soldado / que deu tiros nos prisioneiros de guerra no Vietnam / Se ele fosse da
CIA / e ganhasse dinheiro vendendo drogas / Ele estaria livre, / iriam deixá-lo viver / com um sopro de
esperança, assim como eu e você vivemos / Deram-lhe 10 votos a 2 / O que mais conseguem os juízes
fazer? / O que têm a fazer, o que têm a fazer... o que têm a fazer é colocá-lo em liberdade”. John Lennon,
1972, Some time In New York City. Tradução disponível em < https://www.letras.mus.br/johnlennon/89604/traducao.html >, Acesso em 01/09/2019.
113
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YOU MAY SAY I’M A DREAMER, BUT I’M NOT ONLY ONE… CONCLUINDO O
RECADO DO VELHO SONHADOR
John Lennon em sua breve vida, apenas quarenta anos, foi um homem inconstante,
violento em sua juventude. Foi garoto, furioso, foi pensador, imaginava ter visto um
homem pequeno em uma torta flamejante falando com ele, e imaginou um mundo melhor.
Um homem de extremos, de contextos, de começos e fins. Um homem de ganhos
materiais e perdas. Perdeu o pai, a mãe, os amigos, o filho mais velho, e no fim perdeu a
vida, como todos nós vamos. Mas uma coisa que John Lennon foi, um sonhador nato.
Sonhou em ser Elvis Presley, sonhou em voltar da Índia para ver seu novo amor. Sonhou
em largar a banda que tanto sonhou em ter. Sonhou em viver, e viveu. Sonhou com um
mundo melhor, onde pudéssemos viver em paz, com respeito ao próximo, ao negro, a
mulher, ao pobre. Sonhou com uma sociedade igual e justa. E (en)cantou todos os seus
sonhos mais profundos. Concluo que o mundo melhorou em muitos aspectos desde aquela
fatídica noite do dia 08 de dezembro de 1980, mas ainda existe muito que melhorar. Mas
vamos a cada dia, acreditando nas pessoas, e seguindo com a certeza que sempre
estaremos imaginado um mundo melhor.
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PANKARARU, ÁGUA E SENSIBILIDADES: NOTAS ESPARSAS
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RESUMO
Esse artigo tem por objetivo discutir saberes culturais sobre a água, analisando os sentidos
e as sensibilidades que água provoca nos índios Pankararu da Aldeia Brejo dos Padres,
localizada no sertão de Pernambuco do Submédio São Francisco, entre os municípios de
Tacaratu, Petrolândia e Jatobá/PE. A historiografia vem tecendo discursos sobre a crise
hídrica, sobre uso e manuseio da água, canalização, etc., sem, no entanto, tecer um olhar
para a água como sujeito e objeto histórico. Sentido e significado que busco nos saberes
indígenas do povo Pankararu, por perceber um elo que este povo tem para com as águas,
elo diferente do que costumeiramente é percebido nos discursos históricos. A história
cultural, responsável por dar visibilidade aos sentidos, em que aspectos culturais, formas
de expressão e tradução da realidade se fazem de forma simbólica, fundamenta esta
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pesquisa que visa um olhar diferente para com a água, olhar que busca ver a água circular
em forma de saberes nos discursos educativos.
Palavras-chave: Água; indígena; sensibilidades
1 Introdução

Este artigo é parte integrante de uma pesquisa de mestrado que estou
desenvolvendo junto ao povo Pankararu, da Aldeia Brejo dos Padres, em Pernambuco.
Ela toma como objeto de investigação o elemento "água". Tal pesquisa analisa os
discursos educativos sobre a utilização da água, responsáveis por implantar saberes
culturais pela educação dos sentidos, em duas escolas estaduais indígenas Pankararu, do
Brejo dos Padres: a escola Dr. Carlos Estevão e a escola Pankararu Ezequiel. Tendo como
recorte temporal o tempo presente. Esta pesquisa está vinculada teoricamente ao campo
da História Cultural, que assinala uma reinvenção do passado, capaz de construir nossa
contemporaneidade, conforme afirma Sandra Pesavento (2003, p. 16), e à Linha III do
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande
que vem se empenhando em discutir a História Cultural das Práticas Educativas.
Nas últimas décadas vem se descobrindo que a água é um recurso natural restrito
que corre o risco de se tornar raro. Historicamente, a água vem sendo usada pela
humanidade nas mais diversas formas e maneiras. Hoje os dados nos mostram que
a Terra dispõe de um volume de água duas vezes menor do que há cinquenta
anos e mais de um bilhão de pessoas vivem sem acesso à água potável. Calculase que em 2025 dois terços dos habitantes do planeta terão reservas de água
frágeis ou catastróficas. Calcula-se, também, que o atual consumo médio de
água é duas vezes maior do que aquele do início do século XX. A demanda por
água doce aumenta rapidamente, mas a oferta diminui. Entre 1900 e 1995, a
captação da água evoluiu num ritmo duas vezes mais rápido do que o aumento
da população. Diante desse panorama pouco auspicioso, o Brasil parece
privilegiado dada a vasta rede hidrográfica existente em seu território. No
entanto, essa riqueza natural não é suficiente para garantir água de qualidade e
em quantidade suficiente para todos. O descompasso entre abundância natural
e pobreza no tratamento e na distribuição social do líquido pode ser brutal,
provocando situações tão catastróficas quanto a desertificação de regiões
naturalmente desprovidas de caudalosos veios aquáticos. (SANT’ANNA,
2007, p. 293s).

Diante de um contexto em que a água passa de um recurso ilimitado para um
recurso limitado, a historiografia vem tecendo diversos discursos que se voltam a narrar
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a água a partir da crise hídrica, sobre seu uso e manuseio, sua canalização e disputa, entre
outros, sem, no entanto, tecer um olhar para a água como sujeito e objeto histórico.
Apropriada pelos diversos discursos ao longo da História e representada por
múltiplas configurações sociais, a água constitui também as formas como os sujeitos se
veem e se compreendem no mundo, sendo referência para o mapeamento geográfico dos
lugares à constituição do organismo vivo dos seres que nos cercam. Tessitura de espaços,
cultos, políticas, seres e coisas que re(a)presentam a sociedade, esta apropriação
discursiva da água remete a “uma história social das interpretações, remetidas para as
suas determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas
práticas específicas que as produzem” (CHARTIER, 1990, p.26).
Nas sociedades atuais a água também constitui um sistema complexo e frágil que
se presta a diversos consumos: pela alimentação humana e animal, no uso industrial,
agricultura, navegação, produção de energia, usos recreativos, ecológicos, medicinais e
religiosos entre outros. Matéria prima insubstituível e vital (BARROS, 2003, p. 30), a
água é tomada como um "bem". Para Roger Chartier estas apropriações, representações
e práticas estão imbricadas e proporcionam a apreensão da realidade pelos sujeitos de
forma plural e criativa.
As estruturas do mundo social não são um dado objetivo, tal como o não são
as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente
produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que
constroem as suas figuras. São essas demarcações, e os esquemas que as
modelam, que constituem o objeto de uma história cultural levada a repensar
completamente a relação tradicionalmente postulada entre o social,
identificando com um real bem real, existindo por si próprio, e as
representações, supostas como refletindo-o ou dele se desviando.
(CHARTIER, 1990, p. 27).

Esse artigo pretende analisar as representações dos saberes culturais dos
Pankararu, por perceber um elo que este povo tem para com as águas, elo diferente do
que costumeiramente é percebido nos discursos históricos já publicados. Portanto,
pautando-me numa história Cultural, busco um olhar sensível para com a água.

2 As águas Pankararu
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O povo Pankararu faz parte do grupo mais amplo de índios do sertão ou
Tapuia. Povo sertanejo por localidade espacial, e indígena por identidade étnica, aqui
entendida como algo além de uma identidade social, embasada numa noção de si dentro
de uma consciência. Comungo com Fredrik Barth (2000, p. 37) quando diz que identidade
étnica é uma “identidade imperativa, uma vez que não pode ser desconsiderada e
temporariamente deixada de lado em função de outras definições da situação”. Identidade
étnica é plural diversa. Conta a história oral do povo Pankararu que as terras onde habitam
foram dadas pela Coroa Portuguesa, com a medição de quatro léguas em quadra, num
total de 14.294 há. “O instrumento dessa doação é um Alvará Régio de 1700 que
determinou para cada missão ou aldeamento uma porção de terra” (MATTA, 2005, p. 20)
em que a medição em légua quadrada era conforme a quantidade de índios de cada
aldeamento.
A Terra Indígena (TI) Pankararu114 está localizada no sertão pernambucano do
Submédio São Francisco, entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá.
Composta de 12 aldeias, sendo uma delas a aldeia Brejo dos Padres, campo de pesquisa
que escolhi para investigar.
Em 1937, os Pankararu tem seu reconhecimento oficial como povo tradicional115
pelas autoridades federais e a implantação de um Posto Indígena pelo Serviço de Proteção
ao Índio (SPI), na Aldeia Brejo dos Padres.
“O processo de afirmação da identidade étnica conquistando o reconhecimento
oficial, conferiria aos índios o direito de serem reconhecidos como tais, assim como,
viabilizaria o direito ao território” (BEZERRA, 2018, p. 11). O primeiro passo para o

114

A FUNAI distingue a Terra Indígena Pankararu (Brejo dos Padres) da Terra Indígena Pankararu Entre
Serras
(cf.<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>).
Segundo
o
Etnomapeamento da Terra Indígena Entre Serras de Pankararu (FUNAI; GATI; ANAÍ, p.12), as
aldeias de Pankararu Entre Serras são 14 e as aldeias de Pankararu são 12.
115
“Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem
como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam trrritórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.” (Decreto Federal 6.040 de 7 de
fevereiro de 2000, Art. 3º, inciso I.)
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processo de regularização do território foi a implantação de Postos Indígenas nos espaços
das antigas aldeias, que passaram a ser registradas como Terras Indígenas116.
A Aldeia Brejo dos Padres, localizada na TI Pankararu/PE, local onde estão
inseridas as Escolas Indígenas Carlos Estêvão e Pankararu Ezequiel, locus desta pesquisa,
era um antigo aldeamento missionário católico, o que justifica sua designação “padres”,
ou seja, o Brejo onde vivem os Padres. Tem um recorte ecológico retangular que dá forma
a um anfiteatro contornado por serras, onde a terra é
bastante úmida e escura, alimentada por quatro fontes d’água, que nascem na
cabeceira dos contrafortes e que, antes das obras de canalização, realizadas ao
longo da última década, formavam um pequeno rio que escorria até a estreita
saída desse anfiteatro, procurando desembocar, quando a seca permitia, no São
Francisco. Uma região rica em fruteiras, em especial as mangueiras, goiabeiras
e pinhas, que pode complementar a renda familiar de seus moradores em
épocas menos secas. A fertilidade do solo permite plantar de tudo, desde o
milho e os diferentes tipos de feijão, até a cana, introduzida ali em inícios do
século passado e que, por muito tempo alimentou pequenos engenhos de
índios, não-índios e do SPI na fabricação de “mel”, garapa e rapadura.
(FERREIRA; ARRUTI, 2000, p. 28)

No entanto, essa paisagem vem sofrendo alterações por diversos motivos. Cito
três deles, diminuição das chuvas, canalização das águas, o lixo, que acredito serem os
principais na questão de impacto ambiental e cultural. Ambiental, pois modifica o
ambiente, provocando mudanças econômicas. E cultural devido à relação do Povo
Pankararu com a natureza, em especial com a água.
A simbologia da água está presente em várias civilizações desde a Antiguidade
(Mesopotâmia, Egito, Roma, Índia) até aos dias atuais, num maniqueísmo de
pureza/impureza. Mas, distante dessa dubiedade é que busco desenvolver este texto. Para
tanto, me reporto a discursos que narram a água como objeto histórico e aos relatos
empíricos do povo indígena Pankararu, em seu relacionamento com a água. A TI
Pankararu, no meio do Bioma Caatinga é um lugar rico em águas. Das serras descem
riachos sazonais. Várias nascentes d’água se encontram brotando nelas. Chegando a 500

116

Encontra-se um quadro sobre demarcação das Terras Indígenas na p. 144 do texto citado de Brighenti
(2015).
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metros acima do nível do mar a TI Pankararu se torna um brejo de altitude no clima
semiárido. A Fonte Grande originava um riacho que “embrejava” o lugar da Missão
católica da Congregação de São Filipe Nery. Daí o nome Brejo dos Padres.
Qual é o sentido de água para os Pankararu do Brejo dos Padres? A água
é algo sagrado. Sagrado é aqui entendido como uma categoria nativa que denomina
lugares, objetos e pessoas que se intercomunicam com o mundo sobrenatural do cosmo
Pankararu, que associa o sagrado à esfera doméstica, cotidiana e pública (LOVO, 2017).
A água favorece a vida tanto na questão física quanto espiritual. Com relação à vida física,
a água é algo que dá vida, o existir, sem ela nenhum ser vivente sobrevive. Quanto à
questão espiritual, é das águas que vem os Encantados.
Na cultura Pankararu Encantados são índios que descobriram o segredo de se
encantar e alcançar a imortalidade. Sobre eles estão a confiança e a fé do povo Pankararu,
a ideia de que esses Encantados têm uma “força”, o poder de cura. No início os
Encantados vinham através das cachoeiras do Rio São Francisco, relativamente próximas.
A primeira era a Cachoeira de Paulo Afonso/BA. Devido às barragens construídas para a
Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, esgotando a cachoeira e fazendo com que os
Encantados subissem o rio em direção à cachoeira de Itaparica, que também se esgotou
com a criação da barragem da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. Depois disso, os
Encantados vieram para as fontes d’água que ficam hoje nas TIs Pankararu. Ao chegarem,
cada Encantado se tornou dono de uma fonte d’água. No entanto, mesmo morando
atualmente nas Fontes, os Encantados continuam ligados ao Rio São Francisco. Como
afirma um(a) dos(as) professores(as) que entrevistei os Encantados “trazem essa energia
que flui das águas do Rio São Francisco para dentro da ciência” (Professor(a) 1, 2019).
O termo “ciência” refere-se à Tradição Pankararu no tocante ao conhecimento,
participação inerente aos saberes espirituais.
Na Tradição Pankararu é comum banhos de purificação e/ou de limpeza nas bicas
e principalmente na Fonte Grande, na “Nascença", como costumam dizer, mas também
na Bica de Camila, na Bica de Pai Chico (hoje em desuso). Quatro momentos são por eles
ressaltados para esses banhos. Um desses é o banho dos noivos, que é realizado na Bica
de Camila no dia do casamento. Antigamente o banho do noivo no dia do casamento, era
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na Bica de Pai Chico e da noiva na Bica da Camila. Hoje em dia, devido à diminuição de
água na Bica do Pai Chico, o noivo também tem que tomar banho na Bica de Camila, que
era reservada para as mulheres.
Os noivos quando vão casar tem que ir à Bica pra tomar um banho. Tem esta
tradição aqui. [É na mesma Nascença?] Não. Já é uma bica mais afastada,
assim alguns metros de distância. Porque a Nascença é mais pra lavar roupa e
essa Bica não, já vem desde... sei nem quando. Quando vai casar na Igreja tem
o banho dos noivos. Os noivos tem que ir lá, tomar banho, e volta pra casa pra
fazer... Tem toda esta... [O noivo e a noiva?] sim. E as pessoas vão
acompanhando. É um cortejo. Vai volta lá e toma banho. Também quem quiser
toma banho e depois volta. Vai se preparando para o casamento. (Professor(a)
1, 2019).

O banho dos noivos não é apenas uma questão de limpeza corpórea, trata-se de
uma preparação para um ritual religioso. Preparar-se física e espiritualmente para um
festejo, envolvendo todos que participam diretamente do casamento, porém um
casamento na Igreja, ou seja, um casamento da Tradição católica. O que nos faz perceber
que o processo de reinventar tradição proporcionou uma apropriação, teceu
representações culturais: o casamento é dado a ser reconhecido por meio de um rito
“estranho”, isto é, um rito católico. Para Eric Hobsbawm e Terence Ranger (2012, p. 9)
tradição inventada é
um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que
implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.

Para os indígenas reinvenção das tradições ocorre no universo das práticas e não
na essência dos sentidos e das relações (com a Natureza e seus Encantos, com a identidade
do povo e sua história, com sua espiritualidade), exigindo continuidade com o passado.
Nasci índio. Foi aos poucos, no entanto, que me aceitei índio. [...] E foi ouvindo
as histórias que meu avô contava que percebi o que os povos tradicionais
podiam oferecer à cidade. [...] ele sabia exatamente aonde queria chegar e foi
me introduzindo no universo da sabedoria indígena (MUNDURUKU, 2009, p.
13-14).

Nessas palavras se tem o sentido do que eu chamo “Tradição”, traço cultural que
rotula os povos indígenas como “Povos Tradicionais”. Nesta experiência, o termo
"Tradição" está imbuído do sentido de trazer do passado para o hoje, legitimando os
anciãos como o meio e o referencial dessa memória. “As sociedades tradicionais são
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filhas da memória e a memória é a base do equilíbrio das tradições. [...] Esta memória é
reinventada no cotidiano para que todos possam caminhar conforme os ensinamentos
[...]” (MUNDUKURU, 2009, p. 28). Através dessas memórias, do reinventar de tradições,
encontramos a água como um elemento que tem um sentido arraigado à cultura do povo
Pankararu, o que difere dos discursos que prevaleceram na história que conhecemos nas
quais a água adquiriu uma representação de um bem a ser consumido e não de ser
reverenciado.
Outro momento são os rituais como, por exemplo, a Corrida do Imbu e o Menino
do Rancho, onde quem participa diretamente tem que tomar banho na Nascença para se
purificar. A Corrida do Imbu é um rito complexo, podendo ser denominado como rito de
calendário, acontece em duas fases (a primeira de outubro a dezembro e a segunda de
fevereiro a março), é relacionado a pagamento de promessas. O Menino do Rancho
também é rito de pagamento de promessas (quando um menino adoece um rezador indica
que é de determinado encantado e deve ir para o rancho), “é um rito muito caro que dura
o dia todo” (MATTA, 2005, P. 169). Os banhos de purificação são essenciais, uma vez
que, para eles,
Toda e qualquer ação que a gente faça a gente precisa tomar um banho. É como
se fosse a água do mar pra outras religiões né, pra Iemanjá vai e faz uma
oferenda e mergulha no mar tá se purificando, aqui pra gente a cachoeira é isso
fazer essa purificação que hoje é na nascença que tá sendo a única até então
que a gente faz essa purificação. (Professor(a) 2, 2019).

A purificação não se restringe apenas aos momentos ritualísticos. Ocorre também
em situações de enfermidade. Alguns dos relatos descrevem essa ligação dos índios com
os banhos nas nascentes d’água para curar algumas doenças.
Às vezes a gente tá morrendo, como viram aqui que o meu problema foi sério,
e eu tive que ir pra lá pros Encantados, e eles indicam se realmente a pessoa
vai ter que ir pra o médico, o camisa branca como é conhecido, ou se eles fazem
o tratamento, se eles disserem que fazem então não vá e se eles disserem que
é pra ir a pessoa vai, mas chega o momento da pessoa: oh, tu pega esse paciente
leva ele lá na nascente de meia noite dá um banho nele lá, ai o cabra logo diz
de meia noite? Sim qual é o problema, ele [o Encantado] pediu pra ir de meia
noite então é meia noite, a hora quem escolhe é ele, e muitos já foram e quando
chega lá tomam o banho no outro dia [está] bom, acabou-se a doença, e aquele
que não cumpre prefere ir para o hospital termina indo pegar aviãozinho pra
outra eternidade. (Professor(a) 3, 2019).
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Essa relação íntima com a água revela um encontro corpo-água-espírito que rompe
o estado físico dos sentidos alcançando o metafísico, o da sensibilidade. Como ocorre
essa ligação com o metafísico? Como saber a hora, o momento certo de banhar-se? A
prática de ir às nascentes ouvir ou invocar espíritos e estabelecer contatos com os
Encantados não é algo fácil de exercitar e tão pouco de ser revelado. Isso é segredo. “Às
vezes tá doente, tá se sentindo cansado. Vou pra Nascença, vou tomar um banho. Quando
vem, venho revigorado, como se estivesse realmente lavado, limpado a alma.”
(Professor(a) 1, 2019). Limpado a alma. A água toca o ser. Toca, ou seja, faz experiência.
O indivíduo sujeito da experiência se disponibiliza, se abre como um espaço onde as
coisas acontecem. Um sujeito receptivo que fica “ex-posto” favorecendo uma relação
com algo que senti, que ao mesmo tempo que o toma, o forma e o transforma (BONDÍA,
2016). Professor(a) 1 (2019) em sua experiência com a água foi tomado por um
sentimento que o transformou, o purificou. Há um entrelaçamento no qual a água limpa,
aconchega, fala ao indivíduo que a acolhe, que a sente, que é curado.
Essa experiência com a água se estabelece pelo aguçamento das sensibilidades,
que se inscreve sob o signo da alteridade, e estão na criação imaginária do mundo
(PESAVENTO, 2007), e da capacidade de um relacionamento inclusivo entre a água e o
indivíduo, partindo de uma perspectiva em que todas as coisas estão interligadas e
possuem uma força vital.
Tomar banho na Nascença começa a fazer parte da vida mesmo antes do
nascimento.
As mulheres quando estão grávidas também tem esse costume essa tradição
nossa de ir tomar o banho. Eu lembro que eu fiz isso assim, vai quando está
com nove meses, vai se banha na água, toma o banho na água e depois que
você ganhar [parir] que passar o período do resguardo, os trinta dias, você
retorna lá para tomar um banho. (Professor(a) 1, 2019).

Nascimento e água. Água dentro e fora do ventre. Ventre que está brotando vida.
O banho liga-se à mãe, para que esta tenha um bom parto, ou seja, na hora do nascimento
não haja complicações biológicas, e liga-se ao filho, para que esse nasça ligado com a
Tradição Pankararu, nasça abençoado pelos Encantados.
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“A gente tem uma ligação com a água muito forte” (Professor(a) 1, 2019). Ao
escutar esta frase de um/uma professor/a, me pus a pensar: A gente quem? Todos os
Pankararu? Somente os Pankararu do Brejo dos Padres? Será apenas as pessoas da família
desse/dessa professor/a? Como essa ligação é trabalhada (ou não) nas Escolas Indígenas
Pankararu? Que inquietações são afloradas perante os problemas hídricos provocados
pelas encanações e pelo acúmulo de lixo? Que práticas educativas são ensinadas nas
escolas para lidar com os problemas que afetam as Fontes? Como fortalecem, entre si,
essa ligação com a água? Bem, não sei se terei respostas para todos esses
questionamentos. Essa pesquisa não abrange todo o Povo Pankararu, nas mais diversas
localidades em que ele habita. Mesmo assim, trazê-las a esta reflexão amplia as inúmeras
possibilidades em que este povo ainda pode ser estudado.
Nascemos de uma bolha de água. Passamos nove meses dentro de uma bolsa
(útero) com um líquido (amniótico) que contêm substâncias necessárias para desenvolvernos. Nos renovamos diariamente até atingirmos um estágio tal que podemos nadar
correnteza abaixo até desembocar no mar que chamamos de mundo. Da mesma maneira
acontece no mundo do discurso histórico, que se “renova” pela narrativa cultural ao longo
dos anos, uma narração de sensibilidades, de sentidos, ressignificados no encontro
educativo com as águas Pankararu. Tais águas, até então à margem da história, suscitam
novas maneiras de sentir e de perceber a água, e que são passadas, de geração a geração
indígena, pelas práticas educativas cotidianas e escolares.
Não adianta defender e cuidar da água se não se reconfigura o sistema que provoca
a falta de sensibilidades para com a boa convivência com a água. Para isso, preservar a
“integridade física e biológica” das águas exige “ações multidisciplinares de longo prazo
para que se possa gerar mudança de cenário” (SIQUEIRA FILHO, 2012, p. 31), entre as
quais a qualificação de profissionais e do ambiente acadêmico para desconstruir e
reformular outros discursos de sustentabilidade (SIQUEIRA FILHO, 2012, p. 23; 59).
Discursos que ampliem o debate sobre a simbologia da água nas suas mais diversas
representações sociais.

3 Considerações Finais
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Para a maioria dos povos indígenas brasileiros a água é fonte da vida, elemento
de relação com a divindade e de harmonia consigo mesmo e com a natureza. De
comunidades indígenas nos vem terapias baseadas na água: chás e banhos entre outros.
Nos povos tradicionais da América a água é o primeiro elemento da criação e primordial
manifestação do amor divino por nós. Na religião mexica o culto era voltado às forças da
vida, representadas na serpente alada, Quetzacotl, e no deus que fecundou a terra,
Huitzlopotez, em que a primeira comunicação com a energia divina era feita através da
água. Os índios andinos acreditavam que “Viracocha, suprema manifestação de Deus,
vive nas águas do Titicaca, o lago sagrado” (BARROS, 2003, p. 102). Conforme as
comunidades andinas a água é o primeiro presente divino.
Dentro do contexto Pankararu, inúmeros são os relatos que podem ser publicados
acerca dessa relação da água com o divino. Ao perguntar a um(a) professor(a) Pankararu
qual a importância da água para sua vivência indígena, ele(a) responde:
É muito importante mesmo, porque para nós povos indígenas, para nós
Pankararu, inclusive, a gente tem uma relação muito, assim, muito forte com a
água. Porque não é só uma questão da água que mata nossa sede, que faz com
que os animais vivam. As matas e tudo mais. A gente tem uma ligação com a
água muito forte. Porque para preparar nossos banhos, quando tem alguma
coisa relacionada à nossa tradição tem que buscar água, tem que buscar água
na Nascença, que lá pra gente é um lugar sagrado. [...]. Então aquela água ali
pra gente é sagrada. Para fazer banho..., às vezes tá doente, tá se sentindo
cansado. Vou pra Nascença, vou tomar um banho. Quando vem, vem
revigorado, como se estivesse realmente lavado, limpado a alma. Para mim é
uma relação muito forte com a água. (Professor(a) 1, 2019).

E ao indagar se esse banho pode ser, por exemplo, um banho no chuveiro, a
resposta foi objetiva: “Não. Tem que ser da fonte”, isto é, da Nascença. E ao ser
questionada se vai à fonte tomar banho ou pegar a água para os afazeres domésticos, ela
responde: “vai à fonte tomar banho. Se não der pra ir, vai e pega os garrafões e traz a água
e toma em casa, mas é diferente. Não sei explicar, é só sentindo assim, porque não é a
mesma coisa abrir chuveiro e tomar banho. Não, é totalmente diferente” (idem).
O que é este “diferente” de que está falando? Quando visitei a Nascença me
deparei com algo inesperado, considerando as afirmações acima relatadas: a água da
Nascença jorra por um cano. E me perguntei: o que faz um banho na Nascença ser
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diferente de um banho de chuveiro, quando as duas águas são ambas encanadas? Será que
essas sensibilidades afloradas em Professor(a) 1 (2019) é devido ao ambiente e não
somente pela água? Ou será pela crença que aquela água é protegida por um Encantado?
Os discursos teológicos, biológicos e éticos estão orientados para uma visão da
água que supera um horizonte puramente “material”, apontando para uma consciência
maior que já é percebida há tempo nos discursos e na visão tradicional indígena. Cito aqui
um trecho do texto do Cacique Seatle datado de 1854, do povo indígena Duswamish, que
responde a uma proposta do Presidente dos Estados Unidos para comprar uma grande
parte das terras do seu povo.
Essa água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o
sangue de nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês devem
lembrar-se de que ela é sagrada, e devem ensinar a suas crianças que ela é
sagrada e cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e
lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus
ancestrais. Os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam
nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra,
vocês devem lembrar e ensinar a seus filhos que os rios são nossos irmãos, e
seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam
a qualquer irmão. (Cacique Seatle, 1854, apud MUNDURUCU, 2009, p. 8992).

Segundo o conhecimento tradicional do povo indígena Duswamish tudo é uma
coisa só, tudo está em ligação com tudo; todas as coisas existentes (pedra, árvore, rio,
animais, vento, ser humano) estão interligadas e são possuidoras de uma força vital que
anima e mantem viva a Terra. “O homem não tramou o tecido da vida; ele é simplesmente
um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo” (Cacique Seatle, 1854).
Nesse sentido a água é entendida como algo além de sua estrutura física: a água é sangue,
é a voz dos ancestrais, é irmandade, portanto, sagrada. Para Seatle, as águas são guardiães
de sabedoria e as crianças devem aprender esses saberes. Educar crianças para ouvir o
murmúrio e não somente os estrondos, as correntezas, o barulho das águas, é fazê-las
sentir, se envolver, saborear o néctar. É ajudá-las ter a percepção que as águas falam,
ensinam, as colocam em seu colo, as aconchegam. Para tanto, faz-se necessário utilizar
práticas educativas que ajudem a “pensar a educação a partir do par experiência/sentido”
(BONDÍA, 2002, p. 20). Uma educação que seja tocada pela vivência, que provoque e
seja provocada pelos sentidos, deixando a água inundar os saberes escolares para assim
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poder ouvir o que ela tem a falar, e daí sentir, fazer experiência entre o que é natural e o
que é humano.
O fato é que existe uma mística com as águas da Nascença. O banhar-se na
Nascença, fonte de água sagrada, é entrar numa conexão com a água que ultrapassa o lado
físico, é um mergulho metafísico, recoberto de encanto. A água perpassa o corpo
atingindo o SER. A água deixa de ser apenas parte fundamental da natureza externa e da
vida biológica para tornar-se dimensão semiótica. “Semiótica quer dizer: o homem não
pensa, não sente, não quer, não deseja, não vive só com a linguagem verbal, mas tem uma
infinidade de outras linguagens com as quais convive e pelas quais se comunica”
(SANTAELLA, apud SCOZ, 2011, p. 48).
É na dinâmica simbólica, porém, que a água diz respeito mais profundamente à
vida do ser Pankararu. A água é sentida, passa a ter sabor, cheiro. Ao banhar-se na água
da Nascença, algo acontece, um sentimento floresce, um novo vigor, um sabor saboroso
que sacia os sentidos, uma mística é revelada... A mística da água que dá vida.
Um mergulho nas águas Pankararu pode transformar, suscitar sentimentos,
emoções. Um sentir que afeta o modo de se relacionar com as águas. O povo Pankararu
se apropria das águas atribuindo significados próprios de forma plural e criativa, tecendo
representações e práticas educativas que podem transpor de um estado para outro. Práticas
que despertam o sentir por meio do corpo e da percepção, “ato pelo o qual o indivíduo
organiza sensações que se apresentam, interpretando e complementando por imagens,
lembranças, experiências” (PESAVENTO, 2007, p. 12). O banhar-se na Nascença ou
numa Bica limpa a alma, cura uma doença, pois aquela água é mais que um elemento
químico, é algo sagrado, é transcendental. Uma água transmorfa que limpa, cura e tece
condutas e práticas educativas.
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RESUMO
Neste trabalho, buscamos investigar, através da pesquisa elaborada na Iniciação cientifica
(PIBIC/UEPB) com o projeto intitulado “Memórias escolares nas narrativas de docentes
negras: práticas educativas na história da educação paraibana” como o contexto escolar
vivenciado por docentes negras contribuiu para atos de preconceito, discriminação racial
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e de gênero e a interferência destas nas práticas educativas dessas mulheres. Buscamos
no campo de estudo da História cultural, perceber como as práticas educativas
vivenciadas por elas no cotidiano escolar, foi consubstanciado, o lugar da pessoa negra
frente as questões supramencionadas. Nossa abordagem metodológica na perspectiva da
história oral, tendo como aporte as narrativas das informantes sobre as vivências
escolares. Os referenciais teóricos a balizar nossos estudos foram focalizados a partir de
Borges (2015) discutindo a inclusão da História e da cultura afro-brasileira nos currículos
da educação básica e superior, com Gomes (1996) trabalhando com educação, raça e
gênero e Pinto (2010) com seus estudos sobre feminismo, história e poder. Tomamos
ainda a concepção de Julia (2001) para refletir sobre a cultura escolar e a percepção desta
nas falas das professoras. A partir da pesquisa realizada podemos compreender, como o
percurso educativos das docentes negras muito influenciou em suas perspectivas,
representações e ações em relação a seu pertencimento étnico e também as maneiras como
passaram a desenvolver práticas educativas que pudessem versar sobre as questões de
suas sensibilidades, emoções, subjetividades frente à docência e as história de vida em
tempo de escola, os conhecimentos e a incorporação desses comportamentos, desvendam
as sensibilidades das práticas educativas no cotidiano de docentes negras.
Palavras-chave: Memória; Narrativas; Docentes Negras; Cultura escolar.

1.0 INTRODUÇÃO
Ressignificar memórias, repensar o lugar dos sujeitos, romper os silenciamentos
históricos, configurar uma nova visão a respeito da trajetória do povo negro, faz parte do
papel do historiador, certifica o que Albuquerque Júnior (2006) apresenta:
O historiador quase sempre está manipulando memórias. Sejam escritas
(autobiografias, cartas, etc...) ou orais, as memórias individuais ou coletivas
tem se transformado numa das fontes cada vez de maior importâncias para o
trabalho de gestação da história. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p.1).

O presente trabalho ganha vida a partir de uma pesquisa realizada na iniciação
cientifica cota (2018/2019), o projeto “Memorias Escolares nas Narrativas de Docentes
Negros/ As: Práticas Educativas Na História Da Educação Paraibana”, o qual tem por
objetivo discutir sobre a trajetória de vida e de formação docente de professoras negras
da educação básica e superior, em contextos rurais e urbanos da Paraíba, a partir dos
aportes da memória, cujo o cotidiano da sala de aula vivenciados em suas práticas
docentes, os dilemas relativos às questões étnico-raciais no trabalho com crianças,
adolescentes e jovens favorecem para a construção da identidade negra.
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Neste projeto tomamos como principal diretriz contribuir para os estudos relativos
a história de vida e formação docente no campo da História da Educação e para a
construção da memória afrodescente a partir do trato dado as professoras negras, tendo
como objetivo olhar e analisar suas memórias através das narrativas orais como de
extrema relevância para o enfoque das questões étnicos- raciais no contexto educacional.
Ao trabalharmos com essas memórias de docentes negras como personagens em
duas vertentes, trabalhamos com suas infâncias, vendo na infância uma possibilidade de
compreensão da trajetória do sujeito humano através do tempo, as docentes que nos
concederam entrevista para compor a analise de nossa pesquisa e estudo, nos propiciaram
uma leitura histórica de suas memórias, nos relatando aspectos de um tempo vivido,
importantes na sua vida, sensibilidades humanas que fazem parte da composição do ser
humano e suas formas e modos de ver o mundo, a vida e sua própria trajetória, buscamos
entender como a trajetória de vida das mesmas interferem nas suas formações identitárias
e como o ser negra modifica a sua postura em sala de aula e em sociedade.
Desta forma, pesquisamos a trajetória escolar, de vida e de formação de
professoras negras no período compreendido entre os anos de 1970 e 1999 do século XX,
na perspectiva de investigar a formação dessas professoras no espaço escolar e as suas
posturas e posicionamentos em relação a escola, aos alunos e como suas relações com
estes foram sendo construídas nos processos educativos, para só assim compreendermos
os espaços lacunares na história do negro na educação e a educação de negros na Paraíba.
Tomando como verdade o que Albuquerque Júnior (2006) fornece:
Na memória fica o que significa, na história se resignifica o que fica, esta é a
violência do historiador que com seus conceitos atribuem novos significados
ao que ficou guardado nas memórias; recortando-as, reconstruindo-as,
desmanchando suas telas. Violar memórias faz com que seja gestada a História
que está sempre em busca de um novo sol para orientá-la. (ALBUQUERQUE
JUNIOR, 2006, p.10).

Trabalhamos então, com as concepções de gênero, etnia, docência, memória e
feminismo, ressaltando a importância da mulher perante a sociedade, e evidenciando o
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processo pelo qual as mulheres negras passam com as influências do processo de
embranquecimento social, e do branco como sendo o referencial de belo.
O nosso objetivo foi compreender o lugar de fala da mulher negra professora
através de suas memórias e histórias de vida, cujas narrativas tratam desde de tempos de
infância à docência ressignificando suas memórias escolares e como estas construíram
suas práticas educativas no cotidiano escolar. Realizar entrevistas com professoras negras
paraibanas sobre suas infâncias e capturar suas experiências no ambiente escolar
questionando o debate a respeito da questão racial, foi primordial em nosso estudo, uma
vez que através de seus olhares sobre as infâncias vividas por elas, tempos de ternura, de
desafios, uma escuta sensível do tempo de viver que as tornaram mulheres, fortalecidas
em suas negritudes e docente.
As infâncias destas mulheres, suas escritas sensíveis de um tempo de outrora,
fizeram com que nesta revisitação do passado, pudessem compreender o que é ser mulher,
ser negra e docente, cujas vidas contribuem para a história da educação na Paraíba.A
mulher negra enredando suas tramas infantis e talhando através de suas memórias
histórias de professoras negras no solo paraibano.
Para tanto, em nosso corpo teórico trabalhos com Lino Gomes (1996) falando
sobre educação, raça e gênero; Pinto (2009) dialogando sobre feminismo, história e poder;
Delgado (2003) com história oral e narrativa; e Albuquerque Júnior (2006) com suas
contribuições sobre memória e sua relação com a história.
A abordagem metodológica utilizada está centrada na história oral e na análise de
entrevistas, para a partir dos aportes da memória dialogar com nossos objetivos perante a
pesquisa. Os sujeitos participantes dessa pesquisa trataram-se de quatro professoras do
ensino superior e básico, o cenário da pesquisa tangeu a Central de Aulas da Universidade
Estadual da Paraíba- Campus I, Campina Grande.
Na história o que abre a possibilidade de fazer o diálogo entre os conceitos
trabalhados aqui e a educação, são os trabalhos voltados para a Nova História Cultural,
sendo possível construir uma nova relação entre o passado e o presente, nos fornecendo
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uma diversidade de fontes que antes não poderiam ser utilizadas, a exemplo da nossa
principal metodologia e fonte, as narrativas orais. Essa nova modalidade de fazer história
busca primordialmente novos objetos de pesquisa, o que nos abre uma gama de novas
fontes e a ligação dessas fontes com inúmeras possibilidades, que veremos ao longo do
presente estudo.
Este artigo está organizado em duas sessões na primeira nossa pauta de discussão
é sobre as Práticas Educativas e Sensibilidades da Cultura Escolar, Conclusões.

2.0 PRÁTICAS EDUCATIVAS E SENSIBILIDADES IMERSAS NA MEMÓRIA
DE HISTÓRIA DE VIDA E EM TEMPOS DE ESCOLA: ABORDAGENS DA
CULTURA ESCOLAR

Compreender que boa parte da sociedade mascara a realidade e afirma a não
existência do preconceito racial é algo que durante muitos anos vem sendo discutido, e a
partir da nossa pesquisa mostramos uma clareza maior sobre a importância do tratamento
dado na pesquisa em história para as memorias e as vivencias educativas de professoras
negras, trazendo acima de tudo como essas memórias e vivencias educativas no campo
dos estudos historiográficos são relevantes para entender a vida e o tempo de escola
dessas docentes, reconhecendo que:
A memória é um processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico,
valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista
disso, as recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas.
Porém, em hipótese alguma, as lembranças de duas pessoas são – assim como
as impressões digitais, ou, a bem verdade, como as vozes – exatamente iguais
(PORTELLI ,1997, p.16).

Para tanto, o trabalho com base na Nova História Cultural117 foi imprescindível
para a nossa pesquisa e as discussões relativas a gênero e etnia, junto a essa discussão

117

Os estudos que se iniciaram na segunda metade do século XX, a partir de desdobramentos da História
das Mentalidades e se constituiu enquanto campo investigativo conhecido como “Nova História Cultural”,
a qual ampliou abordagens, sujeitos históricos, temas e problemáticas do campo histórico, sem “fugir” da
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trazendo ainda o enfoque nas memórias de docentes negras nos possibilitou olhar para
essas mulheres não como vítimas do nosso sistema, mas como exemplos a serem
seguidos. A Nova História Cultura possibilita ao historiador pesquisador o encontro entre
as fontes e o passado, trazendo o humano para a história e nos possibilitando preencher
as lacunas existentes ao longo do tempo com novas e diversificadas fontes, para além do
documento escrito e conceitos preestabelecidos.
A partir da Nova História Cultural, foi possível interligar novas formas de se
pensar a história, buscando desmistificar as concepções de gênero e feminismo, assim
como relacionar a história de mulheres negras com uma construção secular sobre como
os negros não sentem preconceito ou não passam por episódios relacionados a cor da pele,
o nosso estudo abre portas para se pensar como essa construção histórica reverbera nos
dias atuais. Sabendo que:
As teorias racistas presentes no cotidiano escolar e na sociedade não surgiram
espontaneamente, nem são meras transposições de pensamento externo. Elas
sofrem um processo de retroalimentação, e terminam por legitimar o racismo
presente no imaginário social e na prática social e escolar. (GOMES, 1996, p.
70).

O estudo com base na História da Educação Paraibana abre portas para
entendermos que:
Escolas são instituições históricas e culturais que se assemelham na arquitetura
e na estrutura organizacional. Ao mesmo tempo, cada escola é terreno
diferenciado, em que subgrupos sociais com diferentes interesses se definem
mutuamente, caracterizando sua cultura, dentro de determinado tempo, espaço
e local. Estudar a rede de significados que compõe a cultura escolar permite a
identificação dos mitos, crenças e valores que direcionam determinado grupoescola, construídos ao longo do tempo pela história cotidiana vivenciada por
seus membros, e que identificam cada escola em particular. (FALSARELLA,
p. 623, 2018).

história como ciência específica ou disciplina e possibilitou assim o contato interdisciplinar, como também
o estudo das práticas escolares e da cultura escolar formada ao longo do cotidiano.
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As discussões sobre gênero atreladas a negritude e feminismo118 levantam a
bandeira da igualdade e do respeito as questões sociais que, como mencionado na citação
acima, muitas vezes acabam por ser legitimadas ao longo das nossas praticas cotidianas,
que podem ser mudadas, através da educação que essas professoras que entrevistamos e
tantas outras que estão em sala de aula, fortalecendo a discussão para as suas práticas
educativas e para o cotidiano dos alunos. Como a professora Luciene na figura abaixo:
Figura 1

(Fonte: Figura disponibilizada pela professora Luciene, participante da nossa pesquisa).

Identificar a partir das narrativas orais, as experiências vivenciadas por
professoras negras no cotidiano escolar, enfatizando seus dilemas, desafios e perspectivas
em torno da prática educativa e formação docente nos faz entender a raiz da questão sobre
suas trajetórias de vida. Dentre as quatro professoras, todas negras e estudantes de escolas

118

O movimento feminista tem uma característica muito particular que deve ser tomada em consideração
pelos interessados em entender sua história e seus processos: é um movimento que produz sua própria
reflexão crítica, sua própria teoria. (PINTO,2010, p.15).
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paraibanas, é notório que suas lembranças das memórias escolares se manifestam de
forma negativa.
Em resposta a primeira de nossas perguntas “Que lembranças Você tem dos
tempos da Escola Básica? ” percebemos que uma das professoras entrevistadas, desde
sua infância demonstra percepção com relação aos preconceitos raciais, fala sobre a
preferência de colegas brancos para atuar ou ser algum personagem importante na hora
das festividades e na existência de apelidos relacionados as características raciais. Outra,
se emociona ao relembrar seu passado escolar, começa a perceber que desde a escola
tinha uma professora que a observava de forma diferente por causa de sua cor, e essa foi
a memória mais forte que ela apresentou, a de ter uma distinção na sala de aula entre suas
colegas brancas e ela. Situações que são perceptíveis na atualidade, como Gomes (1996)
afirma:
A suposta primitividade da cultura negra também pode ser encontrada no
cotidiano e nas práticas escolares. Ainda assistimos às festas escolares,
principalmente na comemoração do dia do folclore, números em que os/as
alunos/as representam a contribuição das “três raças formadoras”, enfatizando
a cultura europeia como matriz e a índia e a negra como meros adendos, ou
seja, algumas “contribuições” nos costumes, no vestuário, nas crenças. Negase, portanto, a riqueza de processos sócio- culturais tão importantes e que são
constituintes da formação da sociedade brasileira. (GOMES, 1996, p.71).

Foram essas percepções de episódios de distinção e descriminação raciais que nos
fizeram voltar nosso olhar para essas mulheres, para sua cor, suas trajetórias escolares e
de formação, em uma outra pergunta “Na sua vida escolar você já passou por experiência
de preconceito ou discriminação? O que isto repercutiu na sua vida e na sua maneira de
ver a Escola e as pessoas negras? ” a resposta de uma das professoras entrevistadas
evidencia que além da pobreza, era bolsista, o que dificultou muito suas relações na
escola, sentia vergonha por seu cabelo crespo e só aos 35 anos de idade decidiu que não
vai mais alisar o cabelo, em sua infância ela sofreu muito por ser diferente e isso a fazia
se sentir feia, só quando mudou de escola e conheceu mais pessoas com suas
características foi que deixou seus cabelos mais naturais, porém permaneceu por muito
tempo com o sonho de cabelos lisos.
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Figura 2

(Fonte: Figura disponibilizada pela professora Jaquicilene, participante da nossa pesquisa).

Na figura acima, a professora está pronta para a escola, se olharmos bem, em sua
juventude seus cabelos não estão tão crespos, tentativa de embranquecimento, por sofrer
durante sua trajetória preconceitos e distinções por ter a cor negra, a relevância dessa
pesquisa está na forma como podemos entender a trajetória dessa e das outras professoras,
a forma como tiveram de negar sua negritude, seus traços, até que entendessem e
aceitassem sua beleza. Na figura abaixo, temos a mesma professora, agora em atividade
com os alunos e deixando seus cabelos pela primeira vez em anos, voltar ao normal:
Figura 3

332

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

(Fonte: Figura disponibilizada pela professora Jaquicilene, participante da nossa pesquisa).

Nesse momento, precisamos entender o poder do cabelo, do corpo, das expressões
culturais e da mulher negra, do povo negro como um todo. Através da nossa discussão é
possível entender que:
O cabelo e o corpo são pensados pela cultura. Nesse sentido, o cabelo crespo
e o corpo negro podem ser considerados expressões e suportes simbólicos da
identidade negra no Brasil. Juntos, eles possibilitam a construção social,
cultural, política e ideológica de uma expressão criada no seio da comunidade
negra: a beleza negra. (GOMES, 2012, p.2).

Discutir sobre a trajetória de vida e de formação docente dessas professoras, em
seus diferentes contextos, nos ajuda a entender o imaginário social, as concepções, os
valores e as culturas que por séculos legitimam as práticas de descriminação que
encontramos ao longo da nossa pesquisa. Essas professoras foram selecionadas pelos seus
relevantes trabalhos de inclusão de discussões étnico- raciais em sala de aula, o que nos
fez investigar a formação das mesmas e as posturas delas em relação a escola, para só
assim entendermos como está sendo preenchido esses espaços lacunares na história do
negro na educação.
Em nossa pesquisa, as sensibilidades do cotidiano escolar dessas professoras,
estão em respostas a cada uma das nossas perguntas, uma delas relembra sobre o desejo
de ser rainha do milho, na festa de São João, “na escolha da rainha do milho, a rainha do
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milho sempre era a menina mais branca, geralmente era as meninas loiras, do mesmo jeito
era pra ser a baliza da banda da escola, magras...” , dar voz a essas mulheres as fazem
peças chaves para que episódios como esses não se repitam, que as meninas não precisam
se sentir inferiores ou que pensem não poder ser o que elas querem ser, por serem negras.
Em uma outra pergunta “Como foi sua vida escolar em relação com professores
e colegas? O que este período representou na sua vida? ” uma das nossas entrevistadas
diz que costuma pensar que representatividade é tudo, e que a criança se espelha no
professor, ela percebia desde o início dos estudos que seus professores eram diferentes,
por não serem da comunidade (cresceu em uma comunidade quilombola) e por não serem
negros, só na 4° série que ela conheceu sua primeira professora negra e fala o quanto essa
professora foi importante para sua formação, ressaltando que a professora é exemplo até
hoje na sua trajetória.
Uma das perguntas que mais deixou as professoras pensativas, foi “Por que
escolheu a docência? O que esta escolha trouxe para sua vida em termos de mudança?
” e a resposta de uma das docentes deixou claro que o passado influência diretamente nas
nossas escolhas quando fala que sempre quis voltar para a escola como professora, lembra
que desejava fazer tudo aquilo de positivo que um dia desejou que seus professores
tivessem feito em sala de aula.
Durante a realização da pesquisa, tentamos fazer o paralelo da trajetória de vida
dessas mulheres e a forma como atuam em suas vidas profissionais, em todos os quatro
relatos encontramos episódios de preconceito e a forma como elas reagiram a isso, seja
através das suas formações ou seja pelos projetos que as mesmas construíram na escola
para trabalhar sobre as relações étnico- raciais no espaço escolar.
Ficou nítido ao longo da nossa pesquisa, o desejo de fazer diferente que essas
professoras têm, a vontade de ser algo para além de professoras, mas como a professora
acima deixa claro, ser representatividade, ser exemplo, buscar valorizar a sua negritude
através das aulas, de projetos, do cotidiano escolar dos seus alunos. Como o caso da
professora Luciene, que ao se forma em pedagogia, voltou para a Comunidade
Quilombola Caiana dos Crioulos e faz trabalhos belíssimos no espaço escolar:
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Figura 4

(Fonte: Figura disponibilizada pela professora Luciene, participante da nossa pesquisa).

