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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

Revista Poder & Cultura é uma iniciativa que nasceu dos cursos, produções 

historiográficas e debates realizados pelos pesquisadores do Laboratório de 

História, Cinema e Audiovisualidades (LHISCA), coordenado pelo Prof. Dr. 

Wagner Pinheiro Pereira, no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(IH/UFRJ), desde o ano de 2011.  

 

Demarcando seu campo de investigação na pluralidade de experiências históricas travadas pela 

relação entre Poder e Cultura, a Revista pretende ser um canal de expansão da temática e de divulgação 

de artigos, resenhas, entrevistas e ensaios de crítica histórica, estando aberta a abordagem de questões 

e conceitos acerca de todos os campos disciplinares, especialidades, períodos e temas históricos que 

tangenciem, de alguma forma, as noções de poder e/ou cultura. 

 

Nosso propósito é abrir um espaço de ampla circulação às pesquisas acadêmicas da área das 

Humanidades, contribuindo para educação pública e socializando o espaço acadêmico. Nossos 

esforços caminham no sentido de produzir uma integração entre os círculos intelectuais e seculares, 

promovendo conhecimento e cidadania através do acesso ao resultado de pesquisas de ponta que 

versam sobre os mais variados aspectos da sociedade e sua cultura através dos tempos. 

 

 

“Do ponto de vista do poder político, a cultura é absolutamente vital. Tão vital, de fato, 
que o poder não pode funcionar sem ela. É na cultura, no sentido de hábitos diários e 
crenças de um povo, onde o poder repousa, fazendo-o parecer natural e inevitável, transfor-
mando-o em reflexo e resposta espontâneos” .  

 
 (Terry Eagleton) 
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EDITORIAL 

 
 

Esta edição da Revista Poder & Cultura, vol. 3, n.º 6, jul-dez. de 2016, possui quatorze 

artigos escritos por jovens historiadores e pesquisadores que, através de seus escritos, dialogam con-

tinuamente com outras áreas de conhecimento, o que é uma tônica editorial da presente publicação. 

Nesta edição, apresentamos artigos que utilizaram temáticas diversas em suas escritas. Vários 

períodos e contextos históricos estão aqui presentes: do primeiro ao quarto artigo, a História Antiga 

é a temática dominante; o Brasil oitocentista foi o objeto de estudo do quinto e sexto artigos; o século 

XIX é o contexto histórico do sétimo artigo; os demais artigos da Revista trabalham o século XX em 

variadas matizes. 

 Nesta Revista, o primeiro artigo, denominado “A importância da perpetuação da memória coletiva: o 

uso da Epigrafia nos monumentos e documentos egípcios, com o intuito de eternizar acontecimentos memoráveis de sua 

História”, de Amanda Martins Hutflesz, contribui para a relação da Epigrafia com elementos da “lem-

brança” e da memória de vestígios no Egito Antigo.  

O segundo artigo, “Credores, devedores e os poderes públicos em Roma durante a Guerra Social (91-88 

a.C.): a crise financeira de 89 a.C.”, escrito por Deivid Valério Gaia, apresenta uma discussão sobre re-

formas econômicas ocorridas no século I a. C., em Roma Antiga, notadamente sobre a relação con-

turbada entre credores e devedores. 

O terceiro artigo, “Cristianismo primitivo: sua emancipação da tutela judaica e sua difusão (século I d.C.)”, 

redigido por Flávio Henrique Santos de Souza, trabalha a temática do cristianismo primitivo como 

retrato de elementos da fé dos primeiros missionários de origem judia, em suas implicações históricas. 

Alfredo Bronzato da Costa Cruz escreveu o artigo – quarto desta revista – “A tragédia do Patri-

arca Protério de Alexandria (451-458): disputas teológico-eclesiásticas e violência no Egito tardo-antigo”, no qual o 

autor trabalha elementos religiosos relacionados à busca de poderio da então nascente Igreja Católica 

na sociedade egípcia. 

Em relação ao Brasil oitocentista, Gian Carlo de Melo Silva escreveu o artigo “O batismo e a 

liberdade: a alforria na pia batismal na Freguesia de Santo Antônio do Recife – Capitania de Pernambuco – século 

XVIII”, no qual o autor aborda o papel das alforrias de crianças na cidade pernambucana de Recife. 
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Já Patrícia Valim escreveu “Mulheres insurretas: usurárias negociações, fortuna e poder na Capitania da 

Bahia, final do século XVIII”, sexto artigo desta publicação. A autora analisa as relações sociais nas quais 

as Clarissas do convento da Santa Clara do Desterro inseriam-se na cidade de Salvador, Bahia. 