“Em sua trajetória escolar, você teve algum/alguma professor/a negro/a? Como
era a prática pedagógica destes docentes? ” foi uma das nossas ultimas perguntas e ficou
nítida a importância da luta negra nos espaços, quando uma das nossas professoras
enfatiza que é impossível no Brasil não termos nenhum professor negro durante nossa
trajetória escolar, porém é muito difícil encontrar um professor que se auto afirme como
negro, recorda de muitas professoras negras que viviam maquiadas e com alisamento nos
cabelos, e que a temática racial nunca foi abordada.
Ao longo de toda a pesquisa, percebemos a importância da História Cultural, para
podermos atrelarmos tantos conhecimentos, falar sobre questões raciais junto as questões
de gênero no campo historiográfico é imprescindível para as discussões e debates
enfrentados pelos povos negros ainda na atualidade, ou seja, é um diálogo continuo e que
exige fôlego, pois como Gomes (1996) deixa evidente:
Falar em relações raciais e de gênero, discutir as lutas da comunidade negra e
dar visibilidade aos sujeitos sociais não implica em um trabalho a ser realizado
esporadicamente. Implica em uma nova postura profissional, numa nova visão
das relações que perpassam o cotidiano escolar e a carreira docente, e ainda,
no respeito e reconhecimento da diversidade étnico- cultural. Representa a
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inclusão nos currículos e nas análises sobre a escola desses constituintes da
dinâmica social, da nossa escola e da prática social. (GOMES, 1996, p. 81).

Trabalhar com as memórias escolares dessas mulheres nos ajuda a pensar uma
história que traz consigo toda uma sensibilidade e identidade própria, tentamos evidenciar
e dar voz a essas professoras, colocando elas e suas práticas de ensino em notoriedade.

PARA CONCLUIR ALGUMAS HISTÓRIAS....

Para efeito de considerações finais, falar de vida de professoras e falar também de
histórias diversas de pessoas, que espelharam suas vidas na vida de outras pessoas,
mulheres cuja a dignidade diante do desafio, foi afiada através dos tempos. Ao abrirmos
o baú da memória de professoras, abrimos também um carrossel de histórias importantes
para o conhecimento e reconhecimento da história educacional na Paraíba lidas pelas
lentes de vida das mulheres negras.
Abrir o diálogo, ou melhor, da continuidade a esse diálogo a partir da história, da
narrativa de vida, das experiências de mulheres negras professoras, consegue extrair
motivações muitas vezes não entendidas, atitudes e formas de ver a vida que ficam no
anonimato. Falar sobre temáticas raciais na contemporaneidade continua sendo tarefa
cara, que muitas vezes pode ser tomada como vitimização ou como uma discussão por
vezes repetitiva.
Porém, a importância da nossa pesquisa está na forma como ela é construída,
sabendo que as narrativas de vida nos ajudam a compreender diversos contextos e
realidades ao longo da história. Neste sentido, trabalhar a história de docentes negras
paraibanas, destas enquanto discentes, nos abre um leque de possibilidades para que
possamos entender o universo dos povos negros em nossa sociedade e as dificuldades que
os mesmos encontram. Sabendo que:
Os movimentos sociais, a luta da comunidade negra e das mulheres exigem da
escola o posicionamento e a adoção de práticas pedagógicas que contribuam
na superação do racismo e da discriminação racial e de gênero. É preciso que
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se dê visibilidade às inúmeras práticas que o Movimento Negro já tem
desenvolvido na educação. É necessário que os educadores compreendam que
a luta pelo direito à igualdade social não elimina as diferenças étnico- raciais.
E que o racismo não conseguiu apagar a dignidade dos sujeitos negros que em
meio a este processo devastador continuam lutando pela preservação da sua
identidade. (GOMES, 1996, p. 82).

Essa pesquisa contribui para percepção dos grupos étnicos na escola e na sala de
aula, enfatizando e propagando as narrativas orais e as linguagens pedagógicas
trabalhadas, proporcionando a inserção da tradição e a ligação entre história e educação
para as relações étnico raciais.
Olhar para essas professoras enquanto mulheres negras que buscam fazer a
diferença, é algo que nos mostra o quanto nossa trajetória de vida influência na forma
como vamos lidar com as situações no futuro, no caso delas, buscam através das suas
salas de aula reavivar a cultura e história do povo negro, transformando os alunos
participantes da história que elas estão construindo, por falar o que muitas vezes ainda
não é dito.
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“COM NATURALIDADE, SEM FANTASIAS”: O DISCURSO MÉDICOPEDAGÓGICO E A EDUCAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS NA IMPRENSA
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RESUMO
A presente comunicação objetiva analisar os enunciados médico-pedagógicos publicados
na imprensa paraibana contendo conselhos sobre educação sexual para crianças e jovens
na década de 1930. O Boletim de Educação Sexual, por meio da imprensa, divulgou
discursos sobre educação sexual em todo território nacional através de artigos científicos
voltados para a temática. Na Paraíba não foi diferente. O jornal A União e a Revista do
Ensino figuravam entre os diversos periódicos que serviram de veículo de divulgação da
“sexologia”, assumindo um papel pedagógico ao defender a necessidade da inclusão do
debate em sala de aula, especialmente, devido a fatores como o alastramento dos “vícios”
sexuais e a forte propagação da sífilis e outras doenças venéreas entre a mocidade.
Ancorados no conceito de biopolítica proposto por Michel Foucault (2015), pretendemos
analisar, de forma geral, a normalização biológica investidas no corpo e na sexualidade a
partir de um poder de gestão política das populações.
Palavras-chave: Educação sexual; sífilis; eugenia; biopolítica.

Introdução
Eram tempos idos de 1933. Sob a organização de um médico, o dr. José de
Albuquerque, era fundado o Boletim de Educação Sexual. Um de seus objetivos era
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disseminar a educação sexual e antivenérea no país. Esse Boletim era um órgão de
divulgação do recém-criado Círculo Brasileiro de Educação Sexual, fundado por José de
Albuquerque. Este médico, autoproclamado sexólogo, ganhou notoriedade nacional pelo
intenso empenho na divulgação da propaganda pela educação sexual. As instituições e
jornais especializados que foram fundados por ele encarregavam-se da divulgação
científica destas ideias.
Um sem-número de artigos de divulgação produzidos pelo Círculo Brasileiro de
Educação Sexual, eram disseminados em uma extensa rede de jornais do meio leigo.
Como analisou Carrara (1996), já faziam parte do Círculo mais de setecentos jornais
espalhados por todo o território nacional. Dentre estes, destacamos o jornal A União, cujo
primeiro artigo de divulgação sobre educação sexual do Círculo data de 20 de setembro
de 1933.
Na imprensa, a nível nacional e local, o Círculo pôde encontrar um veículo de
comunicação que pudesse irradiar sua ideologia por todo o país. Desse modo, conforme
consta em um dos artigos publicados no jornal paraibano A União, o médico José de
Albuquerque afirmou que “[...] entrou logo a remeter para os jornais [...] afiliados, que se
avultam e elevam ao avultado numero de trezentos, artigos e noticias” (A União, 14 jan.
1934), com o intuito de chamar a atenção da população para o seu “vastíssimo” programa
sobre educação sexual.
Na secção do diário A União dedicada à educação sexual, o dr. José de
Albuquerque se queixava no artigo publicado que a palavra “sexual” estava tão deturpada
no país “[...] quanto a sua verdadeira significação, que há até quem tenha vergonha de a
pronunciar” (A União, 20 set. 1933). Para o médico, em decorrência da “falsa moral de
nosso povo”, a educação sexual ainda não havia conseguido “entrar em nosso país no
domínio das realizações práticas” (A União, 20 set. 1933).
O jornal A União, fundado em 1893 pelo então Presidente do Estado Álvaro
Machado, tinha como função a divulgação dos feitos e realizações do Governo do Estado,
no sentido de enaltecê-las. Era, antes de tudo, um veículo de propaganda do poder estatal
e depois uma ferramenta informativa para a população letrada. Somos levados a crer, que
se um Órgão da Impressa Oficial, como era este periódico, publicou e divulgou uma série
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de artigos do Círculo Brasileiro de Educação Sexual ao longo da década de 1930, havia
no mínimo um alinhamento discursivo que partilhava uma preocupação política com o
controle e disciplinamento sexual diante do perigo venéreo, das doenças sexuais e das
questões de hereditariedade mórbida que ameaçavam a população da Paraíba no contexto
da década de 1930.
Segundo Sérgio Carrara (1996), para José de Albuquerque a propaganda em prol
da educação sexual seria uma panaceia para a solução do problema venéreo no país, bem
como resolveria a desarmonia sexual e poderia ser utilizada para solucionar crimes
sexuais (CARRARA, 1996). O médico deslocava a discussão em torno das doenças
venéreas, em voga entre os sifilógrafos de então, para a própria sexualidade. Dessa forma,
esse artigo tem por objetivo analisar os enunciados médico-pedagógicos publicados na
imprensa paraibana – jornal A União e na Revista do Ensino –, contendo conselhos sobre
educação sexual para crianças e jovens na década de 1930. São discursos sobre educação
sexual que circularam em todo território nacional através de artigos científicos voltados
para a temática visando instituir uma orientação capaz de livrar homens e mulheres das
enfermidades do corpo e que encontrou eco através de publicações na imprensa paraibana.

Conselhos sobre Educação Sexual: eugenia e biopolítica nas páginas da imprensa
paraibana
Parece que passados mais de oitenta anos das primeiras publicações sobre a
necessidade de uma Educação Sexual, que atendia a fins biológicos de controle da
espécie, dificilmente o “sexólogo” José de Albuquerque encontraria terreno fácil para
discutir tais questões no Brasil contemporâneo. Segundo Carrara (1996), a ideia central
do discurso do “sexólogo” era a de que a sexualidade não era sinônimo de imoralidade,
muito embora admitisse – como poderá se observar –, que como qualquer outra a função
sexual também poderia ser imoralizada, “ao se transformar em instrumento exclusivo de
prazer” (CARRARA, 1996, p. 259). Podemos perceber este discurso no seguinte
fragmento:
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E, a “educação sexual” como disciplina escolar? Não falemos nisso, pois
algum diretor escolar, mais esclarecido, nos ouvindo, será capaz de querer de
querer anexar ao programa de ensino do curso, mais essa disciplina, e, aí dele,
poderá ser forçado, no dia seguinte, a fechar definitivamente o
estabelecimento, por não permitirem os pais dos alunos, que seus filhos tornem
a atravessar os humbrais daquela casa, onde mandaram “puros” e querem
devolver “impuros e corrompidos”. [...] Assim sendo, em vez do ensinamento
das questões sexuais, ser ministrado pelos pais e pelos mestres, vão as crianças
“aprender” a principio, com os famulos da casa, que sempre se insinuam a
“ensina-las”, tais assuntos e depois nos prostíbulos e nos alcouces, onde, entre
um baralho de cartas e um copo de vinho, surge uma anedota, um dito picante,
uma alusão malsã, de fundo sexual, que os jovens ouvem com curiosidade e
sofreguidão, aprendendo, por conseguinte, a ridicularizar a função sexual, e a
servir das questões que a ela se prendem, como assunto de mofa e de chacota
(A União, 20 set. 1933).

Na ocasião, o médico se queixava de que se por ventura numa escola, algum
diretor “mais esclarecido” resolvesse acrescentar a educação sexual como disciplina
escolar, incorria no risco de ter o estabelecimento fechado pela não permissão dos pais
em tratar desse assunto, considerado de suma importância. O autor do texto culpava a os
pais por não quererem que a escola tocasse no assunto, e, a escola não fazendo isso,
deixando de cumprir, segundo o médico, um importante papel, permitiria com que os
jovens, incautos e sem orientação, viessem a aprender de forma “errada”, ou seja, sem os
devidos cuidados e controle higiênicos e sanitários, em ambientes considerados
insalubres como bares e bordéis. A crítica feita ao “falso moralismo” dos pais das crianças
e jovens encontrava fundamentação científica, quando o médico colocava os malefícios
que o “pudor desarrazoado” de pais e mestres, incluindo aí também os professores,
traziam para a mocidade. Lesando a importante função sexual, seriam alteradas as funções
mentais, podendo, inclusive “[...] até modificar as características físicas do indivíduo”,
mas apenas o médico sexologista seria capaz de perceber e diagnosticar esses riscos.
A década de 1930 marcou uma mudança em relação as políticas de profilaxia
antivenérea empregadas até em tão no que se refere ao combate à sífilis. Com a extinção
da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas119 em 1934, as ações federais

119

Fora criada no Rio de Janeiro com base no decreto 14.354 de 15 de setembro de 1920, a Inspetoria de
Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas, se encarregava da profilaxia da lepra e doenças venéreas,
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mediante as verbas consignadas para o funcionamento dos postos profiláticos, foi
interrompida. Desde o fim da década de 1920, o modelo de combate às moléstias venéreas
adotadas no Brasil baseava-se no Decreto n. 14.354 de 15 de setembro de 1920, que
regulamentava o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) e dispunha das
orientações para a profilaxia e o combate a sífilis e doenças venéreas (Cf. CARRARA,
1996).
O referido documento consignou as orientações que nortearam a luta antivenérea
no Brasil para a década de 1920, visto como resultado de um longo embate de ideias no
campo da sifilografia120 que remontam a segunda metade do século XIX. Conforme
estudou Sérgio Carrara (1996), a legislação que embasou a luta antivenérea no Brasil
encontrava-se a meio caminho entre o abolicionismo e o regulamentarismo121, por um
lado defendia a restrição sexual masculina, mas apenas para aceitação da sociedade e não
por moralidade. Por outro, através da educação sanitária, conseguiria disseminar uma
série de medidas de profilaxia como técnicas de prevenção, pomadas e soluções
desinfetantes para o uso depois das relações sexuais. Para Carrara (1996), a base da
profilaxia proposta se assentava sobre dois pilares principais: uma campanha de
propaganda e educação higiênica individual e coletiva, e um tratamento profilático dos
doentes realizado em dispensários e hospitais especializados. Tais medidas deveriam ser
as mais amplas e generalizadas, sendo assim

sobretudo, da sífilis, bem como a profilaxia do câncer. Na Paraíba, o Serviço de Profilaxia da Lepra e
Doenças Venéreas passou a funcionar a partir de 20 de dezembro de 1921 com a criação do Dispensário
Eduardo Rabello.
120
Parte da medicina que trata das enfermidades sifilíticas; descrição da sífilis; sifiligrafia.
121
No contexto da luta antivenérea no Brasil, irão surgir duas propostas que visavam o combate à
prostituição considerada o principal foco de contaminação e propagação da sífilis e outras doenças venéreas.
A primeira proposta de ação era regulamentarista, e “baseava-se fundamentalmente no estabelecimento de
um controle policial sobre as prostitutas, através da constituição de um meio prostitucional fechado e
invisível” (CARRARA, 1996, p. 166). A segunda proposta de ação era abolicionista e caracterizava-se “por
um combate simultâneo ao vício e à moléstia, ou seja, a libertinagem/prostituição e as doenças venéreas”
(CARRARA, 1996, p. 171). Em resumo, o abolicionismo visava acabar com a prostituição, pregando a
castidade e contenção sexual masculina, enquanto os regulamentaristas, como o próprio nome pode supor,
defendiam a regulação das prostitutas e a fiscalização sanitária nos bordéis.
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[...] a profilaxia das doenças venéreas e das outras doenças infecciosas
deveria ter uma mesma base sanitária, visando, de um lado, impedir o
contágio através do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz dos
doentes e, de outro, proteger os indivíduos sãos, esclarecendo-os quanto
aos perigos que corriam e expunham sua descendência (CARRARA,
1996, p. 220. Grifos no original).

Houve uma expansão do serviço profilático antivenéreo no país inteiro,
representando uma interiorização da saúde pública com o movimento sanitarista,
conforme pode ser observado no exemplo da Paraíba122. Este Estado contou com a
instalação do Dispensário Antivenéreo Eduardo Rabello na capital, Parahyba do Norte,
em 20 de dezembro de 1921 e Postos Antivenéreos no interior como o Silva Araújo e
Lafayette de Freitas em Cabedelo e Campina Grande, respectivamente, em 29 de
setembro de 1923 e 16 de dezembro de 1923. Além destes, outros postos profiláticos
mistos que combatiam a sífilis e outras doenças venéreas em outras localidades do interior
como Mamanguape, Guarabira e Alagoa Grande.
A política antivenérea, contudo, foi considerada demasiado “branda” por muitos
médicos e diferentes setores da sociedade, como políticos, juristas e até mesmo religiosos.
As críticas incidiam de um lado sobre a falha na educação e propaganda antivenérea, que
era uma contrapartida necessária para não privilegiar métodos coercitivos. Conforme
Carrara (1996), a educação sanitária era um ponto importante, não apenas pela
informação a respeito da utilização de técnicas de desinfecção após o ato sexual, “[...]
mas a própria adesão do doente ao tratamento, que era geralmente longo, perigoso e de

122

Os serviços sanitários federais foram instalados na Paraíba mediante acordo assinado entre o governo
do Estado e a União com base no Decreto 14.354 de 15 de setembro de 1920, com o qual nos termos do
Art. 9 do Decreto 3.987 de 2 de janeiro de 1920 o governo Estadual comprometia-se a “indemnizar á União,
no prazo de dez annos, da metade da despeza a seu encargo com o custeio dos serviços, na razão de cento
e cincoenta contos de réis por anno de execução do presente acordo, amortizando annualmente, a partir de
mil novecentos e vinte e um, a importância de trinta contos de réis o liquidando totalmente o seu débito no
último ano do prazo” (A União, 26 jan. 1921). O Serviço da Comissão de Saneamento e Profilaxia Rural
deu início aos seus trabalhos em 12 de maio de 1921 com a instalação do Posto de Jaguaribe, na capital
Parahyba do Norte.
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cura incerta” (CARRARA, 1996, p. 240). Conforme previsto no Art. 500 do referido
regulamente, deveriam ser realizadas visitas domiciliares por um serviço de enfermeiras
visitadoras, na tentativa de dissuadir os doentes ou suspeitos de estarem enfermos e
induzi-los a procurar os hospitais ou dispensários para fazer o tratamento (BRASIL,
1920). Não se poderia, entretanto, obrigá-los a isso.
Por outro lado, justamente uma consequência da pouca eficiência da educação
higiênica e da propaganda sanitária, havia o número constante de faltas e abandonos ao
tratamento. Deve-se ter em mente, contudo, para que não se crie uma visão
preconceituosa do doente, como se ele não quisesse se ver curado, que o tratamento para
a sífilis era muito doloroso e potencialmente perigoso. O uso de elementos tóxicos no
tratamento como compostos mercuriais e arsenicais provocam fortes dores, além de
efeitos gástricos e até envenenamento. Para se ter uma ideia, o tratamento mercurial
consistia na intoxicação com o metal para que por meio da sudorese, salivação e
evacuação constante, pudesse expulsar o “veneno” sifilítico do corpo. Será que
conseguimos imaginar o quão inconveniente – e perigoso – era esse tratamento? Não é
de se surpreender que muitos o abandonassem.
Sendo assim, na década de 1930, em vista da ineficácia do tratamento para as
doenças venéreas, propõe-se uma radicalização da luta antivenérea. As propostas de
intervenção buscavam a generalização da educação sexual – e é nesse ponto que
buscamos enfocar nossa discussão –, bem como a instituição de leis e medidas mais
severas em relação à doença e aos próprios doentes (CARRARA, 1996). Envoltos num
mesmo contexto, a radicalização das propostas parece confluir para uma forma de
eugenia123 qualificada como negativa.

123

Inspirado na Teoria da Evolução das Espécies formulada por Charles Darwin, o matemático, fisiologista
e evolucionista britânico Francis Galton cunhou o termo “eugenia” a partir de 1883, cujo sentido ele
entendia como “a ciência que se preocuparia com a melhoria da raça humana e, para tanto, procederia à
identificação dos seres mais bem-dotados física e mentalmente, favorecendo seus casamentos”
(MARQUES, 1994, p. 48).

344

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Conforme observou Nancy Stepan (2005), na década de 1930, particularmente, os
eugenistas latino-americanos propuseram – à sua maneira –, uma eugenia negativa124, que
se caracterizava por medidas de intervenção mais diretas sobre a reprodução da vida
humana. Os eugenistas compreendiam que a reprodução não era algo individual, mas
dizia respeito à uma coletividade, posto que a sexualidade humana poderia levar à
produção de uma boa ou má hereditariedade (STEPAN, 2005, p. 115). Os eugenistas
defendiam a necessidade de exames pré-nupciais, uma forma de certificação médica, cujo
resultado deveria ser apresentado pelos nubentes antes do matrimônio. Tal medida era
vista como um instrumento de aprimoramento da raça, uma vez que indicariam “[...] o
dano hereditário que poderia ser eliminado das populações se os indivíduos sifilíticos, ou
eugenicamente insalubres de outra forma, fossem impedidos de casar-se” (STEPAN,
2005, p. 132).
Nas páginas da Revista do Ensino125, periódico educacional da Diretoria de Ensino
Primário da Paraíba, essa preocupação com a hereditariedade e o aprimoramento da raça
brasileira ganhava relevância numérica e certamente despertava a preocupação das
autoridades sanitárias paraibanas. Por meio dos dados estatísticos publicados pela
Inspetoria Sanitária Escolar nesta revista de caráter educacional, era revelada a presença
dos “herdeiros sifilíticos” nas escolas paraibanas durante a década de 1930.
Vejamos: tomada a data da criação da referida Inspetoria, em 15 de setembro de
1931, até a data de 18 março de 1932, haviam sido feitas 250 fichas sanitárias dos
escolares, dentre eles, sete foram diagnosticados com sífilis (Revista do Ensino, abr. 1932,
p. 32). Em 20 junho de 1932 o boletim do Inspetor Médico Escolar, o Dr. Severino

Se se supõe a existência de uma eugenia tida como “negativa”, é porque houve uma eugenia considerada
“positiva”. A eugenia positiva pode ser compreendida como uma forma de prevenção contra os venenos
sociais: álcool, nicotina, drogas, doenças venéreas, sífilis, doenças mentais, enfim, toda a sorte de elementos
que pudessem ser considerados fatores degenerativos da raça. Para os eugenistas, os hábitos e doenças
adquiridas por um indivíduo ao longo da sua vida “levassem a degenerações permanentes, hereditárias que,
no longo prazo, poderiam afetar populações ou nações inteiras” (STEPAN, 2005, p. 92).
125
Editado pela Imprensa Oficial, tendo circulado entre 1932 e 1942, este periódico caracterizava-se por
ser um veículo de formação de professores, mediante a abordagem de temas pedagógicos e educacionais
(Cf. LUCENA, 2016).
124
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Patrício, registrava, dentre as 153 fichas sanitárias levantadas, quinze heredo-lues
(Revista do Ensino, jul. 1932, p. 57). Em março de 1933, das 548 fichas, 30 eram de
crianças sifilíticas (Revista do Ensino, mar. 1933, p. 49). Diante deste cenário, se alertava
para o crescente número da presença do diagnóstico positivo para a sífilis entre as crianças
com idade escolar na Paraíba, a preocupação com o futuro da raça brasileira certamente
perpassava o pensamento dos médicos paraibanos.
À preocupação com o patrimônio hereditário da raça, os eugenistas articulam o
seu discurso em torno da figura da criança. Como discutiu Vera Regina Beltrão Marques
(1994), a higiene infantil passou a ser bastante discutida no contexto da década de 1930
pelos médicos eugenistas, uma vez que existia a compreensão de “[...] que não afetava
somente o indivíduo, mas principalmente a nação, já que elas seriam os homens de
amanhã” (MARQUES, 1994, p. 118). Impossibilitados de eliminar os indivíduos
considerados indesejáveis – cuja herança genética seria um elemento corruptor da raça
brasileira –, e não conseguindo instituir legalmente as medidas esterilizadoras para uma
intervenção mais radical na reprodução humana, os eugenistas se viram diante da
possibilidade de investir numa educação sanitária da raça brasileira126.
Vista como uma forma de garantir o controle da reprodução, o caráter de
regenerar a raça por meio da educação sexual era estabelecido pelo discurso de José de
Albuquerque. Dizia ele, ressaltando a importância da educação sexual, que “[...] o
conhecimento das questões que se prendem á sexologia, é requerido não só para
orientação da conduta da vida biológica do homem, como também para a solução dos
mais importantes problemas de sua vida social” (A União, 11 out. 1933). Pode-se perceber
no enunciado, a relevância e a conotação social e biológica, para a sociedade e para a
espécie, do problema de controle da reprodução a partir de uma intensa campanha em

126

Para uma discussão mais aprofundada acerca das pretensões e os impactos da eugenia no Brasil ao longo
da década de 1930, ver os trabalhos pioneiros de Nancy Leys Stepan (2005) em A hora da eugenia e Vera
Regina Beltrão Marques (1994) com Medicalização da raça e, mais recentemente, o trabalho de Pietra
Diwan (2007) Raça Pura.
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prol da educação sexual das crianças. Tratava-se de um investimento político sobre o
campo biológico.
Como bem observou Michel Foucault (2014, p. 144), o controle da sociedade
sobre os indivíduos “não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas
começa no corpo, com o corpo”. Para esse autor, o corpo é uma realidade biopolítica e a
medicina uma estratégia biopolítica127. Este conceito de “biopolítica” utilizado por
Foucault, expressa sobremaneira a forma pela qual o poder tende a se transformar, na
passagem do século XVIII para o XIX, no intuito de governar não somente os indivíduos
– por meio de um certo número de dispositivos e procedimentos disciplinares –, mas
também um conjunto de viventes, uma população (Cf. REVEL, 2005).
A biopolítica vai se ocupar, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da
sexualidade, etc., que se tornam preocupações políticas. Esse conceito passou a sugerir
um poder que gerava a vida e a fazia se ordenar em função de seus reclamos, ou seja,
negava o direito de causar a morte, de deixar de viver. Esse poder sobre a vida, como
argumentou Foucault (2015), foi gestado a partir do século XVII sob dois polos em
desenvolvimento, mas interligados. De um lado, centrou-se no corpo-máquina “[...] no
seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas aptidões, na
extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade”
(FOUCAULT, 2015, p. 150), integrando-o em sistemas de controle econômicos. Por
outro, formado um pouco mais tarde, em meados do século XVIII, cuja centralidade foi
ocupada pela concepção de corpo-espécie, esse corpo era “[...] transpassado pela
mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os
nascimentos e a mortalidade, o nível da saúde, a duração da vida, a longevidade, com

127

O conceito de biopolítica surgiu, pela primeira vez, no pensamento de Foucault, numa palestra proferida
no Rio de Janeiro, intitulada O Nascimento da Medicina Social. Contudo, foi só com a publicação de
História da Sexualidade 1: A Vontade de Saber (1976) e, depois, com os cursos ministrados no Collège de
France, intitulados Em Defesa da Sociedade (1975-1976), Segurança, Território e População (1977-1978)
e Nascimento da Biopolítica (1978-1979), que Foucault deu a importância e a amplitude que esse conceito
merece.
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todas as condições que podem fazê-los variar” (FOUCAULT, 2015, p. 150), processos
mediante os quais operava uma série de intervenções e controles reguladores da
população. Com a biopolítica, o homem ocidental deveria aprender

[...] pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, ter
um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde
individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em
que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história,
sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais
esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no
acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle
do saber e de intervenção do poder (FOUCAULT, 2015, p. 154).

Essa “valorização” do corpo, se relacionava com o processo de crescimento e de
estabelecimento da hegemonia burguesa. Em primeiro lugar pelo que esse corpo poderia
representar política, econômica e historicamente para o então presente e futuro da
burguesia, isto é, cria-se uma cultura do seu próprio corpo no sentido de valorizá-lo. A
preocupação com a higiene do corpo, longevidade, nascimento e cuidado com as crianças,
processo pelos quais era possível melhorar através de processos biológicos (eugenia), a
descendência da burguesia. Dessa forma, a preocupação com a hereditariedade começa
como um movimento político burguês que se reflete no biológico, na tentativa de cuidar
da hereditariedade (FOUCAULT, 2015, p. 136-137).
Foi somente em um segundo momento, que a burguesia depois de garantir para si
a força e a proliferação do seu corpo por meio de um dispositivo128 de controle da

128

Michel Foucault (2014) em Microfísica do Poder, mais precisamente numa entrevista intitulada Sobre
a História da Sexualidade, explicou o que compreendia por “dispositivo”. Segundo a compreensão do
autor, um dispositivo é, em primeiro lugar “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantantrópicas”, em segundo lugar, quanto a
natureza da relação entre essa rede de elementos, discursivos ou não, “existe um tipo de jogo, ou seja,
mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes” e em terceiro
lugar, trata-se de “um tipo de formação que, em um determinado momento histórico, teve como função
principal responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante”
(FOUCAULT, 2014, p. 364-365). Neste sentido, podemos compreender o dispositivo de sexualidade
enquanto uma rede de elementos, que respondem a uma necessidade estratégica dominante que produz uma
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sexualidade e regulação de sua população, passou a investir esse desejo sobre o corpo e a
sexualidade de outras classes. Não importava para a burguesia se o proletariado vivia ou
morria, foi preciso esperar por conflitos para que a classe trabalhadora pudesse ser dotada
de um corpo, de uma sexualidade, “[...] para que sua saúde, seu sexo e sua reprodução
constituíssem problema” (FOUCAULT, 2015, p. 138). Conflitos que diziam respeito a
ocupação do espaço urbano: a proximidade com os pobres, a contaminação de doenças, a
prostituição, as doenças venéreas; e de natureza econômica, pois com o desenvolvimento
da indústria pesada, surge “[...] a necessidade de uma mão de obra estável e competente”
e a “obrigação de controlar o fluxo de população e de obter regulações demográficas”
(FOUCAULT, 2015, p. 138).
Através dos dispositivos de sexualidade, de um poder-saber sobre o sexo, a
burguesia buscou controlar e disciplinar as classes mais pobres majorando assim sua
exploração. Feitas estas considerações acerca da emergência histórica de um poder
biopolítico, para gerir a vida e regular as populações, passamos a discutir suas implicações
para a sexualidade destacando, sobretudo, como foi investido sobre a infância sob a forma
de uma educação sexual.
Para Alain Corbin (1981), a medicina revestiu de discurso científico as
alucinações e devaneios burgueses acerca da hereditariedade mórbida. A sífilis, este
fenômeno mórbido que para Claude Quétel (1990), dentre todas as doenças era a mais
social, representou uma ameaça constante para a higiene da raça, uma vez que a
disseminação do mal venéreo e a proliferação da prostituição – vista como principal foco
de contaminação venérea (Cf. ENGEL, 2004; CARRARA, 1996) – colocava na ordem
do dia o discurso sobre a degeneração da raça. Vista como um fator da contaminação
seminal, a sífilis era temida por produzir toda a sorte de “degenerados”: abortos,
natimortos, aleijados, débeis. Eram alguns dos elementos diretamente associados aos

verdade e um controle sobre o sexo. Assim é que o corpo e o sexo das classes trabalhadores emergem como
um problema, uma urgência para o poder médico a serviço da classe burguesa.
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assim chamados “heredo-lues”, ou herdeiros sifilíticos, que herdavam inocentemente a
culpa e a incúria do pecado e da contaminação dos pais (Cf. CORBIN, 1981).
José de Albuquerque argumentava num dos muitos artigos publicados pela
imprensa, que uma das finalidades despertadas a respeito de uma educação sexual, cuja
largada havia sido dada no Brasil, era fazer com que os pais pudessem compreender o
“alto papel” que lhes cabia na educação sexual dos seus filhos. Devia-se evitar, pelo
exemplo ilustrado dado pelo médico, que os pais não se vissem no futuro, “[...] soffrendo
de dor moral de um crime que praticaram por ignorância e inconscientemente” (A União,
13 abr. 1934). E continuando, acrescentava:

Não é pequeno o numero de pais, que ao verem os filhos acometidos de
doenças venéreas, teem sua consciência despertada e então sentem-se
culpados, considerando-se co-autores da desgraça de seus filhos. Só então é
que verificam o erro em que incidiram, de ocultar-lhes aquilo que deveriam ter
ensinado; arrependem-se, mas, o arrependimento em nada modifica o estado
morbido do filho (A União, 13 abr. 1934).

Apelando para o caráter de culpa, a crítica do médico incidia sobre a incúria e a
ignorância dos país em matéria de educação sexual, pois ao negligenciarem um assunto
tão importante deixavam o filho “[...] ingressar ás cégas na estrada tortuosa da vida
sexual” (A União, 13 abr. 1934). Na publicação acima, percebemos o apelo feito pelo
médico para o “arrependimento”, chamando a atenção dos pais para os devidos cuidados
com a sexualidade e a hereditariedade da sífilis. Já que o arrependimento não modificava
o “estado mórbido” dos filhos, cabia aos pais a missão de se educarem e assegurarem uma
orientação sexual adequada a si e aos seus. Aos pais que silenciassem ao tratar da questão
sexual com seus rebentos, José de Albuquerque exortava que eles estariam cometendo
um grave delito.
Em se tratando de delito, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual defendia a
instituição de leis que regulamentassem questões eugênicas. O dr. José de Albuquerque
ao pensar a educação sexual em face da política e não mediu palavras para descrever o
que chamou de política sexual. Neste sentido, percebemos cada vez mais a educação
sexual enquanto fruto de um poder que regula a vida, instituindo o domínio político e
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social sobre o campo biológico. As questões eugênicas de controle e regulação do sexo
da população brasileira, eram defendidas pelo médico como constituindo “[...] o
fundamento da nacionalidade, pois vindo preparar proles sãs, conferiam ao país gerações
de homens sadios” (A União, 02 dez. 1933), pois conforme bem assinalou Maria
Stephanou (2000) “[...] a educação sexual era associada às discussões eugênicas e em
outros à profilaxia das doenças venéreas” (STEPHANOU, 2000, p. 8).
Além de medidas que regulamentassem e difundissem a educação sexual para que
os homens não fossem entregues às cegas a vida sexual, José de Albuquerque defendia
dentro do seu projeto, uma ciência que através da educação sexual corrigiria os desvios e
disfunções sexuais da população, para o médico deveriam ser instituídas ainda “[...] leis
que facilitassem a maior difusão dos postos de profilaxia anti-venérea, segundo moldes
diferentes dos existentes, confórme apresento em minha Higiene Sexual” (A União, 02
dez. 1933).
Por meio do discurso médico, podemos notar a crítica que vinha sendo realizada
a profilaxia das doenças venéreas, já assinalada no início de nossa discussão, tida por
muitos médicos como muito branda em relação aos venéreos, pois não poderia obrigalos, em caso de desistência do tratamento, a continuar fazendo a profilaxia da doença até
pelo menos que fossem cicatrizadas as feridas contagiantes da sífilis. Conforme afirmou
Vera Regina Beltrão Marques (1994, p. 78), as, “[...] doenças sexualmente transmissíveis
constituíam outro item de apelos eugênicos acerca da sexualidade responsável, daquela
que se faz disciplinadamente”, dessa forma, o discurso sobre o sexo “[...] encontrara nas
doenças sexualmente transmissíveis um canal efetivo de acesso à vida do corpo e também
da espécie”.
A educação sexual, como pretendida por José de Albuquerque, e amplamente
divulgada na imprensa paraibana na tentativa de educar sexualmente a população letrada
do Estado, atrelava as leis sociais com as leis biológicas. Para o médico, quem
desconhecesse as leis biológicas corria o risco de transgredi-las, tal qual quem
desconhecesse as leis sociais ficasse sujeito a desrespeitá-las. A transgressão da lei social
acarretaria um corretivo e punição em relação aos códigos que estatuem, que seria a
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prisão, o trabalho forçado, pena de morte, etc. E sobre o desconhecimento das leis
biológicas, que era sustentada pela eugenia, o médico frisava que:

Quem desrespeita a lei biológica também tem as penalidades a soffrer: são os
estados mórbidos decorrentes das práticas em que incidiu, com toda a sua
cohôrte de dores e soffrimentos. [...] Quem desrespeita uma lei biológica, em
nada adeanta appelar para o fator “desconhecimento”, porque a natureza é
inflexível nas suas determinações, a doença recahindo justo castigo,
implacável e impiedosa sobre o transgressor (A União, 05 jan. 1935).

Transgredir as leis biológicas, significava transgredir as leis de hereditariedade
sustentadas pelos ideais neolamarckianos e mendelianos, que advogavam da ideia da
transmissão hereditária de caracteres mórbidos adquiridos. Ignorar esse fator significava
condenar as gerações posteriores ao castigo, tido pelo discurso médico como “justo”, da
“implacável e impiedosa” doença venérea. Segundo o pensamento da hereditariedade
mórbida, a transmissão hereditária da sífilis acarretaria danos a descendência de homens
e mulheres, que ao invés de gerarem crianças sadias, produziria rebentos degenerados.
Registros como os artigos sobre educação sexual publicados pela imprensa paraibana,
evidenciavam a disciplina e vigilância que o poder médico exercia sobre a sexualidade da
família, com o cuidado no que se refere a regeneração da raça.
A educação sexual, afirmava-se enquanto um discurso que “[...] defendia a
disciplina individual assentada em razões que partiam do próprio desejo do sujeito, ou
seja, preservar sua saúde e sua vida” (STEPHANOU, 2000, p. 8). A sífilis e outras
doenças venéreas eram um risco não apenas individual, mas também coletivo, uma vez
que a lues passa a ser tratada como “uma doença que ameaça, entre outras coisas, a
integridade física do corpo, fazendo vítimas inocentes: as esposas e os filhos” (ENGEL,
2004, p. 76). Dessa forma, a análise da hereditariedade colocava

[...] o sexo (as relações sexuais, as doenças venéreas, as alianças matrimoniais,
as perversões) em posição de "responsabilidade biológica" com relação à
espécie; não somente o sexo podia ser afetado por suas próprias doenças mas,
se não fosse controlado, podia transmitir doenças ou criá-las para as gerações
futuras; ele aparecia, assim, na origem de todo um capital patológico da
espécie. Daí o projeto médico, mas também político, de organizar uma gestão
estatal dos casamentos, nascimentos e sobrevivências; o sexo e sua
fecundidade devem ser administrados (FOUCAULT, 2015, p. 128).
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Para Michel Foucault (2015), os programas de eugenia foram uma das grandes
inovações em torno dos dispositivos de sexualidade, juntamente com uma patologia do
sexo. Estabelece-se uma sexualidade dita saudável, higiênica restrita ao âmbito familiar
e ao matrimônio. Em decorrência dos riscos que esse “sexo”129 poderia causar, foi preciso
vigiá-lo e normatizá-lo. Na infância, esse sexo vai ser elaborado a partir do dispositivo de
sexualidade tomando por base uma dupla relação entre uma presença e uma ausência, a
primeira do ponto de vista anatômico e a segunda do ponto de vista fisiológico. Para o
discurso médico, a precocidade do sexo poderia provocar mais tarde, já na vida adulta,
além do contágio das doenças venéreas, patologias sexuais: esterilidade, impotência,
frigidez, ausência de prazer, etc.
Neste sentido, a sexualização da infância foi pensada sob a égide de uma
campanha em prol da saúde da raça, uma vez que a sexualidade precoce era apresentada
como uma ameaça epidêmica que corromperia não só a saúde futura dos adultos, criando
um desvio nas funções sexuais, como a da sociedade e toda a espécie (FOUCAULT,
2015). Colocado nestes termos, o discurso médico compreendia a necessidade de educar
desde cedo as crianças em matéria de “sexual” pensando no bem maior da raça, em
detrimento do moralismo em voga no pensamento e nos valores sociais da época.
Sendo assim, como deveria se dar a educação sexual? Como os médicos, que
outorgaram para si o direito sobre o sexo, concebiam essa educação sexual? Para José de
Albuquerque, “a educação sexual da criança deve ser ministrada com naturalidade, sem
fantasia, em linguagem acessível aos diversos graus de mentalidade do educando” (A
União, 20 out. 1933. Grifos nossos). Mas, em que momento a criança deveria ser iniciada
nesses assuntos? Segundo os conselhos médicos, dados aos pais e professores, dever-se-

Foucault (2015) considera o sexo como sendo “um ponto ideal tornado necessário pelo dispositivo de
sexualidade e por seu funcionamento”, tratando-se de um elemento especulativo, ideal no interior do
dispositivo de sexualidade em que “o poder organiza em suas captações dos corpos, de sua materialidade,
de suas forças, de suas energias, suas sensações, seus prazeres” (FOUCAULT, 2015, p. 169). Ao inventar
em certo sentido o “sexo”, o dispositivo de sexualidade formulou uma verdade sobre o sexo que suscitou
os seus princípios internos de funcionamentos suscetíveis de controle por um poder.
129

353

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

ia esperar o momento certo, o imperativo da oportunidade, para introduzir essa educação
sexual para as crianças.
Esta era a tônica presente nos conselhos timbrados nas páginas da Revista do
Ensino, que despertava a necessidade de um cuidado especial com a educação infantil e
dava conselhos especiais para os pais:
É muito importante a ideia exata que seu filho tem com referência ao sexo.
Responda-lhe franca e honestamente quando ele perguntar de onde vem as
crianças, e si demonstrar qualquer curiosidade sobre o corpo humano. Si
mostrar-se evasivo ou construir histórias imaginárias, ela não lhe fara mais
perguntas, mas conseguirá em outro lugar a informação que deseja. Essa
informação talvez lhe seja dada de um modo deturpado por outra criança ou
por um pervertido. Si estiver embaraçado para explicar o processo de
reprodução e corrigir idéias erroneas a esse respeito, consulte o médico da
família (Revista do Ensino, jul. 1934, p. 42).

Percebemos que apesar da sexualidade ser considerada um tabu, era preciso

naquele momento iniciar um intenso debate acerca do tema e contribuir para uma
educação da saúde, para a circulação dos saberes médicos e para a instituição de uma
moral sexual. Do fragmento do documento acima podemos depreender algumas
considerações importantes. Em primeiro lugar, a figura do médico como o profissional
responsável pela regeneração da raça brasileira, física e moralmente, se valendo da
eugenia. Em segundo, que a educação sanitária deveria começar no lar. Os pais, e
professores, que não se sentissem à vontade para discutir tais questões sobre reprodução
humana com as crianças e jovens deveriam procurar o médico. Não podemos afirmar a
respeito de como foi feita a recepção destes discursos pelas famílias e professores
paraibanos, uma vez que não é nossa pretensão neste trabalho.
Destarte, gostaríamos de ressaltar, que em nossa compreensão dos discursos
médicos presentes nas fontes, urgia instituir uma educação sexual para as crianças, pois
que concebiam este sujeito social enquanto as mãos que contribuiriam para a construção
de uma nação desenvolvida e civilizada, cujos indivíduos deveriam ser necessariamente
eugênicos, com corpos belos, asseados e hígidos, livres de doenças venéreas e/ou sexuais.
Sob o nosso ponto de vista, acreditamos que a visibilidade dada a questão da educação
sexual nas páginas de periódicos paraibanos como a Revista do Ensino e o jornal A União,
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este último representando a “voz” do Estado e que possuía ampla circulação em todo o
território da Paraíba, representasse o interesse das autoridades públicas da Paraíba na
década de 1930 interessados em um controle da reprodução da população pobre. Por fim,
advogamos da ideia de que as elites políticas endossadas pelo discurso médico, passaram
a apostar no eugenismo negativo como ponto importante na redefinição do corpo e no
papel de transformação dos sentidos e das sensibilidades.

Considerações finais

Que a educação sexual passou a ser contemplada nas páginas da imprensa nacional
e paraibana, sobretudo na década de 1930, é fato. Isso se deu, especialmente, devido a
proliferação das doenças venéreas que acometia famílias inteiras, gestando assim outros
problemas: a transmissão para esposas e filhos. Nesse sentido, os médicos passaram a
debater a importância de publicar na imprensa em circulação, as devidas informações e
orientações para combater não apenas as visitas aos prostíbulos, mas de divulgar os
cuidados necessários ao corpo diante das doenças do sexo. A sexualidade passou a ser
pauta em voga. Seus recônditos mais íntimos ganharam visibilidade. O corpo passou a
ser desnudado no sentido de revelar os segredos mais escusos. A doença denunciava os
vícios do sexo e as visitas aos espaços da prostituição.
Dessa forma, conclui-se que há um investimento no discurso sexual como parte
integrante de uma biopolítica, um incentivo por meio da educação médico-pedagógica
que visava promover a vida. Não é possível afirmar sobre os termos de apropriação dessa
política para com a população paraibana, pois as fontes em análise não nos permitiram
concluir. Mas, sabemos que a terceira década do vigésimo século, foi de fundamental
importância para fazer circular, ao menos na imprensa, novas formas de pensar a
educação sexual, que se pretendia, naquele momento, se libertar da malha asfixiante da
ignorância, da falta de conhecimento científico. Muito ainda precisa ser investigado e dito
sobre a orientação sexual na imprensa e na escola. Essas, são apenas algumas [primeiras]
impressões.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo pesquisar a história do acesso à justiça no Brasil, como se
dava este acesso na Colônia, no Império e na República, principalmente se os mais pobres
tinham esse direito e, se tinham como efetivamente o acesso à justiça ocorria nestes
períodos históricos. O que as primeiras leis diziam sobre esse tema, a partir da ordem
constitucional esse acesso foi facilitado? Ou esse fenômeno Jurídico-político é recente e
remonta aos últimos cinquenta anos de nossa história. Perquirir o caminho que traçou o
acesso à justiça na história desde os primórdios até os dias atuais, pode nos ajudar a entender os entraves que temos contemporaneamente em nosso Poder Judiciário.
Palavras-chave: História do Direito. Acesso à Justiça. Direito Processual. Poder
Judiciário
INTRODUÇÃO
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A abordagem da evolução histórica nos trás uma compreensão do homem enquanto
ser algo que constrói seu tempo, em se tratando disto nos remete a compreender o que
podemos ser e fazer. A abordagem que remeto é que o passado não se repete em termos
totais é por causa disto que, as soluções do passado não servem para os problemas atuais,
sem um processo onde se coloque a tona os problemas e que considere as mudanças nas
condições políticas, econômicas e culturais. No que diz respeito á história, sempre há de
se pesquisar e buscar algo ainda não explorado, uma vez que o historiador, quando
pesquisa, não é um homem isolado de sua época, não há como se desvencilhar de seus
preconceitos, de suas crenças, de suas ideias, de sua época. Por isso, mesmo que tente ser
imparcial e mais preciso possível, ao fazer suas análises e reflexões, não é neutro, que “a
história que ele escreve está ligada à história que ele vive”. Assim, não há cultura jurídica
ou científica, no mundo atual, que possa limitar-se ao estudo de um determinado conceito
ou objeto sem investigar sua história, origens e influências. O estudo da história da
evolução do direito faz-se necessário na medida em que queiramos nos situar no tempo e
no espaço para orientar o presente.
Para compreender o presente é necessário entender o passado. É o nosso legado
político-administrativo algo que ecoa até o presente na gestão da coisa pública,
especialmente na dificuldade de o Estado em oferecer um acesso à justiça célere e
eficiente!
A tese a ser investigada é justamente o aprofundamento da história do acesso à
justiça no Brasil e mostrar que, para o bem ou para o mal, esse direito inerente ao ser
humano vem crescendo de maneira positiva, não obstante todos os percalços e problemas
que, normalmente, atingem os cidadãos mais pobres do ponto de vista econômico de
nossa sociedade. Podemos afirmar que o acesso á justiça no inicio do Brasil como nação
não foi para trazer justiça, sim em manter o antigo regime que definia os ditames da época,
quais eram esses, aqueles que detinham os privilégios, na maioria das vezes as elites
locais conhecidos também como os amigos do Rei. Ao longo da história do homem, nos
deparamos com a edição de normas para ordenar a convivência social, com o fim de tornar
a vida em sociedade ou em comunidade mais harmônica, mesmo que essas normas, na
maioria das vezes, se resumissem na vontade do mais forte. O Objetivo é demonstrar que
estamos bem melhor hoje do que no inicio da nossa nação chamada Brasil, dando como
exemplo que ainda possuímos um longo caminho nesse campo, mas, de acordo com a
evolução da sociedade sobre o acesso á politicas públicas com grandes avanços, em nosso
processo enquanto esta busca uma sociedade mais justa e igualitária, percorremos muito
em busca de um efetivo acesso à justiça. Pois, o acesso a este é um ideal a ser conquistado
por toda a sociedade que se autoproclama um estado democrático de Direito, e a criação
dos advogados públicos (Defensorias publicas) são um exemplo disto. Mas precisamos
evoluir ainda mais, ainda falta um longo caminho pela frente no que diz respeito ao acesso
à justiça pelos mais necessitados e a efetiva prestação jurisdicional em tempo eficaz.
Com o objetivo de compreender o acesso a justiça desde o Brasil Colônia até os
dias atuais, prende-se na ideia de que a trajetória foi lenta e gradual, pois romper com as
amarras do antigo regime, onde o que vigorava era o estado absolutista e a população
servia apenas para receber ordens do rei, difícil é compreender como homens e mulheres
conseguiram quebrar as correntes desta que foi por séculos algo que parecia ser
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impossível de ser mudado, mas com o advento do iluminismo, que vem com novas ideias
que nos ensinam que o povo é o poder central e sem ele não existe líder legitimado que
foi possível evoluir nesse quesito de acesso a justiça, sendo assim posso afirmar que no
inicio a justiça no Brasil não veio para fazer justiça mas sim para manter a estrutura
monárquica da colônia portuguesa e garantir os interesses da monarquia de Lisboa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

Com o declínio do feudalismo, no século XV, deixamos a Idade das trevas (Idade
Média) para adentrarmos a Idade Moderna. Do ponto de vista econômico o feudalismo
abandonou de maneira gradual os feudos e foi dando lugar ao comércio de âmbito global.
Iniciando um período marcado pelo absolutismo monárquico, que, depois, será conhecido
como Antigo Regime, no qual o Estado absolutista controla a economia e ninguém ousa
questionar o poder do Rei porque este era legitimado na figura divina de Deus que lhe
outorgou o poder. O Antigo Regime demonstra uma fase de mudanças de cunho político
e cultural em que se inicia a centralização política e a formação das sociedades nacionais.
Surge outro período conhecido como Renascimento uma maneira mais objetiva de ver o
mundo. No inicio da nossa história, o poder jurisdicional se confundia com a poder
administrativo, pois estava nas mãos dos capitães donatários o poder de ditar as regras da
justiça, esse homem substituindo valores da Idade Média, voltado a novos princípios
traçados pelo capitalismo, como o Humanismo, o Racionalismo e o Individualismo. Com
tudo isso surgiu, a Revolução Inglesa e, em seguida, o Iluminismo, marcando uma luta
em torno da igualdade, da liberdade, da tolerância religiosa ou filosófica e pela defesa da
propriedade privada. Através do contrato social, surgiu um consenso estabelecendo que
entre as partes, com vistas da cessação das arbitrariedades, da desigualdade e no uso
desmedido da força. Assim, a vontade geral, representada pelo pacto social, garante a
condição de igualdade entre os homens, porque é capaz de manter entre eles o
assentamento das diferenças.
O Brasil nesse período era colônia do império português, nosso ordenamento
jurídico é espelho das leis e ordenações do império luso além mar. O Direito português,
consolidando o Estado lusitano, teve como pano de fundo as Ordenações Monárquicas,
codificando as leis e costumes vigentes há época, essas ordenações, mormente as
Filipinas, se constituíram no ordenamento jurídico do Brasil colônia por cerca de três
séculos. Outro aspecto foram as ordenações afonsinas sendo a primeira grande
compilação das leis esparsas em vigor. Resultaram de “um vasto trabalho de consolidação
das leis promulgadas desde Afonso II, das resoluções das cortes desde Afonso IV e das
concordatas de D. Dinis, D. Pedro e D. João, da influência do direito canônico e a Lei das
Sete Partidas, dos costumes e usos”. Pelo fato de terem sido substituídas, em 1521, pelas
Ordenações Manuelinas, tiveram pouco espaço de tempo quanto à sua aplicação no Brasil
Colônia. O Tribunal de Relação foi o primeiro instituído no Brasil Colônia, com o
objetivo de resolver as demandas oriundas dos capitães donatários, pois estes viviam em
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constante conflito com povos indígenas requisitando mais sesmarias e outros benefícios,
havia também a cobrança dos tributos que estes necessitavam de maior autonomia devido
a isso este tribunal tem por solução esclarecer determinadas contendas jurídicas, o acesso
na justiça para a maioria da população inexistia mesmo com a instalação da Relação da
Bahia, apenas para manter a hegemonia monárquica que necessitava de manter os
privilégios do antigo regime e de assegurar o controle da Colônia mais lucrativa, com a
constante invasão de inúmeros povos estrangeiros com o intuito de obter o controle destas
terras o respectivo tribunal serviu com julgador desses invasores e demais traidores que
por ventura estejam ajudando aos inimigos do Rei de Portugal.
A Relação da Bahia foi implantada em 7 de março de 1609 como um tribunal
de apelação na colônia, estabelecida em 1554. O regimento da Relação da
Bahia estabelecia a estrutura, atribuições e procedimentos do tribunal, tendo
como modelo de organização a Casa de Suplicação de Portugal.
(CAPPELLETTI, 1988, p 170)

As Ordenações Manuelinas se tornaram a obra da reunião das leis extravagantes
postas em vigor até então com as Ordenações Afonsinas, num processo legislativo,
visando melhorar o entendimento das normas vigentes. Com a entrada em vigor em 1603,
as Ordenações Filipinas mostrava a união das Ordenações Manuelinas com as leis
extravagantes em vigência, no sentido de, também, facilitar uma melhor aplicação da
legislação. Em relação ao abordado, Pode-se dizer que desde a chegada dos portugueses
ao Brasil até o final do século XVIII e início do século XIX, quase nada se falou sobre o
acesso à justiça no ordenamento jurídico luso-brasileiro.
Em que pese foram as Ordenações as mais importantes para o Brasil, pois tiveram
uma melhor aplicabilidade durante um grande período de tempo. Basta lembrar que as
normas relativas ao direito civil, por exemplo, vigoraram até 1916, quando foi publicado
o nosso Código Civil Nacional. Com a independência do Brasil em 1822 e a promulgação
de sua primeira constituição em 1824, podemos encontrar alguma legislação com cunho
social, mas ainda não podíamos falar em acesso à justiça em uma nação alicerçada em
um regime escravocrata e á pouco tempo saído das amarras do sistema colonial.
Entretanto, alguns aspectos foram trazidos pela Constituição de 1824, que se colocou a
dar o arcabouço jurídico do novo Estado que ora surgia no cenário internacional. Em que
pese á presença peculiar da instituição do Poder Moderador (art. 98) nesta Carta, podemos
vislumbrar alguns avanços, sobretudo em seu Art. 179, que traz os direitos civis e
políticos dos cidadãos. Na carta magna já se imaginava a liberdade de imprensa, a
liberdade religiosa, a inviolabilidade do domicílio e alguns aspectos da questão social,
como a garantia dos socorros públicos e a instrução primária. Além disso, o artigo citado
traz garantias inovadoras, mesmo que apenas formais, para o ordenamento jurídico pátrio
há época. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, houve a necessidade de uma maior
fiscalização por parte dos agentes de coroa e uma maior logística para o transporte e envio
do precioso metal para a sede do império luso português, onde o então Tribunal de
Relação da Bahia se transferiu para a província do Rio de Janeiro, com localização
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geográfica estratégica e um ponto que supria a demanda existente, foi perfeito para as
ambições imperialistas, inúmeras toneladas de ouro saíram desses portos rumo a Lisboa,
com intuito de enriquecer ainda mais os cofres reais, a região nordeste com isso perde
prestigio e poder politico, sendo transferida sua sede para o sudeste, dificultando ainda
mais o acesso a justiça mesmo para as elites locais, pois ficou praticamente inviável
buscar uma demanda junto a nova capital devido a enorme distância nesse período houve
um substancial declínio da economia açucareira ate então um grande propulsor
econômico.
A Relação da Bahia funcionou como o único tribunal superior da colônia até
que, em 1751, foi criada a Relação do Rio de Janeiro, cujo regimento foi
instituído em 13 de outubro daquele ano. O novo tribunal de relação destinavase a atender às causas e requerimentos "dos povos da parte sul do estado do
Brasil", considerando-se que a Relação da Bahia era muito distante. De fato, a
criação da Relação do Rio de Janeiro expressava a transferência do centro do
poder econômico - da região nordeste para a região sudeste da colônia - durante
o ciclo do ouro e a necessidade da criação de um porto na região.
(CAPPELLETTI, 1988, p 180)

Entretanto, é interessante mostrar que a Constituição Imperial de 1824, em seu Art.
161, dispunha que: ‘Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação
não se começará processo algum. Ou seja, já se vislumbrava um início de valorização da
conciliação como meio idôneo à solução de conflitos, o que, para a época constituía um
grande avanço. Como determinava a constituição de 1824 em seu Art. 179, XVIII, o
primeiro código penal do Brasil foi promulgado em 1830. Anexava-se na nova lei um
inicio de individualização da pena, prevendo a existência de atenuantes (art.18) e
agravantes (art.16), e estabelecendo um julgamento especial para os menores de idade
nos seus 14 anos (art.9). A pena de morte (art.34), a ser cumprida pela forca, só foi aceita
após inúmeros debates entre liberais e conservadores no congresso e buscava inibir a
prática de crimes pelos escravos. O código civil de 1916 de cunho liberal, pouco acresceu
no que diz respeito ao acesso a justiça para os cidadãos brasileiros há época. Esse código
foi escrito no século XIX, e os valores e a moral burguesa daquele período são facilmente
vistos, é uma lei que têm a família, o contrato e a propriedade como os suas bases. È um
código individualista e agregado a pressupostos formais, não é o código do Brasil que
emergia como uma grande nação, muito menos dos brasileiros.
Mas foi de grande importância à edição de dois outros códigos anteriores: em 1830,
o Código Penal do Império, trazendo grandes mudanças sobre o direito penal; em 1832,
no auge do predomínio liberal, o Código de Processo Criminal, instituindo os juízes de
paz e o habeas corpus. A importância do Código de Processo Penal presidiu justo na
reorganização da máquina jurídica. O Código Penal do Império mesclou os princípios do
direito penal, já garantidos na Carta de 1824. Tais como: o da pessoalidade da pena, irretroatividade da lei penal, igualdade perante a lei (exceto para os escravos, naturalmente)
e utilidade da pena. Com o fim da monarquia e com o inicio da republica uma nova ordem
constitucional foi estabelecida. A Constituição da República Dos Estados Unidos Do
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Brasil, promulgada em 1891, acabou com o cerne do poder moderador, com a união do
Estado à Igreja Católica, passando este a se denominar laico, e revogando todos os títulos
de nobreza. No campo do acesso à justiça não houve avanços, mas como ainda não tinha
surgido um código de processo civil, a carta magna de 1891 permitiu, em seu Art. 34,
inc.22, que os Estados tivessem autonomia para legislar sobre os seus respectivos códigos
de processo judicial, matéria que sempre é bastante suscitada por alguns governadores de
Estado. As tropas napoleônicas com o objetivo de conquistar toda a Europa seguiu sua
incursão para invadir Portugal, até então aliada de primeira linha do principal inimigo
Francês a Inglaterra, Portugal não possuía exercito capaz de enfrentar as tropas de
Napoleão Bonaparte, sendo assim os conselheiros do Rei D. João VI o aconselharam a se
refugiar no Brasil, longe do alcance de Napoleão, chegando no seu destino o rei por
decreto instala a Casa de Suplicação do Brasil, transferindo a sede do Império Português
para a colônia brasileira, provocando assim inúmeras mudanças politicas e
administrativas.
A Casa de Suplicação do Brasil foi instituída pelo alvará de 10 de maio de
1808, através da transformação da Relação do Rio de Janeiro em tribunal
superior de última instância, com a mesma alçada da Casa da Suplicação de
Lisboa. Tal acontecimento foi resultado da transferência da corte para o Brasil,
em 1808, e a consequente conversão do país em sede da monarquia portuguesa,
o que provocou profundas mudanças políticas e administrativas.
(CASTRO, 2008, p 125)

Com o cenário politico pegando fogo no final do século XIX e as inúmeras
mudanças sociais com quedas de impérios seculares e o surgimento de novas potencias.
O Brasil não passaria despercebido pelo tsunami de acontecimentos que trouxeram o fim
de uma ordem já posta e o inicio de outra. Através de uma revolução. Getúlio Vargas
chegou ao poder em 1930, após ser derrotado no pleito eleitoral para presidente por Júlio
Prestes. No período de 1930 a 1933, o Brasil foi governado provisoriamente por Getúlio,
sem uma carta magna, com a derrota da revolução constitucional paulista de 1932 em
São Paulo, Getúlio Vargas foi invocado a instituir uma nova assembleia constituinte em
1933 e promulgar a nova constituição da republica em 1934. A Carta constitucional de
1934 foi promulgada por Getúlio Vargas; com ela tentou-se solucionar a situação do
Brasil que vinha de um momento social delicado, haja vista que o país nesse momento se
deparava com uma grande tensão econômica devido à crise de 1929, que refletiu no
cenário nacional e internacional, e também com as constantes guerras internas, como a de
1930. Destarte, a Constituição de 1934 trouxe inovações, como a presença feminina no
pleito eleitoral, e também sobre direitos sociais, como a fixação da jornada de trabalho
em oito horas, o direito do trabalhador ao salário mínimo, às férias e também introduziu
o mandado segurança no nosso ordenamento jurídico.
A IDADE CONTEMPORÂNEA E OS NOVOS PARADIGMAS
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O termo positivismo nos remete a vários significados, atrelando tanto perspectivas
filosóficas e científicas do século XIX, e do século XX. O positivismo jurídico é aquele
que nos traz um paradigma. Ou seja, a doutrina pela qual não existe outra pretensão
jurídica senão aquele estabelecido diretamente reconhecido pelo poder político. Os
autores positivistas defendem cientificamente que é importante que o direito seja
suficiente. A autonomia, mediante processo individualizado, evita a influência de
elementos externos, capazes de fragmentar os limites do direito.
Disso resultou variadas contestações. Devendo, pois em pleno século XXI, ser uma
única ciência que se esgota em si mesma. A autonomia de uma disciplina só se reconhece
quando esta obtiver métodos próprios e não sofrer influências das outras áreas do
conhecimento. Isso, em se tratando, não me parece favorável, ainda mais o direito, que
um fenômeno fundamental para a sociedade. Com extinção da Casa de Suplicação devido
a proclamação da independência foi criada o Supremo Tribunal de Justiça, gerando assim
uma autonomia jurídica administrativa, rompendo de vez as amarras com o antigo regime
que por séculos explorou as terras brasileiras.
No ano de 1828, seis anos após a proclamação da independência, em
cumprimento ao no artigo 163 da Constituição de 1824, foi extinta a Casa da
Suplicação devido à criação do Supremo Tribunal de Justiça, retornando então
à condição de tribunal local. Com o decorrer dos anos, foram criados novos
Tribunais da Relação nas províncias do Império. (CASTRO, 2008, p 125)

A carta magna de 1934, em conjunto com a de 1946 e a de 1988, são ás
constituições mais importantes, no que diz respeito ao acesso à justiça em nossa nação,
embora tenha vigorado por pouco mais de três anos. Em seu Art. 113, inciso, 32, a
Constituição de 1934 ordenou que a União e os Estados concedessem aos menos
favorecidos assistência judiciária gratuita, com a seguinte redação: “União e os Estados
concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos
especiais (Defensorias) assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos.”
Os efeitos deste mandamento constitucional sendo alcançada com a entrada em vigor da
Lei 1.060/50, ou seja, dezesseis anos depois da promulgação da constituição de 1934. E
essa lei, ainda em vigor, é um dos instrumentos mais importantes em nosso ordenamento
jurídico, no que diz respeito ao acesso à justiça dos que não possuem condições de pagar
custas de um processo. No ano de 1937, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e
decretou nova Constituição, que foi feita sobre interesse para atender aos seus prospectos
políticos ditatoriais, baseando nos ideais do fascismo existentes na Constituição da
Polonesa; por esse motivo a nova carta magna ganhou o apelido de “Constituição Polaca,”
a Constituição Federal de 1937, entrou no ordenamento jurídico do Brasil sob a alcunha
de que este estava sobre irreparável ameaça de invasão comunista e de que, a qualquer
momento, poderia acontecer uma guerra civil. Desse modo, a referida Constituição seria
o remédio para acabar com essa situação em que se encontrava a nação. Com efeito de
que todas as evoluções trazidas pela Constituição de 1934 não foram sequer lembrados
na carta magna de 1937, que era totalmente absolutista, sendo o ponto crucial para a
instituição do regime ditatorial da República Federativa do Brasil. Entretanto, do texto
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constitucional, foram retirados os direitos do contraditório e da ampla defesa, como também foram postas restrições no que diz respeito à natureza das ações que podem ser
levadas até à apreciação do poder judiciário, uma vez que a Constituição de 1937 retirou
que processos referentes a questões políticas fossem propostas. Não podemos deixar de
colocar que a Carta magna de 1937 extinguiu a divisão de poderes do Estado e estabeleceu
que todo o poder ficando estabelecido nas mãos do Presidente da República. Diante disso,
a Constituição Federal de 1937 foi tocante no cenário jurídico brasileiro, de certa maneira
que regrediu no que tange aos avanços sociais alcançados pela Constituição de 1934, ou
seja, esmagou de maneira veemente o acesso à justiça, já que retirou vários princípios e
garantias constitucionais do ordenamento jurídico nacional. Somente com a proclamação
da Republica que foi instituído em cada estado da federação um Tribunal de Justiça,
dando maior autonomia jurídica e facilitando o acesso á justiça para maior parte da
população, cada tribunal deste tinha por regra nomear seus membros como bem
entendessem.
Somente com a proclamação da República, em 1889, foi então criada,
distintamente, a Justiça em cada unidade da federação no Brasil. Naquela
época, cada estado tinha a prerrogativa de nomear seus tribunais como bem
entendessem,
dando
uma
maior
autonomia
administrativa.
(NASCIMENTO, 1984, p 100)

O presidente Getúlio Vargas, nesse período foi responsável pela criação da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), uma fusão da legislação trabalhista e de cunho
social, que estabeleceu aos trabalhadores inúmeros direitos, e com junção da justiça do
trabalho nos anos 1940 ao poder judiciário, a legislação trabalhista passou a obter força
coercitiva legal para fazer cumprir os seus artigos, trazendo assim um forte aparato de
acesso à justiça para o trabalhador brasileiro. Posteriormente se viu necessário a criação
de uma legislação que regulamentasse os prazos e todas as regras processuais cíveis, foi
então que o Código de Processo Civil nacional foi criado sendo uma experiência da
Constituição de 1934. A trajetória do Código de Processo Civil começa com as
manifestações da história política brasileira nos anos trinta. A junção do direito processual
já era debatida por notáveis juristas nacionais como instrumento de união nacional, sendo,
assim, enviada à Assembleia Constituinte tendo sido enviada em 1933 pelo governo
provisório. Partindo de elementos próprios do Estado brasileiro daquela turbulência
politica, tendo sido influenciado pela cultura processual europeia do início do Século XX.
O Código de Processo Civil acompanhava o gigantesco papel assumido pelo estado
naquele momento, enfatizando um caráter mais popular nas conduções do processo e,
com isso, inseria uma nova gama de precedentes nos atos processualistas. Com esta
legislação, o juiz deixava de ser “coadjuvante’’, e passa a ser protagonista dos seus atos,
representando assim a autoridade do estado frente aos que buscam a solução dos seus
litígios, visando á solução da justiça. Em termos gerais, cabe ao juiz o papel fundamental
na instrução da demanda, inibindo demoras, fraudes e artifícios, determinando que as
provas sejam produzidas buscando proferir uma sentença justa. Caminhando em seguida,
para a consecução de um processo mais célere, acabando com incidentes que retardem o
bom andamento processual. O Código de Processo Civil instituído por Vargas foi um
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importante passo na busca por um poder judiciário mais célere no que diz respeito ao
acesso á justiça, há época ainda prevaleceu o individualismo liberal trazida no código
civil de 1916, em 1946, após a derrubada de Getúlio Vargas da sua cadeira presidencial,
foi promulgada uma nova Constituição, visando romper com o modelo ditatorial da carta
magna anterior, tinha por objetivo fortalecer o Estado Democrático de direito, antes violado, reafirmando os princípios e garantias fundamentais ampliando o acesso á justiça ao
garantindo o direito de ação de todos os cidadãos. Com a Constituição de 1934 que os
tribunais estaduais passaram a se chamar de maneira obrigatória de corte de apelação,
posteriormente com a constituição de 1946, passaram a se chamar Tribunais de Justiça,
nomenclatura usada até os dias atuais, consolidando de vez a autonomia jurídica em todos
os estados da federação e ampliando de maneira significativa o acesso a justiça para os
cidadãos.
Em 1934, com a promulgação da nova constituição, os tribunais estaduais
passaram a chamar-se, obrigatoriamente, Corte de Apelação e, em 1937,
Tribunal de apelação. Com a promulgação da Constituição de 1946, foi dada
uma nova nomenclatura aos tribunais estaduais, que, finalmente, passaram a
denominação de Tribunais de Justiça, o que foi mantido pela atual Carta
Magna. (NASCIMENTO, 1984, p 120)

A nova Constituição explanou a independência e a divisão dos poderes em
legislativo, executivo e judiciário e resgatando os direitos sociais, houve uma ampliação
à cidadania, já que a nação viveu até pouco tempo um período ditatorial. A Carta
Constitucional de 1946 foi escrita com objetivos liberais almejando assegurar direitos e
garantias individuais do povo brasileiro, quanto ao acesso à justiça, foi totalmente
restabelecido os direitos sociais, que era um dos anseios da sociedade quebrando os laços
com o passado repressivo, como também uma melhor estrutura federativa fortalecendo o
Estado Democrático de Direito. Esse mandamento constitucional durou até o ano de 1967,
com a instituição do regime militar de 1964, os direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos brasileiros foram sendo aos poucos retirados, até que uma nova carta magna
fosse outorgada pelo novo regime e com isso o acesso ao poder judiciário e o Estado
Democrático até outrora vigente perdessem total importância. A carta magna de 1967 até
trazia o acesso à justiça dos cidadãos, mas como uma constituição de cunho ditatorial
colocava todo o poder nas mãos do presidente, fazendo dos outros poderes uma espécie
de cartório cujo objetivo era apenas validar os atos de cima. Com a decretação do Ato
Institucional nº 5 (AI-5), todos os direitos e garantias fundamentais foram retirados
trazendo assim a verdadeira faceta desse novo governo.
O acesso à justiça foi duramente violado, já que o direito de pleitear uma demanda
praticamente não existia a justiça era aplicada, não por leis, mas sim pelo regime militar
na figura do presidente da Republica, o acesso à justiça simplesmente deixou de existir
durante os anos de chumbo. Com fim do regime militar em 1985, uma nova Constituição
foi promulgada em 1988, essa carta magna buscou romper com todos os vínculos
ditatoriais antes expostas na sociedade brasileira, sendo assim denominada de
“Constituição Cidadã” pelo por garantir direitos fundamentais, trazendo novamente o
Estado Democrático de Direito e reinstalando a democracia até então distante nos tempos
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onde os militares comandavam os destinos do país, trazendo novos ares a politica e aos
direitos do povo brasileiro. Muito se conquistou em busca de uma justiça cada vez mais
célere e dinâmica os desafios são inúmeros e o antigo regime com seus privilégios
incalculáveis sempre tenta assombrar o estado democrático de Direito, cabe a sociedade
civil organizada como um todo fiscalizar esses abusos e coibir todos os abusos que por
ventura possam ocorrer em nome da justiça, que na verdade em alguns casos é usada para
beneficio próprio ou de uma pequena casta social.

A HISTORICIDADE DO DIREITO

Essa historicidade foi responsável pela oposição cultural contra o espirito das luzes,
a historicidade do Direito, também se opondo à Escola da Exegese, está trouxe as luzes
muitos dos conceitos ainda hoje vigentes em se tratando dos princípios jurídicos que
norteiam nossas bases filosóficas, onde traz uma interpretação da lei que deve evoluir, se
adaptando às condições do meio social, que em tese seria aplicada, o que demonstra uma
nova interpretação na sua aplicabilidade, engrandecendo, assim, a interpretação histórica.
A jurisprudência atual traz menção ao passado nas suas definições, modo de pensar enfim
como aquilo ainda rege, dentre os conceitos posso destacar a Jurisprudência dos Interesses
foi movimento que consiste em pregar que a decisão judicial dos casos concretos é a
satisfação de necessidades da vida, de desejos e aspirações, tanto de ordem material como
ideal. São esses desejos e aspirações que chamamos interesses, e a Jurisprudência dos
Interesses caracteriza-se pela preocupação de nunca perder de vista esse escopo nas várias
operações a que tem de proceder e na elaboração dos conceitos. Esta corrente, em síntese,
procurava harmonizar os princípios da segurança jurídica com um ideal de justiça. Mas
mesmo assim, foi alvo de severas críticas. A história do Direito é pautada de grandes
conquistas tendo sua maior influência no Romano germânico através dos filósofos e
sociólogos precursores daquela ideia de igualdade de direitos e também de deveres que
regem as ações sociais, não se admitindo um estado desorganizado e pautado em
linhagens dinásticas claro que essas ideias tiveram forte resistência por parte daqueles
que eram contra a evolução de uma sociedade mais igualitária não admitindo que seus
inúmeros privilégios fossem ameaçados em nome de um grupo seleto.
Nas Ordenações Afonsinas, 1480, o Tribunal supremo do império português era
chamado de Casa da Justiça; sendo mais tarde, por forte influência do direito romano,
passando a se chamar Casa da Suplicação. Através de Carta régia, datada de 27 de julho
de 1582, Filipe I de Portugal. Esta era formada por um regedor, um chanceler,
desembargadores dos agravos, corregedores do crime e do cível da Corte, juízes dos feitos
da Coroa e Fazenda, ouvidores das apelações criminais, procurador dos feitos da Coroa,
da Fazenda, da Justiça e juiz da Chancelaria; contava ainda com guarda-mor, porteiros,
escrivães, solicitadores, meirinhos, carcereiros, guardas das cadeias, guarda-livros,
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cirurgião, toda uma estrutura necessária para manter os ditames do antigo regime, nada
pensando na população que praticamente não podia ter acesso a esses tribunais, pois na
prática a autonomia administrativa estava sob o controle do rei, este regime absolutista
estava pautado no antigo regime; romper essas amarras nunca foi tarefa fácil em se
tratando de uma maior inclusão e participação da sociedade em relação ao acesso a justiça,
a questão primordial que se coloca é que no decorrer da história mesmo aquela em que
não se admitia questionamentos podendo afirmar que a justiça por si só de maneira natural
foi ganhando corpo e se posicionando no mundo até por uma questão de necessidade, não
se admitia mais a centralização do Direito, havia a urgência de que obter profissionais
capazes de julgar as demandas, mesmo aquelas que não eram de interesse direto da
sociedade, mas foi o inicio de tudo.
No início do século XIX, se deu inicio a um novo método de compreensão, e
aplicação do direito, salientando que a afirmação da historicidade do direito (como objeto
e como uma ciência) foi uma resposta à grande complexidade gerada pelo Direito
positivo. Trazendo seus ensinamentos e mencionando que não será a lei, norma
racionalmente formulada e positivada pela legislação, que será em um primeiro momento
objeto de preocupação do jurista, mas a convicção comum da sociedade. Esses conceitos
nos trazem todo o sentido histórico ao direito que vive em constante transformação,
entretanto sua formalidade jurídica continuou com outros princípios estabelecendo
conceitos bem definidos que garantissem uma maior autonomia e segurança no que diz
respeito ás relações jurídicas, dando um escopo de maior autenticidade. No inicio do
século XX, foi o período de maior consolidação da justiça no Brasil, até então estava
centralizada na capital e posteriormente com a proclamação da Republica e deu maior
autonomia em todos os estados da federação, trazendo assim uma proximidade cada vez
maior com os cidadãos principalmente com os menos favorecidos, ainda se precisa
evoluir muito no que tange aos avanços conquistados merecem aprovação e
discernimento para que não se retroceda nas conquistas alcançadas. A questão que se
coloca em pauta diz respeito também aos limites que a justiça exerce de maneira forte
perante os poderosos, principalmente aqueles que desrespeitam o estado democrático de
Direito e flertam de maneira sistêmica com regimes totalitários não admitindo as
liberdades individuais e coletivas por isso a sociedade deve ficar atenta para com aqueles
que desejam destruir os valores e nossa cidadania, um judiciário forte e independente sem
a intervenção de governos é a garantia de uma democracia solida e capaz de seguir seu
caminho garantindo a todos os cidadãos de maneira indistinta um acesso á justiça de
qualidade.
Os três poderes precisam estar harmônicos entre si e manter sua total independência
sendo assim a democracia estará respaldada nos ditames legais e princípios
constitucionais norteadores do Direito, um poder não deve interferir em outro, cada qual
exerce seu papel soberano na composição do estado, não se admite que o poder judiciário
legisle, pois tal atribuição pertence ao poder legislativo, não se deve admitir que este
exerça competência do executivo, a liberdade de imprensa é outra questão relevante que
se deve mencionar, pois esta sendo livre e independente é a garantia que o cidadão ficará
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bem informado sobre os acontecimentos que por ventura ocorram não admitindo censura
ou quaisquer outras violações. A nossa constituição deve ser seguida de maneira solida
todas as leis devem se basear nos princípios constitucionais que a regem, a inviolabilidade
de domicilio não se admitindo sua entrada a noite e durante o dia com autorização judicial,
o habeas corpus para impedir prisões irregulares o mandado de segurança que visa
garantir direito violado que seja sanado por este remédio constitucional; esses são alguns
preceitos constitucionais que fortaleçam o estado democrático de Direito que foi
conquistado a duras penas não podendo haver retrocessos, por isso a importância de uma
sociedade vigilante denunciando e cobrando das autoridades competentes qualquer
violação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com todas essas explanações podemos finalizar o referido trabalho fazendo uma
espécie de linha do tempo começando pelas ordenações de Portugal aplicadas ate o Brasil
Colônia, passando pelo período da Monarquia Constitucional, pela Republica Velha e
pela Ditadura de Getúlio Vargas, chegando até o período democrático pós era Vargas e o
Regime Militar, a redemocratização do país ocorrida com as eleições diretas em 1989
com a promulgação da Carta Magna de 1988, o acesso à justiça no Brasil passou por
vários momentos que podemos chamar de avanços e retrocessos. É sabido que nos últimos
tempos o acesso à justiça teve grandes avanços em nosso ordenamento jurídico com a
promulgação da Constituição Cidadã de 1988, e seus princípios e direitos fundamentais,
com a criação dos Juizados Especiais e das Defensorias Públicas, que trouxe aos menos
favorecidos um melhor atendimento jurisdicional. Em nossa curta história jurídica
independente, houve grandes avanços, embora com inúmeras barreiras pelo caminho, em
busca de uma sociedade democrática, justa e igualitária. O acesso à justiça é um objetivo
que devemos buscar de forma constante se queremos nos tornar uma grande nação.
Entretanto, esse acesso tem que ser célere e de qualidade, que pacifique os conflitos em
um tempo razoável, pois de nada adianta uma justiça que demore anos ou décadas para
solucionar litígios, não se perdendo pelos caminhos difíceis do processo.
Um grande avanço ocorreu no mundo jurídico, pois entrou em vigor, no ano de 2016,
o PL 2.913/15, que instituiu o novo Código de Processo Civil trazendo inúmeras
inovações no campo do Direito Processual principalmente no que tange a uma maior
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celeridade do acesso a justiça e diminuição de recursos e prazos, essa lei processual traz
para nosso ordenamento jurídico, o objetivo é uma maior desburocratização do acesso a
justiça incluindo entre outras coisas a mediação de conflitos, dando uma maior sensação
de justiça.
Das novidades que compõem o novo Código de Processo Civil, podemos destacar
alguns, tais como: a criação da ordem cronológica de julgamentos, a multa por litigância
de má-fé é elevada de 1% para o percentual de 10%, o fim do prazo quádruplo para a
fazenda pública contestar, o prazo para contestar, para recorrer, para qualquer manifestação nos autos será em dobro, os embargos infringentes são eliminados do sistema,
os prazos para os recursos são unificados, com exceção dos embargos de declaração, cujo
prazo se mantém como na anterior, se ver que a nova legislação visa se adequar as
demandas da sociedade atual, não parando no tempo a evolução tecnológica e de
pensamento obriga os legisladores a revisar suas leis a fim de servir como parâmetro para,
outra novidade prevê é a tentativa de conciliação que deve ocorrer no início de todas as
ações cíveis, prevendo também que uma mesma decisão seja aplicada a várias ações
individuais que tratem do mesmo. Em uma analise inicial, nos parece que o novo Código
de Processo Civil irá ampliar o acesso à justiça e tornar este acesso mais célere. O tempo,
soberano, nos dirá se essas expectativas se tornarão fatos.
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RESUMO
Com a falência da Provedoria da Fazenda da Paraíba, a Ordem Régia de 1756 determinou
a anexação da Capitania da Paraíba a de Pernambuco. A subordinação abriu uma
temporada de conflitos administrativos, alguns deles protagonizados por moradores da
Vila de Pombal, no sertão do Piancó - Paraíba. Francisco de Arruda Câmara, Capitãomor da vila, além de manter-se próximo aos interesses do Governador de Pernambuco,
desobedecia às ordens daquele que ainda deveria ser respeitado como a maior autoridade
local, o Governador da Paraíba, Jerônimo de Mello e Castro. Por não conseguir executar
ordem e justiça em sua própria jurisdição, esse Governador remeteu queixas ao rei contra
Arruda. São os conflitos de ordem jurídico-administrativa e econômica, envolvendo os
homens do sertão, que pretendemos explorar a fim de localizar o no contexto da anexação.
Para isso, apoiando-se na perspectiva dos jogos de escalas, utilizaremos as
correspondências dispostas no Arquivo Histórico Ultramarino, referentes à Paraíba e
Pernambuco.
Palavras-chave: Sertão do Piancó; Francisco de Arruda Câmara; Paraíba

Introdução

O presente trabalho, que tem por objetivo explorar os conflitos de ordem
jurídico-administrativa e econômica, envolvendo os homens do sertão do Piancó e os
governadores das capitanias de Pernambuco e Paraíba, é um simples e inicial ensaio sobre
o que tem sido investigado nesse primeiro semestre da Pós-Graduação (PPGH-UFRN) e
que fará parte de nosso texto de dissertação, cujo propósito é analisar a dinâmica
sociopolítica do sertão do Piancó, no interior da Paraíba, durante a criação e organização
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administrativa de seu novo território jurisdicional, a Vila de Pombal, na segunda metade
do século XVIII. Por isso, longe de apresentar resultados definitivos, nossa intenção é
apresentar o que conseguimos alcançar e suscitar discussão sobre a temática.
Chegamos aos conflitos aqui investigados quando, ainda na graduação (CFPUFCG), nos dedicávamos a análise do processo de organização socio-administrativa do
sertão do Piancó e da formação de uma elite local, identificando as estratégias (controle
dos ofícios militares e jurídicos, redes de sociabilidade e cabedal) que permitiram aos
membros dessa elite legitimar seu ethos social.130 Foi durante nossas pesquisas pelo
Arquivo Histórico Ultramarino, para responder anseios outros, que nos deparamos com
as correspondências aqui apresentadas – ainda pouco exploradas pela historiografia
paraibana. A própria análise sobre a dinâmica dos sertões da Paraíba no período colonial
é uma investigação ainda em curso.
Durante muito tempo, as obras produzidas sobre o Piancó se limitaram a grandes
sínteses, carentes de uma análise crítica, como o trabalho de Wilson Seixas (2004), autor
de uma das obras mais importantes sobre o referido Piancó – o primeiro trabalho
produzido exclusivamente sobre ele –, e Antônio José de Sousa (1971). Só nos últimos
anos é que, por meio de novos procedimentos e da reinvenção das fontes e objetos,
historiadores como Yan Morais (2018), Baíza Soares (2017) e Mayara Formiga (2014)
descortinaram novas histórias. Suas pesquisas nos permitem pensar sobre as elites
formadas no sertão, suas redes de sociabilidade, suas relações e conflitos com diferentes
grupos sociais, o importante papel das mulheres nas tramas políticas do Piancó, a
territorialização do sertão e a mobilidade social nesse espaço.
Para alcançarmos todos os resultados que já alcançamos, apesar de algumas
lacunas historiográficas – como é o caso da segunda metade do século XVIII, contexto
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militares e a sociedade no sertão do Piancó (Capitania da Paraíba do Norte, século XVIII). Monografia
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de intensas transformações, dada a anexação da Paraíba ao Pernambuco, as reformas
políticas pombalinas e, principalmente, a instalação do primeiro Senado da Câmara no
interior da Paraíba – foi preciso superar o uso único e exclusivo de uma escala de
observação macro (história geral) ou micro (história local), que reduz a história ao
suprimir as “fraturas no sistema” e criar generalizações, para pensar um jogo entre as
escalas micro e macro (construindo uma história da interação – do litoral e sertão, por
exemplo).131 Essa variação nos tem permitido lançar outros olhares sobre a história dos
sertões e pensar a dinamicidade experimentada por seus agentes sociopolíticos.

Adentrando o sertão do Piancó e desvendando suas histórias

Localizado ao extremo oeste da Capitania da Paraíba do Norte, o sertão do
Piancó foi uma área formada pela junção de vários sertões, denominados na
documentação (AHU e Livros de Notas, principalmente) como Sertão do Piancó, Sertão
das Piranhas, Sertão do Rio do Peixe, Sertão das Espinharas, Sertão do Sabugy e Sertão
do Seridó (SOARES, 2012, p. 15). Tratava-se de uma extensão territorial que extravasava
os atuais limites da Paraíba, abarcando áreas dos estados de Pernambuco, Ceará e Rio
Grande do Norte.
As primeiras tentativas de estabelecer o controle desse espaço tiveram início
ainda em fins do século XVII, quando, com o objetivo de conter os “tapuias brabos” e
“povoar” os sertões, se estabeleceu no Piancó o Arraial das Piranhas (SEIXAS, 2004),
criado pelo Capitão-mor Teodósio de Oliveira Ledo com ordens do Governador da
Capitania da Paraíba, Manoel Soares de Albergaria (1697-1700). Assim como ocorreu
nesses rincões, a criação de arraiais nos sertões do Norte respondia aos anseios régios por
concretizar seu projeto colonizador, uma vez que esses pontos de avanço militar
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Essa nova perspectiva analítica é discutida por Jacques Revel, Paul-André Rosental e outros autores em
Jogos de Escalas: a experiência da microanálise. Cf.: REVEL, Jacques. (org.). Jogos de Escalas: a
experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998.
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funcionavam como áreas estratégicas para combater os povos indígenas rebelados,
realizando assim a “limpeza” do solo para posterior ocupação (MOURA FILHA;
SOARES, 2014, p. 2).
O sertão do Piancó estava no centro dos caminhos que a Coroa buscava para
consolidar a comunicação entre os dois Estados em que a América portuguesa se
encontrava separada132, e por isso sua conquista e povoação tornou-se indispensável para
a unificação dessa colônia, podendo assim facilitar a administração desse território e o
estabelecimento de relações comerciais entre as capitanias do Norte. Por essa razão, e
graças ao desenvolvimento econômico e social da região, elevou-se o Arraial das
Piranhas à condição de Povoação no início do século XVIII para servir “de estadia e
abastecimento para os viajantes e conquistadores que continuaram a avançar pela região
do alto sertão paraibano para se estabelecer e/ou comerciar” (CEBALLOS, 2011. p. 81).
Dessa forma, o sertão do Piancó tornou-se uma zona de difusão, ou seja, um núcleo de
assentamento original que serviu de base para novos movimentos expansionistas
(MORAES, 2005, p. 69).
A Povoação do Piancó, denominada Povoação de Nossa Senhora do Bom
Sucesso, teve sua organização social e administrativa controlada, inicialmente, por um
Capitão-mor, oficial superior do Corpo de Ordenança instalado no sertão desde a criação
do arraial. Além de ser responsável pelas atribuições de caráter militar, o capitão-mor
colaborava com a administração colonial em inúmeras outras tarefas que não eram
estabelecidas pela legislação vigente (MELLO, 2009, p. 67) e, para o caso do Piancó,
em especial, atuava como representante do Governador da capitania.
A administração do sertão não coube apenas ao Capitão-mor e seus subalternos
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(oficiais de Ordenança), pois em 1711 foi criado o Termo do Piancó e com ele a função
de juiz ordinário. A criação da função de juízes nas localidades mais distantes foi a
medida encontrada pelos representantes régios para prestar auxílio às comunidades
locais sem, necessariamente, elevar novas vilas (FONSECA, 2012. p. 88). Ao juiz
ordinário do referido Termo coube a responsabilidade de recolher os “vadios” para o
trabalho, promover castigo aos delinquentes e, consequentemente, proporcionar o
desenvolvimento pecuário e comercial (SEIXAS, 1975. p. 74), bem como prestar
assistência jurídica aos numerosos habitantes dos sertões, registrando suas procurações,
escrituras, dotes matrimoniais, cartas de alforria e documentos de outra natureza.
Apesar de pedidos feitos ainda em 1724 para se criar uma vila no Piancó133, a
sua estrutura administrativa – baseada no governo do capitão-mor e do juiz ordinário –
não sofreu modificações até 1772, quando de fato houve a elevação da vila, batizada
Vila de Pombal, e, consequentemente, a criação do seu Senado da Câmara. Tal estrutura
pode ser entendida como uma tentativa de tornar o Piancó um território legítimo da
Coroa, mas não significa dizer que houve total controle, pois representou antes “uma
tentativa precária de controle do território” (CHAVES, 2013, p. 104), servindo aos seus
moradores como via para alcançarem certo grau de autonomia, controlarem postos civis
e militares, barganharem interesses junto às autoridades centrais e, consequentemente,
alcançarem distinção social.
Acreditamos que a criação da primeira vila e senado da câmara no sertão da
Paraíba tornou o controle sobre o território, por parte da Capitania da Paraíba,
especialmente, ainda mais frágil. Com uma câmara local, “órgão fundamental de
representação dos interesses e das demandas dos colonos” (BICALHO, 1998, s.p.), além
de alcançarem margem de autonomia, a elite do Piancó, sobre a posse dos cargos
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AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Carta do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da
Fonseca e Silva, ao rei [D. João V], sobre as correições que fez nas Ribeiras do Branco e Piranhas e a
solicitação de várias pessoas para se erigir uma vila no sítio da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso.
3 de novembro de 1724, doc. 426.
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camarários, poderia decidir sobre aspectos da vida local tão importantes como os assuntos
econômicos e, consequentemente, defender seus interesses particulares ou coletivos.
Diante disso, os conflitos e disputas seriam inerentes ao novo sistema administrativo.
Entre os conflitos pelos espaços de poder e controle do aparelho administrativo
destaca-se o nome de Francisco de Arruda Câmara. Homônimo de seu pai, que era
proprietário de um engenho nas margens do rio Paraíba (GUEDES, 2013, p. 165), Arruda
Câmara e sua família estaria residindo no sertão do Piancó desde 1720, onde casou-se
entre 1750 e 1760 com Maria Saraiva da Silva, herdeira de um dos mais ricos
proprietários de terras e gado (GUEDES, 2013, p. 166) e sobrinha do Padre Antônio
Saraiva da Silva, natural do reino, missionário da ordem de São Pedro e administrador
das Missões Pegas, no Piancó (SEIXAS, 2004, p. 175). Além de assumir a patente de
Capitão-mor da Vila de Pombal, Arruda Câmara atuou como juiz ordinário e de órfãos
durante a década de 1770.
Com seus títulos – militares e jurídicos –, seu importante cabedal134 – dono de
sesmarias e rendeiro dos dízimos do gado nos sertões da Paraíba, cidade de Natal, Rio
Grande e Cidade de Oeiras do Piauí – e suas redes de sociabilidade, Francisco de Arruda
Câmara, possivelmente, alcançou significativa importância política e econômica no
sertão do Piancó e para além dele, como demonstra seu relacionamento com o
Governador de Pernambuco, José César de Meneses (1774-1788). Amizade essa que
parece lhes ter garantido proteção diante das denúncias feitas pelo Governador da Paraíba,
Jerônimo José de Melo e Castro (1764-1797), acusando-o de ser tirano e responsável pela
ruina da Vila de Pombal e seu termo.
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Cf.: AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Requerimento do capitão-mor da vila de
Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria
localizada no sertão da ribeira das Piranhas. 17 de outubro de 1788, doc. 2197; AHU (Projeto Resgate Barão
do Rio Branco, Paraíba): Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à
rainha [D. Maria I], solicitando provisão para o corregedor da Paraíba demarcar suas terras no sertão. 22 de
setembro de 1790, doc. 2227; SEIXAS, 2004, p. 263-266; SOUSA, 1971, p. 49-54; TAVARES, 1982.
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São esses conflitos que pretendemos apresentar neste trabalho, ao mesmo tempo
em que apontaremos algumas considerações iniciais. Nossas fontes se resumem aos
documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, referentes às capitanias de Pernambuco e
Paraíba. Como é possível observar no gráfico 1, identificamos 25 correspondências
(ofícios, requerimentos e cartas) onde constam o nome de Francisco de Arruda Câmara,
trocadas entre os anos de 1745, 1773, 1775, 1776 e 1786-1788.

FONTES LEVANTADAS
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A maioria das correspondências saíram da Capitania da Paraíba (gráfico 2) em
direção ao monarca e ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, enquanto o menor
número (gráfico 3) ficou por conta da Capitania de Pernambuco, de onde as
correspondências também eram remetidas ao monarca e ao secretário de estado da
Marinha e Ultramar. O conteúdo dessa documentação, para ambas as capitanias, pouco
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varia, concentrando-se majoritariamente no que diz respeito ao comportamento tirano do
Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara. Por parte da Paraíba, são queixas contra essa
autoridade local, por parte de Pernambuco, defesa sobre seus procedimentos. Ao lado das
queixas contra Arruda são vistas reclamações sobre a desobediência de outras autoridades
da Paraíba (como o Provedor e Ouvidor da capitania), os conflitos de jurisdição e os
prejuízos da subordinação ao governo de Pernambuco.
Até o presente momento foram transcritas e analisadas 14 correspondências, 4
referentes à Capitania de Pernambuco e 10 à Capitania da Paraíba. Priorizamos as cartas,
ofícios e requerimentos que apresentam certa sequência e onde constam as queixas de
Jerônimo José de Melo e Castro, Governador e Capitão-mor da Paraíba (1764-1797),
contra o Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e José César de Meneses, Governador
de Pernambuco (1774-1788). Nossa apresentação estará dividida em dois momentos,
respeitando as datas e ordens dos fatos que as correspondências analisadas nos
apresentam.

Primeiro momento (1773-1776)
Disputas pelo governo da Câmara e as maquinações dos Reis Lisboa contra o
Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara

Após a criação da Vila de Pombal e, consequentemente, a instalação do seu
Senado da Câmara, os conflitos e disputas em torno do comando de seu governo se
tornariam algo inevitável no sertão do Piancó, uma vez que a elite local, dependente até
então dos ofícios militares e jurídicos para se afirmar e controlar o governo dessa terra,
viu naqueles novos tempos administrativos a oportunidade de ocupar novos espaços de
poder e decidir sobre a vida local. Dispostos a querelarem pelo comando local, homens
como os Reis Lisboa e o Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara se destacaram nesse
período.
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Os conflitos envolvendo o Capitão-mor da Vila de Pombal, Francisco de Arruda
Câmara, se iniciaram por volta de 1773135, quando, em requerimento endereçado ao
monarca, ele solicitava que se apurasse a denúncia feita por Francisco da Rocha Oliveira,
acusando-o de ser malfeitor. Arruda Câmara se defendia alegando ser o referido
denunciante seu inimigo e sua denúncia uma acusação falsa, anexando ao processo
testemunhos de ilustres homens do sertão, como o Capitão-mor Francisco de Oliveira
Ledo, e do Governador da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro. Na ocasião, além de
atestar o bom procedimento e caráter do suplicante, o Governador da Paraíba acusava o
Capitão Comandante Antônio Gonçalves Reis Lisboa pelas desordens que acometiam a
população do Piancó.
De acordo com Jerônimo José de Melo e Castro, a muito tempo recebia queixas
contra as desordens causadas pelo pardo Antônio Gonçalves Reis Lisboa, que atuava ao
lado do Coronel José Gomes de Sá136 e demais oficiais brancos, sem que nada fosse feito
em socorro da população, pois era protegido por seu irmão, oficial maior da secretaria de
Pernambuco, Francisco Gonçalves Reis Lisboa, e o General de Pernambuco, na época
Manuel da Cunha e Meneses (1769-1774). Francisco Gonçalves, segundo Jerônimo de
Melo, estaria usando de seu cargo para desviar “as queixas do Povo aflito” da presença
do General enquanto o enganava sobre o verdadeiro procedimento de Arruda Câmara. Os
Reis Lisboa, afirmava o Governador da Paraíba, eram inimigos do referido Capitão-mor,
por isso “maquinavam” contra ele.
Apesar da defesa em favor do acusado, Francisco de Arruda Câmara não
conseguiu escapar das maquinações dos Reis Lisboa, que, após enviarem queixas ao

135

AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Requerimento do capitão-mor Francisco de
Arruda Câmara, morador da Ribeira do Patu, sertão do Piancó, ao rei [D. José I], solicitando apurar a
denúncia feita por Francisco da Rocha Oliveira, de que o suplicante é malfeitor e que mandou dar um
chouriço em dois soldados, por terem deixado escapar um preso que estava amarrado a um tronco. 11 de
março de 1773, doc. 1941.
136
Para estudo sobre a família Gomes de Sá e sua atuação no sertão do Piancó: FERREIRA, Lecy Kelle
Lopes. As redes de sociabilidade da família Gomes de Sá no sertão do Piancó (Capitania da Paraíba
do Norte, século XVIII). Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Campina Grande,
Centro de Formação de Professores, Cajazeiras (PB), 2019. 112 f.
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General de Pernambuco e conseguirem ordem obrigando o referido Capitão-mor ir até
essa capitania, orquestraram sua prisão.137 Arruda Câmara, sem que lhe constassem
crimes, ficou preso na Fortaleza das Cinco Pontas em Recife por seis meses, até ser livre
por ordens de José César de Meneses, sucessor de Manuel da Cunha. Além da liberdade,
o novo General pediu que o Ouvidor da Paraíba fizesse um sumário, ouvindo testemunhas
no sertão do Piancó, a fim de dar seu veredito final sobre o caso.
As testemunhas ouvidas, “pessoas de bem que amam a paz e a virtude”, todos
“distintos e fidedignos”, foram unanimes em afirmar que o Capitão-mor era “um homem
de bem, exatíssimo nos seus ministérios, ativo, valoroso e independente”, sendo seu único
defeito a severidade na repreensão dos delinquentes que castiga, “um defeito muito fácil
de remendar”.138 Diante disso, além da liberdade, o General José César de Meneses
inocentava Francisco de Arruda Câmara de quaisquer crimes. A partir de então, e com a
fuga de seus inimigos para a Bahia, Arruda Câmara passou a exercer cada vez mais poder
sobre a Vila e solidificar suas relações nos sertões e para além deles.
Esse primeiro momento dos conflitos envolvendo o nome de Arruda Câmara nos
tem permitido identificar, ainda que de forma superficial, possíveis redes familiares

137

AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Pernambuco): (1) Ofício do [governador da capitania de
Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo
e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança, Francisco Xavier Luís, e os motivos da prisão e da
liberdade do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e da ordem que deu ao ouvidorgeral da capitania da Paraíba, [Luís de Moura Furtado], de se remeter o sumário sobre os descaminhos do
ouro de Piancó e Pajeu e de relatar o comportamento do referido capitão. 9 de dezembro de 1775, doc.
9244; (2) Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança
Francisco Xavier Luís e enviando o sumário enviado pelo ouvidor-geral da Paraíba, [Luís de Moura
Furtado], feito a respeito do capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, da vila de Pombal. 9 de dezembro
1776, doc. 9509.
138
AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Pernambuco): Ofício do [governador da capitania de
Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo
e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança, Francisco Xavier Luís, e os motivos da prisão e da
liberdade do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e da ordem que deu ao ouvidorgeral da capitania da Paraíba, [Luís de Moura Furtado], de se remeter o sumário sobre os descaminhos do
ouro de Piancó e Pajeu e de relatar o comportamento do referido capitão. 9 de dezembro de 1775, doc.
9244.
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existentes no sertão do Piancó durante a segunda metade do século XVIII e as disputas
em torno do novo espaço de poder criado no interior da Paraíba, o Senado da Câmara.