O sétimo artigo, denominado “A compatibilização dos sistemas concelhio e constitucional entre 1820 a 

1842 em Portugal”, foi escrito em parceria por Marcus Castro Nunes Maia e Marcos José de Araújo 

Caldas; neste trabalho os autores realizam uma pesquisa documental ampla sobre os sistemas “conce-

lhio” e “constitucional” em um período conturbado na política de Portugal no século XIX. 

O oitavo artigo foi escrito por Cristiano José Pereira: “Na ‘Tigelópolis’ de Monteiro Lobato: religio-

sidade e profanidade na Festa do Senhor Bom Jesus em Tremembé”, no qual o historiador analisa uma crônica 

do então jovem escritor José Bento Monteiro Lobato – o qual, na ocasião, dedicava-se a publicar 

textos em jornais do Vale do Paraíba paulista – relativo à Festa do Bom Jesus de Tremembé, uma das 

festas religiosas mais antigas do Brasil. 

Everton Fernando Pimenta escreveu o artigo “Nacionalismo e imperialismo fascista: a Segunda 

Guerra ítalo-etíope sob a ótica dos escritos dos imigrantes italianos Ines e Aroldo Piacesi”, no qual o autor faz uma 

pesquisa de dois descendentes de italianos que divulgavam o fascismo em território brasileiro, na ci-

dade de Barbacena, em Minas Gerais, nono artigo desta Revista. 

O décimo artigo desta publicação foi escrito pela historiadora Helena Wakim Moreno: “Casa 

dos Estudantes do Império: história e ambivalências”, sobre os fatores e elementos do percurso da Casa dos 

Estudantes do Império (CEI), na cidade portuguesa de Lisboa, sendo que esta instituição foi um foco 

de resistência ao regime salazarista no século XX. 

Michel Gomes da Rocha escreveu o décimo primeiro artigo desta revista, denominado “Histó-

ria, Cinema e Política: o filme ‘Clube da Luta’ como crítica e discurso histórico em fins do século XX”, no qual o 

historiador trabalha a questão do filme como documento e discurso histórico, e analisa aspectos da 

sociedade norte-americana, tais como o consumismo. 

Sônia Maria de Araújo Cintra escreveu “Orpheu: Raiz de Árvore e outras ramificações”, na qual a 

autora realiza o cotejo entre poemas escritos por autores portugueses de renome: Mário de Sá Carneiro 

e Albano Martins, com uma contextualização da produção literária e histórica no período em Portugal. 

O décimo terceiro foi escrito por dois pesquisadores: Eduardo Garcia Souza e Ícaro Vasques 

Inchauspe; o artigo, “Um outro ponto de vista: o ponto de cultura como ferramenta para o desenvolvimento e preser-

vação das identidades culturais”, versa sobre saberes-fazeres em Jaguarão (RS), relativas ao artesanato em 

lã. 
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O décimo quarto artigo “Me Adiciona? / Pode Entrevistar pelo Facebook? (Re/Des) Conec-

tando procedimentos operacionais através da Etnografia, História Oral e Observação Ciborgues”, de 

autoria do historiador Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho, apresenta indicações ins-

tigantes sobre possíveis procedimentos teórico-metodológicos para a realização do que o autor deno-

minou de etnografia ciborgue, processo que envolve, dentre outras coisas, a conexão entre história 

oral ciborgue e trabalho de campo (des)envolvendo observação participante / participação observante 

ciborgues. Trata-se, neste aspecto, de um texto que explicita uma abordagem metodológica interdis-

ciplinar e criativa para trabalhar um tema candente na História do Tempo Presente. 

A presente edição da Revista Poder & Cultura conta ainda com a enriquecedora entrevista 

concedida pelo historiador e pesquisador da antiguidade, Prof. Dr. Manuel Rolph de Viveiros, do 

Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), que discorre especialmente 

sobre o tema da aplicabilidade da noção de autoritarismo no Mundo Antigo. 

Há ainda outra importante e reveladora entrevista na presente edição. Trata-se da “Entrevista 

com o ex-delegado Cláudio Guerra do DOPS/ES: “Matei o Nestor Veras do PCB!”, realizada pelo 

historiador Leandro Seawright Alonso, especialista nos mais sofisticados métodos empregados atual-

mente na prática de História Oral. Neste relato inédito, nunca antes publicado, Cláudio Guerra relata 

diversos crimes cometidos durante a época da ditadura militar brasileira, revelando as assustadoras 

engrenagens da repressão autoritária, assim como reflete sobre o processo histórico – ainda incom-

pleto – da “justiça de transição” no país. Ao publicar o relato de Cláudio Guerra, a Revista Poder & 

Cultura procura alertar seu público leitor sobre os males do autoritarismo que infelizmente ainda 

estão presentes na cultura política e nos imaginários sociais da vida nacional, na esperança de que ao 

serem divulgados mais relatos sobre os horrores perpetrados durante os “anos de chumbo” da dita-

dura militar, a sociedade brasileira não meça esforços em buscar (r)estabelecer e consolidar, de forma 

definitiva, as instituições, os princípios e os valores da democracia e da cidadania plena no Brasil 

Contemporâneo.   

Finalmente, a presente edição conta ainda com duas resenhas de livros publicados recente-

mente: a primeira foi escrita por David Rodrigues Silva Neves, sobre o livro “Felicidade ou Morte”, 

escrito por Clóvis de Barros Filho em parceria com Leandro Karnal. Já a segunda resenha foi escrita 

por Leonardo Montanholi dos Santos sobre o livro “Os gigantes da estratégia naval: Alfred Thaver Mahan e 

Hebert William Richmond”, de Francisco Eduardo Alves de Almeida. 
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A Comissão Editorial da Revista Poder & Cultura deseja que a leitura da presente edição 

seja proveitosa e contribua para a expansão dos horizontes de discussão acadêmica sobre os mais 

diversos temas da História. 

 

Comissão Editorial da Revista Poder & Cultura 
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A IMPORTÂNCIA DA PERPETUAÇÃO 

DA MEMÓRIA COLETIVA:  

O uso da Epigrafia nos monumentos e documentos egípcios, com o 

intuito de eternizar acontecimentos memoráveis de sua História 

 
 

Amanda Martins Hutflesz* 

 

 
RESUMO: A pergunta que instigou a realização desta reflexão surgiu com o objetivo de analisar 
brevemente o uso da epigrafia nos monumentos egípcios, como forma de celebração para algum acon-
tecimento importante para a sociedade da época, visando uma perpetuação da memória coletiva, seja 
ela de um povo, de uma nação, uma geração. As memórias das diversas vitórias, mas também das 
guerras, das lutas históricas, que em geral, faziam parte intrínseca da vida dos nobres, dos reis do local, 
estes, que pretendiam deixar escrito nas Estelas funerárias e obeliscos, e até mesmo em pirâmides e 
sarcófagos, suas representações figuradas. O que mais adiante, se passou a entender como um docu-
mento, uma narrativa (isto já após a invenção da escrita) dos fatos em alguma rocha, pedra, madeira, 
papel; enfim, um arquivo eternizado no tempo. E assim, a inscrição do ocorrido, imortalizaria seus 
feitos, relembrando a outras gerações, fatos importantes do passado de um povo, de uma civilização. 
Estariam então, conservada uma memória e uma lembrança de algo, as pessoas que viveram em outra 
época e realizaram um quê de grandioso, ou até mesmo, de malévolo, e que, atualmente, não se tem 
mais o costume de fazer. Algum hábito que já não existe, alguma tradição que não se utiliza mais. 
Enfim, se faz fundamental compreender esta transformação, que o uso da epigrafia proporcionou 
para a Antiguidade, e que influenciou a todos as gerações seguintes, se estendeu para a vida social de 
um determinado período histórico mais antigo, e, hoje, não se poderia viver sem fazer uso do processo 
de escrita, da epigrafia mais em específico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História; Memória Coletiva; Monumentos; Documentos; Egípcios; Epigrafia; 
Celebração; Comemoração; Obeliscos; Vitórias; Imortalizar; Eternizar.  
 