Segundo momento (1786-1788)
Uma vila em ruinas, seu tirano Capitão-mor e um Governador do qual nem
parentes se compadecem

Durante a década de 1780 os conflitos envolvendo o Capitão-mor Francisco de
Arruda Câmara ganharam novas nuances. Seus inimigos já não eram mais os mesmos e
a defesa feita por José Jerônimo de Melo e Castro, Governador da Paraíba, em seu favor
se transformou em críticas e severas acusações. A partir de então, entre as acusações feitas
contra o caráter e atuação de Arruda Câmara no posto de capitão-mor da Vila de Pombal,
bem como ao seu cunhado, Sargento-mor Antônio Gonçalves de Melo, que também
atuava no sertão do Piancó, surgem severas críticas ao General de Pernambuco, José
César de Meneses, e a subordinação da Paraíba ao Pernambuco.
“Ferino, ardente, vingativo compadecido as mais inumanas e terríveis
opressões”, Arruda Câmara, segundo o Governador da Paraíba, causava a ruina da Vila
de Pombal, “uma das melhores [da capitania], composta de admiráveis sujeitos, prudentes
e abonados”.139 Mas, não fazia isso sozinho. Contava com a amizade e proteção do
General de Pernambuco, que o nomeou sem pedir quaisquer informações a Melo e Castro,
desconsiderando sua jurisdição sobre o caso.140 O General, que evitou o cumprimento da

139

AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro
Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e
Castro, acusando a Junta de Pernambuco dos descaminhos da Fazenda Real, da qual é presidente do
Adjunto; e solicitando sair do governo subalterno. 28 de abril de 1786, doc. 2150.
140
AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Carta do [governador da Paraíba], brigadeiro
Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], sobre a falta de notícias da galera de que era capitão,
António Martins, que partiu há quase um ano; queixando-se dos procedimentos tirânicos do capitão-mor
da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara; temendo um levante dos índios, pardos e pretos, pela falta
de recrutamento de pessoas da Paraíba, pelos governos de Pernambuco; e queixando-se da intromissão do
governo de Pernambuco em todas os assuntos da Paraíba. 28 de abril 1786, doc. 2149.
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ordem de prisão e destituição tanto de Arruda quanto de seu cunhado Antônio Gonçalves,
também acusado pelo crime de opressão aos moradores da Vila de Pombal141, despertava
a indignação de Melo e Castro: “José César... está insuportável, e está preparado para me
fazer todas as desfeitas que imaginar”142, ele governa “indistintamente sem me reconhecer
governador... sem jurisdição alguma”.143
Ao lado dessas queixas, surgem aquelas em que acusava a subordinação de
impedir o crescimento da capitania, pois, na falta de jurisdição e de reconhecimento da
que lhe sobrou, não poderia, por exemplo, obrigar os habitantes do sertão a transportarem
para o Porto da Cidade da Paraíba “os efeitos de courama, vaquetas, algodões e mais
gêneros”, que iam para o Porto de Recife, privando assim o crescimento das rendas da
Alfândega da Capitania.
Mesmo diante as reclamações de Jerônimo José de Melo e Castro contra Arruda
Câmara, fosse pelos seus procedimentos sem jurisdição, sua suposta culpa na morte de

141

AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): (1) Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro
Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e
Castro, informando das tiranias do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara e suas
agressões contra António Pereira Nunes. 28 de abril de 1786, doc. 2151; (2) Ofício do [governador da
Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro, informando das perversidades do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de
Arruda Câmara, e seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 de junho de 1786, doc. 2155; (3) Ofício
do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando as providências que tomou, na vila de Pombal, contra
o capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 de abril de
1787, doc. 2172.
142
AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro
Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e
Castro, informando da violência praticada pelo capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda
Câmara, sem que o governador e capitão-general de Pernambuco, José César de Meneses, tome alguma
providência; e queixando-se dos crescentes descaminhos realizados na Fazenda Real. 4 de junho de 1786,
doc. 2154.
143
Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as injustiças que a população de Pombal sofre
com a protecção do [governador e capitão-general de Pernambuco], José César de Meneses, a Francisco de
Arruda Câmara. 10 de julho de 1786, doc. 2159.
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sua esposa144, suas tentativas de fomentar o monopólio na arrematação dos dízimos145 ou
seus atos de executar prisões e transferir os presos da Capitania da Paraíba para
Pernambuco sem autorização do referido Governador, o Capitão-mor da Vila de Pombal
não parece ter sofrido nenhum tipo de repressão, pois sempre contou com a defesa de José
César de Meneses, que cobrava aos seus acusadores provas concretas de seu péssimo
comportamento e o elogiava por ser “um ativo e fiel executor das minhas ordens”.146
Nesse segundo momento é possível perceber que o sertão do Piancó sofre
alterações em sua dinâmica sociopolítica, pois, à medida que extrapolam seus “limites”
territoriais (ao envolver outros espaços como a Capitania de Pernambuco), os conflitos
locais (querelas que começam entre os próprios moradores da Vila de Pombal) ganham
uma dimensão extralocal (desobediência a autoridade máxima da Capitania da Paraíba, o
seu Governador). Exemplo ideal, aos olhos do Governador da Paraíba, de problema
advindo da anexação, o caso do Piancó é tomado a fim de demonstrar que um governo
subordinado não seria a salvação da Paraíba, mas antes a sua ruína.
Além dessa alteração na dinâmica, é possível inferir que os conflitos na Vila de
Pombal demonstram um encontro entre os interesses locais e supralocais, ou seja, os
interesses do General de Pernambuco que, possivelmente, procurava estender sua
autoridade e importância política a lugares cada vez mais distantes e os interesses dos

144

AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): (1) Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro
Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e
Castro, informando das perversidades do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e
seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 de junho de 1786, doc. 2155; (2) Ofício do [governador da
Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar],
Martinho de Melo e Castro, informando as providências que tomou, na vila de Pombal, contra o capitãomor Francisco de Arruda Câmara e seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 de abril de 1787, doc.
2172.
145
AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro
Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e
Castro, informando das perversidades do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e
seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 de junho de 1786, doc. 2155.
146
AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Pernambuco): Carta do [governador da capitania de
Pernambuco], José César de Meneses, à rainha [D. Maria I], informando seu parecer acerca do
comportamento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, acusado de tiranias e
opressões pela câmara da dita vila. 30 de março de 1787, doc. 11443.
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principais147 do Piancó com o comércio de Recife, para onde iam os produtos advindos
da atividade pecuária que mantinha a economia dos sertões. Acreditamos que eram esses
interesses locais, especialmente, um dos maiores obstáculos postos ao Governador da
Paraíba, cujo plano era retirar do mercado pecuário rendas para a Alfândega, e o maior
dos motivos que o fizera envolver-se nos conflitos com Arruda Câmara, que além de
produtor era rendeiro dos dízimos no sertão do Paraíba, no Rio Grande, na Cidade de
Natal e Oeiras, no Piauí.148

Considerações finais

A análise inicial das fontes aqui discutidas nos tem permitido perceber a
dinâmica sociopolítica que o sertão do Piancó passou a experimentar após a criação do
primeiro Senado da Câmara no interior da Paraíba, durante a segunda metade do século
XVIII, uma dinâmica notadamente marcada por conflitos e disputas em torno dos espaços
de poder aí existentes. Casos como esses apontam a capacidade de atuação e autonomia
colonial, assim como nos possibilitam realizar novas leituras sobre a estrutura política e
administrativa do Império Ultramarino Português, demonstrando que, longe de ser um
império centralizado e rigidamente estruturado, ele é múltiplo, dinâmico e sua autoridade
poderia ser negociada.
Considerando que nos debruçamos sobre uma pequena parcela da vasta
documentação que compõe nossa pesquisa (que está para além das correspondências do
Arquivo Histórico Ultramarino), nenhuma conclusão pode ser tida como precisa. Ainda
é preciso avançar nas análises para melhor compreender a sociedade do sertão da Paraíba,
nesse momento de organização social e administrativa, principalmente para explicar

147

O termo principais faz referência aos homens envolvidos com o governo da terra (militar, jurídico ou
administrativo) e o comércio local.
148
AHU (Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Paraíba): Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal,
Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta de sesmaria localizada
no sertão da ribeira das Piranhas. 17 de outubro de 1788, doc. 2197
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casos como o de Arruda, que mesmo após tantos “desmandos e desobediências”
continuou a exercer seu posto, a receber mercês149 e reconhecimento político. O estudo
dos sertões nos abre margens para pensar outras histórias sobre a colonização brasileira,
até então pouco exploradas.
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RESUMO
O artigo aqui apresentado apresenta um estudo de caso que exemplifica a situação de
extrema precarização em um serviço publico municipal. Especificamente na cidade de
Belo Jardim, no agreste pernambucano, a denominada Associação Beneficente São
Sebastião contratou por vários anos servidores para diversos serviços públicos,
terceirizando atividades da Prefeitura e utilizando-se de brutal exploração de seus
trabalhadores. Ao analisar a judicialização de uma demissão percebemos as
características gerais desta relação trabalhista local.
Palavras-chave: Fontes judiciais; precarização; Agreste pernambucano; Belo Jardim.

Introdução

As relações sociais e econômicas na atualidade mostram profundas
transformações no mundo do trabalho, tanto a partir da intervenção de diversas
tecnologias, quanto na transformação das formas de trabalho bem como das relações entre
os atores deste processo. Tem se destacado o processo geral de precarização das relações
trabalhistas, tema largamente debatido por uma série de especialistas e acadêmicos.
Importantes alterações inclusive no sistema legal ocorreram nos últimos anos, mas a
precarização acompanhada da super exploração do trabalho nada tem de recente e nem
depende da previsão em lei.
A partir da análise deste caso judicializado se percebe como o próprio Poder
Público pôde colaborar com o não cumprimento dos procedimentos legais da época e
ainda se articular para aproveitar-se de tal cenário para prestar determinados serviços
públicos de sua responsabilidade.
Originado nos arquivos do TRT-6, em Vitória do Santo Antão, trazemos para
análise o processo movido por Jovino Francisco da Silva contra a Associação Beneficente
São Sebastião, entidade sediada em Belo Jardim, cidade distante cerca de 180 quilômetros
da capital do estado. Durante parte da década de 1980, tal Associação angariava mão de
obra para prestação de serviços diversos originalmente de responsabilidade da Prefeitura
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Municipal. Para concretizar este intento, a Associação tinha por prática a mais absoluta
exploração de seus trabalhadores, os quais atuavam sem nenhum tipo de direito
trabalhista. Tudo isso se revela nas páginas do processo 83/90, reclamado por Jovino na
expectativa de alguma compensação pelos anos de absoluta precarização.

Detalhes do processo

O processo 83/90 registrou a reclamação de Jovino elencando que o mesmo
trabalhou para a Associação entre abril de 1984 e abril de 1989, na função de zelador,
cumprindo uma jornada diária de 11 horas diárias de segunda a sábado. Segundo o
reclamante, “percebia mensamente ½ salário mínimo; tem filhos menores e não recebia
salário família; nunca férias nem 13º salários; sua CTPS não foi anotada; ao ser demitido
não recebeu quaisquer direitos trabalhistas” (Processo 83/90, folha 02).

Figura 1

Detalhes da reclamação de Jovino Francisco da Silva
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As reclamações iniciais de Jovino chamam atenção pela bárbara situação
trabalhista na qual esteve envolvido por cinco anos completos. Também são curiosas as
respostas da Associação e da Prefeitura registradas no processo: ambas utilizaram um
formulário padrão para tal, respondendo com uniformidade a reclamação trabalhista. Vale
ressaltar que foram inúmeras as reclamações semelhantes em outros processos.
Nesta resposta padrão, a Associação afirmou que os pedidos e queixas de Jovino
seriam falsos e fugiam da realidade, visando obter benefício. Além disso, segundo a
empregadora, o reclamante saia mais cedo constantemente, era “insubordinado” e não
acatava ordens de seus superiores (folha 07).
A Prefeitura, por sua vez, como parte intimada, contestou a relação trabalhista de
Jovino e utilizou para isso um formulário específico certamente utilizado em todos os
processos semelhantes: “Reclamante jamais foi seu empregado (...). Assim, entende, não
haver vínculo empregatício. Sem relação de emprego, não há como se falar nos reparos
pedidos” (folha 09).
O uso de formulários padronizados para contestações judiciais chamou até mesmo
a atenção do juiz que julgou caso semelhante em outro processo. Eram inúmeras as ações
semelhantes contra a Associação e a Prefeitura, sendo que a defesa usava de tais cópias
reprográficas para juntar aos autos sua defesa, fato que trouxe esta observação na
instrução:
(…) de pronto é inadmissível concluir-se pela veracidade do alegado quanto
ao fato de todos os empregados (…) tenham sido despedido por justa causa, e
pela prática das mesmas faltas, o que inclusive vai de encontro a presunção
hominis vel judice (presunções comuns, não estabelecidas pela lei fundado
sobre aquilo que ordinariamente acontece) (Processo 75/90, folha 21).

Além disso, as alegações inúmeras vezes repetidas nos processos, via formulário
no qual era apenas preenchido o nome do reclamante, tampouco eram defendidas durante
o processo como um todo. No caso específico de Jovino, o representante da empregadora
dizia apenas não saber do motivo da demissão. Os argumentos iniciais eram, portanto,
claramente falsos. Isso permitiu que a parte reclamante denunciasse e exigisse o
cumprimento das leis trabalhistas:
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É sabido que a reclamada mantêm centenas de funcionários clandestinos a
prestarem serviços ao Município do Belo Jardim. Na tentativa de se (…) omitir
diante dos encargos sociais e trabalhistas advindos do pacto laboral (processo
83/90, folha 14).
Figura 2

Exemplo de formulário padrão utilizado como defesa pela Associação

Sem apresentar tipo algum de prova que questionasse os pedidos de Jovino, a
instrução surgida no processo foi plenamente favorável às petições trabalhistas. Sendo
naquele momento proibido, efetivamente, o sistema de terceirizações, salvo os casos
previstos na lei 6019/74150, o esquema de contratação ilegal foi apontada no mérito do

150 Tal lei regulamentava o trabalho temporário e as terceirizações. Em casos de necessidade transitória
de substituição de mão de obra permanente e de acréscimo extraordinário de serviço, a contratação de
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processo. Segundo a decisão registrada, a Associação intermediava mão de obra e o
Município se aproveitava para executar tarefas inerentes às suas atividades, como
zeladoria, limpeza, entre outros.
Além disso, em posicionamento já ocorrido em processos semelhantes anteriores,
a decisão da Junta de Conciliação e Julgamento foi pelo afastamento da Associação como
parte no processo e a responsabilização total e exclusiva da Prefeitura: “a
responsabilidade pelo Contrato de Trabalho é do Município, que deve promover a
anotação da CTPS do autor” (processo 83/90, folha 17). Recorrida em segunda instância,
tal decisão de afastar a Associação do processo foi mantida, pois, segundo os autos, se
tratava de uma “ficção jurídica criada pelos integrantes do legislativo municipal” (folha
37).
Como desfecho do processo, em 20 de julho de 1993, cerca de três anos após a
entrada na justiça, a partir de um acordo de conciliação, o sr. Jovino teve uma indenização
relativa aos anos de trabalho absolutamente precarizados em que viveu. O montante
acordado chegou a trinta milhões de cruzeiros a serem pagos em duas parcelas no mês
seguinte (folha 51).
Apesar de parecer expressiva a indenização acertada, em função da
desvalorização da moeda na época, esse valor indenizatório correspondeu a pouco mais
de sete salários mínimos. Vale lembrar que o trabalhador recebeu ½ salário durante cinco
anos de trabalho em jornada perto de onze horas diárias. Essas denúncias de Jovino jamais
foram questionadas por seus empregadores.

trabalhadores sob a égide de um contrato determinado era aceita, mas com regras específicas. Tal
regramento visava evitar a fraude na contratação indeterminada e sem critérios de trabalhadores, por meio
da interposição das empresas prestadoras. Mais adiante, o TST editou a Súmula 256, fixando o
entendimento de que é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, com a formação do
vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, exceto nas hipóteses de trabalho temporário
(máximo de 90 dias) e de serviço de vigilância. Desta forma, não se permitia a contratação nem mesmo
para as chamadas atividades-meio. Tal Súmula foi cancelada e substituída pela de nº 331, em 2011.
Fonte: <http://genjuridico.com.br/2017/05/08/terceirizacao-o-direito-trabalho-e-lei-13-429171/> acesso
em 6/9/2019.
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Figura 3

Registro do acordo entre Jovino e seu ex-empregador.

Contexto histórico

As condições de vida dos trabalhadores sofrem influência tanto dos movimentos
gerais do sistema global de acumulação, como das características gerais do espaço de
vivência, ou seja, a cidade e a região. Temos convivido no último período contemporâneo
com o aumento do desemprego, somado ao estímulo de formas precarizadas de trabalho,
especialmente as terceirizações de determinadas atividades, as quais garantem às
empresas a base instrumental para desestruturar expressivos coletivos de trabalho e
aumentarem suas taxas de lucro.
Por meio das terceirizações (como tendência contemporânea), geralmente se
dispersam as antigas concentrações numerosas de trabalhadores, levando a debilitação
das “antigas relações políticas - além de fazer com que os novos empregos ‘derrapassem’
para os serviços”. Ao fim disso, tem-se “uma profunda transformação da organização do
trabalho” (Braga, 2009, p. 68/69).
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A flexibilização ou precarização, segundo Ricardo Antunes, pode ser resumida
como a liberdade da empresa “para desempregar trabalhadores (...) para reduzir horário
de trabalho ou de recorrer a mais horas de trabalho”, tudo no interesse específico das
empresas, que adquiriram tal liberdade na contemporaneidade das relações trabalhistas
(2009, p. 234). Em Belo Jardim, esta “liberdade” foi tomada para si pela Prefeitura e pela
Associação.
De forma contraditória, aparentemente, na década de 1980, o desemprego não era
um problema expressivo e, ao mesmo tempo, as formas precárias de exploração do
trabalho eram ilegais. Obviamente isso não impedia que ocorressem, mas estas não
tinham, do ponto de vista dos exploradores, a propalada “segurança jurídica”. Nesta
década, o drama social era outro: “Nos anos 80 as frequentes políticas salariais, recessão
e planos econômicos tiveram efeito depressivo sobre os níveis salariais combinado com
a inflação e a crise das finanças públicas” (Guedes, 1994, p. 411).
O caso de Jovino é intrigante no contexto dos anos 1980 e também por trazer um
caso que certamente não se trata de exceção. Dezenas de trabalhadores foram recrutados
(já que “contratados” seria uma espécie de eufemismo) em condições semelhantes e
também recorreram a justiça por seus direitos. A empregadora, bem como a sua parceira
Prefeitura Municipal de Belo Jardim, achegou a produzir um formulário padrão para
responder as querelas.
Mas, além disso, chama atenção a presença do setor público numa transação
extremamente duvidosa entre entes diferentes desenvolvendo uma espécie de contratação
triangular, análoga a terceirização. Situação esta agravada pela inexistência da mínima
garantia trabalhista. Surpreende a postura daqueles que deveriam salvaguardar a lei,
romperem-na de forma tão explícita neste conluio. As dificuldades do erário público
típicos no período justificam tal atitude? Não sendo uma época de expressivo
desemprego, o que explica tal situação?
Pochmann relata que após 1980, a partir do esgotamento de um ciclo marcado
pela forte expansão econômica, “o mercado de trabalho passou a registrar sinais de
desestruturação, sem que as iniciativas locais de desenvolvimento pudessem se opor a
esse movimento no Brasil” (2008, p. 46). No caso apresentado, a Associação Beneficente
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parece ter se adiantado em tal momento histórico, colaborando para a desestruturação do
trabalho ainda na década de 1980.
Parece razoável supor que nos elos mais frágeis e periféricos do sistema, a
precarização do trabalho tenha vindo muito tempo antes da legislação tolerante com a
flexibilização surgir. Neste sentido, penetramos no sistema de costumes e da normalidade
de determinada sociedade. No marco geral da construção nacional, o país se mostrou
incapaz de realizar as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, como a agrária,
por exemplo.
As conquistas sociais, algo próximo ao estado de bem-estar social, por vezes
foram insuficientes e marcadas pelos limites temporais. Enfim, a “prevalência de um
padrão de capitalismo selvagem também contribuiu para que a valorização do trabalho
ficasse em segundo plano” (2008, p. 195).
Se no marco nacional tem-se este quadro sinteticamente acima colocado, o
contexto regional do agreste pernambucano, com destaque a Belo Jardim, se destaca por
uma importante presença industrial que, articulada a economia de serviços locais, permite
a existência de uma relativamente numerosa classe trabalhadora distribuída em várias
atividades tanto no setor público como privado.
Por outro lado, a região é reconhecida (assim como inúmeros espaços regionais
do Brasil) pelo poder concentrado em determinadas famílias influentes na economia e na
política, objeto de estudo de Adilson Filho, que as define como “famílias influentes
detentoras dos meios de produção e dos bens simbólicos desejados pela maioria da
sociedade local” (2013). Especificamente em Belo Jardim, o autor cita o espaço
conquistado por clãs tradicionais que se tornam referências em amplo sentido e chegam
a atingir destaque na esfera estadual (ou mesmo nacional) como no caso das famílias
Moura e Mendonça.
Outra marca na relação político-social com destaque nas regiões do interior
brasileiro é o clientelismo. Trata-se de culturas e práticas locais antagônicas à autonomia
ou empoderamento popular. Inexiste, em muitos casos, expectativa positiva nas
instituições estatais republicanas, em geral frágeis, coniventes ao poder políticoeconômico ou simplesmente ausentes em muitos momentos. Assim, a dependência de
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favores e benesses das elites locais se torna prática comum. Sobre isso, afirma Guedes
Neto:

Os membros da elite tinham então mais facilidade de ocupar o imaginário dos
eleitores, pois eram economicamente diferentes. Um carro novo, uma casa
melhor, frequentar espaços sociais considerados importantes para obtenção de
capital eleitoral, a imagem de uma pessoa considerada capaz de sustentar as
dificuldades financeiras individuais – pagar a conta de energia, comprar
remédios, pagar o carro para levar ao médico, esta era a lógica que gerava o
capital político necessário para a vitória nas eleições em cidades cuja cultura
política tinha muito presente a prática clientelista (2013, p. 147).

No caso de Jovino, a aposta na saída judicial se deu ao final da relação de trabalho,
por mais precária que fosse. Apenas após sua “demissão”, em que pese não haver contrato
de trabalho, ele parte para uma tentativa de indenização. Nestes setores muito
pauperizados da classe trabalhadora também ocorre, geralmente, distância das atividades
sindicais, quando existem tais organismos.
Para estes trabalhadores, muito próximos socialmente à exclusão (uma espécie de
“lumpenização”) 151 a precariedade e a instabilidade não é uma opção, mas uma obrigação
imposta. Neste sentido, “nada nos garante que um grande número de indivíduos não será
obrigado a crescer num setor convivial em que a vida é mais rudimentar e não há garantias
e proteção sociais” (Linhart, 2007, p. 40).
Cada vez mais no mundo contemporâneo o perigo do fim das proteções sociais
conquistadas por importantes lutas da classe trabalhadora ao longo da história parece
evidente. Aprofundam-se tendências observadas já em décadas anteriores e tais

151

Define-se lumpemproletariado, lumpesinato ou ainda subproletariado, vocábulos de origem marxista,
como aquela parte da população situada socialmente abaixo do proletariado tradicional do ponto de vista
das condições de vida e de trabalho. Geralmente, é considerado como um setor social mais miserável
economicamente e menos organizado politica e sindicalmente. Na perspectiva marxista mais tradicional
seriam estes setores desprovidos de consciência política e, portanto, próximos aos interesses da burguesia
e distantes da “revolução”. Há uma tendência contemporânea de ampliação social do lumpesinato em
função das dificuldades econômicas do capitalismo combinadas com a tendência a precarização do trabalho
como política preferencial do capital. Neste sentido, cabe uma atualização sobre a clássica definição
defenestradora deste produto da exclusão social extrema do capitalismo.
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pressupostos relativos a lógicas sistêmicas nacionais e regionais quando combinados
ajudam a compreender, entre outros fatores, a situação dos trabalhadores como
participantes aparentemente passivos nestes cenários. São estes contextos que moldam a
realidade local, bem como a ação, reação e as relações estabelecidas entre estes.

Palavras finais

Na luta pela sobrevivência, Jovino trabalhou cerca de onze horas em cada dia
durante cinco anos. Possivelmente esse era o limite possível para ele naquele momento e
qualquer tentativa de insubordinação ou reação se deu apenas quando nada tinha a perder.
Geralmente, a escolha do trabalhador em “colocar o caso na justiça” significa assumir os
riscos, pois “denunciar situações em que o empregador não respeitava a lei podia ser
oportunidade de pressões, intimidações ou, até, violência” (Dabat, 2015, p. 379).
Por fim, o estudo de caso do sr. Jovino e suas denúncias em forma de ação judicial,
publicizando sua relação de super exploração trabalhista se tornou fonte para nossas
análises e especulações devido a existência e acessibilidade de arquivos como o do TRT6. Espaços como estes contribuem sensivelmente para a construção da história do trabalho
e suas decisivas problematizações. Certamente de forma inesperada para ele, Jovino está
inserido como ator ativo deste processo.

Arquivo pesquisado
Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região – Vitória de Santo Antão.
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RESUMO
Neste artigo propomos uma discussão a respeito da problemática da suposta dicotomia
entre teoria – que seria específica da universidade – e a prática – entendida como única
possibilidade da Educação Básica. Compreendemos essa separação como falsa, que
compromete as reflexões acerca da educação no país e apontamos o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) como política pública que visa
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desconstruir o fortalecimento dessa concepção entre os profissionais da educação,
beneficiando tanto os alunos, quanto os professores; mas, principalmente, os futuros
docentes. Nossas reflexões serão respaldadas pelas nossas observações e vivências em
sala de aula a partir da inserção no PIBID de História na escola Estadual Dom Moisés
Coelho, no município de Cajazeiras-PB, na vigência 2018 a 2020. Nosso foco na escola
é de entendermos as dificuldades dos alunos em relação ao ensino de História,
principalmente a partir de um projeto de escrita e leitura, competências entendidas como
deficientes nesse espaço escolar. Constamos, também, considerações sobre um
questionário que foi aplicado na turma do 6° “E”, que é onde estamos atuando. Mesmo
com o projeto em andamento, temos como foco pensar o que já foi produzido e discutir
as expectativas em relação ao andamento do projeto.
Palavras-chave: docência; PIBID; ensino; teoria; prática.

TEORIA E PRÁTICA SEPARADOS?

Por vezes, pode-se deparar ao longo da formação nos cursos de licenciatura, seja
por comentários de colegas ou até mesmo por meio de impressões próprias, com a ideia
de que há uma separação entre a teoria e a prática do ensino; geralmente, esses
pensamentos podem surgir, principalmente, quando se chega nas cadeiras de estágio,
dado que é nesse momento onde a maioria dos discentes estabelecem um contato com a
escola, de fato, como futuros professores. Haveria então um “choque” entre teoria
aprendida na universidade e a prática de estar com os alunos em sala de aula, algo que,
muitas vezes, chega a desmotivar os graduandos, e por isso, alguns optam por desistir da
licenciatura. Entretanto, pode-se retirar que elementos dessa concepção, que vêm a
comprometer as reflexões a respeito da educação no país?
Sabe-se que em todas as profissões, não há teoria sem prática e nem tampouco o
contrário. Dessa forma, essas duas modalidades estão interligadas, sobretudo no que
tanger ao profissional da educação, ao professor ou professora. Não fosse assim, como
seria o decorrer de uma aula em uma sala cheia de alunos, cada um com suas próprias
inquietações, pensamentos, vontades e sentimentos, sem uma mediação que se fizesse
eficiente? Como aprender a lidar com as diferenças do outro em sala de aula sem a ajuda
de outras pessoas que já vivenciaram e refletiram a respeito do assunto, daquela vivência
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que é posta ali, apontando caminhos e propostas para que se possa melhorar essa
experiência? Nesse sentido, teoria e prática, unidas, se torna essencial em um ambiente
tão diverso e desafiador como é a escola. Sobre isso, Piconez (2005) nos diz que,
O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta importante
significado na formação do professor, pois orienta a transformação do sentido
da formação do conceito de unidade, ou seja, da teoria e prática relacionadas e
não apenas justapostas ou dissociadas (apud SIQUEIRA, 2014, p.16).

Dessa forma, o entendimento de que ambas podem estar, de certa forma,
separados, ou de que um é mais adequado a determinado ambiente, é problemática, visto
que fragmenta a docência e, assim, age como uma barreira a respeito de sua compreensão,
do processo de ensino-aprendizagem, como também acaba agindo como um elemento
desmotivador conforme essa perspectiva seja tomada como regra. Perante isto, Fortuna
(2015) aponta que:

Para que o ensino e aprendizagem aconteçam de forma efetiva, teoria e prática
precisam naturalmente ser conduzidas concomitantemente, esta é uma
necessidade indispensável para a emancipação e realização humana. No
entanto, este não é um limite da consciência, este é um passo inicial que
fomenta a formação de sujeitos críticos capazes de entender a atividade
reflexiva conectada à ação social, tornando-se inseparáveis na formação
histórica dos sujeitos (FORTUNA, 2015, p.66)

Nesse sentido, o exercício da reflexão que relaciona o cotidiano das escolas e as
teorias discutidas com os colegas são essenciais para que haja o desenvolvimento da
criatividade do futuro docente, que poderá, assim, adaptar a sua metodologia para a
realidade escolar em que está inserido, além de poder perceber e entender o seu papel
como um educador e agente que interfere na realidade de vários alunos. É perante isto
que políticas públicas como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) – iniciativa da qual dissertaremos adiante –, são importantes na medida em que
propõe um aperfeiçoamento prático no processo de formação inicial do discente dos
cursos de licenciatura por meio do contato prévio com as salas de aula, bem como das
várias atividades que podem ser desenvolvidas, proporcionando, dessa forma, uma
ligação entre universidade e as escolas.
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O PIBID COMO UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE

Nas grades de muitos cursos de licenciatura as disciplinas entendidas como
“teóricas” frequentemente são empregadas no início da graduação, enquanto as
disciplinas de estágio ficam após estas, isso facilitaria o entendimento do estágio, por
parte do discente, como um momento de “pôr em prática”, como se ambos fossem coisas
distintas; porém, teoria e prática são indissociáveis, e assim, acaba-se concebendo essa
concepção e isso faz com que os alunos de graduação e os próprios professores de
licenciatura, mesmo que sem perceber, estudem ambos como perspectivas separadas.
Sabemos que muita coisa vem mudando, e que já existem muitos professores que
formulam seus planos de aula buscando mostrar essa união entre a teoria e a prática. Fato
que até às disciplinas de estágio vem demonstrando esse esforço, no momento em que
trazem exemplos concretos da realidade e formas de usar essa teoria. Contudo também
entendemos que somente a disciplina de estágio não é capaz de suprir essa necessidade
de um maior contato com as escolas, que é o local de atuação desses futuros docentes,
certamente, por isso, percebemos cada vez mais a importância de programas como o
PIBID, para auxiliar os discentes que serão futuros professores. O Programa visa
proporcionar uma formação mais sólida aos futuros professore, aliando assim a teoria
com a prática. O PIBID ainda é recente, tendo seu primeiro edital lançado em 2007 pelo
Ministério da Educação, ampliado em 2009, portanto, infelizmente ainda são poucas as
vagas para participar, sendo assim, a maioria dos licenciandos ainda não tem a
oportunidade de ter esse complemento na sua formação.
O grupo tanto o professor da escola, como aluno universitário, junto com os
coordenadores de curso visam um bem comum, que é desenvolver um projeto dentro das
escolas públicas, principalmente, as mais carentes, que atenda às necessidades dos alunos
na disciplina, ajudando a melhorar a qualidade do ensino, sendo assim, os alunos da
escola, beneficiados.
Compreendemos o PIBID como um trabalho colaborativo, onde um grupo de
pessoas se unem visando um objetivo comum, onde há benefícios de diferentes formas.
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O professor supervisor da escola vai poder contar com o apoio dos bolsistas, pois sabe-se
que na realidade escolar brasileira atualmente o que encontramos é um grande número de
docentes com uma sobrecarga de trabalho, tendo que lidar com muitas turmas ao mesmo
tempo, resultando em tempo insuficiente para planejar devidamente as aulas, onde, com
o apoio da equipe pibidiana, poderá ter um braço a mais para tratar as dificuldades de
seus alunos e trazer algo diferencial. Já os pibidianos, além de terem um maior contato
com o ambiente escolar, estabelecendo uma aproximação mais aprofundada nas questões
relativas a escola, poderão também trocar experiências mútuas com o professor supervisor
da escola.
A formação docente é um processo complexo, o professor não é somente aquele
que domina um conteúdo, é preciso ter domínio de um conjunto de técnicas e métodos
que abrangem o ensino, ou seja, é preciso saber “como fazer”, o que não é algo simples,
é processo que exige esforço, vontade, e que ao longo do caminho podem ocorrer
decepções, frustrações, mas que também proporciona muita satisfação. De acordo com a
pesquisadora Véra Lucia Maciel, para se ter uma formação completa é importante que se
três mecanismos andem juntos, o ensino, a pesquisa e o patrimônio.
O estabelecimento de linhas de trabalho conjunto entre os professores da
graduação faz a diferença. Não mais o trabalho isolado, não mais o trato
individual, não mais o afastamento do coletivo. Afinal, a pesquisa e o ensino
articulados ao patrimônio devem e podem promover a pedagogia da educação
popular. (BARROSO, 2013, p.14)

O PIBID, nesse sentido, promove essa articulação, no momento em que estabelece
a tríade reflexão-ação-reflexão, pois os discentes pibidianos, ao se inserirem no cotidiano
escolar, irão antes de tudo observar a escola, e então aliar as discussões sobre o ensino e
perceber naquele ambiente quais as suas maiores necessidades, como acontecem as
relações sociais, qual o contexto em que estão inseridos, e a partir disso desenvolver um
projeto que atenta a essas particularidades, sendo uma contínua reflexão, já que, durante
a ação, irão pensar a respeito de como os alunos e toda a comunidade escolar está
absorvendo esse trabalho, se estão obtendo os resultados esperados, o que mudou na
escola após o andamento do projeto, buscando, assim, mais melhorias. Tudo isso faz com
que haja um incentivo e uma valorização da pesquisa relacionada ao ensino, onde a prática
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também é um momento de reflexão. Sendo assim, pesquisa e ensino caminham juntos e
se complementam com o patrimônio, no sentido em que irá ser valorizado nas escolas o
lugar social em que o aluno está inserido, fazendo uma leitura do mundo que o aluno
conhece, ou seja, a partir da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, inserindo esse espaço
nas reflexões para se compreender a realidade histórica escolar do aluno, levando isso
como uma forma de leitura e visão de mundo, assim, o patrimônio entra nesse sentido,
seja material ou imaterial, mas que não parta de uma realidade distante da dos alunos.
Tudo isso contribui para uma relação mútua entre escola e universidade, professor
e aluno, teoria e prática, fazendo com que diminua uma hierarquia que muitas vezes é
posta, sendo assim, o PIBID se constitui, segundo Helena Maria dos Santos, professora
da Universidade Federal de Alfenas, como um “terceiro espaço” de formação docente:
A constituição desse “terceiro espaço” requer a compreensão de que a
construção do conhecimento sobre a docência não deve se dar nem de “fora
para dentro”, como mencionado anteriormente, nem de “dentro para fora”, o
que evidenciaria o não reconhecimento dos saberes acadêmicos. Muito pelo
contrário, na lógica desse “terceiro espaço”, o conhecimento sobre a docência
deve ser construído por intermédio da relação dialética e compartilhada desses
dois espaços formativos: a universidade e a escola. (FELÍCIO, 2014, p.422)

O PIBID, nesse sentido, vem como um espaço de formação docente, que ao estar
inserido nesse cotidiano, proporciona ao licenciando um encontro com diversas situações
que englobam o dia-dia da profissão, ajudando na formação de uma identidade
profissional, ampliando a sua capacidade de reflexão e percepção, desenvolvendo uma
sensibilidade em relação ao processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, vale ressaltar que o PIBID não pode ser encarado como um ponto de
salvação para as escolas, mas sim como apoio e, como vimos afirmando, troca de saberes
mútuos, onde, deste trabalho colaborativo temos a busca pela melhoria no processo de
ensino e aprendizagem.

ESCOLA ESTADUAL DOM MOISÉS COELHO
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No município de Cajazeiras, na Paraíba, há a escola Estadual Dom Moisés Coelho,
espaço onde estamos trabalhando com o PIBID de História na vigência de 2018 a 2020.
Após visitarmos a instituição pela primeira vez e, também, por meio de conversas com o
professor supervisor, vimos a grande dificuldade que os alunos de lá apresentam,
principalmente, em relação a escrita e leitura, e, consequentemente, na interpretação,
elemento essencial não só para a História, mas também, para várias outras disciplinas.
Essas dificuldades não são exclusivas apenas dos alunos desta escola específica, mas,
infelizmente, é algo que está posto em várias outras instituições, principalmente, nas
escolas públicas do país, algo que reflete, bastante, a educação ainda precária que temos,
e que deixa explicito a desigualdade social presente.
A turma em que atuamos é de 6º ano, e lá realizamos observações das aulas para
então nos familiarizarmos com os alunos e percebermos como o projeto PIBID pode ser
um auxílio para esses jovens. Nesta turma específica a maioria dos alunos é repetente, e
por meio de conversas com os alunos notamos a grande desproporção de idade entre uns
e outros, possuem alunos tanto de 11, 12 anos, como também de 14, 15 anos, e muitos
deles se encontram desmotivados para continuar os estudos, seja por que acham que não
conseguem aprender, ou não veem a escola como algo atrativo, seja por acreditarem que
o mercado de trabalho possa ser a melhor opção para eles, vendo, portanto, a escola como
uma perda de tempo. Temos aqui uma questão bastante problemática que está presente
nas escolas públicas do país.
Alguns professores do Ensino Básico muitas vezes se encontram há tanto tempo
nessa realidade escolar, que acabam perdendo o ânimo e se afastando das discussões
acerca do ensino. As vantagens do discente ingressante do PIBID é que, ao passo em que
se está discutindo teorias e metodologias relacionadas ao ensino na graduação, se está,
também, vivenciando a escola, o cotidiano dos funcionários e dos alunos; isso favorece o
pensar de novas possibilidades que abarquem esse ambiente, sendo assim, um fator que
aumenta a experiência e expande as percepções acerca daquele lugar.
No projeto pensado e destinado a escola Dom Moisés, nos propusemos (isto é,
toda a equipe pibidiana de História) a trabalhar com os alunos a escrita, a leitura e a
própria noção de História por meio de oficinas, e queremos com isso, ajuda-los a
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compreender que existem diversos tipos de leitura, de visões de mundo, e que eles podem
perceber a si mesmos como agentes ativos da própria história, de sua realidade, de seu
constante fazer-se.
A questão da dificuldade de leitura e escrita está relacionada a um conjunto de
fatores que se intercalam. Muitas vezes, a escola acaba, através de suas poucas
oportunidades de escolarização, legitimando essa desigualdade social existente. Este é
um problema que está englobado na própria educação brasileira, que não realiza o
investimento necessário para a educação, findando, assim, conservando um “Ethos”
cultural, ou seja, o capital cultural dos alunos. Porém apenas a questão financeira não
responde as dificuldades dos alunos, é preciso ir mais a fundo e entender todos os
mecanismos que formam a identidade do aluno, as suas preferencias, os seus costumes e
valores.

Mas não é suficiente enunciar o fato da desigualdade diante da escola, é
necessário descrever os mecanismos objetivos que determinam a eliminação
contínua das crianças desfavorecidas. Parece, com efeito, que a explicação
sociológica pode esclarecer completamente as diferenças de êxito que se
atribuem, mais frequentemente, às diferenças de dons. [...] Na realidade, cada
família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo
capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas, as
atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. (BOURDIEU, 1966
p.41-42)

Para haver uma melhor identificação das dificuldades e dos interesses dos alunos
em relação aos estudos de História, a equipe pibidiana, junto ao professor supervisor,
elaborou um questionário com doze tópicos, incluindo subtópicos, com perguntas
objetivas e subjetivas, focadas nas particularidades dos alunos em relação à leitura em
geral e a História, como, por exemplo: “você entende o que lê?”, “você acha que ler é
importante?”, “o que você entende por História?”, entre outras, incluindo, a leitura e
análise de uma tirinha em quadrinhos. Após uma revisão de todos os questionários
respondidos e de discussões entre a equipe pibidiana sobre os resultados, comprovamos
que os alunos, realmente, tinham uma grande dificuldade em relação a leitura, a escrita,
e à História, com contradições entre as respostas, o não-entendimento do que algumas
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perguntas se referiam, etc. Perante isto, pretendemos trabalhar com os alunos esses
elementos básicos para a aprendizagem

Figura 5 - Questionário

Em se tratando especificamente dos questionários realizados na turma em que
estamos trabalhando, podemos notar diante de respostas diversas, algumas
particularidades, como também respostas em comum, por exemplo, na primeira pergunta
sobre os livros que eles possuem em casa, a maioria respondeu não possuir livros, e se
haviam, eram poucos, ou apenas tinham acesso aos da biblioteca ou ao livro didático, isso
acaba demonstrando que os mesmos ou possuem baixas condições financeiras e assim
não tem condições de terem livros em casa, ou simplesmente uma falta de interesse pela
leitura. E quando perguntamos sobre leitura, a maioria não compreende o seu sentido
amplo, seu sentido plural, pois existe uma noção de leitura enquanto simplesmente
entendimento de palavras escritas, isso pode decorrer pelo fato de ainda estarem no início
do ensino Fundamental II, adquirindo experiência, ou por não terem acesso a fontes
diversificadas de leitura. E com relação aos gostos de leituras, as preferências dos alunos
são diversas, porém, há uma opção por coisas mais interativas, com imagens, como
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histórias em quadrinhos, ou contos de aventura e fantasia. Entretanto, ao perguntarmos o
que mais gostaram de ler, ou os temas dos quais mais gostam, eles responderam gostar de
português e ciências, ou seja, muitos tiveram acesso apenas as leituras das disciplinas,
não leram coisas além disso, não possuem o hábito de ler. Com relação à tirinha, poucos
souberam interpretá-la considerando seus vários elementos. E na questão que perguntava
se consideravam importante a leitura, alguns responderam que não viam importância
alguma. Relacionado às perguntas sobre história, quase toda a turma ainda possui uma
visão da história como uma narrativa linear e factual, como um “contar histórias”, e não
como uma ciência que estuda as ações dos homens e mulheres no tempo. Grande parte
dos questionários tinham muitos erros ortográficos, e não respondiam correntemente ao
que se pedia nas questões, seja por falta de interpretação ou por falta de vontade de
escrever.
Diante de todas essas observações na turma do 6º ano, percebemos a grande
necessidade de empreender um projeto que se volte para a escrita e a leitura, sendo assim,
pensamos em oficinas que trabalhem esse conceito de leitura de modo plural, para que
eles compreendam que leitura não se limita apenas a texto escrito, mas a uma grande
diversidade de conteúdos; que vários tipos de leitura e interpretação podem ser
desenvolvidos, desde textos à uma imagem, um filme, um poema, uma música, portanto,
levaremos esses diversos gêneros, trabalhando temas que tratem da diversidade, focando
na disciplina de História, tentando ajudar a trazer à tona, assim, uma percepção crítica
sobre aquilo que os rodeia, focando nos elementos histórico-socio-culturais de suas
vivências, em seus conhecimentos, em seus interesses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, vimos uma discussão a respeito da relação entre teoria e
prática no ensino como elementos essenciais para a prática docente, onde apontamos o
PIBID como uma importante política pública que propõe um aperfeiçoamento na
formação do aluno graduando a partir de um contato mais aprofundado com a escola, os
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alunos, e uma equipe de colegas que se propõe a pensar atividades que venham ajudar no
processo de ensino e aprendizagem da disciplina.
Falamos, também, de nossa experiência enquanto alunas de graduação que estão
inseridas no projeto, e que, como salientamos, apesar de ainda não havermos concluído
essa experiência, nos propomos, aqui, a discutir e pensar a respeito das dificuldades que
os alunos de nossa escola possuem.
A problemática na educação brasileira é aparente, e reflete a própria desigualdade
brasileira. Reconhecemos que os alunos das escolas públicas se encontram em situação
de impotência diante da realidade social que estão inseridos, que muitas vezes nem ao
menos sabem que estão inseridos nesse sistema desigual, e não acreditam haver saída. A
sociedade brasileira precisa cada vez mais de projetos como o PIBID, que estão engajados
com a melhoria da educação. Muitas vezes, a elite quer formar seres pacíficos que não
questionam, que não percebem a profundidade das lacunas existentes no processo
histórico-social de formação de nossa sociedade. Isso é muito preocupante, pois a
tendência é que cada vez mais ocorram políticas voltadas para uma classe social
especifica, para uma minoria privilegiada; e não apenas os alunos das escolas públicas se
inserem neste quadro, mas também, os professores do Brasil, no momento em que são
excluídos e têm negligenciados direitos e garantias básicas que configuram o mínimo que
merecem.
Através de atividades desenvolvidas e pensadas especialmente para o contexto
social dos alunos, o PIBID pretende uma transformação, entendendo isso como um
processo, lento e gradual, que traga resultados positivos na vida desses alunos, como
também, na vida dos próprios docentes e futuros docentes que estão no momento de
graduação, em um constante movimento de desamarra, para que nos reconheçamos
enquanto parte constituinte da sociedade.
O PIBID como um trabalho em equipe, onde acontece essa reflexão antes da ação,
torna assim possível acontecer uma mudança efetiva, real, que não apenas está respaldada
em novas teorias e metodologias que se dizem inovadoras. Apesar de que, mesmo o
PIBID fomentando esse espaço de formação de professores, mesmo buscando um
incentivo para que os jovens graduandos se interessem em ingressar como professores da
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educação básica, o que acontece é que, ao se depararem com a realidade das escolas e da
própria profissão docente, mesmo atuando no projeto, ainda preferem ser professores do
ensino superior ou se engajar na área da pesquisa, pois estando mais próximos da
realidade do ensino básico no Brasil conseguem enxergar com mais clareza os problemas
que perpassam o cotidiano das escolas. Sendo assim, reconhecemos a importância que os
programas de iniciação a docência, como no caso do PIBID, tem para a educação
brasileira, mas sabemos que somente eles não são capazes de transformar a vida da
sociedade, pois esse é um processo mais profundo, que inclui muitos envolvidos, porém,
entendemos políticas públicas que nem esta como um pontapé inicial para essas
mudanças.
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Diante do panorama educacional e suas mudanças pedagógicas e a banalização das
ciências humanas, a disciplina História vem sofrendo inúmeros desmontes. A diminuição
de horas aula, a optatividade da disciplina (Ensino Médio) remonta uma desvalorização e
desmotivação do profissional. Não obstante, a formação da graduação em licenciatura
diante das práticas pedagógicas do sistema se torna as vezes obsoleta. Este impasse é a
problemática do sistema educacional brasileiro, graduação não compatível com o sistema
educacional. No entanto o projeto Residência Pedagógica, diminui a distância entre a
teoria da (graduação) com a prática no (sistema educacional) dando a possibilidade de um
melhoramento didático. A proposta do Projeto Residência Pedagógica é formar
graduandos na experiência em sala de aula, eliminando o fantasma da inexperiência.
Palavras-chave: Historia-importante; Inexperiência; Didática-prática.
INTRODUÇÃO

Este artigo delineará a perspectiva do distanciamento entre a teorização
exacerbada da graduação e a realidade do sistema educacional brasileiro, analisando a
prática da docência nos formandos como fator principal e, solução desta problemática.
Tendo em vista a falta de experiência em sala de aula. Diante da realidade do sistema em
que a teorização na academia não prepara os formandos de forma satisfatória e
confortável para o exercício da profissão, tendo em vista as dificuldades da profissão
(docência) o mundo sociocultural, emocional, frenético e heterogêneo dos alunos que,
não de forma prática, entendível é ensinada na graduação, junto a falta de material
didático, problemas estruturais das escolas e o master dos problemas: a dificuldade
didática de transmissão diante da heterogeneidade social e cognitiva dos alunos. É
extremamente necessária uma formação voltada para a realidade do sistema educacional,
pois a fase de estágio da graduação não supre a demanda e o distanciamento entre
graduação e a realidade educacional das escolas públicas.
Diante deste panorama o Projeto Residência Pedagógica permite aos formandos a
experiência na prática, tendo em vista o convívio social com outros professores, alunos e
com o próprio sistema. Esta pesquisa demonstrará que é imprescindível uma formação
voltada à prática, voltada à realidade do sistema educacional. Isto possibilitará um
melhoramento didático, pois o distanciamento que há entre a graduação e o sistema
tornam-se gigantesco a ponto de causar no formando receio, fobias e até desistência na
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carreia profissional. Veremos que a inexperiência e a teorização exacerbada do curso é o
fator principal da incompatibilidade e não assimilação do formando diante do sistema
educacional brasileiro. Pois a didática teoricamente ensinada e aprendida na graduação se
torna obsoleta (parcialmente ou totalmente) diante da dura realidade do sistema.
A prática é o cerne da questão, é praticando que se aprende! É praticando que se
ensina. A arte de ensinar está intrinsecamente ligada na prática, pois ela proporciona os
macetes da profissão e com ela está também formula do melhoramento didático.