 
THE IMPORTANCE OF THE PERPETUATION OF COLLECTIVE MEMORY: THE 
USE OF EPIGRAPHY MONUMENTS AND EGYPTIAN DOCUMENTS, IN ORDER 

TO IMMORTALIZE MEMORABLE EVENTS OF THEIR HISTORY 
 
ABSTRACT: The question that prompted the realization of  this reflection was meant to briefly 
analyze the use of  epigraphy in Egyptian monuments, as a form of  celebration for some important 
event for the society of  the time, aimed at perpetuating the collective memory, be it a people, a nation, 
a generation. The memories of  several victories, but also wars, historical struggles, which in general 
were an intrinsic part of  the lives of  noblemen, the site of  kings, these, who wanted to leave written 
on the funeral and obelisks stele, and even pyramids and sarcophagi, their figurative representations. 
What farther, he came to understand how a document, a narrative (already after the invention of  

                                                             
* Graduada em História pela Universidade Católica de Petrópolis (Licenciatura e Bacharelado - 2011). 
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writing) of  the facts in any rock, stone, wood, paper; that is, a file eternalized in time. Thus, the 
description of  what happened; immortalize his deeds, remembering the other generations, important 
facts from the past of  a people, of  a civilization. Were then preserved a memory and a memory of  
something, the people who lived in another time and made a note of  great, or even of  evil, and that 
currently there is no longer the custom to do. A habit that no longer exists, a tradition that is not used 
more. Finally, it is essential to understand this transformation, the use of  epigraphy provided to ancient 
times, and that influenced all subsequent generations, extended to the social life of  a given oldest 
historical period, and today no one would live without making use of  the writing process, the 
epigraphy more specific. 
 
KEYWORDS: History; Collective Memory; Monuments; Documents; Egyptians; Epigraphy; 
Celebration; Celebration; Obelisks; Win; Immortalize; Immortalize. 

 

* * * 
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Memória e História 

 

retendo iniciar este trabalho, colocando em evidência, um trecho de suma importân-

cia, que nos fala amplamente sobre o conceito de memória extraído da obra de Jac-

ques Le Goff (1989, p. 419), que explicita que: 

 

Definição de Memória: Fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se também à vida 
social. Esta varia em função da presença ou da ausência da escrita e é objeto da atenção do 
Estado que, para conservar os traços de qualquer acontecimento do passado, produz diver-
sos tipos de documento/monumento, faz escrever a história, acumular objetos. A apreensão 
da memória depende deste modo do ambiente social e político. Trata-se da aquisição de 
regras de retórica e também da posse de imagens e textos que falam do passado, em suma, 
de certo modo de apropriação do tempo. As direções da memória estão, pois profundamente 
interligadas as novas regras de cálculo, de manipulação da informação, do uso de máquinas 
e instrumentos cada vez mais complexos. 

 

Desta forma, levando tal conceituação mais à frente, e buscando por meio de outras pesquisas 

também referentes ao assunto Memória, o qual está intrinsecamente ligado à vida social de uma nação 

que faz uso ou não da escrita, e que procura manter intacta para mostrar a outras gerações futuras, 

certo tipo de cultura, em geral pertencente aos povos da Antiguidade. Portanto, tende a elaborar do-

cumentos e construir monumentos escrevendo nestes, certas passagens marcantes de sua história. Seja 

ela uma história econômica, cultural, política ou do próprio indivíduo. É preciso lembrar ainda, o 

papel da imagem para história, o que podemos chamar de memória visual bastante usado pelos povos 

do passado. 

 

A Memória e o Egito Antigo 

 

Neste principiar de um artigo, é relevante dizer que, na história de uma nação, de uma geração 

em específico, haverá uma grande interdisciplinaridade ao se falar de Memória, mas em outra pers-

pectiva, muitas são as especificidades inerentes a este estudo, as nações e suas diversas organizações 

sociais, religiosas, econômicas, suas crenças e hábitos. Tentaremos elucidar alguns aspectos a seguir, 

sobre o tema proposto para elaboração deste projeto, desejando analisar alguns aspectos relevantes da 

antiga civilização egípcia. 

 
 

P 
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Sendo assim, através do trecho acima, conseguimos perceber a construção da memória imortal 

para o povo do Egito. Para ser eterna, a pessoa tinha que ter seu nome gravado em algum lugar fixo, 

imutável, estável, eterno. Somente viveria através deste nome marcado em pedras ou papiros, livros, 

monumentos em geral. Sua integridade estava ligada a perpetuação de seu nome no tempo. Ter este 

nome apagado era, para os egípcios, a mesma situação de morrer e deixar de existir no mundo. A 

pessoa sem o nome era um corpo sem vida, sem alma. Um nome sempre lembrado significava a 

eternidade do morto, ainda que fosse só na lembrança de alguém. 