A

IMPORTÂNCIA

DO

ENSINO

DE

HISTÓRIA

E

ALGUMAS

PRERROGATIVAS

Diante dos vários fatores sociológicos, historiográficos, antropólogos que vão
explica o comportamento humano, uma das mais importantes vai ser as experiências
históricas que mostram os erros cometidos no passado. Porém, tais erros e acertos só
poderão ser analisados mediante discussões, debates e interesse sobre os tais. A
importância do ensino da história é justamente analisar os fatos históricos na perspectiva
de um saber histórico, na qual deve influenciar e formar sujeitos conscientes e
responsáveis. E que os saberes históricos produzam saberes que a luz da analise sirva para
a vida prática, produzindo sujeitos conscientes, agentes construtores da história,
formadores de opinião e autoconscientes.
De outra forma, o esquecimento do passado, ou negação dele acentuará o
(presentismo). A contemporaneidade agora fardada do imediatismo leva os alunos ao já,
ao agora, ao presente, a informações rasas, ao “achismo”. É imprescindível o ensino da
disciplina de história em favor do conhecimento de um passado público, cheio de
experiências que sirvam de norteamento, mas que sempre observando à margem da
responsabilidade para não cair no anacronismo.
A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam
nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais
característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje
numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o
passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício
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é lembrar o que os outros esquecem tornam-se mais importantes que nunca.
(HOBSBAWM, 1995, p.13).

A necessidade de orientação é indiscutível, porém os conteúdos pedagógicos e
suas linhas teóricas têm sido discutidos e por muitas vezes discriminadas por regimes
políticos diversos. Embora o ensino de história tenha suas prerrogativas embasadas e
firmadas em lei. E que tais prerrogativas expressas com respaldo na Carta Magna
(Constituição Federal) com seus outorgados PCNs, LDBs e agora a BNCC. O que fica
claro nesta pesquisa é a ineficiência ou não efetivação em sua íntegra de tais prerrogativas
na realidade educacional.
De forma sintética, a principal característica das normas inclusa nas leis,
parâmetros e agora uma Base Nacional Comum Curricular (História) é trazer a equidade
na educação, promover o respeito a pluralidade cultural, social e política.

Capacidade de comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito
à pluralidade cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de
circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra, da
argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor
soluções com vistas à superação das contradições políticas, econômicas e
sociais do mundo em que vivemos. (BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR, 2017, p. 396).

DIFICULDADES NO PROCESSO DE TRANSMISSÃO DE PROPOSTA
PEDAGÓGICA

Teoricamente tudo concorre para a melhoria da aceitação do diferente. Com a
proposta acima, teríamos uma crescente taxa na diminuição de crimes contra
homossexuais e seus vários segmentos, negros, pobres etc. No entanto, o que vemos
através de estatísticas recentes dos Direitos Humanos, IBGE e outras fontes é uma forte
onda de crescimento destes tipos de crimes.
Pois bem, embora haja bases pedagógicas para o melhoramento educacional no
Brasil. Há algumas barreiras que precisam e devem ser quebradas. A Priore, a dificuldade
em selecionar e trabalhar com a heterogeneidade sociocultural e cognitiva dos alunos.
Diante desta diferença vamos observar comportamentos diferentes e percepções
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cognitivas diferenciadas, e que, influencia diretamente na aprendizagem. Onde
normalmente a estrutura escolar não vai selecionar este aluno por tal diferença, na verdade
o sistema obriga tanto o aluno como o professor a ignorar tais diferenças, causando um
desconforto tanto no aluno como no professor.
A falta de livros didáticos e de equipamentos que possibilitam uma melhor
assimilação do conteúdo é em grande medida, problemas unânimes em escolas públicas
no país. A falta de recursos didáticos junto a didática teoricamente discutida na graduação
são fatores que contribuem para a não efetivação do plano pedagógico proposto pelo
governo através de seus aparatos legais, LDB, PCN, BNCC. Isto implica dizer que a
realidade escolar está imbricando numa incompatibilidade com as instituições de
graduação em licenciatura (neste caso história) e consequentemente com a efetivação das
propostas pedagógicas do sistema educacional regida por parâmetros e leis.
A dificuldade de converter a teoria aprendida na graduação para a realidade do
sistema é a problemática máxima nesta pesquisa. Pois ao analisar esta questão no
cotidiano dos residentes do Projeto Residência Pedagógica, muitos formandos não
conseguem assimilar a grade teórica da graduação na realidade do sistema educacional.
Ou seja, a didática teoricamente ensinada na graduação não funciona na prática, ou na
melhor das hipóteses não totalmente. Isto implica dizer que em sala de aula há uma
dificuldade pra não dizer problema, em transformar os conteúdos em conhecimento de
forma que os alunos assimilem, aprendam de forma satisfatória. Pois a realidade do
sistema educacional rompe a grade teórica da graduação e causa receios, surpresas, fobias
etc.
Não quero afirmar que a teoria seja inútil, de jeito algum, ela tem suas funções,
mais quero demonstrar que há uma separação, um distanciamento muito grande, e que
obriga os formandos a readaptar-se didaticamente falando, tomando como base a
realidade do sistema educacional, a priori, a didática e o didático são fatores principais no
êxito da aprendizagem, ou seja, para atender a demanda do sistema é necessária uma
formação em licenciatura próxima à realidade dos fins da profissão. Em que a didática
surta efeito no processo da aprendizagem. No entanto, a dicotomia entre teoria e prática
na formação em licenciatura fica basicamente de forma separadas onde a didática fica
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externa da história como disciplina (ciência) e da formação, isto sedar pelo fato da
separação teórica da teoria e prática.

[...] a difundida noção atual (e não é de hoje), aparentemente indestronável, de
que a didática é alguma coisa completamente externa à história como ciência.
Ela se ocuparia da aplicação e da intermediação do saber histórico, produzido
pela história como ciência, em setores do aprendizado histórico fora da ciência.
Os didáticos seriam transportadores, tradutores, encarregados de fornecer ao
cliente ou à cliente – comumente chamado de “aluno” ou “aluna” – os produtos
científicos (RÜSEN, 2007, p. 89).

Esta separação entre ciência da história com a didática é responsável pela
dicotomia entre teoria e prática nos cursos de licenciatura plena em história. É
imprescindível que numa formação de graduação em licenciatura, o profissional fique
incompatibilizado de forma (prática) na sua área de trabalho (sistema educacional).

PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA

Como já vimos que a separação que há entre teoria é pratica na graduação em
licenciatura em história trás inúmeras dificuldades no âmbito do exercício da profissão,
na qual acarretam fobias, desistência profissional etc. a aproximação destas linhas
conceituais é extremamente necessária. Pois uma formação voltada para a realidade do
sistema se faz necessário. Diante desta proposta o Projeto Residência Pedagógica:

[...] a formação de professores é uma ação contínua e progressiva que envolve
várias instâncias, e atribui uma valorização significativa para a prática
pedagógica, para a experiência, como componente constitutivo da formação.
Ao valorizar a prática como componente formador, em nenhum momento
assume-se a visão dicotômica da relação teoria-prática. A prática profissional
da docência exige uma fundamentação teórica explícita. A teoria também é
ação e a prática não é receptáculo da teoria. Esta não é um conjunto de regras.
É formulada e trabalhada com base no conhecimento da realidade concreta. A
prática é o ponto de partida e de chegada do processo de formação. (VEIGA,
2009, p. 27).

Nesta perspectiva, o projeto residência pedagógica criado pela CAPES através da
portaria GAB Nº 38, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. Tem em suas atribuições a
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intenção de articular o distanciamento entre teoria e prática na formação em licenciatura.
Diante desta proposta a pesquisa se deu no âmbito escolar na qual os residentes passam
de forma progressiva a incorporar à prática do sistema educacional brasileiro na formação
IES (Instituição de Ensino Superior) esta proposta fortalece a necessidade de formar
discentes preparados para realidade educacional.
Diante disto, várias metodologias são introduzidas pelo preceptor para
melhoramento didático, tendo em vista a dificuldade de transformar conteúdos em
conhecimento de forma prazerosa e interessante para os alunos. Pois tornar os conteúdos
interessantes foge um pouco da teoria da didática no curso de formação em licenciatura.
Mediante a necessidade de introduzir meios e metodologias que imbrique num
melhoramento neste processo da aprendizagem, o projeto RP, possibilita os discentes a
enxergar as necessidades, as possibilidades e a maturidade profissional para o mínimo
necessário no desempenho da função de professor.
Temos como exemplo a utilização de mídias na oficina de música, retratando a
Ditadura Civil/Militar de 1964 nas perspectivas de apoio e descontentamento social,
retratados por artistas brasileiros, foi uma das experiências no projeto que, possibilitou
um melhoramento no processo de aprendizagem que, permitiu nos alunos uma melhor
assimilação de conteúdo, no qual teve um aproveitamento de 90% de aprovação nos
exercícios de aprendizagem.
Neste mesmo viés, proporcionei um jogo de perguntas (múltiplas escolhas) e
respostas no 7º ano da Escola Judith Barbosa de Paula Rego, Queimadas PB, utilizando
um dado, dividindo a sala em grupos, observei que diante da estratégia houve um
sentimento de competitividade, que resultou numa melhor atenção dos alunos.
Observei que a difícil tarefa de obter a atenção deles havia logrado êxito apenas
numa simples estratégia didática. Após repetir por mais duas vezes, tive a conclusão que
uns dos caminhos para ganhar a atenção e ter um aproveitamento cognitivo satisfatória
na sala com problemas de déficit de atenção era promover e otimizar este sentimento de
competitividade de forma responsável e sadia.
Ao longo da experiência, esta estratégia deu um aproveitamento elevado no
processo de aprendizagem, onde 90% dos alunos compreenderam e assimilaram os
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conteúdos e que, anteriormente a porcentagem não passava de 60%. Conforme o gráfico
abaixo.
Figura: Gráfico 1

APROVEITAMENTO DIDÁTICO
(ANTES) PROJETO RP
ASSIMILAÇÃO DO
CONTEÚDO

10%
30%

ASSIMILAÇÃO PARCIAL DO
CONTEÚDO

60%

NÃO ASSIMILAÇÃO DO
CONTEÚDO

Fonte: Dados adquiridos por avaliações de aprendizagem 7º G Escola Judith Barbosa de Paulo Rego (2019).

Figura: Gráfico 2

APROVEITAMENTO DIDÁTICO (PÓS)
PROJETO RP

10%

ASSIMILAÇÃO PARCIAL DO
CONTEÚDO
NÃO ASSIMILAÇÃO E
ASSIMILAÇÃO PARCIAL DOS
CONTEÚDOS

90%

Fonte: Dados adquiridos por avaliações de aprendizagem 7º G Escola Judith Barbosa de Paulo Rego (2019).

Nestas duas últimas experiências tirei a conclusão que a escolha didática é de
extrema importância, pois ela define o sucesso ou fracasso da missão. Isto implica dizer
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que a atuação do professor em sala de aula não é apenas transmitir seus conhecimentos
diante dos conteúdos. Atuar como professor é entender a necessidade dos alunos de forma
que permita a eles (alunos) a oportunidade de “se encontrarem” no universo da
aprendizagem. Isto implica dizer que a didática ou estratégia didática é a priori o elemento
principal para o sucesso da profissão.
Neste sentido, fica claro que é imprescindível que uma formação voltada para a
prática torna o processo de aprendizagem eficaz. Nesta percepção, o professor tende a
assimilar melhor todo o panorama que envolve o seu campo de trabalho. Deixando as
incertezas que permeiam os licenciados sem experiência em sala de aula.

[...] a busca de uma maior adequação dos conteúdos dessa formação inicial à
realidade prática do magistério, permitindo ao futuro professor tanto a
compreensão do domínio técnico dos principais elementos que modificam a
dinâmica de seus grupos de alunos quanto a dos elementos sociais cuja ação
contextual acaba influenciando a relação educativa (ESTEVE, 1999, p. 118)

A EXPERIÊNCIA COMO FATOR DE SUCESSO NA FORMAÇÃO EM
LICENCIATURA

Como já vimos a prática é o fator principal para obtermos melhoramento didático,
pedagógico e metodológico. A experiência proporciona a segurança necessária para o
exercício da profissão, ela garante o mínimo necessário para a não desistência de carreira
(professor) de possíveis fobias, receios, que permeiam os formandos em licenciatura.
Como em toda profissão, a inexperiência é o calcanhar de Aquiles, uma verdadeira
pedra no sapato. No entanto, esta pesquisa demonstra que a ponte construída pelo Projeto
Residência Pedagógica unindo Universidade e Escolas é uma inovação que quebra este
paradigma da inexperiência que tanto perturba os licenciandos e licenciados.
Dos oitos residentes que participam do projeto RP na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Judith Barbosa de Paula Rêgo, na cidade de Queimadas PB. Na qual fizeram
parte desta pesquisa todos reafirmam que “as experiências vivenciadas na escola tornaram
o exercício da profissão mais leve, prazerosa e gratificante”. Isto implica dizer que a
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experiência não só torna o professor preparado pedagogicamente, psicologicamente,
como também inibe vários receios que há sobre a sala de aula.
Medo de não saber ensinar direito, medo de não atender as expectativas da gestão
escolar, medo de não atender as expectativas dos alunos e tanto outros receios. A
experiência na prática nesta pesquisa demonstra qualificação profissional, na qual
desmontam muitas fobias, fantasmas etc.
O melhoramento didático se dar justamente nos erros e acertos diante da
experiência. E ela que tira todo excesso que prejudica o bom desempenho da profissão
(professor de história). Como diria Paulo Freire:

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da
tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz
educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na
reflexão sobre a prática (FREIRE, 1991).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imprescindibilidade de orientação histórica que todo ser social tem
principalmente na contemporaneidade faz com que o ensino de história tenha uma função
especial na formação de sujeitos e sociedade. Entretanto esta atribuição de função por
muitas vezes fica apenas nas tendências pedagógicas, nas teorizações pedagógicas,
quando não esbarra nas barreias ideológicas políticas como neoliberalismo etc.
Não obstante, a dificuldade de formar professores preparados para tal realidade
(sala de aula) está intrinsicamente ligada a dicotomia entre teoria e prática, como não
bastasse os problemas da aceitabilidade da importância da disciplina (História) a
incompatibilidade da formação/realidade do sistema educacional torna mais difícil ainda
o desempenho dos licenciandos e licenciados do curso.
A experiência é o melhor caminho para o fim destas problemáticas, onde a prática
permite um melhoramento didático, possibilitando significativas melhorias na formação
dos licenciandos como profissional (professor) como nos clientes (alunos). Isto implica
dizer que uma formação (licenciatura) a teoria tem que ser conectar diretamente na
prática.
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Ao longo desta pesquisa a experiência torna-se essencial para o bom desempenho
da profissão. Logo a experiência só pode ser adquirida na prática. Desta forma, só
impossível se sobrepor além das inúmeras dificuldades do próprio sistema, como também
ascender profissionalmente através do fim do distanciamento que há entre teoria e prática,
pondo um fim desta visão dicotômica, e permitindo a construção de uma ponte que liga
os dois conceitos teoria/prática “a experiência”.
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RESUMO
O ensino de história nas instituições públicas sofre com alterações e inconstâncias nos
moldes educacionais acarretando críticas enquanto ao aprendizado dos alunos. Em muitos
casos os professores estão adentrando o espaço escolar de forma despreparada, e na
graduação não perpassam por experiências que vão enfrentar no cotidiano de regência. O
trabalho pretende analisar as experiências que o programa Residência Pedagógica gera na
formação acadêmica dos futuros docentes e a sua experiência em regência escolar.
Pretendemos analisar qual a colaboração que o programa proporciona para os futuros
docentes e para o aprendizado dos alunos. O artigo busca refletir sobre o programa
Residência Pedagógica e suas contribuições na formação dos futuros professores e quais
experiências os residentes serão capazes de absorver e utilizar quando adentrarem
oficialmente no ambiente escolar. Adotamos como fonte de pesquisa em artigos
científicos, teóricos e as experiências já vivenciadas por alunos de graduação em História
que atuam na EMEF Judith Barbosa de Paula Rêgo em Queimadas-PB.
Palavras-chave: Ensino de história. Cotidiano de regência. Residência Pedagógica.
Futuros docentes. Experiências.
INTRODUÇÃO
O ensino de História em instituições públicas brasileiras está passando por
mudanças e na escola tais mudanças provocam descontentamento por parte de alunos,
professores, gestores e demais profissionais da área de educação. A partir desse
descontentamento são gerados debates sobre como implementar inovações no ensino de
história e melhorar a representação que este tem entre os alunos e possibilitar uma
dinâmica no aprendizado escolar de nossos alunos.
Este artigo tem como objetivo analisar o programa Residência Pedagógica, cuja
criação tem finalidade de melhorar a educação escolar pública. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e documental, assim como relato de experiência e pesquisa com residentes
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) campus I de subprojeto de História na
escola EMEF Judith Barbosa de Paula Rêgo em Queimadas-Pb, onde esta escola faz parte
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das ações do Programa de Residência Pedagógica da Universidade Estadual da Paraíba
com fomento da CAPES, cujo subprojeto História campus de Campina Grande tem
atuado. Foi além de tudo, elaborado um questionário com quatro residentes com faixa
etária de idade entre 20 e 32 anos com três deles cursando o quinto período do curso e um
já formado. Três dos entrevistados residem na cidade de Campina Grande-Pb e outro em
Umbuzeiro-Pb.
O artigo busca contribuir com os futuros docentes, apresentando no programa de
Residência as experiências educacionais dos residentes152 inclusos no programa. Sobre
nossa perspectiva entendemos que os residentes devem ser considerados não como
futuros docentes, mas sim como propriamente professores docentes e mais tarde
demonstraremos o porquê dessa conclusão.
Além de tudo, entendemos que é de tamanha relevância apresentar e demonstrar
os moldes de educação inicial de professores quanto as suas experiências adquiridas ao
longo de suas atividades educacionais enquanto docente e quais os benefícios que foi
herdado durante o tempo de contrato, tanto em formação acadêmica, quanto para os seus
conhecimentos no campo da educação do ensino e da formação de professores.
O trabalho aqui representado busca também alcançar e apresentar o programa para
aqueles que se interessam em crescer academicamente e intelectualmente, ou seja,
apresentar o programa aos que um dia talvez desejem adentrar e participar da Residência
Pedagógica, talvez graças ao clareamento que o artigo buscou apresentar sobre a
importância do projeto e mostrar qual é a importância de investir nos projetos
educacionais de nosso país.
Como questão orientadora, elaboramos o seguinte questionamento: procuramos
verificar de que modo a Residência Pedagógica tem contribuído na formação inicial na
experiência de ser docente.

152

O termo residente é atribuído para os estudantes de graduação que estão engajados no programa da
Residência Pedagógica de fomento CAPES.
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FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA EM DEBATE
É de suma importância compreender que é fundamental debater sobre a formação
inicial de professores, porque muitos de nossos estudantes de graduação quando finalizam
o curso de licenciatura, adentram o ambiente de sala de aula de maneira despreparada,
uma vez que nunca presenciaram ou jamais sentiram a sensação de como é ser um
professor de escola pública ou até mesmo privada.
Muitos formandos não imaginam ou não conseguem construir a ideia de como
preparar uma aula (um exemplo claro é de formandos que jamais foram instruídos sobre
a elaboração correta de um plano de aula) em que prenda a atenção de seus mais variados
alunos (entendemos que todo sujeito conta com sua própria subjetividade, particularidade,
experiências etc) e que consiga, além de tudo, fazer com que o seu aluno possa
compreender de forma clara e sucinta o conteúdo apresentado. Muitos docentes recém
formados não fazem ideia de como trazer para dentro de sala a aproximação das
experiências vivenciadas por seus alunos fora da escola. É obrigação de um professor
saber elaborar um planejamento de aula de maneira que prenda e chame a atenção do seu
alunado de forma que traga exemplos próximos da realidade de vida dos seus discentes,
sendo ela social, financeira, política, familiar etc.
Mas como o professor aproximará os alunos dos conteúdos? Essa é uma pergunta
que talvez perpasse na cabeça de muitos de nossos futuros docentes quando questionados
em suas aulas de metodologia (quando o docente se encontra ainda em formação, ou seja,
docente na escola sobre o qual atua e discente da universidade em que o graduando
frequenta), por exemplo, ou quando ouvem ou lêem em algum artigo, livro ou obra
afirmando que um bom professor é aquele que consegue aproximar a realidade do aluno
aos conteúdos a serem ministrados.
Em síntese, como aluno formando do curso de licenciatura plena em História na
Universidade Estadual da Paraíba, eu Jonathan Nunes posso afirmar que esse
questionamento me passou por diversas vezes, por isso acredito que tenho competência
de opinar e relatar sobre como aproximar os alunos e os conteúdos, pois sou participante
do programa de Residência Pedagógica e já presenciei das mais diversas experiências em
sala de aula, tanto na escola de educação básica, quanto na universidade em formação
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superior. Dentro da Residência Pedagógica ministrei aulas/oficinas de música sobre o
período de Regime Militar no Brasil tratando sobre as opressões que esse período causou
para os cidadãos, fossem eles considerados comuns, artísticos ou profissionais da
educação. Além de tudo, foi realizada uma viagem para a cidade de Areia-Pb para
demonstrar como era a senzala e o cotidiano dos escravos etc no período colonial.

Fotografia 1 - Viagem Areia-Pb

Fonte: Desconhecida (2018)

Ainda sobre os graduandos de cursos em licenciatura plena, estes se deparam com
inúmeras dificuldades, inclusive a ausência da realidade de como é ser um professor em
uma escola pública, por exemplo. Ou seja, muitos estudantes de graduação encontram na
universidade a parte denominada de teórica, porém não são inclusos na prática. Muitos
finalizam o curso sem se deparar com o dia a dia e a experiência do que é ser um professor,
então quando se encontram formados e ingressados em uma escola, se deparam com a
realidade e acabam sentindo um impacto e ausência de experiência em que o curso não
ofertou. Isso acaba acarretando profissionais inseguros, por vezes acabam sendo
desestimulados quando batem de frente com a realidade e por isso talvez as aulas, bem
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como o desempenho da turma não seja o esperado, quer seja por professor, alunos, diretos,
gestores e familiares da criança ou adolescente.
Referente à ausência de experiência dos profissionais recém formados ou dos
ainda graduandos, entendemos que os projetos educacionais como no caso a Residência
Pedagógica, possibilitam aos estudantes graduandos adquirirem experiência e
maturidade, tanto acadêmica quanto de vivência. Subprojetos como esse asseguram aos
futuros docentes melhores desempenho em suas universidades e melhora também a sua
forma de lecionar conteúdos. A realidade dita na universidade não tem o mesmo peso
quando nós presenciamos, pois é apenas na prática que iremos defrontar-se, sentir e
descobrir qual é o papel do professor. Vale destacar que, um professor vai além de um
mero transmissor de conteúdos. Um professor deve buscar entender a realidade de seu
alunado, trazer a realidade deste para sala de aula e interagir de forma dinâmica
levantando questões e trazendo posicionamentos, pois um professor não deve buscar a
neutralidade. Ou seja, o docente usará uma pedagogia critica aos conteúdos, ou até mesmo
a pós-critica dos conteúdos, onde não interessaria a busca por neutralidade e entra o
discurso, ao qual nos forma ao longo do tempo e que pode ser mudado.
Referente à aproximação da realidade do aluno com os conteúdos, foi percebido
através das experiências vivenciadas no programa Residência que os alunos interagem na
aula quando o professor deixa de seguir o modelo tradicional de currículo e usa da
pedagogia crítica social aos conteúdos, pois o aluno é provocado e capacitado a pensar
questionando a natureza do mundo e também a sua natureza. O aluno será incentivado a
criticar e não será direcionado a decorar datas e em decorar os considerados grandes e
importantes nomes da História como era no ensino do século XIX com sua visão de
progresso e também de valores direcionados a preservação da ordem e à obediência
hierárquica.
Enfim, percebemos, além de tudo, que o professor sobre o qual procura conhecer
os arredores dos alunos e que procura também conhecer qual a visão e o grau de
conhecimento que determinados alunos apresentam sobre o possível tema a ser aplicado,
equiparando questões levantadas em salas de aula sobre determinado conhecimento
histórico, aproxima o professor dos alunos e assim, liga de forma efetiva os alunos ao
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conteúdo ministrado, atingindo o grau de interação de professor, mais aluno, mais
conteúdo e sendo então realizada uma aula totalmente dinâmica.
Fotografia 2 - Dinâmica em sala

Fonte: Jonathan Nunes (2019)

Outra maneira de interagir com os alunos, vale salientar que foi percebido também
através das experiências presenciadas e vivências por nós participantes (estamos nos
referindo aos residentes que aqui serão apresentados em uma entrevista) do programa foi
criação de jogos, tanto em sala de aula, quanto fora dela, pois o aluno não é estimulado a
pensar apenas no ambiente de quatro paredes.
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Fotografia 3 - Criação do jogo e realização

Fonte: Joyce Kelly (2019)

Junto com outro residente153 de História realizamos uma dinâmica em sala para
alunos do 7° ano com idades entre 11 e 13 anos, sobre o qual todos os alunos interagiram,
e além de tudo criamos um jogo de perguntas e respostas levando os alunos para a quadra
esportiva da escola e tivemos um resultado melhor do que o esperado, pois percebemos
que os alunos se prepararam para a “brincadeira” e responderam muito bem as perguntas
elaboradas, inclusive algumas consideradas difíceis para o grau de maturidade e idade das
crianças participantes.
A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E A EXPERIÊNCIA DE SALA DE AULA
O programa denominado de Residência Pedagógica do Governo Federal de
fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal ao Nível Superior (CAPES) foi

153

Residente mencionado no texto: Joalisson Jeronimo da Silva estudante de licenciatura plena em
História na UEPB Campus I em Campina Grande-Pb. O residente atua na escola E.M.E.F Judith de Paula
Rêgo e atualmente se encontra no 5° período da graduação e foi um dos escolhidos à participar do
questionário elaborado.
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criado com o intuito de “induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura” (CAPES, 2018), de modo que o graduando de ensino superior de
universidades públicas que se encontram na segunda metade do curso, lecione na escola
pública (de educação básica) com a parceira da universidade e do programa.
Quando o discente da universidade passa a lecionar na escola de educação básica,
este receberá o auxílio do professor da escola que é denominado de preceptor, de modo
que este orientará o aluno da universidade acerca de como será o dia a dia de regência em
sala de aula. O preceptor, além de tudo, dará conselhos e vai trazer consigo um pouco da
experiência já vivenciada por ele no ambiente escolar junto com demonstrações e
resultados de como realmente é atuar em sala de aula e mostrará a importância de um
professor qualificado e bem preparado para a regência escolar, principalmente no que diz
respeito à qualidade de ensino e aprendizado dos alunos.
O objetivo do programa Residência Pedagógica, bem como de todos os outros
projetos da CAPES, é garantir que os cursos de licenciatura assegurem que os futuros
docentes de educação básica desenvolvam habilidades e estratégias que forem adquiridas
ao longo do programa de modo que se encontrem capacitados após a formação acadêmica
quando forem adentrar novamente o ambiente de sala de aula, porém já formados
academicamente.
O projeto da Residência almeja também que os futuros docentes/já docentes,
abranjam de competência adequada para lecionar, para que assim possam garantir que os
nossos alunos estejam recebendo conteúdos de maneira dinâmica e qualitativa, de modo
que estejam preparando os futuros discentes de nossas universidades e que estes adentrem
o universo acadêmico de forma madura e com bagagem considerável de conteúdos.

RELATO DOS RESIDENTES
Neste tópico, refletiremos a partir das narrativas de residentes na EMEF Judith
Barbosa de Paula Rêgo sobre suas experiências pedagógicas. Inicialmente perguntamos
como tem sido a experiência na Residência Pedagógica. Quando perguntamos sobre a
experiência ocasionada através da Residência, Débora respondeu que “A maior
dificuldade foi talvez não saber como fazer, mas quando entrei para o Programa, entendi
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que só a prática traria aprendizado” (DÉBORA, 2019). Podemos identificar a partir da
fala de Débora que a prática de sala de aula é importante para a formação educativa do
professor (a). Deste modo, a prática associada a teoria demonstra que a teoria sozinha não
constrói e não dará suporte a construção do docente, mas sim através da prática de sala
de aula, juntamente com a teoria. A este mesmo respeito, Jair enfatiza: “Tem propiciado
uma experiência com a realidade do sistema educacional, diante da heterogeneidade
cultural, cognitiva, emocional, no âmbito que abrange alunos e colegas de profissão,
permitindo uma melhor assimilação do exercício da profissão” (JAIR, 2019). Partindo da
fala de nossos colaboradores, chamamos atenção quando Veiga (2009) mostra que:
[...] a formação de professores é uma ação contínua e progressiva que envolve
várias instâncias, e atribui uma valorização significativa para a prática
pedagógica, para a experiência, como componente constitutivo da formação.
Ao valorizar a prática como componente formador, em nenhum momento
assume-se a visão dicotômica da relação teoria-prática. A prática profissional
da docência exige uma fundamentação teórica explícita. A teoria também é
ação e a prática não é receptáculo da teoria. Esta não é um conjunto de regras.
É formulada e trabalhada com base no conhecimento da realidade concreta. A
prática é o ponto de partida e de chegada do processo de formação. (VEIGA,
2009, p. 27).

Podemos perceber através de Veiga o quanto é importante a prática em sala de
aula para a formação docente recorrente a teoria-prática e que a teoria necessita da prática,
bem como a prática necessita da teoria.
Ainda no tocante a prática e teoria junto com o relato de experiência dos residentes
na escola em Queimadas-Pb, Amanda relatou: “A experiência tem sido maravilhosa, e
por vezes desafiadora, pois na academia aprendemos mais a teoria e a prática que de fato
é a realidade só aprendemos indo para a sala de aula” (AMANDA, 2019). Percebemos
mais uma vez que os residentes encontram dificuldades em conectar teoria e prática,
demonstrando que a Residência Pedagógica é um meio educacional que proporciona o
caminho e o eixo mediador de realizar a junção da teoria e prática no tocante a vivência
em sala de aula como docente. Como comprovação da importância da Residência,
Joalisson citou:
“Uma experiência muito boa, visto que a residência pedagógica insere o
discente na escola e toma consciência da realidade educacional, sobre o qual
“enfrentará” no futuro. Outro fator positivo da residência é que esse programa
nos proporciona fazer com que a escola se torne um laboratório de pesquisa,
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onde o discente possa testar estratégias educacionais e ver se elas surtem efeito
ou não no ensino educacional.” (JOALISSON, 2019)

Enfim, compreendemos a partir da fala dos residentes como é importante a prática
em sala de aula para a formação do professor.

MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE O QUESTIONÁRIO APLICADO
Analisando o questionário dos residentes atuantes na escola da educação básica
que se encontra localizada na cidade de Queimadas-Pb, percebemos que a Residência
Pedagógica muito tem contribuído para a formação acadêmica e profissional destes
futuros docentes, pois verificamos que ambos os residentes afirmaram através do
questionário que a experiência na Residência está colaborando na vida destes, uma vez
que, relatam sobre a dificuldade de relacionar a teoria com a prática e afirmam que a
Residência proporciona nessa relação boas experiências, uma vez que relatam sobre a
dificuldade de ligar a teoria com a prática e afirmam que a Residência proporciona essa
ligação.
Outro aspecto positivo é que os beneficiados não são apenas os futuros docentes,
pois através do Programa os jovens estudantes universitários tentam levar aulas mais
dinâmicas e menos rotineiras (estamos referindo ao modelo tradicional de ministrar aula
e ao modelo de aprendizagem das crianças). Como já citado, nós residentes temos a
oportunidade de levar pra sala de aula a visão critica aos conteúdos, seja ela em análise
de alguma determinada música ou sobre algum conteúdo e figura no livro etc. Além de
tudo, foi citado o exemplo de realizar uma aula fora das quatro paredes como foi o caso
da criação de jogos e realização em quadra ou até mesmo em uma viagem para a cidade
de Areia-Pb.
Enfim são múltiplos os benefícios que o programa possibilita, tanto para os
residentes, quanto para as crianças que estão sendo orientadas através destes (os
residentes). Claro que existem dificuldades, como é o caso da dificuldade de locomoção
dos residentes que moram na cidade de Campina Grande, onde precisam se deslocar
através de lotação pública (pagando passagem), sem contar com a distância e horário de
saída e chegada, tanto de casa como na escola. Um dos colaboradores situa-se na cidade
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de Umbuzeiro-Pb, sobre o qual esta cidade faz divisa com o Estado de Pernambuco, ou
seja, aparentemente este é o que mais tem dificuldades a respeito da locomoção.

IMPORTÂNCIA

DA

RESIDÊNCIA

PEDAGÓGICA

NA

FORMAÇÃO

DOCENTE E COLABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
O projeto do Governo Federal de autoria da CAPES, muito está contribuindo para
a qualidade de formação dos futuros docentes, uma vez que, proporciona aos residentes
as mais diversas experiências que um ambiente de sala de aula pode ofertar. Segundo
minhas experiências e relatos dos colaboradores questionados foi possível enxergar que
através da Residência os futuros docentes estão adquirindo experiência formativa e que
muito está colaborando na formação e vida destes, apesar de algumas dificuldades
encontradas. Além de tudo, a Residência nos proporciona abertura em participação de
congressos, artigos e projetos. Para que tudo isso ocorra, a bolsa que é ofertada muito
colabora, pois os residentes necessitam de locomoção e investimentos de formação, como
no caso a participação de congressos, de tal modo que muitos cobram taxa de
participação.
Em suma, a partir do questionário aplicado percebemos que muito colaborou para
o respectivo trabalho, pois a partir dele experimentamos de relatos e narrativas de
colaboradores que presenciam o ambiente de sala de aula a partir do projeto Residência,
demonstrando a importância que esse molde educacional proporciona na formação de
nossos futuros docentes.
Enfim, compreendemos que a Residência Pedagógica proporciona um vasto
campo de aprendizagem, pois através dela somos possibilitados e encorajados a trazer
para o alunado aulas não tradicionais e sim aulas inovadoras que tragam aulas dinâmicas
de modo que estimule o pensamento crítico dos discentes de educação básica, como o
exemplo da oficina de música sobre o Regime Militar, as aulas extra sala sendo em
viagens ou arredores da escola. A criação de jogos também é uma estratégia para
estimular o alunato e melhorar o aprendizado destes.
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Por fim, percebemos que os residentes também estão satisfeitos com as
possibilidades e leques que o projeto oferta e vemos que eles pensam na Residência como
uma forma de adquirir a prática de sala de aula.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo construir uma analise sobre a importância da
vivencia em sala de aula para formação e as práticas e os saberes dos professores dos
cursos de licenciatura, especialmente daqueles que assumem disciplinas e atividades
destinadas à formação pedagógica proposta por programas como de Residência
pedagógica. Diante das transformações que ocorrem em nossa sociedade e
consequentemente na Educação, o professor tem o seu papel resignificado. Deste modo,
percebemos que a atuação no meio educacional é ampla e complexa mediante a
pluralidade cultural e a diversidade. Evidenciando a existência de uma lacuna muito
grande entre a proposta dos cursos de formação inicial e a prática pedagógica do professor
muitos docentes se sentem despreparados ao se depara com desafios que a profissão
impõe, exibindo a relevância da participação programas que resultem em melhoria na
qualidade de profissionais. Em síntese, que trabalhe em conjunto com a unidade teoriaprática, articulando de forma adequada formação inicial e continuada.
Palavras-chave: Formação; processo de ensino- aprendizagem; Desafios; Residência
pedagógica.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo relatar os desafios na formação de
professores que ultrapassam fronteiras de espaço e tempo. No caso da formação inicial,
as dificuldades de articular necessidades formativas oriundas do campo de atuação às
possibilidades dos cursos que formam o professor se mantêm. O ambiente escolar, ou
seja, a sala de aula é o resultado de múltiplas interações e multiculturas. Sua
complexidade é algo que, há tempos, desafia o professor, especialmente os que estão
iniciando academicamente, que necessitam de tempo e de oportunidades para aprender.
Essas conjecturas levam a refletir sobre o papel da licenciatura num processo de
formação que envolve mais do que a dimensão profissional do futuro professor. O
discente ao ingressar na universidade acredita que a universidade fará dele um professor.
Ao longo do curso, as perspectiva acerca desta crença vão se desmitificando e ao se
deparar com fato de que os docentes assumem inúmeras responsabilidades intelectuais,
sociais, políticas e práticas que demandam inúmeras reflexões e decisões. Quando
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ingressarem no mercado de trabalho e, independentemente do nível de ensino, eles terão
de lidar com as dificuldades e situações difíceis para se desenvolverem profissionalmente
no campo da atuação docente.
Embora, que a formação inicial sozinha não dê conta de formar o professor para
atuar num ambiente marcado pela imprevisibilidade e por constantes mudanças, pode
propiciar a construção de bases sólidas para aprendizagens futuras. O futuro professor
adquire conhecimentos que compõem seus quadros referenciais para a profissão que é
disposta, por vezes em projetos de formação.
No caso deste estudo focamos no programa Residência Pedagógica, subprojeto
História campus I da Universidade Estadual da Paraíba financiado pela Capes 154, tendo
na sua proposta que os professores residentes 155frequentem um centro de excelência da
educação básica no qual eles realizam atividades teórico-metodológicas, que proporciona
a vivenciar a pratica antes de finalizar o curso, tendo como analise o relato de experiência,
em uma turma de ensino fundamental II na escola Municipal Judith Barbosa de Paula
Rego na cidade de Queimadas-Pb.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PRÁTICA DOCENTE
A formação acadêmica de professores é o momento de construção e conhecimento
da sua área de atuação e suas especificidades que durante sua trajetória profissional que
será construída e reconstruída através de seus conhecimentos conforme a necessidade de
utilização destes, suas experiências e seus percursos formativos e profissionais repercute
nas ações iniciais da profissão.

O

que

transforma essencial os debates sobre a temática, entretanto, a preocupação com
licenciaturas, consequentemente com formação de professores passou a ser evidenciada,

154

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal ao Nível Superior.
O termo residente é atribuído para os estudantes de graduação que estão engajados no programa da
Residência Pedagógica de fomento CAPES.
155
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sobretudo, após o Regime Militar que estava instaurado no país desde início da década de
80. Essa reflexão possibilitou um novo olhar sobre os currículos escolares acarretando
em mudanças nas propostas nacionais do conhecimento histórico escolar, ampliando as
maneiras de ministrar as aulas não apenas pensando na transmissão de conhecimentos,
mas sim criando condições para que o alunato se reconheça como sujeito histórico e
social.

Ademais, as discussões em

torno da formação docente, tanto de professores da educação básica, como universitária,
atuam em volta de questões fundamentais sobre a dimensão pedagógica do ensino e da
educação em geral. Com as inúmeras modificações sociais e suas reflexões, os saberes
apontados como importante na licenciatura, por vezes, não consegue dar conta de toda a
complexidade da profissão.
Neste sentido, a inserção do professor na sala de aula e em outros espaços
educativos obriga o profissional a gerar ou produzir saberes quando articula adequado
utilizando criativamente seu reservatório de saberes num determinado contexto em que
está inserido.
É importante reconhecer a insuficiência de conexão entre os saberes aprendidos
no processo formativo em torno de aplicabilidade, o que torna cada vez mais deficiente
esta dimensão, em que a teoria e a prática devem esta interligada, ou seja, os
conhecimentos científicos acadêmicos devem fazer sentido e significado tornando
possível constatar a sua relação com ações cotidianas em atuação em sala de aula.
Os cursos superiores tendem voltar-se para caráter científico, para formação de
futuros mestrandos focando diretamente no campo de pesquisa. Este caráter acaba
distanciando da educação básica, que segundo Guarnieri (2005, p. 09) “[...] os problemas
da prática docente, para esse modelo, podem ser resolvidos mediante o uso do
conhecimento produzido pela investigação científica, que é considerado útil para orientar
tal prática”. Deste modo, faz-se necessário a mediação dos saberes em que as concepções
teóricas sejam concebidas em relação ao ensino tendo em sua prática reflexiva.
Durante a graduação a constituição e o incentivo de políticas que garantam uma
formação fundamentada no trabalho auxiliadora, partindo da valorização dos
profissionais da educação, tornam-se imprescindível uma vez que, a desmotivação
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profissional, mediante ao desprestigio social e falta de renumeração que se configura um
desafio na sociedade, o fato e que os docentes assumem inúmeras responsabilidades
intelectuais, sociais, políticas e práticas que demandam inúmeras reflexões e decisões.
Deste modo, e fundamental uma formação de professores que também segue a trajetória
de estar atenta às demandas oriundas da sociedade.
O professor enquanto sujeito que interage com o ambiente escolar em diferentes
contextos de trabalho, exerce uma função de intérprete dos processos de ensinoaprendizagem. No entanto, nota-se que na graduação a uma preocupação com produção
de conhecimentos, enquanto que os professores estão preocupados em satisfazer a
demandas praticas imposta pela sala de aula. A tarefa de entender relação entre as
questões teóricas e as práticas de maneira mais integrada ampliaria para uma visão mais.
[...] globalizada da função social de cada ato de ensino, sempre confrontada e
reconstruída pela própria prática e pelo trato com os problemas concretos dos
contextos sociais em que se desenvolvem, poderia ser a chave de toque que
acionaria uma nova postura metodológica. (GATTI, 1997, p. 57).

Os futuros docentes necessitam de uma formação sólida que englobe
conhecimentos pedagógicos e históricos na perspectiva de uma educação construída na
mediação e na troca de conhecimentos. O que possibilita uma abordagem crítica e
autônoma da vivencia na escola em seus amplos contextos e dos próprios saberes prévios
dos educandos.
Na licenciatura o futuro professor se sente despreparado, sozinho, enfrentar as
condições difíceis e cotidianas em sala de aula, ambiente que há tempos desafia o
educador especialmente os novatos. O que é evidenciado na escola, logo nas primeiras
aulas, as dificuldades do professor iniciante em desenvolver aquilo que caracteriza a sua
função tornam-se evidentes (LIMA, 2004). Deste modo, graduandos que estão no
processo de aprender pra educar, necessitam de tempo e de oportunidade para aprender.
Dominar técnicas e teorias de ensino, ou processos didático-pedagógicos, ou
mesmo conteúdos não é suficiente. É necessário compreender a dinâmica do ambiente
escolar onde os processos educativos acontecem e dentro da qual tais processos têm
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sentidos e aplicabilidade a classe, ou seja, os alunos devem realmente compreendam o
conteúdos ministrados.
E imprescindível, refletir, analisar e criar espaços de prática, propostas
colaborativas que viabilizem e oportunizem a formação continuada de professores e da
construção de identidade docente. Que trabalhe em conjunto com a unidade teoria-prática,
articulando-as de forma adequada, e sendo posta em execução com maior frequência nos
cursos de licenciaturas, pois são saberes necessários para formação, ações essas possíveis
com a participação de programas de formação.
Ao integrar seus conhecimentos, articulando-os na prática docente. São pontos
fundamentais para formação, em linhas gerais os estágios supervisionados consistem em
uma oportunidade de o aluno aproximar-se da realidade profissional com a qual lidará,
ampliando seus referenciais sobre a identidade profissional. No entanto, devem ser
considerados a necessidades dos programas de formação como da residência pedagógica
que proporciona os saberes da docência e as posturas necessárias.
A Residência Pedagógica refere-se ao período diferenciado de atuação
profissional, o que lhe conferem um caráter diferenciado, além de da carga horária
ampliada para realização das práticas nas instituições de ensino, possui um período prédefinido de encontros de reflexão sobre a prática docente e atuação em parceria com um
professor regente, que dará a orientação supervisionara, não contando com uma etapa ou
avaliação com atribuição de notas como no estágio.
Um projeto constituído pela CAPES criado em 2011 e implantado em 2012 tem
na sua proposta que os professores residentes frequentem um centro de excelência da
educação básica esse enfrentamento com o espaço de seu futuro ambiente profissional,
que vai desde a observação a práticas profissional e contatos com professores que atuam
na educação básica por anos proporcionará com experiência no exercício da docência,
trarão os questionamentos, troca de conhecimentos e as reflexões necessárias à sua
maturação profissional. O que segundo o que confere edital CAPES 06/2018.

[...] A residência pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do
aluno de licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e experimentação
de situações concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que depois
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servirão de objeto de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. Durante
e após a imersão o residente deve ser estimulado a refletir e avaliar sobre sua
prática e relação com a profissionalização do docente escolar, para registro em
relatório e contribuir para a avaliação de socialização de sua experiência como
residente. (Edital CAPES, 06/2018)

Deste modo, os alunos trazem para sua formação uma série de temas, experiências,
percepções e dúvidas a respeito da prática vivenciada nas escolas. O que poderá ser
compartilhados. Nessa perspectiva, é essencial pensar nas formas de garantir uma
formação que desenvolva habilidades e competências para futuros professores na
docência e que esses profissionais tenham condições de continuar a aprender durante sua
carreira.
Compreendendo docente, como profissional do saber, deve considerar a dimensão
ética do trabalho, construindo uma reflexão sobre a função do professor e de seus
conhecimentos refletidos nos alunos e nos familiares. Nono (2011, p.17) deixa claro em
seu texto que “[...] o elemento de descoberta tem a ver com o entusiasmo do iniciante,
com o orgulho de, finalmente, ter sua própria classe, seus alunos, e fazer parte de um
corpo profissional”. Desta forma, na fase inicial da carreira as atitudes, euforias e
frustrações estarão presentes nas primeiras vivências no contexto escolar.

RELATOS DE EXPERIENCIA DE SALA DE AULA
O primeiro dia de aula gera grande preocupação ao professor iniciante. Dentro das
aflições que circunda primeiro dia em uma escola como professor, varia da necessidade
de passar segurança aos alunos,mostrar a eles que podem ter um bom conviveu ser amigo
deles,ou seja, a postura que se expressara em sala de aula e expor o conteúdo de maneira
simples e objetiva, para que possa sair da sala de aula e colher excelentes resultados e
refletido sobre suas escolhas e atitudes.
As primeiras atividades da residente do curso de licenciatura plena em História da
universidade Estadual da Paraíba, Joyce Kelly Lima Carolino natural de Campina Grande
– Pb na escola Municipal , foi o reconhecimento do ambiente e consequente a observação
das aulas das aulas ministradas pelo seu preceptor que possibilitou a analise da dinâmica
em sala de aula do ensino fundamental para em seguida ir para prática.
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No entanto, mesmo com observação inicial e o apoio dos profissionais da
instituição, a aflição de ministrar as primeiras aulas é presente, a prática no ensino dos
conteúdos e a relação-interação com os alunos no cotidiano escolar que essa experiência
proporciona. Cria expectativas, a responsabilidade atribuída de transmitir os conteúdos
para o alunato favorecendo o acesso dos alunos ao conhecimento científico sistematizado,
proporcionando sobre este, atos reflexivos e práticos.
A construção e preparação de planos de aulas que permitem trabalhar o conteúdo
da maneira melhor possível, distribuindo o conteúdo no tempo estabelecido. Mesmo com
apoio do preceptor orientando como fazê-los, necessitam de muito empenho e
responsabilidade para que se tenha um bom desempenho, pois, “As primeiras semanas do
ano letivo são críticas, pois é quando os professores tentam prevenir os problemas de
gestão, adotando e comunicando regras e procedimentos” (GAUTHIER, 2013, p. 244).
Desse modo, durante a adaptação inicial surgem muitos questionamentos e
necessidades como de estabelecer as relações entre os conhecimentos teóricas e o
conhecimento prático que os alunos necessitam e um desafio, além da necessidade
aperfeiçoar sua habilidade de expressão oral em contexto que eles compreendam o que
esta sendo debatidos. Entretanto, aos poucos vai se estabelecendo reconhecimento da
turma e percebendo a heterogeneidade do nível de conhecimento que se mostra muito
acentuada, levando a desenvolver uma maneira de contornar essa situação.
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Figura 6: Explicação do conteúdo

Fonte: Amanda Cavalcante (2019)

Na Figura 1, acima remonta uma aula expositiva dialogada ministrada na 7°ano
do ensino fundamental na disciplina de história, turma dividida com outra residente, que
com passar do ano letivo e conhecimento da dinâmica a sala cria uma sintonia ao se
adaptar que possibilita uma melhor transmissão dos conteúdos ministrados durantes as
duas aulas semanais.
Desta maneira, a escola proporciona o espaço físico e com ele saberes que nos
possibilitam sair do abstrato, das salas da Universidade e partir para a prática de forma
educativa. Dessa forma, “As transformações das práticas docentes que só se efetivarão se
o professor ampliar sua consciência sobre sua prática, a de sala de aula e a da escola como
um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade”.
(OLIVEIRA, 2008, p.13). Aprendizados que ficaram marcados para uma prática
profissional futura, proporcionada na formação através dessa vivência que foi um
elemento norteador da prática docente.
Com o passar do tempo, a articulação em sala é melhorada e a timidez é vencida,
graças às diferentes técnicas utilizadas em classe, um maior contato com os alunos, os
formadores começam a perceber as dificuldades destes buscando com outros professores
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e colegas mais experientes métodos que os ajudem a conciliar da melhor forma a teoria e
a prática na sala de aula. Experiência proposta como essas por programas de formação a
docente que permite uma melhor atuação profissional consequentemente, melhor
conviveu com os alunos.

Figura 7: Culminância do período junino

Fonte: Amanda Cavalcante (2019)

As datas dos eventos escolares e apresentações culturais, disponibilizam um canal
de maior interação do alunato e os professores, não se restringindo contado apenas com
a exposição dos conteúdos, possibilita um melhor desempenho dos alunos ilustrados pela
figura 2, e a criação de laços essenciais para o desenvolvimento pessoal e intelectual do
aluno e uma boa comunicação.
Portanto, atuar no ensino fundamental por meio do programa de formação a
residência pedagógica essencial para a formação e atuação, para a consciência que é na
compreensão dos conteúdos está o alicerce da educação do sujeito e de condições
favoráveis para um caminho mais fácil e prazeroso de sua jornada como aprendiz, ainda
salientando que é nesta trajetória surgem muitas incertezas, porém também identificamos
a afirmação da escolha da profissão.
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Ressaltamos que, aprender e reaprender os conteúdos a serem dados, formular e
corrigir trabalhos e provas, entre outras atividades que precisam ser desenvolvidas para
se manter um bom curso, necessitam de muito empenho e responsabilidade para que se
tenha um bom desempenho tanto enquanto alunos de graduação, quanto como formadores
uma vez que ao conciliar a teoria e pratica enquanto esta em curso proporciona maiores
reflexões e escolhas para sua carreira.
A reflexão sobre a prática docente e sobre as relações que permeiam o ambiente
escolar permite uma análise aprofundada do que é ser professor. Essa reflexão aliada a
participação de programas de formação em docência acarreta, logo na formação inicial, a
aproximação dos estudantes de licenciatura com a realidade escolar. Diante disso, os
residentes poderão utilizar esse conhecimento e a experiência no futuro exercício da
profissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo, refletir acerca da formação de professores é um processo necessário,
principalmente no que tange a formação inicial. A ação docente envolve aspectos
objetivos e subjetivos que são adquiridos ao longo do tempo, e até mesmo, com a
experiência prática. Desta forma, o contato com a prática desde o início da formação para
a docência se faz salutar para que o futuro professor se reconheça na profissão e consiga
relacionar os aspectos teóricos aos práticos. Sendo assim, o presente artigo, apresentou a
experiência de graduanda em história que provocou a curiosidade e o interesse frente aos
desafios que a carreira docente impõe.
E imprescindível, a necessidade de uma formação de profissionais que reflita
sobre o seu fazer, que sejam capazes de confrontá-lo com os saberes teóricos, construídos
na academia e que construam fazeres, a partir desses confrontos, para que dessa forma
possam enfrentar os desafios que surjam no cotidiano do seu exercício profissional.
Observando, ainda, que relacionar a teoria e prática é fundamental, uma vez que, elas não
podem ser separadas, pois fazem parte do mesmo corpo.
Com auxilio de programas de formação como de Residência Pedagógica que vem
buscando o aprimoramento da formação docente por meio da necessária articulação entre
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o que os alunos aprendem na universidade e o que experimentam na prática da residência,
considerando que justamente um dos aspectos mais importantes em relação à formação
docente é proporcionar ao aluno oportunidades para que desenvolva a capacidade de
relacionar teoria e prática docente. A experiência, considerando que apenas informações
não garantem experiência.
A relação professor-aluno também foi algo preponderante nas observações, pois
é por meio dela que se alcança o domínio de turma e se criam vínculos que facilitam o
processo de ensino e aprendizagem. Mais do que somente transferir conhecimentos, o
professor precisa criar condições para a construção de conhecimentos pelo aluno. Foi a
partir desta experiência que se avaliar e verificar os diferentes aspectos imprescindíveis à
atuação docente.
Desta forma, o estudo realizado evidencia que a imersão na prática, no período de
formação inicial é essencial para a formação de um professor crítico, reflexivo e
autônomo, que valoriza a teoria como elemento inerente à prática, e que reconheça a
necessidade do estudo permanente no que tange aos conteúdos curriculares. A
aproximação do professor em formação com o ambiente real da sala de aula pode vir a
construir um processo de formação de professores mais sólido, íntegro e que acompanhe
as mudanças sociais que envolvem as gerações e o torne um pesquisador permanente.
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RESUMO
A formação de professores no Brasil enfrenta desafios históricos: a falta de métodos para
a inclusão de alunos das comunidades periféricas, como também a de alunos deficientes
e de formas que auxiliem a utilização das tecnologias digitais na educação. Foi pensando
nestas questões que o programa Residência Pedagógica surgiu, entre seus objetivos,
encontra-se uma busca pela aproximação mais eficaz entre a teoria e a prática, que forme
professores na perspectiva crítica-emancipadora. Este artigo tem por objetivo discutir
sobre a formação inicial de professor de história, na perspectiva da Residência Pedagógica
no subprojeto História campus I da Universidade Estadual da Paraíba, nele discutiremos
com base em relatos na experiencia em sala de aula. Nesse sentido, partindo das
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considerações proposta por Cruz, Silva (2018), Caimi (2017) e Carvalho, Sasseron
(2018), nosso campo teórica se situa nas discussões relativas a formação de professor.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com relatos de experiencia em que refletiremos
sobre a formação de professores viabilizada pelo Programa Residência Pedagógica,
salientando os desafios enfrentados por professores em formação. Partimos de
apontamentos advindos de nossa observação e experiência pessoal na sala de aula do
ensino fundamental enquanto bolsista da Residência Pedagógica, visto que, enquanto
residentes nos atentamos para uma série de questões que serão debatidas no decorrer deste
texto. Consideramos importante trazer o debate da formação inicial em história a partir
do olhar sob a Residência Pedagógica, pois ela é um espaço de educar e formar.
Palavras-chaves: Formação de Professor. História. Residência Pedagógica. Ensino
Fundamental.

INTRODUÇÃO
Este estudo aborda sobre a importância do programa de Residência Pedagógica,
na formação inicial de História, apontando aspectos relativos aos desafios de educar e
formar em sala de aula de história do ensino fundamental e como os processos educativos
escolares, contribuem para a formação do graduando e da graduanda em História.
Trata-se de um artigo de reflexão, com base na experiência de docência na escola
básica, da rede pública da cidade de Campina Grande – PB, Escola Municipal de Ensino
Fundamental, onde a partir da relação com a história, é possível perceber uma ação
formativa a partir da experiência com o espaço escolar. Consideramos que na graduação,
a vivência com a prática escolar, com o mundo da escola permite múltiplos aprendizados
do educando, possibilitando a ampliação de sua formação enquanto historiador e
historiadora.
A formação de professores no Brasil enfrenta desafios históricos: a falta de
métodos para a inclusão de alunos das comunidades periféricas, como também a de alunos
deficientes e de formas que auxiliem a utilização das tecnologias digitais na educação.
Foi pensando nestas questões que o programa Residência Pedagógica surgiu,
entre seus objetivos, encontra-se uma busca pela aproximação mais eficaz entre a teoria
e a prática, que forme professores na perspectiva crítica-emancipadora.
446

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Este artigo tem por objetivo discutir sobre a formação inicial de professor de
história, na perspectiva da Residência Pedagógica no subprojeto História campus I da
Universidade Estadual da Paraíba, nele discutiremos com base em relatos na experiência
em sala de aula. Nesse sentido, partindo das considerações proposta por Cruz, Silva
(2018), Caimi (2017) e Carvalho, Sasseron (2018), nosso campo teórica se situa nas
discussões relativas à formação de professor.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com relatos de experiencia em que
refletiremos sobre a formação de professores viabilizada pelo Programa Residência
Pedagógica, salientando os desafios enfrentados por professores em formação. Partimos
de apontamentos advindos de nossa observação e experiência pessoal na sala de aula do
ensino fundamental enquanto bolsista da Residência Pedagógica, visto que, enquanto
residentes nos atentamos para uma série de questões que serão debatidas no decorrer deste
texto.
O cenário educacional no Brasil atualmente apresenta tensões em questões de
planos de estudos a ser repassados em sala de aula, desta forma, surge a Residência
Pedagógica como forma de aprimorar o conhecimento, passando por etapas de formação,
observação e regência na sala de aula durante a graduação, que elevam as habilidades e a
capacitação dos novos professores nas áreas de estudo e o aproveitamento das turmas para
a elaboração de pesquisas.
Por tanto, o texto se divide em tópicos e cada um deste fica responsável por
transmitir uma idéia sobre o tema. O primeiro trata sobre a contextualização da
Residência Pedagógica, mostrando os processos que se deram para que fosse discutida a
importância por alguns senadores, para que a educação e a formação dos residentes em
História fosse bem sucedida. Propondo alguns projetos que beneficiariam e estimulariam
os historiadores em pesquisas e interesses acadêmicos, ficando explicito dois tipos de
Residência a Pedagógica e a docente, ambas com finalidades parecidas porém com
perspectivas criticas entre elas.
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No segundo tópico foi abordado como o ensino e aprendizagem deve ser repassada
para os alunos, como forma de contemplar com o conhecimento e ser repassado da
maneira correta, pois além do trabalho acadêmico tem que existir um trabalho social
voltado para ensino básico e fundamental, visando estabelecer experiências e praticas
social por meio de estágios ainda na graduação, para que os acadêmicos se acostumem e
possam exercer o papel do professor em sala de aula, proporcionado pelo período de
regência supervisionado e orientado pelo preceptor. Como forma de estimular o
licenciando a desenvolver sua oratória e sua comunicação em sala, formando futuros
graduados capacitados.
O terceiro tópico foi destinado a relatar minha experiência como acadêmica em
História sobre o tema, expondo meu ponto de vista a cerca do mesmo e relatando sobre
como é ser uma acadêmica de historia, o trabalho desenvolvido nos estágios e como a
Residência Pedagógica será essencial na minha formação.
Assim trata-se em avaliar como funciona a política educacional no Brasil,
enfatizando a importância que a Residência Pedagógica tem na formação do professor de
História, e buscando sintetizar o conteúdo com pesquisas e relatos de experiência para o
desenvolvimento do artigo.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE RESIDÊNCIA PEDAÓGICA

A discussão acerca da questão da Residência Pedagógica na Educação, descreve
Silva, Cruz (2018), é algo antigo, pois surgiu através de uma proposta lançada pelo
Senador Marco Maciel, sendo este principal avanço na formação das categorias de
residências educacionais, que após ser implantada, haveria exigências de certificado de
aprovação para professores de ensino fundamental. Propondo ser possível uma melhor
formação de docentes, estes de ensino infantil ao ensino fundamental, após formação e
capacitação exigida em cursos pedagógicos e de licenciatura.
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Nesse contexto Silva, Cruz (2018), relata que, em 2012 um Senador do Mato
Grosso, Blairo Maggi, faz uma adaptação a antiga PLS 227 esta proposta anteriormente,
como citada acima. Magg lançou a PLS 284/12, porém mudou alguns aspectos da
proposta, se denominava Residência Pedagógica. O novo projeto não iria prevê a
residência como pré-requisito essencial, esta como forma de não impedir que os docentes
que não tiveram oportunidades dessa formação, de atuar na educação básica. A PLS
previa o acesso a certificado de aprovação na Residência, e este poderia ser usado como
requisito importante para seleção de professores das redes de ensino, como no contexto
dos concursos públicos na parte de provas e títulos, e os professores atuantes poderiam
usar de estratégia para atualização profissional.
Porém, estas novas medidas propostas houve controvérsias, não havendo apoio
dos especialistas, das associações e entidades, pois ainda tinha muito que ser debatido
para que o tema fosse aprofundado e tivesse valia para a educação básica. O principal
fator que preocupou nessa nova implantação foi à falta de clareza e objetividade eficaz
do projeto, sendo assim se tornou inviável o aceite completo e imediato.
As propostas então foram analisadas, e ficaram claras algumas características
peculiares entre elas, a primeira retratava o projeto como obrigatório para que houvesse
o ingresso na carreira e nos demais campos, como nos concursos públicos a na atualização
profissional. O segundo estabelecia como uma fase posterior a formação inicial da
educação básica. Vinculando a residência como um programa de formação continua, sem
abranger as especificidades do docente.
Assim, mesmo com a não aprovação dos projetos a serem implantados pelo
Senado Federal, desde o momento vem sendo feito experiências de residência no campo
de formação dos professores nos sistemas municipais e estaduais de ensino, contando com
o apoio dos licenciandos das universidades estaduais e federais. Nesse contexto, após a
aprovação por parte do Senado Federal algumas universidades mostraram resistência,
mesmo assim, os docentes responsáveis pela aceitação do projeto na educação superior o
aprovaram em busca de desenvolvê-lo da melhor forma possível pensando na inserção
dos jovens licenciandos nas salas de aula, como também na área acadêmica de pesquisa.
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2. ENSINO E APRENDIZAGEM NO CAMPO DA HISTÓRIA
A concepção sobre o ensino da história no meio acadêmico se da com a
entrada nos cursos de formação, para que durante o tempo de estudo, o docente possa se
preparar por meio de pesquisas e estudos aprofundados, como desenvolver uma
aprendizagem para construir parâmetros e conceitos a serem repassados no ensino básico,
mas muitas vezes essa formação é feita de uma forma muito limitada pelo estagio
supervisionado e as disciplinas de metodologia do ensino, que ainda são muito voltadas
para questões teóricas e que acabam não passando aos licenciandos com é a vivencia
docente.
A aprendizagem no campo da Historia enfrenta desafios ligados a estrutura da
escola e aos alunos que a compõe, dessa forma, as escolas não apresenta equipamentos
muitas vezes de extrema importância para a execução de atividades. Isso faz com que as
metodologias sejam desenvolvidas de acordo com a ocasião, mostrando como o período
de formação é de extrema importância para enfrentar as adversidades da realidade escolar
brasileira. Nesse sentido, mostramos como mesmo sem recursos muitas vezes também é
possível desenvolver bons métodos dentro da sala de aula, como levar trechos de musicas
e junto com os alunos desenvolver analises e interpretações de acordo com o contexto e
o ano de sua composição.
Porém, existem muitas formas de se enxergar o docente de história, seja na
perspectiva do estudante com formação acadêmica para exerce-lá na licenciatura, como
pesquisador, ou na gestão de patrimônios. Assim, conforme Caimi:
que o domínio dos conhecimentos históricos a ensinar pelo professor não é
condição suficiente para garantir a aprendizagem dos alunos, embora dele não
se possa prescindir, absolutamente. Se é correto afirmar que ninguém ensina,
qualificadamente, um conteúdo cujos fundamentos e relações desconhece,
também é possível supor que a aprendizagem poderá ficar menos qualificada, se
o professor desconsiderar os pressupostos e os mecanismos com que os alunos
contam para aprender e os contextos sociais em que estas aprendizagens se
inserem. (CAIMI, 2006, p.21)
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Dessa forma, Caimi reforça como é necessário ressaltar a importância do período
de observação que contribui diretamente para que o licenciando possa entender que é
preciso considerar os meios que os educandos contam para aprender os conteúdos
lecionados, além de entender os contextos sociais para possibilitar relacionar esses
conteúdos coma realidade vivida pelo todo.
O domínio do professor de história dentro da sala de aula é imprescindível, mas
não se apresenta como fator único. É essencial a formação, qualificação e uma boa
compreensão do que foi aprendido durante o período acadêmico, para que assim seja
repassado tudo que foi absorvido antes da experiência em sala de aula , nesse sentido, a
Residência Pedagógica segue sendo um projeto completo que prepara o educando para
ingressar na docência e no desenvolvimento de pesquisas.

Dessa forma, as metodologias desenvolvidas nas aulas tendem a propor trabalhar
os problemas identificados no período de observação e associa-los ao período de
formação, dando oportunidade para que haja uma movimentação da teoria aliada a prática
no campo educacional, implicando diretamente na formação dos professores. Por este
motivo, a residência docente é apontada como principal fator de aprimorar os estágios
supervisionados que deixam muito a desejar pelo pouco tempo que o licenciando tem com
as turmas para desenvolver suas aulas, por não ter um período de formação direcionado
e principalmente um período de observação. Sendo a oportunidade de aprender na prática
aquilo que será aplicado na vida profissional, tornando o acadêmico seguro e capacitado
para enfrentar a jornada docente e de pesquisador.Por isso é sintetizado como fundamento
e objetivo de tarefas para ser desenvolvido na residência, alguns requisitos, como assim
explana:
2.1 O Programa de Residência Pedagógica visa:
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a
aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias;
II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura,
tendo por base a experiência da residência pedagógica;
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IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de
formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) (Edital CAPES, 06/2018)
[...] A residência pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do
aluno de licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e experimentação
de situações concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão
de objeto de reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. Durante e após a
imersão o residente deve ser estimulado a refletir e avaliar sobre sua prática e
relação com a profissionalização do docente escolar, para registro em relatório e
contribuir para a avaliação de socialização de sua experiência como residente.
(Edital CAPES, 06/2018)

Nesse sentido, o principal interesse no Programa Residência Pedagógica
é induzir e incentivar nas atividades e reflexões sobre trabalhos e desenvolver ações de
estágios, enfatizando atividades práticas e considerando o trabalho de pesquisas na
licenciatura na formação pedagógica em sala de aula e na abordagem curricular. Além,
de proporcionar o desenvolvimento de metodologias pensadas para a realidade da escola
que o licenciando desenvolve seu trabalho.

Para Piaget (1973), a tarefa do professor é propor atividades que desafiem
e provoquem um desequilíbrio e um reequilibrio no processo do ensino infantil. O
conhecimento não deve ser transmitido de forma mecanizada, mas sim uma interação com
o meio físico e social para que haja melhores resultados, e para isso o professor tem que
ter ciência de como irá juntar estes pilares e passar de uma forma clara e de fácil
entendimento. Conforme Caimi (2007) desde a década1990:
vêm-se configurando, no Brasil, discussões acerca da formação de professores
reflexivos, investigadores da sua prática. Um número considerável de autores, já
bastante conhecidos no debate nacional, dentre eles D. Schön, H. Giroux, L.
Stenhouse, J. Elliot, T. Popkewitz, A. Nóvoa, K. Zeichner, têm afirmado a
importância da investigação realizada pelo próprio professor, de maneira
integrada ao seu trabalho na escola, num processo de ação e reflexão, como
possibilidade de dar conta da complexidade do seu ofício. Este debate está muito
presente na produção acadêmica da área educacional, nos simpósios e nos
congressos das diversas organizações das categorias profissionais14 e nos
documentos oriundos das políticas públicas da educação superior, tais como
pareceres, resoluções, diretrizes. (CAIMI,2007,p.28).
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Assim a questão se torna ampla, a discussão acerca do tema não pode ser
ignorada nos cursos de História, cuja atividade fundamental nas licenciaturas é a
formação de bons profissionais no âmbito da educação básica.
A docência se torna uma tarefa complexa, e não deve ser apenas pautada ao
mecanismo da praticidade, ela deve ser explorada e pautada em pressupostos que não seja
apenas a reflexão sobre a prática, mas sim a execução de professores – pesquisadores no
âmbito da história. Assim desenvolvemos atividades baseadas na visão críticaemancipadora que busca formar educandos estimulando sua criticidade.

3. A EXPERIÊNCIA COM A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
A partir da experiência proporcionada pela Residência Pedagógica, foi possível
identificar diferenças de seu processo supervisionado e sua regência, com o oferecido
pelo estágio supervisionado, o qual os licenciandos possuem um curto tempo em contato
com as turmas para desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Além de não ser oferecido
nenhum curso de formação, como palestras, oficinas, ou minicursos para ajudar os
licenciandos nessa nova jornada. Nesse sentido, tal experiência muitas vezes chega a ser
frustrante, por não possibilitar um contato entre licenciandos e educandos de uma forma
positiva, não acontecendo um primeiro contato que viabilize o reconhecimento dos
educandos, do ambiente, da turma e principalmente da realidade dos que a compõem, pois
é de extrema importância que sejam identificados os problemas da turma, para viabilizar
a busca de métodos para trabalhar suas limitações. De acordo com G (2011), segundo
Cainelli, Ramos e Cunha (2016):
A ideia é construir, dentro dessas relações, uma linguagem viva, rica e dinâmica,
que traga elementos das linguagens das pessoas individuais/grupos e seja
compartilhada por todos os envolvidos neste processo ensino/aprendizagem. Um
estágio de poucas aulas é pouco até mesmo para avaliar corretamente todas as
variáveis envolvidas nessa dinâmica de sala de aula. Como estágio, deu e valeu,
mas a superfície do problema que nos foi proposto trabalhar, mal foi arranhada.

A Residência Pedagógica proporcionou aos residentes, um processo de formação
que duraram dois meses, o qual contou com oficinas, minicursos e palestras, além de uma
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vivência docente oportunizada pelo período de observação das turmas, sendo possível ter
um primeiro contato com os educandos garantido o conhecimento do cotidiano, do
ambiente, e da realidade vivida pelos mesmos. A partir dessa vivência, foi proporcionada
o material para que fosse identificado os problemas e como iríamos utilizar as novas
didáticas aprendidas no processo de formação, no desenvolvimento da regência.
O período de regência da Residência Pedagógica contou com a orientação do
preceptor, que tem função imprescindível, no desenvolvimento do projeto, possibilitando
aos residentes grandes oportunidades de aprendizagem no cotidiano escolar, que foram
escapadas no período de formação. Por ser o meu primeiro contato com a sala de aula,
minha preceptora Me. Marinalva Bezerra Vilar de Carvalho ao desenvolver seu projeto
sobre o continente africano, nomeado ''História e cultura afro-brasileira: conhecimento e
valorização" demonstrou como é possível ensinar sendo leve e dinâmico, mesmo na
desconstrução de estereótipos e conceitos "pré-formados", fazendo jus à frase de Paulo
Freire:
Sonhamos com uma escola que, porque é séria, se dedique ao ensino de forma
competente, mas, dedicada, séria e competentemente ao ensino,seja uma escola
geradora de alegria. O que há de sério, até de penoso, de trabalhoso, nos
processos de ensinar, de aprender, de conhecer não transforma este quefazer em
algo triste. Pelo contraio, a alegria de ensinar-aprender deve acompanhar
professores e alunos em suas buscas constantes (FREIRE, 199, p.37).

As diferentes formas didáticas vistas no período de formação e desenvolvidas na
regência, foram imprescindíveis para o desenvolvimento das aulas, pois a partir da
utilização de músicas e filmes realizamos aulas fluidas de educandos demonstraram forte
interesse, contribuindo para sua realização. Dessa forma, também buscamos relacionar os
conteúdos com a realidade o cotidiano que já tinha sido observado para que a realidade
vista nos livros não parecesse tão distante da vivenciada, pois a familiarização dos
educandos com os conteúdos abordados contribui significativamente com a realização
das aulas.
Quanto aos desafios vividos pelos docentes podemos nos centralizar nas
dificuldades que a grande maioria dos educandos possuem como na leitura, interpretação
e redação de textos históricos, contando também com a forte timidez nas aulas. Nesse
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sentido, ao desenvolvemos o projeto da preceptora conseguimos resolver as questões de
escrita e timidez principalmente, despertando o entusiasmo para participar das discussões.
No decorrer das aulas ministradas, os educandos responderam positivamente os trabalhos
desenvolvidos a partir das novas didáticas, neste caso filmes que auxiliam no trabalho
com relação a concentração, além da interpretação, análise de contextos históricos e
interdisciplinaridade.
Dessa maneira, é clara a forma como a Residência Pedagógica contribui de forma
positiva na escola e na vida dos licenciandos, pois tudo de mais novo absorvido no
período de formação por esses novos professores interfere de forma ativa nas aulas e no
cotidiano das escolas que abrem suas portas para essa experiência. Nesse contexto, as
diferentes metodologias aplicadas corresponderam de forma favorável com o
melhoramento das notas e da postura dos educandos em sala de aula. Contei também com
aulas dialogadas antes e depois de trabalhar as dificuldades vistas a principio no período
de observação e foi possível perceber as mudanças dos educandos, suas participações e
como as aulas passaram a fluir, além da escrita e interpretação que foram analisadas a
partir das provas.
Entre as contribuições geradas pelos residentes na escola de atuação, estão as
experiências metodológicas compartilhadas entre professores experientes e os residentes
que antes da regência passaram por um período de formação, com os métodos mais novos
e desenvolvidos da atualidade, pensados para o desenvolvimento de atividades
direcionada para os educandos do século XXI.
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RESUMO
O estudo que se segue discorre sobre os desafios enfrentados pelo governo de João
Figueiredo (1979-1985), no período em que os historiadores denominaram de segunda
fase da transição para a abertura política no Brasil. Deste modo, esse estudo tem como
objetivo principal analisar de que maneira este governo lidou com os desafios
sociopolíticos para dar continuidade ao processo de redemocratização. O novo governo
instaurou a Lei da Anistia, enfrentou o movimento pelas eleições diretas. O colégio
eleitoral, por meio do voto indireto elegeu em 15 de janeiro de 1985, um civil para
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presidente do Brasil que prometeu dar continuidade ao projeto e “encaminhar” o Brasil
de volta a democracia. Os referenciais teóricos consultados para a pesquisa foram:
Skidmore (1988), Cordão (2018), Lamonier (1990). Fizemos uso do Jornal A união. Esta
pesquisa foi desenvolvida na perspectiva da Nova História Cultural, contribuirá e com
novos estudos que tratem do tema da abertura política.
Palavras chave: Reorganização partidária. Diretas já. Abertura política. Democracia.

INTRODUÇÃO
Conforme Skidmore (1988), Figueiredo era o oposto de seu antecessor, Ernesto
Geisel, não gostava da burocracia administrativa e esperava que seus ministros
resolvessem todas as questões referentes a burocracia administrativa. Assim, prometeu
dar continuidade ao projeto de Geisel e “encaminhar” o Brasil de volta a democracia. Em
seu governo, de acordo com o autor, João Batista Figueiredo também enfrentou
dificuldades econômicas, assim para o ministro do planejamento Mário Simonsen a saída
era desacelerar a economia. Para dar continuidade ao processo de abertura política, o
governo revogou o AI-5156, enfrentou o Movimento pela anistia e pela Constituinte.
Um importante acontecimento foi a reorganização partidária, que favoreceu a
criação de novos partidos, a ARENA157 reagrupou-se como Partido Democrático Social

156

O Ato Institucional nº 5 é considerado pelos estudiosos do tema o mais insensato

de tosos os demais. Foi decretado em 13 de dezembro de 1968 e serviu como meio
para justificar as punições e a violência usada pelos militares. Alves (1998) resumiu
os poderes que foram conferidos a este AI da seguinte forma: [...] 1) poder de
fechar o Congresso Nacional e as Assembleias estaduais e municipais; 2)direito de
cassar os mandatos eleitorais de membros dos poderes Legislativo e Executivo nos
níveis federal/estadual e municipal; [...](ALVES, 1998, p. 131).
157

Aliança Renovadora Nacional. Partido do governo, fundado em 4 de abril de

1966, com o Ato Complementar dois meses após o Ato Institucional II. O AI-2 fez
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(PDS), o antigo MDB158 juntou-se ao PMDB – Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (1980) –, Leonel Brizola fundou o PDT – Partido Democrático Trabalhista,
1980 – e Luiz Inácio (Lula) fundou o PT – Partido dos Trabalhadores em 1980. As
eleições previstas para 1980 foram adiadas para 1982, quando haveria eleições diretas
para o governo do Estado pela primeira vez desde o período de 1965.
Por conseguinte, o Congresso aprovou uma Emenda Constitucional para
reintroduzir as eleições diretas para governo do Estado e senadores, o que dava
continuidade a liberalização. Em 1979 o Brasil contava com uma inflação de 77%, ao
final de 1980 a inflação havia disparado e chegou a 120% fato que deixou banqueiros
estrangeiros desacreditados, além do mais o infarto do presidente Figueiredo trouxe mais
uma vez o medo daqueles que lutavam pela democracia. Deste modo, as agremiações
partidárias organizam e articulam o processo eleitoral. Assim sendo, “[...] No Brasil, o
restabelecimento do governo civil em 1985 foi acompanhado da emergência de um
sistema multipartidário, cujos componentes principais continuaram os mesmos, exceto
pela criação do PSDB, em 1988. [...]” (KINZO, 2005, p. 66). Esperava-se, desse modo,
que os partidos que atuavam junto ao governo tivesse se fortalecido e criado uma imagem
na qual o eleitor pudesse se identificar e colaborar com a estruturação da base eleitoral.

desaparecer o sistema pluripartidário no Brasil. Ver: SOBREIRA, Dimitri da
Silva Bichara. Para além do “sim, senhor”: A Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e a Ditadura Militar na Paraíba (1964-1969). João Pessoa, 2016. Ver
também: ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984).
Petrópolis: Vozes, 1989.
158

Movimento Democrático Brasileiro. Partido que fazia oposição ao governo, criado no mesmo período e
situação da ARENA.
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Os desafios do governo João Figueiredo.
Entre os primeiros desafios enfrentados pelo novo governo estavam as greves
dos trabalhadores. A maior entre estas greves foi a que ficou conhecida como a greve dos
metalúrgicos do ABC paulista. Assim sendo, com o apoio da Igreja e da OAB, Luiz Inácio
Lula da Silva (Lula) liderou a greve que contou com 160.000 trabalhadores em março de
1979. Foram mais de 400 greves entre os meses de janeiro e outubro deste mesmo ano,
enfrentadas pelo governo. Para o governo a classe trabalhadora deveria ser mantida sob
forte vigilância, para evitar greves e conflitos com o governo. Assim sendo, a abertura
continuaria sob o mesmo ponto de vista iniciado por Ernesto Geisel, lenta, segura e
gradual.
Além das greves organizadas pelos movimentos sindicais, o governo Figueiredo
enfrentou o Movimento pela Anistia. Deste modo, a Lei da Anistia159 foi aprovada pelo
Congresso em 1979, de acordo com essa lei, eram anistiados presos e exilados políticos.
Os líderes deste movimento desejavam que os militares respondessem pelos crimes de
tortura e assassinatos, pois havia como comprovar tais crimes por meio de documentos e
testemunhas oculares. É importante destacar que a Lei da Anistia restringiu os crimes de
sangue e ao fazê-lo se referiu aos líderes dos grupos de guerrilheiros. Obviamente, uma
abertura política promovida e liderada por quem deu um golpe na democracia – os
militares – não permitiria que seus pares sofressem qualquer tipo de julgamento e
punição, (Skidmore, 1988).

159

Essa lei do ministro da justiça Petrônio Portela. Os anistiados eram todos aqueles presos ou exilados por
crimes políticos desde 02 de setembro d 1961. Ficavam excluídos da Lei da Anistia os culpados por “crimes
de sangue” durante a resistência armada ao governo. Essa lei também restabelecia os direitos políticos
perdidos em razão do AI-5 e colaborou com a popularidade de Figueiredo, também trouxe medo aos
militares que temiam pela possibilidade de uma investigação e fixar a responsabilidade por torturas e
assassinatos. Segundo Maria Helena Versiane (2014), essa lei foi aprovada por 206 votos da ARENA contra
201 do MDB. Nessa primeira proposta nem era ampla e nem irrestrita então estabelecia apuração dos crimes
do Estado.
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Mesmo com as tentativas do governo em negociar com trabalhadores, a
revogação do AI-5, o restabelecimento do habeas corpus aos detidos por questões
políticas, muitos brasileiros ainda não acreditavam que o governo continuaria com o
projeto de abertura. Diante disso, o ceticismo aumentou quando em maio o governo
anunciou a suspensão das eleições municipais de 1980 para 1982. Destarte, os eleitores
votariam para escolher representantes de todos os cargos eletivos com exceção do
presidente. Cada partido – PDS e PMDB - organizou uma campanha com o auxílio dos
meios de comunicação. Dessa maneira, os partidos da oposição propunham:

[...] o direito de voto para os analfabetos, aumentar a autonomia
sindical, legalizar as greves e adotar uma ‘justa política’ de distribuição
da renda. Defendiam também o fim dos ‘privilégios concedidos às
grandes empresas, às multinacionais e ao capital financeiro’ e
propunham ‘fortalecer’ o mercado internacional. [...] (SKIDMORE,
1988, p. 453).

Por conseguinte, podemos dizer que esta eleição foi a maior que América latina
já viu, apesar de a linha-dura160 tentar sabotar. Apesar de, os partidos opositores terem
conseguido a maioria do total dos votos não conseguiram a maioria no Congresso. Para o
autor alguns aspectos dessa eleição devem ser levados em consideração. O primeiro
aspecto diz respeito ao fato de que a maioria dos que agora compunham a Câmara dos
Deputados eram do partido da oposição. O segundo aspecto se refere ao fato de que para
manter sua força política o governo agora precisaria do apoio dos estados menos

160

Os linha-dura era a ala mais radical dos militares, estes defendiam a criação de
órgãos de força para conter e combater os comunistas. Defendiam o
endurecimento do regime. FORNAZIERI, Ligia Lopes. Ditadura militar. Disponível em:

<https://historiandonanet07.wordpress.com/2010/11/15/ditadura-militar/>. Acesso em 26 de maio de
2019.
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desenvolvidos e menos populosos. Logo, faria uso da prática do clientelismo na esfera
estadual para garantir o apoio necessário e eleger seu sucessor na presidência.
Em novembro de 1981 o presidente mandou para o Congresso o “pacote de
novembro” que proibia as coligações eleitorais, também foi instituída uma cédula em que
os nomes dos candidatos deveriam ser escritos. Essa medida beneficiava a direita, ou seja,
o partido do PDS, já que este tinha organizações locais que assegurariam o preenchimento
correto das cédulas. Sendo assim, em 1982 o Brasil viveu mais um ano de eleições. Desde
1965, os governadores eram indicados pelo Presidente da República e nesta eleição
seriam eleitos diretamente. As eleições locais foram adiadas de 1980 para 1982, logo, o
eleitor precisou eleger candidatos em todos os níveis com exceção do presidente.
Conforme, o “pacote de novembro” não conseguiu cumprir com o objetivo de
barrar o crescimento da oposição. De modo que, não somente as derrotas nas eleições de
1982, mas também a saúde do presidente agravou ainda mais o seu governo, que no ano
de 1985 enfrentou a campanha pelas eleições diretas também para sucessão do
representante do poder executivo federal. Assim sendo, o deputado do PMDB, Dante de
Oliveira161 apresentou uma emenda constitucional para que as próximas eleições para

161

Dante Martins de Oliveira, participou nos anos 1970 do Movimento

Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Foi eleito deputado estadual, assumiu o
mandato em fevereiro de 1979 e também foi deputado federal em 1983. O projeto
propôs o restabelecimento da eleição direta em todos os níveis e marcaria para 15
de novembro de 1984 a eleição para presidente da República no mês de fevereiro
de 1983. Por não ter tido quorum suficiente para que fosse enviada ao Senado a
proposta foi derrotada em 25 de abril. Dante de Oliveira faleceu aos 54 anos de
idade em 2002 sem deixar filhos. Veja mais
em:<https://educacao.uol.com.br/biografias/dante-de-oliveira.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso
em 26 de maio de 2019.
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presidente fosse por meio do voto popular e direto. Dessa maneira, de acordo com Ferreira
(2018), se aprovada tornaria a eleição presidencial de 1985 um marco para o retorno da
democracia, já que o presidente seria escolhido pelo voto direto e popular, (FERREIRA,
2003).
Mediante o exposto, deu-se início ao Movimento pelas Diretas Já! que deixou
claro que a população brasileira havia amadurecido em termos de consciência política.
Desde o início do processo de distensão dentro da cúpula dos militares não havia mais
uma unidade de pensamento a respeito da manutenção do governo militar, por isso se
tivesse havido a cogitação de um novo golpe não haveria apoio suficiente para dar
sustentação. Deste modo, o ideal era dar continuidade ao processo de abertura mesmo que
fosse lento e gradual para que fosse “seguro”. Neste sentido, o governo mais uma vez
usou sua perspicácia para desviar os rumos e conter a expansão do movimento pelas
Diretas, dessa forma lançou a:

[...] ‘Emenda Leitão’ ou Emenda Figueiredo. Este expediente propunha
eleições diretas para presidente da República em 1988, reduzindo o
mandato do próximo presidente de seis para quatro anos, dando direito
à reeleição e criava eleições em dois turnos, se o candidato mais votado
não obtivesse maioria absoluta. (ABAIDE, 1990, p. 65)

Com isso, as opiniões se dividiriam na hora de votar a Emenda Dante de Oliveira
que defendia eleições diretas já para o pleito de 1985. A emenda Dante de Oliveira foi
reprovada, o que nos levou entender que a ideia do governo em confundir o Congresso
prevaleceu. Este movimento também levou o PDS, partido do governo, a uma crise
interna que foi agravada com a candidatura de Paulo Maluf162 para presidente. O Jornal,

162

Paulo Salim Maluf, de origem libanesa, nasceu na cidade de São Paulo no dia 3

de setembro de 1931. Pela Escola Politécnica da USP graduou-se em Engenharia
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A União, na Paraíba trouxe em uma notícia, sobre a opinião do presidente a respeito da
sucessão presidencial pela via direta, em que destacou:

Em meio o movimento pelas eleições diretas, muitos traçaram uma
ligação entre a crise econômica e o voto direto para presidente, todavia
João Figueiredo ressaltou que se esse fosse de fato o problema não
existiriam tantos países que a escolha para o cargo do executivo federal
é por meio de eleição direta e, no entanto estão em crise. Deste modo
frisou: eu sei que muita gente é a favor das eleições diretas. Eu também
sou, mas tudo tem seu tempo e sua hora. Nós queremos uma democracia
estável. (JORNAL O NORTE, 16 de março de 1984).

Civil em 1954. Sua trajetória política iniciou em 1967, durante o regime civilmilitar, quando assumiu a prefeitura de São Paulo indicado pelo então generalpresidente Artur da Costa e Silva. Como prefeito de São Paulo presenteou os
jogadores da seleção brasileira com um automóvel por vencerem a Copa do
Mundo de 1970 no México. Ainda na década de 1970 se colocou contra a extinção
do Ato Institucional nº 5 (AI-5), pois o considerava um instrumento imprescindível
ao combate à corrupção e à subversão. Para Maluf em vez de revogar o AI-5, o
governo deveria ser institucionalizá-lo, como defendiam outras lideranças
políticas. Meses depois, percebendo que a revogação do mesmo, fazia parte
importante do processo de redemocratização voltou atrás em seu posicionamento.
Maluf também foi governador de São Paulo nos anos de 1979 a 1982 pelo Colégio
Eleitoral. Sua carreira política foi marcada por seguidas denuncias de corrupção e
atualmente encontra-se em prisão domiciliar e teve seu mandado de deputado
federal cassado. Ver mais em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetebiografico/paulo-salim-maluf.

Acesso em 14 de maio de 2019. Ver também o livro: Ele,

Paulo Maluf, trajetória da audácia.

O livro foi escrito pelo jornalista Tão Gomes Pinto a

partir de depoimentos feitos pelo próprio deputado em 2008.
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Portanto, a Lei Dante de Oliveira não foi aprovada, sendo assim, uma comoção
tomou conta das pessoas que estavam reunidas a espera da aprovação da Lei ao
perceberem que não seria ainda nesta eleição de 1985 que o povo exerceria o direito de
escolher o chefe do poder executivo federal. Dessa forma, [...] ‘quando veio o anúncio de
que a emenda estava rejeitada, o povo na praça fez silêncio. Muita gente chorou. [...] Não
havia barulho. Até que veio um coro de ‘a luta continua’, e a animação voltou’.
(FERREIRA, 2018, p. 27). Sendo assim, a pressão popular para que a eleição para
presidente se desse de forma direta foi tamanha, que o governo se sentiu desgastado e
mesmo vencendo a Emenda Dante de Oliveira a sensação foi de que tinha perdido o
principal elo entre o poder e os representantes deste poder. Dessa forma os militares
apenas adiaram a sua saída do governo, já que dentro da cúpula dos militares havia
disputas políticas e discordâncias no que se refere a transição democrática.
Por isso mesmo, para preservar as forças Armadas era preciso que os militares
se retirassem do governo de maneira organizada e com prudência. Conforme Ferreira
(2018), o governo federal, por meio do Sistema Nacional de Segurança e do Sistema
Nacional de Informação tinha controle sobre tudo que se passava no país. Assim sendo,
é importante observar que os generais Golbery do Colto Silva e Ernesto Geisel
articulavam a “[...] constitucionalização do regime, mas não o retorno do país à
democracia liberal. [...] ambos tinham consciência de que era necessário a volta
organizada aos quartéis enquanto a ditadura tinha algum prestígio. [...]” (FERREIRA,
2018, p. 29). Portanto, os militares garantiram certa proteção, para que não tivessem que
responder pelas torturas praticadas nos quartéis, prisões arbitrárias e pelo
“desaparecimento” de civis. Além disso, tinham a intenção de o governo ser representado
pelo estado de Direito. Assim, seria uma espécie de autorreforma do regime, que passaria
a ser liberalizante e sob o poder dos militares.
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Dessa maneira, a sucessão presidencial que ocorreu em 1985 ainda pela via
indireta e os desafios enfrentados por João Figueiredo começou já na convenção
partidária para escolher dentro do PDS um candidato que estivesse de acordo com o
interesse do partido. Deste modo, a convenção do PDS para a escolha do sucessor para
ocupar o cargo de presidente foi marcada por informações desencontradas e especulações.
Para o Chefe do Executivo Federal, seu maior desafio era enfrentar Paulo Salim Maluf
que já havia manifestado seu interesse em concorrer no Colégio Eleitoral, tendo em conta
que não quis impor um nome para sucedê-lo, assim João Figueiredo:

[...] parecia estar perdendo o controle. Maluf avançava, a coordenação
do Presidente já não era obedecida – e os assessores políticos palacianos
introduziram fórmulas de emergência para evitar o ‘pior’. Apareceram
as teses da reeleição ou da prorrogação do mandato. Cogitou-se da
retirada das candidaturas para dar lugar a uma solução intermediária nos
quadros do regime. Mas as bases começaram a resistir a qualquer
mudança nas regras do jogo. O presidente enquanto isso, virava uma
esfinge. A quem o procurasse, dizia não ter candidato e garantia
respeitar a decisão da convenção. Mas ferviam as especulações de que
ele estaria inclinado a apoiar a candidatura do seu auxiliar, o Ministro
Mário Andreazza. Uma versão nunca confirmada [...] (JORNAL A
UNIÃO, 22 de junho de 1984).

Por conseguinte, a imprensa noticiou após as convenções do PDS e do PMDB,
quem foram os nomes escolhidos por seus respectivos partidos para concorrerem ao cargo
de Chefe do Executivo Federal. Desta maneira, O PMDB, apresentou o nome do civil
Tancredo Neves163 e o PDS, partido do governo, mesmo com votos a Mário Andreazza –

163

Tancredo de Almeida Neves – 1910-1985. Foi presidente da República eleito

pelo Colégio Eleitoral, mas não empossado, também foi advogado e empresário. A
sobrinha-neta de Tancredo, Lucilia de A. Neves Delgado construiu uma biografia
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foi Ministro do Interior no governo de João Figueiredo – apresentou Paulo Maluf. Os dois
candidatos tiveram pela frente um grande desafio em comum conquistar os votos no
Colégio Eleitoral dos Pedessistas que votaram em Mário Andreazza. A manchete do
Jornal, A União, foi a seguinte:

[...] os dois maiores partidos – PDS e PMDB, realizaram suas
convenções e indicaram seus candidatos ao Colégio Eleitoral que
escolherá o futuro Presidente da República. O confronto – sabe-se agora
– será travado entre 2 políticos experientes e competentes – Paulo Maluf
e Tancredo Neves que têm em comum entre si apenas o fato d enfrentar
um universo de eleitores extremamente instável e prenhe de definições
concretas. (JORNAL A UNIÃO, 14 de agosto de 1984)

sobre a vida do seu tio-avô e historicizou sobre o homem, que já trazia na sua
trajetória política a marca da vocação democrática. Dessa maneira, pretendera
justificar porque que Tancredo teria sido escolhido para dar continuidade a
transição para a retomada das instituições democráticas. Sendo assim, Tancredo
foi um homem que agia de acordo com os acontecimentos sociopolíticos de sua
época. Interessante que, assim como Ulysses ele não teve seus direitos políticos
suspensos e conseguiu manter seu Estatus quo, tratava-se de um homem que
prezava pelo diálogo conciliatório. Deste modo, “A memória de Tancredo Neves que
o inclui na lista dos que resistiram a um regime ‘autoritário’ foi fabricada por ele
próprio, pelos aliados políticos e alardeada pela grande imprensa durante a
campanha presidencial de 1984-1985, consolidada quando de sua doença e morte e
reproduzida em narrativas biográficas elaboradas a posteriore. [...]” (CORDÃO,
2018, p. 145). Ver mais em: SILVA, Elisiane da Silva; NEVES, Gervásio Rodrigo e
MARTINS, Liana Bach (Orgs). Tancredo Neves: pensamentos e fatos. Porto
Alegre: Fundação Ulysses Guimarães, 2011.
467

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Na opinião do jornalista Tancredo Neves teve a vantagem dos dissidentes do PDS
que acompanharam José Sarney, enquanto Paulo Maluf contou apenas com a conquista
dos votos dos membros do partido que apoiaram de Mário Andreazza para a sucessão
presidencial, além da fidelidade partidária. Assim sendo, o dia 15 de janeiro de 1985 foi
uma data memorável e de suma importância para os brasileiros, independente de quem
venceu a eleição, mesmo que por via indireta, o fato é que um civil foi escolhido pra
presidir o “Gigante pela própria natureza” – O Brasil – com esta eleição encerrou-se em
definitivo o regime civil-militar. Com isto, se consagrou as liberdades democráticas para
o cidadão brasileiro. Assim, foi manchete na imprensa:

Neste momento histórico, é lícito o reconhecimento público ao
presidente Figueiredo, que, como líder do sistema, soube conduzir o
processo galhardamente, para fazer que ele tivesse curso normal e
desaguasse, nas eleições que, hoje, devolvem o Brasil ao Poder civil
pelo qual toda a Nação ansiava, com irrecusável fervor cívico.
(JORNAL A UNIÃO, 15 de janeiro de 1985)

A notícia enfatizou as adversidades que o novo presidente tinha em seu governo
e o maior de todos os desafios seria a consolidação do regime democrático, sendo assim,
foi necessário fortalecer a soberania popular e “[...] evitar que intervenções futuras,
tentem destruir a democracia nacional reconstruída à custa de tanto sacrifício e obstinação
dos brasileiros”. (JORNAL A UNIÃO, 15 de janeiro de 1985). No tocante a transição,
Tancredo Neves foi visto pela população como o mais indicado para restabelecer a
democracia.
Desta forma, muitas mudanças ocorreram em meados da década de 1980, viu-se
o fim de uma geração inteira de políticos a liberalização teve sucesso porque foi
relativamente lenta, a anistia satisfazia a maior parte das reivindicações daqueles
atingidos pela repressão. Ao contrário dos países vizinhos como argentina, Chile ou
Uruguai, os “autoritários” brasileiros sujeitaram-se ao processo eleitoral e a oposição no
Congresso foi capaz de manter uma linha de legitimidade democrática, mesmo se seus
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votos fossem vencidos ou rejeitados. Por isso a década de transição para a volta
democracia foi um período de grandes acontecimentos, (SKIDMORE, 1988).
Portanto, Michelly Cordão (2018) enfatizou que as disputas simbólicas em que
o período da transição política em fins da década de 1970 a 1980, esteve sob controle da
elite dominante. Tratou-se dessa forma, de um projeto de cunho elitista de um lado e do
outro uma proposta vinda do grupo de oposição em que se dava centralidade aos
trabalhadores. Assim sendo, para a mídia os únicos que apresentavam capacidade
suficiente para por fim ao regime civil-militar164 seria a própia elite. Deste modo houve:

[...] alternativas para a ‘redemocratização’ que foram deliberadamente,
esquecidas, sobretudo com a atuação da grande imprensa que alardeou
a tese de que a proposta de ‘conciliação’, resultado de acordos entre as
elites políticas, incluindo aquelas que protagonizaram a ditadura civilmilitar, representava a possibilidade única de pôr fim ao autoritarismo.
[...] (CORDÃO, 2018, p. 12)

Por conseguinte, a mídia, televisiva, principalmente, e as campanhas políticas
interferiram também no processo da redemocratização. Com isso, podemos concluir que
a transição política foi um processo conservador e liderado pelos militares, análise já
descrita por Silva (2003) e Skidmore (1988). Do mesmo modo, juntou-se ao grupo dos
conservadores uma oposição liberal, para traçarem as metas para a abertura política de
maneira conciliatória, para que os militares não fossem penalizados pelos crimes de
tortura, prisões arbitrárias e assassinatos e para que o controle do país não passasse para
as mãos da esquerda. Assim sendo, “[...] Conservou-se um ‘entulho autoritário’ dentro de

164

Segundo Cordão (2018) a ditadura militar no Brasil não foi obra exclusivamente dos militares, por isso
recentemente foi aceito entre os historiadores chamar o período que vai de 1964 a 1985 de regime civilmilitar, uma vez que civis também compactuaram com o golpe. Assim, “[...] apenas recentemente os
historiadores passaram a utilizar a expressão ditadura civil-militar em substituição à ‘ditadura militar’,
com a intenção de dar visibilidade à participação de civis naquele processo político.” (CORDÃO, 2018,
p. 152).
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um Estado Democrático de Direito, legitimado pela Constituição de 1988.” (CORDÃO,
2018, p.30). Mediante o exposto, compreendemos porque que no Brasil, ainda há a
permanência de certo autoritarismo nas relações sociais, e não estamos nos referindo
somente e apenas ao campo político, mas também a outros grupos sociais. Infelizmente,
na conjuntura política social brasileira, muitos grupos se afirmam superiores e, portanto,
merecedores de privilégios e regalias, quando na verdade não o são. Em suma, naquela
fase da transição:

Defender a democracia no Brasil, naquele momento, significava
defender eleições diretas, liberdades civis, sociais, políticas e de
expressão. Definição que garantia os interesses das elites políticas, uma
vez que não colocava na agenda das discussões propostas sociais que
pudessem ampliar o acesso democrático à esfera pública, promover a
redistribuição de renda ou dialogar com os trabalhadores. (CORDÃO,
2018, p.33).