Para os antigos egípcios, o valor da perpetuação de uma memória pode consistir por vezes em 

que “Admitamos que a história nacional seja um resumo fiel dos acontecimentos mais importantes 

que modificaram a vida de uma nação, que se distingue das histórias locais, provinciais, urbanas pelo 

fato de reter apenas os fatos que interessam ao conjunto de cidadãos – ou melhor, dos cidadãos, 

enquanto membros da nação.” 

 

A Memória e a Escrita 

 

Aqui, busquei trazer a opinião de alguns estudiosos a respeito do assunto abordado no tema 

do artigo, para que desta forma, possa enriquecer o conteúdo do mesmo. Todas as contribuições 

teóricas que serão mencionadas no decorrer da obra são fundamentais para levar ao leitor, uma visão 

mais ampla e rica sobre o conceito de memória tratando-se de Egito Antigo. Pois, para os egípcios, 

havia a importância da manutenção da memória coletiva, construída por meio de documentos e mo-

numentos, e já baseada no uso devido da escrita pelos povos da Antiguidade.  

E assim, sobre o Egito Antigo e do pai da escrita para os egípcios, o Deus Thot, vale a pena 

ver o que a autora Márcia Raquel de Brito (SARAIVA, 2004: p. 4) tem a nos dizer referente ao assunto: 

 

O relato acima atenta para a importância quanto ao entendimento da natureza de Thot e do 
poder da escrita. Thot teria sido gerado em um deus invejoso e vingativo, mas também seria 
filho do deus sol, o mais importante de todos. A partir daí entendia-se porque a escrita, 
invenção extraordinária, diz a autora, tanto para o bem quanto para o mal de seus criadores. 

 

A riqueza das representações figuradas dentro dos povos do Oriente Antigo, por exemplo, 

nos faz imaginar que, igualmente era a sua riqueza cultural. Assim, mencionando então aspectos ine-

rentes às construções, aos monumentos, onde a elite do local procurava uma maneira para imortalizar 
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eventos, e onde esta mesma elite obtinha êxitos militares, vitórias em batalhas e a tão almejada derrota 

de todos seus adversários e dos invasores do seu país. Enfim, após a invenção da escrita, esses reis 

construíram um legado eterno em rocha, em pedras, que sempre viveria na memória de todos aqueles 

que pudessem ler as inscrições deixadas no monumento e soubessem o motivo de tal construção e 

inscrição. Essa glória foi perpetuada através do monumento, que levava consigo a função de docu-

mento histórico. A construção era mais a de uma memória social que servia para celebrar algum acon-

tecimento importante para a nação. Um fato que marcou uma época vista pela geração deste período 

em específico, e pela geração do futuro. Porém, vejamos as palavras de Le Goff (1989):  

 

História que fermenta a partir do estudo dos “lugares” da memória coletiva. “Lugares topo-
gráficos, como os arquivos, as bibliotecas e os museus; lugares monumentais como os cemi-
térios ou as arquiteturas; lugares simbólicos como as comemorações, as peregrinações, os 
aniversários ou os emblemas; lugares funcionais como os manuais, as autobiografias ou as 
associações: Estes memoriais têm sua história. 

 

O uso da epigrafia nos monumentos egípcios 

 

Os obeliscos, as pirâmides, os sarcófagos, as estelas funerárias, as imagens dos seus deuses do 

Antigo Egito, seus papiros, tumbas e múmias, constantemente por meio da mídia, livros, filmes, mu-

seus, estão sempre, nos impactando. 

Toda a beleza e o esplendor vistos até os dias atuais, sobre uma memória egípcia ancestral de 

um passado que acabou ficando para trás, porém, até hoje a salvo nas rochas do próprio Egito.  

E, como esquecer a história que foi feita para durar para sempre? Não podemos esquecê-la 

jamais, de forma alguma. Pois, em jornais, revistas, bibliotecas, canais de televisão, internet estamos 

sempre relembrando o passado desta civilização eternizada na memória coletiva da humanidade. 

 Toda uma glória construída em pedra com o propósito de se tornar imortal. E aqui estamos 

nós, no Ocidente, no século XXI, escrevendo sobre esse passado, sempre vívido em nossa mente, e 

na mente de todos aqueles que amam a História do Egito.   