Portanto, democracia neste momento da história política do Brasil, era sinônimo
de liberdade para os brasileiros que tiveram direitos suspensos durante 21 anos do regime
civil-militar. Por isso, se tratou da luta pela retomada das instituições democráticas.
Ademais, o termo democracia não se refere apenas as instituições políticas, mas também
as conquistas de direitos civis e sociais. Em vista disso, a concepção de democracia na
década de 1980, no Brasil, estava diretamente ligada a defesa da liberdade civil, liberdade
de expressão e de escolha e não a promoção de uma sociedade igualitária, que respeitasse
as diferenças étnico-raciais e culturais existentes no país. Indubitavelmente se assim o
fosse, o cidadão brasileiro teria o respeito merecido de toda a sociedade independente do
grupo ao qual fez e faz parte. Neste sentido:

[...] A noção de democracia dos anos de 1980, defendida pelos setores
conservadores que se uniram na Aliança Democrática da qual parte da
sociedade contemporânea coloca-se como herdeira, priorizava a defesa
das liberdades em um contexto em que vigorava um regime autoritário
governado por militares. Não havia, portanto, uma ênfase à democracia
enquanto um caminho político cujo objetivo fosse promover uma
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cultura igualitária e uma sociedade inclusiva com valores sociais que
alcançassem grupos excluídos das condições de acesso ao ‘universal’.
[...] (CORDÃO, 2018, p.36).

Provavelmente, o medo de perder o controle e poder submeter os chamados
grupos de dominados da sociedade vigente, o medo de perder os privilégios e as regalias,
enquanto grupo dominante, fez com que essa elite conservadora mantivesse sob seu jugo
todo o processo de transição para a retomada das liberdades democráticas. Na conjuntura
da transição política, se destacaram alguns sujeitos que se posicionaram contra a aliança
política feita entre o governo e os partidos de oposição, a exemplo do Partido dos
Trabalhadores. Assim sendo, o PT se manteve contra o projeto de transição gerenciado
pela elite conservadora do governo e da oposição. Logo, o MDB fazia parte uma espécie
de “oposição consentida” e ou permitida, (CORDÃO, 2018).
Consequentemente, para que fosse eleito, a mídia se esforçou para construir a
imagem de Tancredo Neves como um homem conciliador, pacifista e que somente ele
com todas essas características, seria capaz de levar a diante o projeto de transição política
iniciado pelo general-presidente Geisel. Ainda mais, que o projeto de Geisel tratava-se de
“[...] uma transição conservadora e ‘controlada’ pelo Estado para impedir conflitos,
‘guerras civis’, ‘agitações, termos frequentemente usados pela grande imprensa [...]”
(CORDÃO, 2018, p. 90). Sabemos, que a imprensa colaborou com o golpe de 1964, mas
na fase da transição se colocou ao lado dos que lutavam em prol da abertura política.

Conclusão

Conforme Abaide (1990), a política distencionista iniciada no governo Ernesto
Geisel continuou com o nome de transição no governo de João Figueiredo. Com
reformulação partidária em 1979 novos partidos e lideranças políticas se organizaram
com vistas à obtenção de cargos eletivos nas eleições que estavam por vir em 1982.
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Assim, “[...] dissolveram-se os grupos que reivindicavam mudanças em torno de temas
nacionais e surgiram neste espaço grupos que cultivavam uma política clientelista.”
(ABAIDE, 1990, p. 46). Importante salientar que estes partidos ainda estavam sob o
controle do Estado e por isso não tiveram um grande alcance.
As eleições que ocorreram em meados da década de 1970 e 1980, pressionaram
os militares e influenciaram no processo de transição para a abertura política, assim,
conforme Lamonier (1990), a fase da transição para a volta das liberdades democráticas,
foi um momento favorecido pelos acontecimentos eleitorais, que aos poucos as lideranças
políticas a medida que se opunham ao governo venciam os pleitos eleitorais iam ganhando
espaço sem que precisassem fazer uso de violência por meio de enfrentamentos.
Concordamos com o fato de que as eleições que ocorreram durante o processo de
transição influenciaram e/ou podem ter até acelerado, mas não foi o evento determinante.
Nesta fase, houveram também pressões sociais, da Igreja Católica, da Imprensa, da OAB,
Sindicatos que pressionaram os militares visto que queriam de volta os direitos políticos
e civis. Além de todos os movimentos e pressões sociais uma ala dentro dos militares, os
castelistas, era favorável a redemocratização. Assim sendo, a transição se deu de acordo
com os interesses da elite militar, da elite civil dominante e dos movimentos sociais.
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RESUMO
“Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. ” A frase
foi tirada do livro 1984 do autor George Orwell, no qual a história retrata um período de
opressão, tortura e perca da democracia. Período esse que se assemelha ao regime militar
brasileiro, que devido aos últimos acontecimentos no cenário político, vem sendo
amplamente discutido em rodas de conversas, debates e no meio acadêmico. O fato é,
vem se falando em uma “ditabranda”, o que vem causando um revisionismo sobre o que
foi o regime militar, e surgindo ideias tais como, “Não existiu ditadura no Brasil”, “o
regime militar não foi ruim”. Se não foi uma ditadura, como se define um período em que
a democracia não existiu? Há um número mínimo de torturados para se afirmar que havia
tortura? É corretor extinguir partidos opositores? Utilizar da liberdade de expressão para
pedir de volta um período que censurou todo e qualquer um que se opusesse a ele, qual o
sentindo nisso? Mas, vamos ao que interessa qual seria o objetivo dessa onda de
negacionismo histórico? O professor da USP Marco Napolitano em entrevista ao jornal
El País afirmou: “A diferença é sutil, mas revisionismo está dentro de debate
historiográfico, se ancora em métodos aceitos, cria novos objetos de pesquisa, fazendo
com que o próprio historiador questione suas crenças, o que é saudável”, E sobre o
negacionismo afirma: “Já o negacionismo tem um ponto de partida ideológico, com
objetivo de ocultar o passado. ” Ou seja, em quanto o revisionismo busca a evolução da
historiografia o negacionismo é justamente o contrário, é um atraso. Sendo assim, essa
proposta visa verificar o surgimento desse negacionismo usando como base o
revisionismo e de que maneira ele pode influenciar na educação, não só atualmente como
também alterar a leitura desse capítulo da história ao longo do tempo.
Palavras chaves: negacionismo; revisionismo; ditadura militar; Brasil.
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Este artigo é resultado de pesquisas feitas nos últimos meses e tem como objetivo analisar
os impactos do revisionismo e negacionismo sobre o regime militar na educação
brasileira. Estudar o regime militar é uma complexa tarefa que muitos historiadores se
dispõe a fazer. Com toda certeza o atual cenário político em que o Brasil se encontra,
discutir sobre o regime militar se faz cada vez mais necessário. Afinal, vemos nosso
próprio presidente homenagear indivíduos que foram acusados de praticar tortura durante
o regime militar. Para além disso, em manifestações a favor do Brasil, indivíduos
exibindo placas exigindo uma intervenção militar. O que se torna um tanto contraditório,
afinal, estão fazendo o uso de ferramentas democráticas para pedir o fim da democracia.
Há uma necessidade de se entender esse episódio da história em que a democracia foi
extinta, a liberdade de expressão proibida, pessoas expulsas do pais, época em que um
bipartidarismo foi instaurado no país, entre a direita conservadora e a esquerda
revolucionaria.
Inicialmente o artigo busca explicar o conceito do revisionismo histórico, de onde ele
surgiu e como ele se aplica e em que momento o revisionismo ele passa a ser negativo.
Depois parte para o negacionismo histórico, explicar em que ele se baseia e seus impactos.
Logo em seguida será feito um apanhado geral do regime militar, porém com ênfase nos
anos inicias 1964-1968, devido a ideia de que nesses primeiros anos não houve ditadura
ou ausência da democracia. Adiante será analisado a ideia de ditabranda, seu surgimento
e os argumentos utilizados para sustentar essa ideia e analogia entre história e memória.
Por fim um balanço dos impactos gerais da disseminação dessas ideias na educação
brasileira.
REVISIONISMO HISTÓRICO
O conceito de revisionismo histórico se define como uma corrente historiográfica que
oferece uma perspectiva alternativa à visão tradicionalmente aceita pela maioria dos
analistas. É uma pratica que se faz necessário pois a ciência histórica está em constante
estado revisão, afinal na história não a uma verdade definida e ao analisarmos fatos que
aconteceram e achar novas provas que podem esclarecer um episódio da história.
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Apesar de ser necessário e ter seu lado útil e positivo, o revisionismo histórico pode se
tornar algo muito polêmico. O “problema” começa quando suas fontes se tornam
duvidosas e o revisionismo torna-se sinônimo de negacionismo. A partir do momento em
que não há mais um comprometimento com fontes historiográficas, o revisionismo passa
a ser uma arma poderosa na mão daqueles que querem manipular fatos históricos a seu
favor e legitimar um discurso mesmo que esse seja sem qualquer fundamento. A ciência
histórica foi construída em cima do reconhecimento das subjetividades interpretativas que
impede que se fale em uma verdade absoluta, mas também do compromisso em aceitar
fatos e definições que constituem a base comum a partir da qual se constrói a memória
social.
A onda do revisionismo histórico vem se espalhando por toda a América Latina, atingindo
principalmente Argentina, onde se nega o extermínio de trinta mil pessoas durante 19761983, no Chile ocorreu o escândalo de áudios vazados do ministro da cultura estar fazendo
duras críticas ao Museu da memória e dos direitos humanos, resultando na renúncia do
ministro apenas quatro dias depois de ter assumido. Uruguai, comandante do exército,
Guido Manini Rios homenageando Artigas Alavarez acusado de tortura durante o regime
autoritário de 1973-1990.
O NEGACIONISMO HISTÓRICO
O negacionismo é um fenômeno que vem acontecendo no Brasil desde os anos setenta,
seu principal alvo é o holocausto. Diversos negacionistas rejeitam da história o fato de
que a Alemanha nazista assassinou mais seis milhões de judeus, usando a justificativa de
que se muitos judeus morreram foi devido a guerra. Outros argumentos utilizados para
negar tal fato são, Auschwitz não era um campo de extermínio, a documentação foi
fabricada, muitos judeus não morreram, apenas foram embora, as confissões de soldados
que admitiram torturar judeus em campos de concentração não são verdadeiras.
Ao observarmos tais argumentos, imaginamos que foram construídas por pessoas leigas
que não tem propriedade alguma sobre o assunto, mas se engana quem pensa assim.
Robert Faurisson, era um professor formados em história, famoso por alegar que o
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genocídio dos judeus pelos nazistas era uma mentira para aumentar os fatos e conseguir
vantagem com isso, confirmando também que as câmaras de gás eram utilizadas para
desinfetassem em massa de parasitas e germes, para evitar doenças. Devido as suas
afirmações polemicas e depois de 1946 terem se tornada um crime, o professor foi
primeiro a ser condenado, em 1990, a pagar diversas multas. Uma de suas produções mais
famosa é a carta aberta ao jornal francês “Le Monde” com o título “ O problema das
câmaras de gás ou boato de Auschwitz.
Faurisson questionava também a veracidade do mundialmente conhecido diário de Anne
Frank, a adolescente judia que com sua família que viveu por mais de dois anos em um
esconderijo em Amsterdã para tentar escapar dos nazistas durante a ocupação deles na
Holanda.
REGIME MILITAR BRASILEIRO
A ditadura militar no Brasil teve início seu início em 31 de março de 1964 depois que os
militares sobre a justificativa de que uma ameaça comunista rondava país derrubaram o
então presidente João Goulart 17. Além da ameaça comunista os militares justificaram
que a ideia do golpe não partiu dos militares e sim da própria população, que clamavam
para que os militares tomassem o poder, utilizando como justificativa a Marcha com Deus
pela liberdade, manifestação que reuniu mais de 500 mil pessoas, manifestando-se em
resposta ao emblemático comício de João Goulart, seis dias antes, defendendo suas
Reformas de Base na Central do Brasil.
Logo após a tomada de poder pelos militares foi decretado o AI-1, no qual, dava
permissão aos militares para modificar a constituição, anular mandatos legislativos,
interromper direito políticos por 10 anos, dentre outras permissões. Mas, o que se destaca
mesmo é determinação que a partir daquele momento as eleições para presidência da
República se tornaria indireta. Ao longo de todo o regime foram decretados mais de 17
atos institucionais, porém o que com certeza o que mais se destaca é o AI-5. Considerado
o golpe mais duro da ditadura militar, o AI-5, decretado em 13 dezembro de 1968 durante
o governo Costa e Silva, decretou o fechamento do Congresso Nacional, pela primeira
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vez desde 1937, e autorizava o presidente a decretar estado de sítio por tempo
indeterminado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos, confiscar bens
privados e intervir em todos os estados e municípios.
Nesse tempo, a resistência popular ao regime autoritário manifestava-se de diversas
formas, tanto através da guerrilha armada quanto das manifestações culturais, exemplo
disso são as músicas “Calice” Chico Buarque e Milton Nascimento, “ Acordar amor” de
Chico Buarque também. As greves operárias reivindicavam o fim do arrocho salarial e
queriam liberdade para estruturar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas
reclamando da falta de liberdade política. Apesar da resistência, os anos de chumbo ainda
estavam por vim, assim ficou conhecido o governo de Emílio Garrastazu Médici (19691974).
O governo de Médici foi marcado por uma forte repreensão aos movimentos populares
de esquerda com enfoque no movimento estudantil e à guerrilha urbana e rural utilizando,
inclusive, métodos de tortura. Foi durante a gestão de Médici que aconteceu o milagre
econômico marcado pelo Aumento da entrada no Brasil de empresas multinacionais,
investimentos em grandes obras públicas, criação de empresas estatais, tais como:
Embrapa, Telebrás e Infraero.

Seguido de Médici, chegou ao poder Ernesto Geisel, com a promessa de reestabelecer a
democracia. Em 1979 foi revogado o AI-5, sendo assim o congresso não poderia ser mais
fechado, o que deu abertura para que a oposição política crescesse. Apesar da linha dura
continuar, surgiram vários partidos como o Partido democrático Social (PDS) e o Partido
dos trabalhadores (PT).
Em 1983 se intensificava as manifestações pelas eleições diretas, nascia o movimento
“Diretas Já”. Em 25 de abril a emenda para Dante Oliveira, que visava restabelecer as
eleições diretas para presidente não conseguir obter a maioria dos votos necessários para
sua aprovação, como forma de combate, parte da oposição participou das eleições
indiretas para presidente. Resultando na vitória de Tancredo Neves pelo PMBD, que
poucos dias antes de assumir o cargo faleceu, e a presidência da república passou a ser
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assumida pelo seu vice, José Sarney. Encerrando assim os dias de um regime autoritário
que durou 21 anos.
O MITO DA “DITABRANDA”
Em 2009, o jornal a Folha de São Paulo referiu-se aos quatro primeiros anos do regime
militar como uma “ditabranda”, o oposto do que seria ditadura, supondo que a ditadura
militar brasileira não foi forte o suficiente para receber tal nomenclatura. Não só na
época, mas ainda hoje, o termo “ditabranda” causa uma grande polêmica, pois põe em
jogo a natureza do regime instaurado pelo golpe de 1964. Pois, tal afirmação dá abertura
para o surgimento de outras ideias como “ Não existiu ditadura no Brasil”, “o regime
militar não foi tão ruim”.
Um dos principais argumentos utilizados para tal afirmação é o período entre 1964 e 1968,
marcado por uma liberdade ilusória, na qual os militares ofereciam ainda direito a habeas
Corpus, liberdade de expressão através da imprensa e manifestações contra o regime. Ao
se fazer essa afirmação ignora-se o fato de que nessa mesma época já se deram início a
perseguição aqueles que foram contra a tomada de poder dos militares tomemos como
exemplo o caso do tenente-coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro, que não
era bem visto pelo lado golpista pois em 1961, havia se recusado a participar do
bombardeio do Palácio Piratini, em Porto Alegre (RS). Foi morto a tiros apenas quatro
dias depois do golpe militar, e só depois de cinquenta e cinco anos o para que a Justiça
Federal reconhecesse, a partir de ação movida pelo Ministério Público Federal e ativistas
de direitos humanos, que Monteiro não foi morto em legitima defesa, mas por motivações
político-ideológicas decorrentes do regime militar instaurado.
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Tenente-coronel, da Aeronáutica Alfeu de Alcantara Monteiro, reconhecido como
primeira vítima da ditadura militar no Brasil.
Outro forte argumento utilizado, são as comparações com outros regimes instaurados na
América Latina, com Argentina, Chile e Uruguai, faz-se uma analogia a uma taxa de
desaparecimento muito superior à do Brasil, como por exemplo a Argentina fala-se até
em trinta mil desaparecidos.
Afirmações como essa, nos faz questionar sobre o quão opressor precisa ser um regime
para se tornar uma ditadura? Afinal, até 1968 já havia ocorrido o AI-1 que instaurou as
eleições indiretas, opositores ao regime já estavam sendo perseguidos.
O revisionismo histórico trouxe átona um antigo debate entre os historiadores, a memória
sendo utilizado como fonte de memória, nessa fase revisionista vem sendo bem mais
valorizada a memória daqueles que viveram o regime militar do que estudos acadêmicos,
segundo Rodrigo Patto Sá Motta (2013, p. 61):
Não raro, principalmente em seminários, o historiador é
interpelado por pessoas que se sentem mais capazes para
falar do passado recente, considerando seu testemunho
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superior ao olhar de um pesquisador que “não estava lá”. Se
as fronteiras entre História e Memória são esgarças e
tênues, as dificuldades no presente caso são ainda maiores.
O estudo das temporalidades recentes implica repto
singular da Memória em relação à História. É importante
explicar os conceitos de Memória e História em uso aqui,
assim como o entendimento sobre as relações entre os dois
campos. Memória e História são formas distintas de
representação do passado, sem que se possa considerar uma
superior à outra.
Construiu-se uma narrativa no intuito de justificar o que aconteceu no Brasil. De um lado
a esquerda explica a ruptura e busca no passado as raízes da nova sociedade que pretende
construir, do outro lado, a direita justifica a ruptura como meio de manter os valores
dominantes e afastar o que julgam ser ameaças a ordem tradicional. A ideia que
predominou foi a dura crítica ao regime militar, e aqueles que o apoiaram o ato. Segundo
Marcos Napolitano:
É preciso lembrar que a classe média escolarizada e os
movimentos

sociais

se

tornaram

protagonistas

na

construção de uma memória crítica ao regime, ajudando a
desgastá-lo e a deslegitimá-lo perante a opinião pública.
A memória crítica que deve ser contada e recontada já se encontra a anos, nos livros de
história, e nos materiais didáticos que são utilizados em sala de aula. A construção dessa
memoria hegemônica influenciou não só as salas de aulas, mas todas as atitudes políticas
do estado brasileiro, como conta Marcos Napolitano:
A partir dos anos 1990, o Estado tem desenvolvido uma
política de memória, ainda que tímida, pontual e um tanto
desencontrada, calcada na memória das vítimas das
violências do regime que se tornou mais explícita e
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normatizada a partir de 1995. A partir deste ano, como
veremos adiante, o Estado se pautou por uma política de
reparações e de recuperação das histórias de vida (e morte)
das vítimas da violência do regime militar, ao mesmo tempo
em que tem promovidos ações institucionais e simbólicas
situadas no campo da memória hegemônica crítica à
ditadura. Se todo esse trabalho ainda não foi eficaz o
suficiente para garantirmos que não haverá mais um regime
autoritário, a democracia brasileira sempre se encontrará
em uma corda bamba. Amenizar, ou relativizar o que
ocorreu na ditadura militar acarretará na construção de uma
sociedade que não conhece o seu passado e fica vulnerável
ao autoritarismo que um dia rondou seu país, voltar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em tempo de internet, o revisionismo vem sendo usado como uma potente arma política
por uma classe conservadora saudosista dos dias de autoritarismo, para ocultar um
episódio sombrio de nossa história marcado por mortes, perseguições, censura e ausência
da democracia. Levando uma parcela do seu próprio povo a acreditar que as atrocidades
cometidas pelos militares não existiram.
Devido a fragilidade do sistema educacional, a maioria da população não sabe ou não se
interessa em saber sobre a ditadura, menos ainda acompanha um debate acadêmico sob a
justificativa que as universidades estão sob o domínio do marxismo cultural, resultando
no trabalhado acadêmico sendo deslegitimado. Absorvem essas informações nas redes
sociais, onde o achismo predomina e em uma rápida pesquisa encontramos vídeos e textos
de fácil absorção defendendo a ditadura militar, que tomam proporções gigantes,
manipulando milhões de brasileiros.
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Estamos falando aqui de um impacto que afeta a formação de toda uma geração. Apesar
da memória coletiva brasileira ser muito crítica ao que aconteceu no regime militar, essa
geração não verá o sistema político e jurídico acerta as contas com o passado e optando
pelo silenciamento. Como historiadores, cabe a nós o papel de não deixar o povo
brasileiro esquecer um episódio passado que lutam constantemente para apaga-lo. E fazer
com que a população entenda, nenhuma ideologia, de direita ou de esquerda justifica o
estado ir contra o seu próprio povo.
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RESUMO
A política e a personagem do Doutor Campos Salles, Presidente do Brasil (1898-1902),
quiçá sejam bastante conhecidas nos meios académicos. No entanto, criou-se, via de
regra, imagem negativa da mais marcante face da sua administração: o estabelecimento
da «Política dos Estados» e a propiciação daquela que seria chamada «Política do Cafécom-Leite», ambas vistas como consolidadoras dos modelos Oligárquico e Autoritário da
Primeira República. Destarte, o presente Artigo, em vistas a lançar enfoque diverso,
desprovido de certos juízos prévios, nocivos ao exercício efetivo da Historiografia, sobre
o Governo Campos Salles, buscará, sucinta e objetivamente, demonstrar a necessidade
dos supramencionados arranjos políticos que foram estabelecidos neste período, no
intuito de garantir estabilidade política nacional e a agenda económica da Administração,
que almejava recuperar o Brasil da gravíssima crise do Encilhamento, cujos efeitos se
faziam sentir desde os primórdios do Regime Republicano.
Palavras-chave: Primeira República Brasileira; Doutor Campos Salles; República
Oligárquica; Estabilidade Política; Economia.

APONTAMENTOS INICIAIS
Analisar aspetos do Governo Campos Salles é uma complexa empreitada, a qual
muitos historiadores e cientistas sociais já dispuseram enfrentar. Apesar de a alcunha de
«Consolidador da República» ser, honrosamente, atribuída ao Presidente Floriano
Peixoto, é inegável a monumental importância das ações administrativas e dos arranjos
políticos do quarto Presidente do Brasil, segundo civil, Sr. Campos Salles, que
estabeleceu as definitivas bases de estabilização e continuidade do recém-criado Regime
Republicano, perdurando com poucas alterações até o fatídico 03 de novembro de 1930.
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Nesse sentido, o presente trabalho, realizado a par das muitas outras produções científicas
acerca da temática, busca demonstrar, de maneira incisiva, a importância do constante
esforço pela estabilização política naqueles conturbados primeiros anos da República, por
parte do Presidente Campos Salles, e a culminância deste processo na garantia da boa
governação do país, refletida nas medidas de combate à crise fiscal e económica, na qual
o país mergulhara desde o Governo Provisório (1889-1891).
Tendo em vista que, em um Regime Republicano Democrático, como se propunha
ser aquele de 1891, o líder do Executivo não tem total discricionariedade, necessitando o
aval do Congresso Nacional para estabelecer quaisquer grandes Programas
Administrativos, o Presidente Campos Salles tinha como grande desafio pacificar os
ânimos do Legislativo Federal, persuadindo-o ao apoio de suas urgentes proposituras.
Destarte, duas frentes complementares e indispensáveis apresentavam-se ao Governo, a
partir de 15 de novembro de 1898: realizar a reestruturação financeira do país, com
medidas de austeridade e controlo da dívida pública nacional, empreitada que só
conseguiria através da efetiva formação de maioria no Parlamento, palco de conflitos
internos entre grupos antagónicos, sem grandes perspetivas de aglutinação em torno do
Presidente. Sendo assim, sem a realização de arranjos, analisados por muitos sob óptica
de «autoritários e oligárquicos»165, mas tratados, pelo presente trabalho enquanto
necessários artifícios de confluência política e governabilidade, seria possível a Campos
Salles suceder onde os seus predecessores falharam?

165

Carone (1988) percebe o arranjo de Salles como «uma fórmula de consolidação de grupos que
estivessem no poder, sem permitir qualquer abertura às oposições». Cardoso (1975) vai no mesmo
sentido: «Com ela, entretanto, complementara-se a institucionalização do sistema oligárquico. Franco
(1955) chega a atribuir à Política dos Estados autofágico e contraproducente efeito: «Na verdade foi a
política dos estados, sem partidos nacionais, que conduziu o Brasil à Revolução de 30, crise de
exacerbação máxima da política estadual». Excertos extraídos de Viscardi (2016)
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Compreendendo a situação de constantes sublevações da Ordem, caraterística da
chamada República da Espada166, é evidente a necessidade de uma nova lógica de
organização política, dentro do próprio sistema, para reorganizar a caótica distribuição de
forças que se apresenta a partir de 1889. O primeiro Presidente da República, isolado e
acuado por uma revolta, renuncia; o seu sucessor, «vice-presidente em exercício», assume
em meio a incertezas jurídicas167, e fia-se na força do Exército para impor sua agenda de
governo; o Presidente seguinte depara-se com uma séria ameaça nos sertões da Bahia,
além de sofrer um atentado… Não é difícil pensar, assim, que a República parecesse
fadada ao fracasso naqueles iniciais anos de seu estabelecimento. O Sr. Campos Salles,
assumindo a presidência do país em meio a tal lancinante contexto, necessitando
estabelecer sua agenda de impopulares, mas necessárias, reformas, saberá bem articular
esta saída tão desesperadamente ansiada pelos Estados Unidos do Brazil.
Assim sendo, o presente trabalho configura-se enquanto esforço de análise
quantitativa e serial, enfocando nos aspetos administrativos do Governo de Presidente
Campos Salles, desde seu programa de estabilização da política interna, com os arranjos
para lhe garantir o apoio do Congresso Nacional, até as propiciações que estes
concederam para a estabilidade económica, através da aprovação das medidas de
austeridade e dos orçamentos públicos que, como observar-se-á, foram francamente
favoráveis à lógica do governo de redução de despesas e aumento de receitas. Para tal, as
fontes consultadas foram de diversa natureza: desde os atos do poder executivo entre 1898

166

Período que vai da Proclamação da República (1889) até a posse de Prudente de Morais (1894),
marcado por duas revoltas da Armada, a Revolução Federalista e o começo da crise do Encilhamento,
cujos efeitos far-se-ão sentir ainda no Governo Campos Salles.
167
A primeira eleição do Novo Regime deu-se de forma indireta, a 25 de fevereiro de 1891, logo após a
promulgação da Constituição, a 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito Presidente e, em
acordância com o sistema à época posto, o Congresso Constituinte elegeu como seu vice o Marechal
Floriano. Após a renúncia do primeiro, em 23 de novembro de 1891, o «Marechal de Ferro» assume a
presidência com duvidosas bases legais, tendo em vista o caput do Artigo 42 da Constituição, que
estipulava a necessidade de novas eleições, caso a vacância do cargo executivo desse-se antes de
decorridos dois anos de mandato. Apesar disso, a intransigente atuação de Floriano no combate às
insurreições contra a ordem estabelecida e o sucesso em entregar o cargo ao sucessor eleito, Prudente
de Morais, valeu-lhe a atribuição da consolidação da República no Brasil.
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e 1899, a mensagem do Presidente ao Congresso Nacional em virtude de sua posse, além
do muito importante livro de Alcindo Guanabara, o qual, consultando os anais da Câmara
dos Deputados, permite apontar detalhado reconte dos factos e trâmites das propostas
orçamentais e financeiras do Governo, enfocando na cordial e dócil relação que se
estabelecia entre o Executivo e o Legislativo, ao contrário do que se observava até aquela
altura.
O FIM DO IMPÉRIO DA MODERAÇÃO
Uma caraterística demasiado importante do Império tropical brasileiro é o
estabelecimento do Poder Moderador. Para além de ser uma ferramenta de efetivo
controlo e literal «moderação», por parte do Imperador sob as fações políticas Liberal e
Conservadora no Congresso, este quarto poder agia como garantidor da coesão nacional
em torno do governo central, uma vez que todo o poder, desde 1831, emanava da Capital
Imperial em direção às Províncias. Foi destarte que D. Pedro II conseguiu garantir o seu
longínquo reinado sem maiores percalços no tocante à estabilidade política no Império,
ao menos até os fatídicos finais do século XIX, quando o arranjo de moderação já não
mais conseguia efetivar a convergência dos vários interesses que, entre as brumas do
tempo, foram-se tornando irresistíveis.
Sem que se realize análise específica destas, muitas foram as razões que
indispuseram as Elites financeiras, a Igreja e o Exército com o Império. Interessante para
o presente trabalho, no entanto, é compreender a indispensabilidade da centralidade
administrativa do monarca para a garantia da estabilidade política do País e, em havendo
triunfado a Revolução de 1889, como a falta deste ou de similar mecanismo, em um
sistema que presava pelo federalismo à americana, sem considerar as idiossincrasias
nacionais, causou quase a impossibilidade dum governo efetivamente estabelecer um
projeto político-administrativo no novo regime.

Alcindo Guanabara, político e

importante jornalista dos primeiros anos da República, em livro dedicado ao Governo
Campos Salles, destarte define as novas dificuldades impostas ao Executivo:
Ao invés dos dois grandes partidos nacionais, regendo uniformemente todos
os departamentos administrativos do País, apareceram em cada um deles
agremiações diversas, compostas de elementos colhidos indiferentemente nos
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seus remanescentes, pleiteando ardentemente a posse do poder que, uma vez
obtida, era defendida com ardor e intolerância que raiava pela ferocidade. A
política federal ficou destarte sem unidade. A anarquia dominava todos os
departamentos da administração (GUANABARA, 2002)

Assim, é fácil perceber que nada haveria de ser possível estabelecer enquanto esta
anárquica situação não se encontrasse domada. O Sr. Campos Salles era uma figura
conciliatória, sem dúvida, republicano histórico, a quem interessava tolher todos os
sentimentos revolucionários ainda exacerbados desde a Revolução que proclamou a
República, razão pela qual a escolha da sua figura como candidato à sucessão de Prudente
de Morais parecia ser a única hipótese de garantir que um novo arranjo estabelece
estrutura nova, capaz de se sobrepor ao vacante Poder Moderador. O Presidente não se
esquivaria de seu chamado.

A MUDANÇA DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA: A GÊNESE DA
POLÍTICA DOS ESTADOS
É facto que Campos Salles, apesar de assumir a Presidência em meio a tum
turbilhão de incertezas e disputas políticas, deparou-se com um Congresso Nacional bem
menos hostil que os seus antecessores. Se o Marechal Floriano fiava-se na força do
Exército e nos exaltados «jacobinos» que formavam sua base de sustentação, Salles era
bastante mais pragmático, posto que, desde mesmo antes de assumir o cargo de
Presidente, já deixava claro o seu tom de conciliação, que consistia, em verdade, na
abstenção de intervenção nos conflitos que dividiam o Parlamento brasileiro àquela altura
de 1898. Destarte, os grupos políticos em conflito compraziam-se no senso de liberdade
que passariam a ter sob o novo regime, tratando suas desavenças em cenário local,
enquanto ambos os lados, antagónicos, aglutinavam-se em torno do Presidente que, desde

489

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

a formação de seu Ministério168, deixava claro o seu caráter técnico, governando fora e
acima de Partidos Políticos, como apresentava em seu Manifesto Eleitoral:
Aquele que é elevado pela vitória das urnas à suprema direção dos destinos do
País não é, de certo, o chefe de um partido, representante de suas paixões e
animado de ódios contra os vencidos; mas representa antes de tudo e acima de
tudo um triunfo de princípios e de ideias, uma sanção pedida à maioria da
Nação e outorgada por ela. Ele é, pois, o chefe legítimo do Estado.

(GUANABARA, 2002)
Não obstante, eram frágeis estas bases de apoio das quais o Presidente dispunha.
O Congresso remanescente do Governo Prudente estava demasiado dividido e imerso em
desavenças, ainda que já não a envolver o Executivo, e Campos Salles bem sabia que não
poderia fiar-se em tão volátil fundação, se desejava realizar as efetivas reformas que o
país necessitava. Assim, tendo em vista as eleições legislativas que se aproximavam
naquele ano de 1899, o Presidente idealiza um arranjo que pudesse confirmar a sua defesa
por um federalismo de facto no Brasil, no qual caberia aos estados federados a garantia
da defesa dos verdadeiros interesses do País, os quais partiam, primeiramente, de cada
unidade federativa (VISCARDI, 2016), e que se eterniza na Historiografia do Brasil
Republicano como Política dos Governadores (dos Estados). Sinteticamente, tal consistia
numa mudança no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no que disciplina a
diplomação dos candidatos teoricamente eleitos por cada um dos estados, cambiando o
eixo de legitimação de diplomas expedidos: não mais haveria de caber às comissões de
verificação da Câmara Federal acatar contestações aos candidatos que houvessem sido
diplomados em consenso das comissões estaduais, garantindo que os virtuais deputados
aceites pelos grupos políticos dominantes no âmbito estadual seriam mantidos a nível

168

Em acordância com Lessa (2015), citado por Júnior (2017), este Ministério de Campos Salles
apresentava-se demasiado isento de ingerências políticas, com os ocupantes dos cargos sendo
profissionais capacitados para as áreas de atuação a que eram incumbidos. Era, pois, a confirmação do
caráter tecnocrático e de eficiência que, na história republicana, não se tornaria a lógica administrativa
pelos anos devindos.
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federal, ademais, tomando posse do cargo na Câmara. Confluíam, assim os interesses dos
estados e do Executivo Federal. (VISCARDI, 2016), (GUANABARA, 2002).

O GOVERNO DE CONSENSO: ADMINISTRAÇÃO CAMPOS SALLES E A
COOPERAÇÃO COM O CONGRESSO
Nesta etapa do trabalho, serão apresentados os dados mais especificamente
relativos ao Programa Administrativo do Presidente Campos Salles, para comprovar-se a
tese de que os arranjos políticos e as ideias de gestão que este inaugurou garantiram-lhe
o apoio do Congresso, razão sine qua non para a consecução de tal projeto de recuperação
económico-financeira do País. Primeiramente, que se parta à análise dos Orçamentos
propostos pelo governo e votados pelo Congresso, enfocando-se no contraste entre as
Receitas e Despesas que são propostas e aprovadas:

Tabela I- Comparativo do Orçamento proposto pelo Governo e o aprovado pelo
Congresso, entre 1899 e 1901
Ano

Receitas
Propostas (Rs.)
1899 346.164 contos

Despesas
Saldo Proposto Receitas
Propostas (Rs.) (Rs.)
Votadas (Rs.)
346.000:432$008 163:567$992
351.114 contos

Despesas
Saldo
Votad
Votadas (Rs.)
(Rs.)
328.623:257$386 22.490:742$614

1900 314.418 contos

267.109:520$852 47.308:479$148 312.938 contos

263.162:276$044 49.775:723$956

1901 284.367 contos

241.125:364$024 43.241:635$976 286.082.200$000 244.514.800$507 41.567:399$493

Fonte: Adaptado de GUANABARA, 2001

Assim, através dos dados acima apresentados, podemos perceber que o Congresso
Nacional estava muito mais recetivo a trabalhar com o Governo, provado com dados
estatísticos, irrefutáveis. Especialmente no tocante ao primeiro ano da Administração
(antes do estabelecimento da Política dos Estados, portanto) percebe-se que os
congressistas foram bastante sensíveis às necessidades do Governo em reduzir despesas:
se este propunha um saldo de pouco mais de 163 contos, o Parlamento, reduzindo as
despesas em quase 20.000 contos enquanto aumentava as receitas em quase 6.000 contos,
aprovou um superavit orçamental de 22.490 contos!
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Ademais, ainda é possível, para reforçar tal constatação, quando se analisa as
específicas medidas de austeridade que haveriam de caraterizar a Administração,
perceber que a mudança no Regimento Interno da Câmara não foi, exclusivamente, a
responsável pela estabilização do Governo Campos Salles, especificamente. Quando se
realiza comparação entre a proposta orçamental para o ano de 1899, o primeiro da
Administração Salles, com aquela votada pelo Congresso, assim como entre as
específicas proposições de renda de impostos, clarifica-se o facto de que, simplesmente
pela sua retórica de campanha e pelo que representava no quesito conciliação de interesses
e abstenção de intervenção em conflitos estaduais, o Presidente dispõe da boa vontade
dos congressistas. A Tabela II ajudará a se compreender tal fenómeno, confirmado,
ademais, pelo que que afirma Renato Lessa:
O aspecto político do país apresentava forte contraste com a situação anterior.
Os chefes estaduais, garantidos pelo compromisso não intervencionista do
presidente, empenhado em confinar o conflito político ao interior dos estados,
não se constituem como focos de oposição. Sua atitude variou desde o apoio
mais explícito – como no caso do presidente de Minas Gerais – à neutralidade
benévola dos gaúchos. (2015, p. 174).

Tabela II- Comparação entre as receitas orçadas pelo Governo com impostos, e a
Lei de Recita, pelo Congresso aprovada, para o Exercício de 1899
492

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

Fonte: GUANABRA, 2002, apud JUNIOR, 2017

Em se tratando, para que se finalize esta sintética e pontual análise dalgumas
realizações da Administração Salles, em conjunto com o poder Legislativo, é importante
trazer alguns dados finais sobre como deixou o País, a 1902, o Sr. Campos Salles. No
tocante à moeda em circulação, outra vez segundo dados apresentados por Alcindo
Guanabara, em comparação com o ano de 1898, reduziu-se em 107.949:356$500 réis (de
788.364:614$500 Rs. para 680.415:258$000), o que implica numa considerável
valorização da moeda em relação à Libra Esterlina, assim como a redução da inflação. Os
débitos do Governo com o Banco da República foram liquidados, havendo, em verdade,
depósitos na ordem de 12.000 contos, em favor dos cofres públicos, bem como
liquidaram-se as Letras do Tesouro em circulação (e valor de 20.350 contos). Além disso,
o País possuía em caixa o valor de 5.492:854$000.
493

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegando ao fim desta sintética pesquisa, cujo enfoque foi demonstrar a
importância do modelo administrativo do Presidente Campos Salles para garantir a
coesão do Governo com o Congresso Nacional, estabilizando o país politicamente e
propiciando a aprovação das medidas tão necessárias de reestruturação financeira, podese afirmar que estes objetivos foram alcançados. Perceber o Brasil de antes de 1898, onde
os ânimos revolucionários de 1889 não haviam arrefecido, e refletiam-se nos conflitos
internos e na total fragmentação das forças políticas representadas no Congresso
Nacional, e compará-lo com aquele legado a Rodrigues Alves a partir de 15 de novembro
de 1902 é analisar dois países diferentes, similar à França revolucionária de Robespierre
e aquela de Napoleão, estabilizada e altiva.
Ademais, as evidências utilizadas para demonstrar a importância do Governo
Campos Salles são dados quantitativos, provenientes dos oficiais dados económico e
financeiros do Brasil, portanto livres de grandes apelos subjetivos ou eivados de
inexatidões relativas. A chamada «Política dos Governadores» que, como convencionouse afirmar, tornou-se em uma mácula da República por consolidar as suas caraterísticas
autoritária e oligárquica, em verdade, foi um arranjo de momento, muito importante e
funcional, em vistas a garantir o bom funcionamento do País — ou melhor, o
funcionamento do País, paralisado desde a Revolução de 1889 —, num momento de crise
financeira nunca dantes vista. É o típico retrato dum líder que, utilizando dos meios a sua
disposição numa altura, em vistas a alcançar o bem maior — prova disto sendo os dados
que bem demonstram a recuperação financeira—, torna-se malquisto pelo facto de fazer
os sacrifícios necessários.
Para concluir definitivamente, as palavras do Sr. Alcindo Guanabara serão
utilizadas, quando este conclui seu livro sobre Campos Salles e, ainda que haja certo ideal
de glorificação da figura do Sr. Presidente, ele indubitavelmente baseia-se nos dados
estatísticos que apresenta — e os quais aqui foram apropriados, com a devida
referenciação—, e estes muito bem justificam-lhe os cumprimentos ao período definitivo
de consolidação da República brasileira. Que a elas se parta:
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O que o Sr. Campos Sales pode dizer – e o que todos dirão dele amanhã,
quando serenarem as paixões e se acalmarem os in teresses que ele teve de
contrariar para bem-servir à Nação – é que cumpriu o seu dever com largueza
de vistas, com firmeza e com sere nidade; e que nesse período, sob sua ação, o
Brasil caminhou com decisão e firmeza para o progresso, sob a égide da
ordem. (2002, 346, grifo nosso)
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RESUMO
O presente artigo busca elucidar a relação simbiótica entre o governo de Getúlio Vargas
e a Igreja Católica, enquanto instituição ideológica, período correspondente ao germe do
processo de “Restauração Católica” no Brasil. Desta feita, no bojo do aporte teórico foram
feitas análises pautadas por uma discussão com as reflexões de Azzi (1978), Alves (1979)
e Villaça (2006), amalgamadas com outras escritas do tema mais recentes e com enfoques
analíticos distintos, que não cabem aqui serem alongadas, por essa razão,
metodologicamente, tomamos por base uma pesquisa de cunho majoritariamente
bibliográfico. Compreendemos, pois, que o governo Vargas utilizava o catolicismo, e a
instituição da Igreja Católica, como fortes aliados, na busca por legitimar a sua
perspectiva trabalhista e industrializante perante a população. Ao passo que a Igreja
valeu-se dessa união galgando restabelecer sua influência entre as elites econômicas e,
sobretudo, políticas, em decorrência da ascensão do anticomunismo enamorado por
setores eclesiásticos e estatais.
Palavras-Chave: Igreja Católica; Getúlio Vargas; Política; Anticomunismo.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após o Golpe da República, em 15 de novembro de 1889, e a subsequente outorga,
em 1891, de uma nova Constituição que conferia ao Brasil o status de Estado Laico, a
Igreja Católica, antes religião oficial do país, tornou-se paulatinamente abjeta para os
intentos da elite, perdendo grande parte do seu poder de influência entre setores da política
nacional, em razão, sobretudo, da popularização do ideário positivista, mote da ascensão
republicana e a consequente queda da monarquia. O casamento civil, a passagem da tutela
dos cemitérios às prefeituras, a desvinculação do ensino religioso nas escolas públicas,
foram algumas das baixas sofridas pelos católicos com a implantação do regime
republicano (SILVA, 2012).
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A Hierarquia eclesiástica brasileira,169 desde os entraves com a Monarquia
decorrentes da Questão Religiosa170 (ou Questão dos Bispos), onde se defrontaram o
poder político do Imperador, sob a égide regalismo (intervenção do governo nos assuntos
internos da Igreja Católica), contra autoridades clericais aliadas ao Papa Pio IX e
apoiadoras de sua encíclica Quanta Cura com seu polêmico anexo, o Syllabus, estava
perdendo seu posto entre membros das elites dirigentes, sobretudo devido à influência
exercida pela maçonaria e pelo ideal positivista, em especial entre membros do exército.
Contudo, o período que precede a Constituição de 1891 havia se tornado fértil
para o apoio do Papado a Igreja brasileira, mesmo antes da desvinculação oficial da Igreja
brasileira para com o Estado. Isso ocorre, pois, após a declaração da laicidade estatal, os
membros do clero necessitavam reestruturar-se e reestabelecer laços de apoio mútuo com
a Cúria Romana, relação que havia sido minorada durante o período imperial, em virtude
do grande poder sob a Igreja de que dispunha D. Pedro II, sobretudo em decorrência da
popularização do galicanismo entre os prelados, inclusive dando-o o poder de placitar ou
não as bulas e encíclicas papais em território nacional. Como aponta Antônio Carlos
Villaça:
A Questão Religiosa é a questão do Padroado em seu ponto crítico.
Tudo gira derredor do placet, a placitação das bulas. Mas, de fato, o que
há são duas mentalidades em conflito: o catolicismo tradicional e o
rigorismo antimaçônico do Syllabus. [...] Eis a maior e mais inequívoca
das divisões na história do catolicismo no Brasil – a Questão dos Bispos
(VILLAÇA, 2006, p. 85-91 adaptado).

O suporte dado pelo Clero italiano foi facilitado, pois, após os conflitos pela
Unificação Italiana, no século XIX, “os papas, cuja autoridade tinha sido reforçada em
1870 pelo Concílio do Vaticano I e pela declaração do dogma da sua infalibilidade

169

Como Hierarquia, durante o presente texto, entendo apoiado na concepção de Alves (1979),
como sendo os altos setores da estrutura organizacional da Igreja Católica brasileira, em suma,
os representantes da elite eclesiástica brasileira.
170
Ver VILLAÇA, A.C. O pensamento católico no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2006, pp. 85-96.
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doutrinal, haviam conseguido eliminar qualquer contestação ao poder da Cúria Romana.”
(ALVES, 1979, p. 34). Por essa razão, como aponta Márcio Moreira Alves, a Igreja estava
dedicada a “restabelecer a hegemonia do catolicismo segundo um modelo de cristandade
e defender a Igreja contra os que consideravam inimigos: o protestantismo, a maçonaria,
o modernismo, o marxismo, o laicismo” (Ibid.).
Entre as estratégias utilizadas, após os anos iniciais que se seguiram à
proclamação da república: o Brasil foi dividido em duas províncias religiosas, criaram-se
cinco dioceses, novas ordens religiosas se instalam no país e recebem reforços
estrangeiros, a catequese dos índios é retomada, sobretudo na Amazônia, onde se voltam
para atitudes filantrópicas, visando suprir o déficit de alcance do Estado como forma de
angariar fiéis. Além disso, a Igreja procurou estabelecer uma nova postura de resistência
com intuito de manter seu poder de influência sob a sociedade civil, entre essas novas
medidas estavam, por exemplo, o aumento vertiginoso no número de pastorais e dioceses
em todo o país (Ibid., pp. 34 - 35).
Entretanto, apesar dessa empreitada em conluio com o Vaticano, foi somente a
partir dos idos de 1920, com as sucessivas agitações sociais, políticas e militares que
abalaram a República Velha, onde a Igreja passou a retomar notoriedade no cenário
político nacional, e, por conseguinte, logrou voltar a um posto de ampla influência após
a vitoriosa Revolução de 30 e o estabelecimento de Getúlio Vargas no poder. A
reascensão clerical, apesar dos esforços conjuntos da Hierarquia nacional e romana,
apenas se tornará “possível graças à ajuda do poder político” (ALVES, op. cit., p. 18).
Exemplo disso tem-se evidenciado, uma vez que, após as exigências da Revolução
Constitucionalista e a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, a Igreja Católica
conseguiu eleger seus representantes mediante articulação da Liga Eleitoral Católica
(LEC). Desta feita, a Constituição de 1934, passou a garantir uma ampla
institucionalização eclesiástica nos aparatos estatais, a partir de então, utilizando-se de
uma estratégia de atuação pelo Estado, a Igreja reascende definitivamente ao poder
(MENDONÇA, PEREIRA, RODRIGUES, LOSS, 2011).
O foco do presente estudo é, portanto, a busca por entender as razões dessa
articulação político-religiosa e, sobretudo, analisar a importância da relação estabelecida
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entre o governo de Getúlio e a Igreja Católica para o jogo político do período. Há uma
linha interpretativa, que de algum modo se perpetua até hoje, inferindo que a Igreja serviu
a um objetivo preciso, qual seja, o de alicerçar o Estado e garantir a ordem social. Tal
visão proporciona uma reflexão sobre os nuances dessa realidade e lança mão de um leque
de perspectivas pelas quais a Igreja não se contentou com um papel coadjutor, como
quiseram lhe dar seus algozes e aliados (BALDIN, 2012). Durante os anos que se
sucedem no governo Vargas, sobretudo durante o Estado Novo, a atuação da igreja tornase mais incisiva, em especial junto ao operariado. A relação estabelecida, portanto,
preconizava a ajuda mútua entre o apoio popular ao governo garantido pelos fieis
católicos, e vistas de uma reestruturação clerical, posto que, como aponta Marco Baldin,
as reinvindicações da Igreja giravam em torno, sobretudo, da busca por manter uma
sobrevida frente ao aparato de mudanças que se consolidavam.

2. A IGREJA E O SECULAR DURANTE A DÉCADA DE 20

Observa-se, pois, que a partir do processo de proclamação da República, a
principal tentativa para selar o processo de transição era a busca por parte do poder
político de eliminar os traços imperiais no regime nascente, desta feita, movida por forte
nacionalismo e pela influência do positivismo entre as fileiras do Exército, a Constituição
de 1891 estabelece o Estado Laico. Visto isso, a partir da perspectiva de Miroslav Hroch
(apud OLIVEIRA, 2015, p. 3), podemos entender que os movimentos nacionais emergem
como resultado de crises e desintegração de um velho regime, assim irrompia a nova
República brasileira, em vistas de tentar apagar as heranças políticas monárquicas. Tendo
à frente uma Constituição ligada ao liberalismo e ao positivismo, restou ao catolicismo
pouca participação política, contudo, é mister observar que, embora o processo de
ascensão republicana tenha tentado minorar a vida social e, sobretudo, política da Igreja
Católica, a mesma ainda gozava de amplo apoio e adesão popular em suas formas de
manifestações mais diversas, sobretudo ritualísticas. Conforme coloca Marcelo Côrte
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Neri, os republicanos mantinham certo cuidado, pois, ir contra o catolicismo poderia
representar ir contra a população.171
Os políticos de fins do século XIX e início do século XX, imbuídos em um bojo
de ideias liberais e positivistas, não possuíam muito interesse em ter a colaboração da
Igreja, nem em manter aliança com ela. Da mesma forma, os bispos da Igreja após as
mudanças republicanas mantiveram-se bastante reticentes e, em alguns casos, alheios à
vida política do país, o foco principal da hierarquia eclesiástica consistia, pois, em uma
reforma de cunho interno com vistas de uma aproximação com o Clero romano (AZZI,
1978).

Entretanto, a partir da década de 1920, emergem movimentos sociais que

preconizavam uma revolução social, atrelado a isso, a política brasileira mostrava-se
fragilizada mediante a ascensão das revoltas tenentistas172 que cerravam as fileiras do
exército. Conforme analisa Thomás Bruneau:
[...] nos primeiros anos da década de 1920, com baixos níveis de
industrialização, urbanização, diferenciação social e centralização
política, o sistema se tornou menos capaz de enfrentar a situação, e
distúrbios civis, movimentos revolucionários e tentativas de revoltas
começaram a se manifestar. É significativo que nesses tempos de
intranquilidade civil as autoridades se voltassem para a Igreja como
um meio de aumentar a sua legitimidade aos olhos do povo. Parece-me
exato afirmar que a alienação da Constituição da realidade nacional se
tornou cada vez mais óbvia com a intranquilidade social e a
instabilidade política: a elite procurou então, o apoio da Igreja
(BRUNEAU, 1974, p. 77). [Grifos nossos]

Após a separação entre Igreja e Estado, a Hierarquia Católica enfrentou diversos
reveses, em especial no que tange ao papel de uma liderança forte e amplamente

Ver em: NERI, Marcelo Côrte – Coord. Novo Mapa das Religiões. Rio de Janeiro: FGV,
CPS, 2011.
171

172

Durante a década de 1920 podemos observar a ocorrência de diversos movimentos
tenentistas, denotando um esboroamento do sistema oligárquico da República Velha, como: o
movimento dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922; a Revolta Paulista, em 1924 e, em
especial, a Coluna Prestes. O impacto causado por tais movimentos irá escancarar a fragilidade
organizacional da República brasileira, levando a um estado de tensão constante, sobretudo nos
governos de Artur Bernardes e de Washington Luís, culminando com a Revolução de 30.
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reconhecida pelos demais membros da Hierarquia, os primeiros anos da República
Brasileira são marcados, para a Igreja, “por um vazio de liderança, criado pela morte de
Dom Macedo Costa, logo após a Proclamação da República” (IRSCHLINGER, 2014, p.
1144). Tal problema da falta de representação começara a ser suprido apenas ao final da
segunda década do século XX, pela figura do jovem arcebispo de Olinda, Dom Sebastião
Leme, que em sua famosa Pastoral de 1916 impacta grandemente os centros do
pensamento católico e da intelectualidade leiga (que durante a Era Vargas será uma das
maiores forças da Igreja Católica para pleitear funções públicas e fazer frente às outras
instituições seculares).173
Exprimindo “o que sentia diante do catolicismo morno ou vago dos brasileiros”
(VILLAÇA, op. cit., p. 133), Dom Leme pede uma reação católica, um chamado para a
renovação, conforme constata Villaça: “Não havia ação católica. Não havia espírito de
organização. [...] Nesse período, o prestígio da imprensa vem substituir o do púlpito” (op.
cit., p. 134-135). A Carta Pastoral de Dom Sebastião Leme revela uma conscientização
de setores da hierarquia sobre a situação da Igreja no Brasil, torna-se, pois, uma
autocrítica, ao passo que também é um apelo à ação, Dom Leme aponta para uma
cristianização das instituições sociais, assim como uma ampliação e melhora no quadro
dos intelectuais católicos. Conforme salienta Alves (1979), a partir desse período começa
a haver uma simpatia mútua entre os dirigentes do Estado e os altos postos da Hierarquia
Católica, contudo esta última carecia de uma coesão e de um líder que servisse como
porta-voz da instituição, por essa razão, é com o impacto da Pastoral de 1916 que D. Leme
passa a ocupar esse papel de liderança e de porta-voz da Igreja Católica enquanto
instituição.
A República, sob o viés positivista, evocava o lema "Ordem e Progresso". Na
década de 20 as autoridades civis e religiosas se uniam ao redor da palavra Ordem, que

Ver em: IRSCHLINGER, Fausto Alencar. O “renascimento” da Igreja Católica do Brasil:
Ideários de uma geração (1920-1940). XIV Encontro Regional de História. Universidade
Estadual do Paraná. Campo Mourão, PR. 2014.
173
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significava manutenção da estrutura política e social tradicional, contra os movimentos
emergentes no país; estes apregoavam a necessidade de criar um novo tipo de ordem
sócio-política. Segundo a visão das autoridades governistas e clericais, essas forças novas
constituíam movimentos que se destinavam a desagregar a unidade política e religiosa da
nação (AZZI, op. cit.). A Igreja brasileira, sob a influência da renovação católica francesa
(iniciada na transição do século XIX para o XX, sendo esta, por sua vez, focada,
sobretudo, no problema da “descristianização” das camadas intelectuais), não ficou alheia
a tal mudança de ideário e mentalidade entre os letrados brasileiros, principalmente entre
os postos mais altos da Hierarquia, “a frase ‘é preciso catolicizar o Brasil!’ ecoou como
uma espécie de lema entre o clero brasileiro” (IRSCHLINGER, op. cit., p. 1139).
Desta feita, para além dos propósitos letrados sob os auspícios de uma “ordem”
evocada pelas classes dirigentes, a Igreja buscou relacionar as atividades intelectuais e
religiosas dessa empreitada, visando amalgamar entre a elite brasileira, em especial a elite
culta, uma mentalidade católica, visto que, como aponta Fausto Alencar Irschlinger
(2014), a geração intelectual compreendida entre as décadas de 1920-1940 buscava
auxiliar o Estado na construção de uma sociedade Una, o problema da identidade e das
instituições torna-se, pois, central a essa problemática. Em vistas de caldear essa tênue
unidade de pensamento dos letrados, o clero brasileiro passará a focar seus esforços em
fomentar uma unidade intelectual pautada no catolicismo; é Jackson de Figueiredo174 que
“inaugura no Brasil esse catolicismo intelectual” (VILLAÇA, op. cit., p.174), no papel
de um ferrenho defensor da doutrina da Ordem.175
Além disso, visando unir os intentos intelectuais de membros da elite brasileira
com o pensamento e a doutrina católica são fundados o Centro Dom Vital, em 1922, e a
revista A Ordem, no ano anterior; como aponta Villaça: “1922 é o ano da tríplice

174

Jackson de Figueiredo Martins (1891- 1928), formado advogado, após sua conversão ao
catolicismo atuou intensamente como crítico, ensaísta e jornalista político. Além disso, teve um
importante papel no fomento ao movimento leigo católico, atuando na fundação do centro Dom
Vital e do jornal católico A Ordem. Cf. VILLAÇA, op. cit., pp. 159 – 174.
175
Ver: VILLAÇA, op. cit., pp. 159-175.
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revolução, como gosta de dizer Alceu Amoroso Lima, a política (o Forte de Copacabana),
a estética, através da Semana de Arte Moderna, e a espiritual com a fundação do Centro
Dom Vital.” (op. cit., p. 170). O Centro, fundado por uma iniciativa de Dom Sebastião
Leme em conluio com Jackson de Figueiredo, “destinava-se a recatolização da
intelectualidade brasileira” (AZZI apud IRSCHLINGER, op. cit., p. 1142), promovendo
estudos e discussões buscava congregar a intelectualidade em torno de uma ação
apostólica; a revista, por sua vez, difundia as discussões do Centro Dom Vital, buscando
angariar adeptos, em especial entre a elite dirigente, e fazer uma defesa do catolicismo
frente às influências do materialismo e do ideal positivista (Idem). Havia, pois, um papel
de cooperação entre ambas as iniciativas, visando uma propagação ideológica e uma
aproximação do pensamento católico com os auspícios dos detentores do poder político
e intelectual.
Tal como a aristocracia brasileira se curvava perante as influências europeias,
assim ocorreu com o catolicismo, durante o seu período de reforma interna, passando, por
sua vez, a se europeizar e romanizar. Desse modo, no seio das elites, sobretudo rurais,
esse catolicismo intelectualizado e elitista exerceu um forte poder de sedução, colhendo
para a Igreja a conversão de uma série de intelectuais e estadistas brasileiros
(MENDONÇA, et al., op. cit.). Por essa razão, a Restauração Católica, como se
convencionara chamar a época, encabeçada pelo Cardeal Dom Leme, foi um importante
passo para a consolidação de uma forte base para a reascensão clerical ao poder, sob a
égide do governo Vargas.

3. GETÚLIO E A HIERARQUIA CLERICAL: NUANCES DE UMA
SIMBIOSE POLÍTICA E SOCIAL

A Igreja até o momento apresentava-se de forma desarticulada entre si, sua
posição diante dos acontecimentos da Revolução de 30 não fora, portanto, uniforme.
Entretanto, com a nova conjuntura política estabelecida com a deposição de Washington
Luís, auxiliada pelo caráter pacífico do então cardeal Dom Leme (inferindo a posição
eclesiástica que seria tomada no governo nascente), três grupos tornaram-se centrais para
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Vargas garantir sua legitimidade popular e manutenção no poder: os tenentes, o
proletariado, em especial urbano, e a Igreja, mediante mobilização popular. Conforme
atesta Bruneau:
[...] a legitimidade da Igreja é uma vantagem preciosa para o governo.
Vargas compreendeu isso, e fez tudo para ganhar a aprovação da Igreja.
A compreensão que resultou da cooperação Vargas-Leme pode muito
bem ter facilitado o governo de Vargas, e certamente ajudou a Igreja a
reformular a sua abordagem de influência (BRUNEAU, op. cit., p. 78).
[Grifos nossos]

Getúlio eivado de um caráter populista, caraterística que o acompanhou durante
toda sua trajetória política, buscou conciliar os seus interesses com os do clero brasileiro,
em vistas de uma permuta entre legitimidade e apoio popular angariada através dos fiéis
católicos, ao passo que conferia a Igreja um status de importância cada vez mais amplo e
um caráter, em parte, institucionalizado, fatos estes tão caros a Hierarquia eclesiástica e
que desde o final do Império não se consolidavam. Longe da figura de um devoto católico,
Vargas propôs-se a representar a figura de um benfeitor da religião majoritária no país, a
Revolução de 30 é, portanto, o momento de reintegração entre Igreja e Estado.
(MENDONÇA, et al., op. cit.). Desde a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a Igreja
Católica procurou se reaproximar do Estado com o objetivo de garantir direitos políticos,
usando para isso, interdiscursos religiosos. Segundo Sérgio Miceli (apud SILVA, op. cit.,
p.3) “[...] a Igreja assumiu o trabalho de encenar grandes cerimônias religiosas das quais
os dirigentes políticos podiam extrair generosos dividendos em termos de popularidade”.
A década de 30 foi marcada por uma polarização política extremamente rígida,
em especial após os eventos do Levante Comunista de 1935, desta feita organizavam-se
as representações nos discursos dominantes do cenário político de forma unitária em uma
dissociação entre dois grupos, a saber, comunistas e anticomunistas (representados pelo
próprio Vargas, a Igreja e os Integralistas). Apesar de não estar oficialmente ligada ao
Estado, a Igreja manteve durante toda a Era Vargas forte influência, advogando para si a
égide de ter evitado uma revolução sangrenta no Brasil. O projeto nacionalizador de
Getúlio Vargas, por sua vez, encaixava-se perfeitamente nas suas ambições políticas, em
conluio com o Episcopado brasileiro. O ano de 1935 é, portanto, essencial para entender
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os rumos político-sociais da década, os movimentos tenentistas haviam saídos
enfraquecidos das eleições de 1933, a constituição de 1934 representava uma vitória das
alas mais conservadoras da sociedade. Com a radicalização dos movimentos das forças
sociais, em 1935, foi impossível evitar a aproximação de setores entre os clérigos que
manifestassem apoio a Ação Integralista Brasileira, no momento, detentora da simpatia
de Vargas para conter os avanços comunistas no país.
Segundo aponta Alcir Lenharo (apud Ibidem), Vargas aproveitou a religião para
usá-la como instrumento de dominação. O estado precisava manter o espírito cristão, e
Getúlio precisava ser encarado como Pai da nação em uma perspectiva cristã. A título de
exemplo, tem-se o apelo popular na proclamação de Nossa Senhora Aparecida como
padroeira do Brasil, onde estiveram presentes diversas lideranças políticas. A Igreja
também teria feito sua parte apoiando o Estado em questões políticas delicadas. Conforme
advoga Dom João Becker, deixando claros os intentos políticos do clero:
Nesta nova phase da vida nacional, é preciso que governantes e
governados levantem seu olhar e seu coração a Christo Nosso Senhor
Rei supremo e legislador máximo do céo e da terra, a quem deve prestar
obidiencia os individuos e as collectividades, os Estados e os
parlamentos, os partidos políticos e as instituições públicas (BECKER
apud SILVA, op. cit., p.5).

A postura nacionalista de Vargas o levava a visar à montagem de uma unidade
nacional, projeto este acentuado durante o Estado Novo. O valor simbólico de uma união
nacional baseada na cultura tornou-se foco da política social varguista, desde a
instrumentalização do samba e do futebol, a perspectiva religiosa passa a integrar o
prisma de busca pela uma unidade pretendida. A política oficial do governo reivindicava
a ideia de uma formação do Brasil composta por três raças, encarando raça como conceito,
a priori, cultural. Desta feita, a escolha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como
padroeira do país adquire um significado especial, de representatividade e simbolismo,
revelando a tônica das relações governo e Igreja, no período de 1930-45. (MENDONÇA,
et al., op. cit.).
Era necessário que o catolicismo se apresentasse mais nacional, e com isso, a
criação de uma padroeira mestiça, aproximaria o catolicismo do brasileiro e assim, do
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Estado. Atrelado a isso, de acordo com José Murilo de Carvalho, a manipulação do
imaginário social é particularmente importante em momentos de mudança política e
social, em momentos de redefinição de identidades coletivas.176 Podemos identificar que
a mesma Igreja combatida pelo republicanismo nascente, será uma forte aliada de Vargas,
com fins de alicerçar seu governo, sobretudo durante a fase autoritária, o Estado Novo é,
portanto, a consolidação de uma relação oficiosa, porém não oficial, entre Igreja e Estado.
Outro ponto de destaque a ser levantado é a inauguração da estátua do Cristo
Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931. Notabilizou-se por ser um evento importante, que
contou com a presença do então presidente Getúlio Vargas e do cardeal Leme na
cerimônia, conectando os dois atores a imagem de Cristo, e com isso, uma tolerância do
Estado aos símbolos religiosos. Em 1933, com as eleições para uma Assembleia
Constituinte se aproximando, os clérigos cada vez mais incentivavam a massa a participar
da política, visando que o país não caísse em mãos “impuras”. Os líderes eclesiásticos
apelavam para uma vitória política dos fieis, buscando a manutenção da vitoriosa
Revolução de 30, convocavam os católicos a votarem em candidatos que legislassem
segundo os princípios da cristandade (SILVA, op. cit.). Dessa forma, pode-se observar a
importância dos movimentos leigos e os intelectuais católicos engajados, como aponta
Alves (1979), o crescente papel da LEC nas eleições para a Assembleia Constituinte de
1934 foi essencial para a inserção de militantes católicos na representação política de fato,
como por exemplo, Plínio Correa de Oliveira (que anos depois fundará a TFP – Tradição,
Família e Propriedade – uma das principais organizações de direita católica durante a
Ditadura Militar).
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Ver em: CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no
Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Outra obra importante para entender a
construção histórica de determinados personagens para legitimação de novos regimes, mais
especificamente tratando sobre a Revolução de 30, é a de José Luciano Queiroz Aires. Cf.
AIRES, José Luciano de Queiroz. A fabricação do mito João Pessoa: batalhas de memória na
Paraíba (1930-1945). Campina Grande: EDUFCG, 2013.
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Com essa relação de apoio mútuo alguns objetivos foram alcançados pela Igreja
na nova Carta Magna Nacional, de 1934, como por exemplo: o casamento religioso agora
passava a contar com efeitos civis; a autorização para cemitérios religiosos; a garantia da
presença de capelães nas forças armadas; a lei que garantia a propaganda contra
movimentos subversivos; o voto de religiosos nas eleições civis; dentre outras
(BANDEIRA, 2000 apud SILVA, op. cit., p.2). Em razão dessa união oficiosa grande
partes das reivindicações católicas foram atendidas, visto que o Estado tinha um objetivo
bem claro: ansiava-se apoio da instituição que era uma das mais antigas do país, e que
aglutinava em seus centros a maioria dos brasileiros, mesmo que muitos dos que se
declaravam

católicos

não

fossem

assíduos

frequentadores

da

instituição

(CAVALCANTI, 1994 apud Ibid.).
O auge desse conluio entre forças religiosas e estatais se consolida a partir do
Estado Novo, nesse período Vargas busca consumar uma íntima relação com o operariado
brasileiro, numa perspectiva de troca, deixando claro o caráter trabalhista do regime. De
um lado o Estado protecionista garantiria seus direitos trabalhistas, uma legislação
protetora, e seus benefícios; em contrapartida, o proletariado, em suma urbano, conferiam
autonomia e legitimidade para o governo. O dia do trabalho, tal como a organização de
festas cívico-religiosas ganharam apoio do Governo como forma de garantir a união entre
o chefe de Estado e o povo, além de estabelecer uma unificação cultural como elemento
de uma forjada brasilidade.
Embora a Constituição outorgada de 1937, a “polaca”, anulasse em parte as
conquistas católicas alcançadas em 1934, o Estado Novo tendeu a manter e aumentar os
favores governamentais à Igreja. Portanto, baseando-se em um “pacto moral” garantido
pela amizade entre o Cardeal D. Leme e Vargas. A Igreja teria sofrido o “contágio” do
populismo getulista, tornando-se um instrumento de colaboração, para docilizar o povo e
torná-lo útil aos objetivos governamentais. Como salienta Euclides Marchi:
No Brasil, enquanto o governo Vargas preparava o Plano Cohen
[auxiliado pelos integralistas], os bispos divulgavam a encíclica de Pio
XI, acompanhada de uma Carta Pastoral sobre o Comunismo ateu,
publicada no Rio de Janeiro, em 08 de setembro de 1937. Centrada na
luta contra o comunismo, legitimava moralmente o Estado na execução
do seu plano golpista. Em linguagem contundente, os bispos mostravam
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aos fiéis um comunismo que não se limitava a atacar esta ou aquela
religião. Eliminava Deus da vida humana, suprimia a liberdade e
liquidava a família. (...) Quanto à religião, o comunismo ateu voltavalhe um ódio exterminador. Nunca a história da humanidade assistira a
tão vasta conjuração contra a soberania de Deus e do Cristo. Concluíam
orientando os fiéis a pedirem a Deus que preservasse o Brasil do flagelo
do comunismo ateu e que assistisse às nossas autoridades no
cumprimento dos árduos deveres de conservar a ordem social e
defender o patrimônio da civilização ameaçada (2003 apud
ISCHLINGER, op. cit., p. 1154).

É, em especial, ao longo do Estado Novo, onde a Igreja Católica consegue a
implantação de uma relação de pessoalidade com os artífices da política no âmbito
federal. Uma das principais medidas defendidas pela Hierarquia, sobretudo por D. Leme
na Pastoral de 1916, é o papel do ensino religioso que ganha força durante o período da
ditadura varguista, e nos é peculiarmente interessante, visto que revela o pano de fundo
da atuação dos membros da Hierarquia sob os auspícios do Governo. Como nos mostra
Villaça, ao analisar a figura do padre Leonel Franca e o seu diário:
A reforma do ensino de 1942 foi feita sob a orientação de um jesuíta.
Lemos no seu diário: ‘1942, março, 19 – De tarde, chamado do
Capanema. Estivemos mais de três horas reunidos, o ministro,
Lourenço Filho e eu, discutindo pontos da nova reforma do ensino.
Várias sugestões feitas anteriormente foram aceitas.
26 – Nova entrevista com o ministro da Educação.
abril, 5 – Pela tarde, chamou-me o Dr. Capanema, para mostrar-me a
redação definitiva da Lei Orgânica, do currículo, e da Lei de Adaptação.
abril, 6 – Páscoa – O Dr. Capanema passou pelo colégio, à tarde.
Apresentei-lhe as últimas observações, que foram aceitas’ (VILLAÇA,
op. cit., p. 214).

O Padre Franca possuía um papel de relevo para negociações com as esferas do
poder central, “foi o primeiro padre assim ouvido e acatado, no Brasil, pelos círculos
governamentais, não na qualidade de político, deputado ou senador ou ministro, mas na
de padre” (VILLAÇA, op. cit., 212).
A igreja preconizava em seus ensinamentos basilares uma valorização da família,
a transmissão de uma moral de bom comportamento, a valoração do trabalho como
símbolo de dignidade e obediência às autoridades, que acreditavam como sendo
estabelecidos por Deus. Observa-se, pois, que os valores clericais encaixavam-se na
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filosofia governista, a Igreja era, portanto, depositária da confiança de Getúlio com fins
de uma regeneração moral no país. A relação de apoio mútua entre a Igreja e o Estado
simbolizou uma vitória, acima de tudo, da proposta varguista na conquista de uma
hegemonia nacional. Há uma série de fatores que determinam a confluência de interesses
envolvendo esses dois personagens, mas que, em hipótese alguma, podem ser
compreendidos fora ou longe de suas respectivas instituições que representavam. É
correto pensar na direção de que o catolicismo ganhou espaço considerável no governo
de 1930, tanto em função de sua própria atuação “política” no cenário nacional quanto
pela adequação e adaptação de um Estado que espreitava necessidades de alianças com
as forças sociais em ascensão (BALDIN, op. cit.).
O ultraconservadorismo clerical, atrelado a uma insurgência dos pensamentos
comunistas e anarquistas que chegavam ao Brasil como resultado das levas migratórias
europeias, possibilitou entre o Governo e a Hierarquia uma união central que se baseava
numa unidade nacional pela cultura e por uma total aversão ao comunismo. É importante
ressaltar que, embora tendo perdido seu papel de coadjuvante da política com a formação
da República, o catolicismo no Brasil não perdeu seu espaço de atuação social. A partir
disso, estabeleceu a formação de mecanismos para uma defesa frente ao Estado laico,
fortalecendo-se ao ponto de ser novamente cooptada pelo regime autoritário varguista
(OLIVEIRA, 2015). O conluio entre Estado e a hierarquia Eclesiástica, serviu a Vargas
como maneira de deslegitimar a nascente popularização do comunismo e do anarquismo,
sobretudo em relação ao proletariado urbano, e manifestar seu projeto para a criação de
uma brasilidade, centrada na música, no orgulho pátrio do esporte e na religiosidade
católica, majoritária no país.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato é que ambos os lados atingiram seus objetivos. De um lado a Igreja Católica
conseguiu se reinserir junto ao Estado e garantir uma maior notoriedade entre a sociedade
brasileira; por outro lado, para Getúlio Vargas o alinhamento ideológico da Igreja
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possibilitou que arregimentasse um amplo apoio popular para seu regime e o fomento de
uma unidade cultural.
No levante comunista de 1935 a igreja condenou veementemente a ação dos
vermelhos, exaltando as forças armadas na repressão aos que representavam para o
imaginário popular, e em alguns casos até das autoridades clericais, a destruição da
religião. Convocou-se uma resposta popular a ação, evocando sempre a manutenção dos
princípios cristãos como norteadores da moralidade e dos auspícios governistas. Ao passo
que com a deflagração do golpe do Estado Novo, em 1937, o camaleônico Vargas impõe
sérias perseguições aos comunistas e aos integralistas, apesar de simpatizar com estes
para reprimir o comunismo. Desta feita, o descontentamento das autoridades católicas no
país, em grande parte aliadas ao integralismo, tornou-se um receio do presidente, que com
vistas de manter esse apoio promove no Palácio Itamarati, um banquete para bispos
(SILVA, op. cit.), deixando nítida a necessidade, e o seu interesse, de que o Estado
permanecesse alinhado a Igreja católica.
Na prática, as relações cordiais entre o Estado e a Igreja permaneceram, sendo a
Igreja obrigada a adaptar-se à situação de insegurança jurídica. O episcopado
desmobilizou o povo após conseguir seu intento junto ao Estado, na Constituição de 1934.
Igualmente de certa forma desmobilizou o laicato em 1935, pelo excessivo controle que
passou a exercer sobre a Ação Católica. Devido a isso, não pôde opor-se ao Estado quando
este armou o golpe de 1937. Enfim, efetuou-se uma tentativa de periodização, tomando o
período de 1930-1934 como de ofensiva da Igreja na ocupação do espaço político, com a
mobilização das massas no intuito de pressionar o governo provisório. No ano de 1935,
deu-se a disputa entre a AIB (Ação Integralista Brasileira), a ANL (Aliança Nacional
Libertadora) e a Igreja. Finalmente, após 1935, a Igreja perde a iniciativa, em favor do
Estado. A marcha dos acontecimentos, que acabariam por levar a Igreja Católica a
recuperar a posição perdida em 1891, no entanto, não se processou sem avanços e recuos,
reticências e silêncios eloquentes, como se tal dinâmica correspondesse aos traços da
personalidade do Chefe da Nação (MENDONÇA, et al., op. cit.).
Verdadeiramente, no ocaso de sua trajetória, as duas forças apoiaram-se
mutuamente, engrandecendo-se no processo. A trajetória política de Getúlio desligada da
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religião católica é incompreensível. A elucidação desta dinâmica é de grande interesse, e
contribui para a melhor inteligibilidade do período. A busca da legitimação, por parte de
Vargas, o lançou nos braços da instituição que foi por décadas ignorada pela sociedade
política. Favoreceu este movimento a inflexão espiritualista, que reagiu contra a
mentalidade agnóstica prevalecente entre as elites no período anterior. (MENDONÇA, et
al., op. cit.). Neste sentido, como diz Thomás C. Bruneau, “a Revolução de 1930 é o
momento de reintegração da Igreja no Estado brasileiro”.
Os inimigos de outrora buscaram se aliar, movidos, em especial pelo combate a
um “inimigo” comum. A importância do comunismo para o que, em termos gramscianos,
é tratado como guerra de posição, cooptada por Getúlio e pela Igreja, foi crucial para a
integração quase que total entre ambos. Essa união foi, em suma, benéfica para os dois
lados envolvidos. Apesar da ocorrência de entraves em alguns momentos, Estado e Igreja
perceberam que andar juntos naquele contexto ajudaria a combater o que ambos viam
como principal ameaça política e espiritual: o comunismo (SILVA, op. cit.). Além de
servir aos interesses de uma unificação popular em torno da religião católica, resultando
na legitimidade do governo e na garantia de um aumento de fiéis para o catolicismo.
Por fim, é importante notar que, como destaca Alves (op. cit., p. 37), ao falar da
importância das conquistas da Igreja nesse período: “Graças à sua flexibilidade, os
privilégios obtidos em 1934 serão conservados durante a ditadura de Vargas e ver-se-ão,
na sua grande maioria, incorporados à Constituição votada em 1946, depois da
redemocratização do país”.
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A RIDICULARIZAÇÃO POLÍTICA NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018:
INTERPRETAÇÃO DOS MEMES E DAS FAKE NEWS CONTRA A
CANDIDATURA DO PT

Matheus Henrique da Silva Alcântara
Alex Alves Campello

RESUMO
O presente artigo se propõe a realizar uma discussão sobre a utilização de zombarias na
última eleição de 2018, tendo como ferramenta principal o Fake News, ou seja, para
ridicularizar a candidatura do Partido dos Trabalhadores, notadamente em períodos de
turbulência política, social e polarização ideológica. Primeiramente se analisará a
disseminação das notícias falsas em redes sociais no âmbito nacional. Por meio dos
memes espalhados através de um aplicativo WhatsApp, que modificaram a política
brasileira e interferiu no resultado eleitoral. Como fontes para embasar a pesquisa, serão
utilizados os memes divulgados pela referida mídia digital, cujo conjunto de imagens já
se encontra armazenado em um banco de dados por nós construído. Teoricamente, a
pesquisa será fundamentada a partir de leituras de autores que trabalham na linha da
História Política com ênfase na linguagem do humor, da sátira e da zombaria. Entre esses,
podemos citar: Élio Flores e Elias Thomé Saliba. Para interpretar os textos iconográficos
se faz necessário uma leitura do contexto histórico do tempo presente, para isso,
utilizaremos referências bibliográficas como A Elite do Atraso (Jessé de Souza) e André
Singer (Os Sentidos do Lulismo).
Palavras-chave: Política; Mídia digital; Fake News.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com o avanço da informatização e o tecnológico, e à
necessidade de manter-se sempre atualizado, aumentou de maneira significativa a
quantidade informações geradas e disponíveis, assim como, a velocidade como que elas
514

ANAIS DA XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA DO CFP/UFCG

se propagam. Conforme Carvalho e Mateus (2018), as mídias digitais, incluídas nestas a
redes sociais, tais como o Twitter e Whatsapp, favorecem essa geração e propagação de
inúmeras informações. Entretanto, devido a velocidade com que os fatos são gerados e
compartilhados, aliados a falta de tempo para verificar sua veracidade, surgem novos
fenômenos como o da “desinformação” e da “Fake News”.
O termo recente Fake News nada mais são notícias falsas, embora em alguns casos
têm aparência de informações verdadeiras são criadas com o intuito de prejudicar algum
indivíduo ou grupo. Para Carvalho e Kanffer (2018), muitas Fake News, disseminadas
pela Internet, correspondem a uma “imprensa marrom”, ou seja, um veículo de conteúdos
falsos com o propósito de obter vantagens financeiras, políticas ou eleitorais.
As notícias falsas sempre existiram, mas devido a velocidade com que as
informações são geradas e disseminadas, as notícias falsas, por vezes, acabam chegando
primeiro aos receptores (PORCELLO; BRITES, 2018). No Brasil, as Fake News
ganharam notoriedade principalmente nas eleições de 2018, e segundo Carvalho e
Kanffer (2018), essas práticas podem ter impacto no processo eleitoral de um país.
Neste contexto, este artigo tem por base analisar a utilização da Fake News como
um instrumento, emanado de algumas organizações, analisando mais especificamente, o
grupo intitulado Movimento Brasil Livre (MBL), o qual se apropriou desse mecanismo
para se promover politicamente nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil, com o
intuito de ridicularizar, e tornar a público informações falsas sobre o candidato do Partido
dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad. Adicionalmente, este detecta a importância
da realização de mais estudos científicos sobre a elucidação desta temática, já que o
assunto é tão atual, no sentido de ilustrar a velocidade com que as informações circulam
entre os indivíduos na sociedade e quais efeitos elas reproduzem.
O BRASIL NO INÍCIO SÉCULO XXI
Em 2002 iniciou-se o governo do (PT) sobre a chefia de Luiz Inácio Lula da Silva,
que por sua vez agora como presidente do Brasil teria alguns desafios a enfrentar, como
a superação da radicalização da pobreza, principalmente no Norte e Nordeste, regiões
antes relegadas que agora viram nos discursos petistas a esperança de “mudanças ”, para
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tanto, logo apareceram alguns programas como “Bolsa Família” “Cotas para Ingressos
nas Universidades” por exemplo, como demais programas que alavancaram a economia
dessas regiões.
Com o cenário favorável, Lula reelege-se para mais quatro anos de governo, a
partir de 2006. Nesse período, houve a continuidade dos programas propostos no primeiro
período de governo; já no segundo período os investimentos públicos foi a preocupação
principal. Portos, usinas energéticas e infraestruturas urbanas obtiveram grandes
investimentos, ocasionados pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Dessa
forma, a estabilidade e o crescimento fizeram com que Lula fosse aceito pelo
empresariado brasileiro.
Quanto à sucessora de Lula, Dilma Rousseff, houve medidas tomadas pelo país
que buscaram acelerar a sua condição como potência mundial. A realização do
Campeonato Mundial de Futebol, em 2014, e a realização dos Jogos Olímpicos na cidade
do Rio de Janeiro, em 2016, são alguns exemplos. Por outro lado, a partir da crise de
2008, que se iniciou nos Estados Unidos e que se fez refletir mais precisamente em 2013
no Brasil, houve a desaceleração na economia. A chefe do governo, então, toma uma
medida de risco: rompe com a elite econômica. Para ela, as taxas de juros poderiam gerar
empregos, e aumento de produtividade.
A elite, a mais prejudicada, via seus investimentos seriamente comprometidos. A
única força social capaz de opor alguma resistência à elite econômica, e às classes
dominantes era um governo mais distributivo. Logo no início do seu governo, Dilma
enfrenta dificuldades; isso devido à falta de compromisso programático, identificação
ideológica e fragmentação da base composta por partidos fisiológicos. Segundo André
Singer (2012), as medidas implantadas pelos governos do PT sempre se pautaram por um
reformismo fraco, tendo como base um modelo de transformação lenta e dentro da ordem;
por meio de mudanças pífias e sem rupturas.
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Diante desse contexto, já não obstante a insatisfação da classe dominante sobre o
governo, os veículos de comunicações controlados por uma elite brasileira começaram a
disseminar notícias de suspeitas de fraude durante o governo do Partido dos
Trabalhadores, observa-se que objetivo de manobra das mídias era alcançar o senso
comum, onde acarretaria numa desordem e mobilização social. Segundo Souza:
Por conta disso, quem controla a produção das ideias dominantes controla o
mundo. Por conta disso também, as ideias dominantes são sempre produto das
elites dominantes. E necessário, para quem domina e quer continuar
dominando, se apropriar da produção de ideias para interpretar e justificar tudo
o que acontece no mundo de acordo com seus interesses. (SOUZA, 2017, p.

25).
Vejamos que Jessé Souza articula a massa de veículos de comunicação como um
dos instrumentos básicos empregados na disputa entre a classe dominante dirigente de
uma sociedade, que também no entendimento dela seria um aspecto inevitável de toda
luta política consiste em mobilizar, e estimular preconceitos/ressentimentos. Ele avaliou
que a democracia estaria em perigo caso a eles assumisse modos, comportamentos
antidemocráticos, e se a mesma estimulasse a barbárie e atos violentos.
“MOVIMENTOS DO CONTRA”: O SURGIMENTO DO MBL
O Movimento Brasil Livre (MBL), cujos integrantes são, na maioria, jovens, foi
oficializado em novembro de 2014, logo após o fim do segundo turno das eleições
presidenciais no Brasil. O grupo, além de compartilhar um discurso “antipetista”, pedia o
fim da corrupção e da impunidade; uma vez que defendia uma imprensa livre e
independente; liberdade econômica; mercado aberto; separação dos poderes; eleições
livres; o fim dos subsídios diretos e indiretos. Outro aspecto diz respeito à visibilidade
durante os movimentos de protestos à direita de 2015 e 2016. O Movimento Brasil Livre
utilizou espaço virtual, de onde os protestos foram agendados, e ideias do grupo
divulgadas. Logo, foram utilizadas como base de coleta para a pesquisa as redes sociais
do grupo, em especial as imagens que publicaram em seu próprio site.
Tendo em vista o exposto, o MBL foi um dos principais grupos responsáveis para
as mobilizações pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não havia como dar um golpe
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sem mobilizações de massa. Os partidos políticos da direita tradicional não tinham
prestígio nem entre seus eleitores para protagonizar aquele processo, e não daria certo se
não parecesse para as pessoas que saíram às ruas como algo espontâneo. Então, as classes
dominantes constituídas por empresários que pensam a política no Brasil reuniram um
grupo de jovens liberais com algum preparo, lhes deram estrutura, dinheiro
e visibilidades em veículos de imprensa. Assim se produziu um “movimento”.
A princípio, diante da crise econômica que se abatia no Brasil, bastava o antipetismo e jargões empresariais do senso comum para consolidar um discurso
convincente. Após o golpe, passaram a ajudar o Temer a governar. Adotaram um
discurso ultra-liberal para justificar o desmonte do Estado brasileiro, e a redução de
direitos dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, para lhes garantir audiência, assumiram
uma agenda ultra-conservadora, enfrentando estudantes ocupados, assumindo a
campanha pela censura nas escolas e, mais recentemente, nos museus. Passaram,
portanto, a se comportar como um pequeno grupo que vive do conflito, para lhes garantir
holofotes, e uma conexão com o conservadorismo religioso.

Não há no MBL a organização da aspiração de uma parcela da juventude que
almeja qualquer futuro melhor. Eles carregam apenas uma pauta destrutiva daquilo
imposto pelo medo cego proveniente da ignorância. É um movimento que não tem
movimento. Há outras razões que foram consideradas quando da realização desta
pesquisa. A primeira razão reside no fato de que há uma perspectiva que poucos
conseguiram captar: as organizações de direita, dentre elas o Movimento Brasil Livre, se
instalam em meio a contextos políticos conturbados, dando suporte ao sentimento de ódio
gerido principalmente pela classe média. No Brasil, isso é ainda mais sentido entre as
classes mais favorecidas, já que aqueles que as integram sentiram-se como “indivíduos
desprovidos de seus direitos” desde a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao comando
do país. Note-se, por fim que a reação das camadas médias às inflexões em curso, mesmo
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que o espírito que as preside seja moderado e conciliador, reflete a brisa da mudança.
Segundo Singer:
A polarização que ocorre na sociedade é sintoma de movimento nas estruturas.
O subproletariado se afirmar no suporte a Lula e ao Partido dos Trabalhadores
(PT), na expectativa de que se cumpra o programa de inclusão, enquanto a
classe média se unifica em torno do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), na procura de restaurar o status quo ante, mesmo que isso não possa
ser dito com todas as letras. (SINGER, 2012, p. 25).

Muitos consideram que a juventude é o retrato da mudança, da renovação. Essa
concepção, por vezes errônea, pode mascarar outra atitude: aquela atrelada ao
conservadorismo, ao autoritarismo ou mesmo à defesa da não emancipação do indivíduo.
Com cerca de quinhentas lideranças e presença em onze estados, pode-se dizer que o
Movimento Brasil Livre se consolidou como um dos principais impulsores das
manifestações de protestos de 2015 e 2016 contra o (PT). Ele engrossou o coro
reacionário e de inspiração fascista. Essa revolta pode ser descrita como um instrumento
utilizado por determinadas camadas da extrema-direita em tempos de crise, como a de
cunho econômico ou hegemônico.
Ademais, é tida como fonte mobilizadora das massas. É por meio dos discursos
longos que os integrantes da organização convencem as pessoas a atuarem de modo
adequado e, de acordo com a situação, a mudarem de atitude e de opinião. Os membros
do MBL esperam que os jovens escutem seus discursos; por isso, a oratória é para ser
ouvida e assimilada. Essa atuação pôde ser comprovada por meio de vídeos postados nas
redes sociais (Facebook e Instragran) do grupo, os integrantes, exigem dos jovens
ativistas atuações em diversos moldes. Cobram atitudes e posturas condizentes com o
pensamento neoliberal.
E por dominarem a linguagem da internet, os membros do MBL assumiram
papéis como representantes da organização em protestos. Nesse espaço, houve ainda a
desaprovação quanto ao desempenho do governo, além da disseminação intensa acerca
do tema “corrupção”. Para os integrantes, os atos organizados pelo grupo foram os
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maiores da história, uma vez que catalisaram a fúria daqueles que não permitem a retórica
de um criminoso. Para negar essa vertente de “bons mocinhos da ética e moral” que tecem
seus princípios contra a corrupção. Souza afirma que:
Quando as classes médias indignadas saíram às ruas a partir de junho de 2013,
não foi, certamente, pela corrupção do PT, já que os revoltosos ficaram em
casa quando a corrupção dos outros partidos veio à tona. Por que a corrupção
do PT provocou tanto ódio e a corrupção de outros partidos é encarada com
tanta naturalidade? É que o ódio ao PT, na realidade, foi o ódio devotado ao
único partido que diminuiu as distâncias sócias entre as classes no Brasil
moderno. (SOUZA, 2017, p. 67).

O MBL faz parte de determinado segmento de classe que sintetizou o estigma do
estrangeiro bárbaro. Esse, para o grupo, “tomou” empregos e “deturpou” a cultura. Os
integrantes utilizam meios para impor a crença em suas superioridades, e ainda tentam
pregar a ideologia pretensamente politizada utilizando-se até mesmo de mecanismo falsos
para manter a “ordem e decência”; contudo o que querem mesmo é disseminar o ódio e
as frustrações pessoais.
O ÓDIO AO PARTIDO DOS TRABALHADORES
As sociedades modernas veem enfrentando, nos últimos anos, inúmeros
problemas advindos do avanço da técnica e das tecnologias da informação, arrasando a
“verdade”, ou aquilo que consideramos como tal, em uma onda de subjetividade e
interesses. E nesse cenário que surgem informações falsas, que através dos meios de
comunicação (celulares, especialmente), tem sido massificada. As Fake News, como
ficaram conhecidas internacionalmente, são especificamente informações falsas
produzidas para atender determinados interesses de seu criador. O que corresponde a um
sério problema para as sociedades imersas na modernidade, que não conseguem lidar com
a pós-verdade dos meios de comunicação, o que ocasiona riscos a integridade da estrutura
política atual. Um exemplo seriam as eleições norte-americanas de 2016, onde
informações falsas que procuram denegrir a imagem da candidata democrata, Hillary
Clinton, começaram a aparecer nos veículos de comunicação, neste caso, especialmente
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a televisão, o que favoreceu o candidato republicano Donald Trump que venceu as
eleições. Segundo Porcello e Brites (2018):
A mentira sempre chega mais rápido e avança com maior velocidade do
que a verdade e o combustível que impulsiona a agilidade com que ela
se espalha é a curiosidade do público para o que foge do habitual, ou
que seja bizarro, esquisito, excêntrico, incomum. E como nós
deciframos as imagens muito mais rapidamente do que os textos
escritos ou falados, a televisão, em qualquer plataforma ou suporte, é o
ambiente ideal para que a mentira se alastre. (PORCELLO; BRITES,
2018, p. 9)

Contudo, a tática da desinformação é bastante antiga no Brasil, principalmente na
durante o período eleitoral. Nas eleições presidências de 1989, a emissora de televisão,
Rede Globo, utiliza-se de cortes na transmissão do debate dos presidenciáveis, Collor de
Mello e Luís Inácio Lula da Silva, para favorecer o primeiro, e denegrir a imagem do
segundo; o que proporcionou a vitória de Collor. Com os recentes avanços tecnológicos
a televisão tem perdido espaço para as novas formas de comunicação, as redes sociais,
que podem ser acessadas pelo computador ou celular. As redes sociais proporcionaram a
interação de uma enorme massa de pessoas, o que facilitou a troca de informações, e
modificações nos relacionamentos interpessoais. A facilidade na troca de informações, e
a capacidade de interação com muitas pessoas permitiu que surgissem indivíduos que se
utilizam das técnicas e tecnologias, para produzir informações irreais e falsas em
beneficio próprio.
No Brasil, a utilização de Fake News tornou-se um problema crônico na
sociedade, especialmente nas eleições de 2018, onde pessoas descontentes com os rumos
políticos do país se utilizaram de informações falaciosas, para denegrir o candidato da
Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, e o próprio partido. A confusão tem
início quando evidenciasse uma campanha difamatória do PT, organizada por
movimentos sociais, como o MBL, e membros de partidos oposicionistas, que
procuravam se aproveitar dos recentes escândalos de corrupção envolvendo o alto escalão
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do partido e o ex-presidente Lula. Tais como supostas contas bancárias no exterior,
associação com ditaduras, projetos de sexualização de crianças, e por fim, pactos como o
demônio; começaram a imundar os celulares e as mentes dos brasileiros.

Figura 1º: Postagem realizada pelo MBL em suas redes sociais afirmando a existência
de um Seminário LGBT infantil. (Acervo dos Autores)
Imagens como está (que localizada na parte superior da página) começaram a ser
compartilhados nos aplicativos de comunicação, como Whatsapp e Instagram, visando
construir a imagem de que o PT durante sua estada no governo havia articulado a
realização de um evento, de cunho LGBT, para crianças. Quando na verdade o Seminário
LGBT iria discutir a infância, e a sexualidade de forma a produzir um debate, entorna na
violência sexual durante a infância, e a necessidade de ensinar e promover o respeito á
diversidade sexual.
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A afirmação errônea de que ocorreria um “Seminário LGBT infantil” foi utilizada
pelo MBL e outros movimentos, assim como pelo candidato Jair Messias Bolsonaro
(Partido Social Liberal), para afirmar que o PT desejava destruir os “valores da família
tradicional brasileira” e “homosexualizar as crianças”. Neste rol de afirmações estúpidas
surgiu o celebre “Projeto da Mamadeira de Piroca”, onde o governo petista estaria
articulando a distribuição de mamadeiras em formatos de pênis, que seriam distribuídas
as crianças. Imagens falsas representando o projeto eram repassadas diariamente na rede,
ganharam ainda mais notoriedade após serem defendidas publicamente pelo candidato a
presidente pelo PSL. Em outra imagem vemos a nítida associação da candidatura de
Fernando Haddad do PT á falsidade e dissimulação:

Figura 2º: Postagem realizada pelo MBL em suas redes sociais associando o PT a
marcas falsas. (Acervo dos Autores)
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Em paralelo a produção de Fake News ocorreu também á produção de charges,
que são instrumentos importantíssimos de crítica á realidade, através do humor e da
ironia. Pois as charges satirizam com aspectos obscuros da sociedade, geralmente
aspectos e fatos que está procura esconder ou esquecer. O Brasil possui uma grande
produção de charges políticas, dos mais diversos períodos, do Império á República, nossa
história está permeada de fatos e políticas que foram satirizadas e ridicularizadas em
charges pelas mãos de excepcionais chargistas e caricaturistas; como Laison, Fred, Carlos
Eduardo Novaes, Jayme Leão, e Millôr Fernandes, e clássicos como Théo e Barão do
Itararé. O historiador Elio chaves Flores (2015) melhor expõe a função da charge:
Com efeito, repetir que cronistas e caricaturistas, enquanto fazedores do
riso com coisa séria, a política, castigam os costumes e denunciam os
vícios e artimanhas, especialmente dos homens públicos, seria
exatamente tentar provar o que já se considera óbvio. Se ninguém ri das
mesmas coisas tempo todo, e se, em cada tempo e cultura o sentido do
risível não seria o mesmo, porque produzido historicamente, haveria,
pois, a necessidade de perscrutar as motivações e as relações
subjacentes que permeiam uma determinada cultura e dos narradores
que a representam através das tropologias do cômico, especialmente o
humor, a sátira e a ironia. (FLORES, 2015, p.15)

Sobre as charges um caso emblemático se deu durante a campanha de 2018,
período no qual ocorreu a explosão do movimento #Elenão, contra a onda machista e
conservadora encabeçada pelo do candidato a presidente do PSL. O movimento
rapidamente se espalhou, graças às redes sociais, que permitiram o contato de inúmeras
pessoas, e a realização de passeatas pelo país. Contudo, o movimento foi alvo de
postagens discriminatórias e agressivas, e algumas associando o movimento ao PT, foram
produzidas pelo MBL, incluindo, neste caso as charges.
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Figura 3º: Postagem realizada pelo MBL em suas redes sociais associando o Movimento
#Elenão ao PT. (Acervo dos Autores).
As eleições de 2018 não foram definidas pelo confronto de ideias e projetos de
nação dos partidos em disputa, mas sim pela capacidade que os partidos tinham de se
promover nas redes sociais, e difamar seus adversários. Isso ficou claro e evidente no
segundo turno das eleições, quando os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Messias
Bolsonaro (PSL) não se enfrentaram nos debates organizados pelas emissoras de
televisão. Isso se deveu a uma estratégia difamatória durante a campanha, onde o
candidato do PSL, após ser atacado durante um comício, utiliza-se do evento para
promover o sentimento de compaixão nos eleitores, em paralelo, com a divulgação de
informações falsas de que o agressor estaria a mando da oposição começaram a circular,
aumentando o sentimento anti-petisma que vinha se gestando na sociedade. Durante a
reta final da campanha um escândalo de “caixa 2” associava o candidato do PSL a
empresas privadas que estariam pagando milhões pela distribuição de pacotes de
mensagens contra o PT pelo aplicativo Whatsaap; contudo o caso foi praticamente
arquivado pela Polícia federal e pela mídia. Esses eventos constituem alguns dos fatores
que resultaram na vitória de Jair Messias Bolsonaro para presidente do Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Portanto, a redes sociais constituem um instrumento de integração e ócio, contudo,
a expansão das Fake News se constitui como uma ameaça á sociedade, pois indivíduos
mal-intencionados têm utilizado as redes sociais para propagar concepções errôneas e
distorcidas dos fatos em beneficio próprio, ou de terceiros que realizam o financiamento
dessas ações. A campanha de 2018 foi atípica para a política brasileira, pois era notável a
existência de um vazio de poder deixado pela desarticulação do PT. A ascensão de Jair
Messias Bolsonaro (PSL), no cenário político nacional, deve-se em grande parte ao
sentimento anti-petista provocado pelos escândalos de corrupção, conjuntamente com
Fake News criadas pelo candidato com o apoio do MBL, tais como o Kit Gay, a
Mamadeira de Piroca, supostas perseguições, associação do PT aos comunistas e um
projeto de dominação global, entre outras “fantasias”. Suposições infundadas, mas que
adentraram na mentalidade brasileira, proporcionando o que se mostra nos últimos oito
meses um erro de proporções catastróficas, e em alguns casos irreversíveis.
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