Através do uso da epigrafia, podemos perceber muitas formas de se construir e perpetuar a 

memória nos monumentos e nas construções. Construir um lugar na lembrança das pessoas, uma 

História que se eterniza para alcançar seu espaço, em meio à geração contemporânea através de ima-

gens, livros que narram as tradições, os costumes, os hábitos, as guerras, os cemitérios, as lápides 

funerárias, as datas comemorativas, o calendário religioso, os registros em pedra, ou em papel sobre 
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determinada civilização em específico. Muitos são os lugares onde esta memória pode ser preservada 

para o povo. E, assim está escrito na obra de Le Goff (1989):  

 

No Oriente Antigo, por exemplo, as inscrições comemorativas deram lugar à multiplicação 
de monumentos como as estelas e os obeliscos. Na Mesopotâmia, predominaram as estelas, 
nas quais os reis quiseram imortalizar os seus feitos através representações figuradas, acom-
panhadas de uma inscrição […] em que o rei [...] fez conservar, através de imagens e de 
inscrições, as lembranças de uma vitória. [...] na época assíria, a estela tomou a forma de 
obelisco [...]. A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o desenvolvimento 
de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, a celebração através de um mo-
numento comemorativo de um acontecimento memorável. A memória assume então, a 
forma de inscrição e suscitou na época uma ciência auxiliar da história, a epigrafia. Certa-
mente que o mundo das inscrições é muito diverso.  

 

O autor vai tratar neste trecho, do Egito em particular, e vai nos falar dos reis e seus feitos 

imortalizados em pedra, dos documentos que foram elaborados nos próprios monumentos, da im-

portância do uso da escrita para este povo, para que pudessem com isto, perpetuar na lembrança de 

outras pessoas que existiriam mais à frente, momentos importantes de sua história. 

 

No Egito, as Estelas desempenharam múltiplas funções de perpetuação de uma memória: 
Estelas funerárias comemorando, como em Abidos, uma peregrinação a um túmulo familiar; 
narrando a vida do morto, como a de Amenenhet sob Tutmosi III; Estelas reais comemo-
rando vitórias como a de Israel sob Mineptah (cerca de 1230), único documento egípcio que 
menciona Israel, provavelmente no momento do êxodo; Estelas jurídicas, como a de Karnak 
(recorde-se que a mais célebre destas Estelas jurídicas da Antiguidade é a de Hammurabi, rei 
da primeira dinastia da Babilônia, entre 1792 e 1750 a.C., que nela fez inscrever o seu código, 
conservada no Museu do Louvre, em Paris); Estelas sacerdotais, nas quais os sacerdotes fa-
ziam inscrever os seus privilégios. (LE GOFF, 1989)  

 

O uso da epigrafia em obeliscos egípcios 

 

A autora (Apud BAKOS. 2005: p. 271-281) colabora neste artigo, com sua percepção a res-

peito dos obeliscos, mas também, a sua utilidade para os egípcios neste período histórico, buscando 

imortalizar sua história, escrevendo os acontecimentos no monumento para manter viva sua impor-

tância mediante o futuro, apesar da passagem do tempo. 

 

Assim, apoiados nesta leitura, pensamos que o obelisco transmite, na sua reutilização por 
uma grande duração através da história, um sentido compreendido para aquilo que escreve 
apenas. Ele encerra o caráter de preservação da memória de poder sobre a existência de 
perpetuação. Pois, sabemos que a escrita hieroglífica desapareceu após a invasão dos gregos, 
e também, a sua existência mítica (BAKOS, 2005). 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 16-29, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
2

 

Porém, não apenas utilizaremos o conceito mencionado acima, pois aqui está a autora Marga-

ret Marchiori (Apud BAKOS, 2001: p.102-105) a qual, nos falará sobre a importância do obelisco e, 

também, do ato da escrita em sua obra: 

 

A partir disto, consideramos a importância do obelisco na Antiguidade egípcia: o objeto – 
imagem – foi o primeiro suporte da escrita [...], aquela que perpetuava algo ou alguém e que 
servia pra o bem e para o mal. Apagar os escritos de um obelisco era apagar eternamente a 
memória daquele que o construiu. A integridade de uma pessoa dependia de sua perpetuação 
através da escrita. O apagamento de sua memória inviabilizava a imortalidade dos falecidos. 
O ato de escrever, para os antigos egípcios, significava muito mais que registrar um nome, 
coisa ou pessoa: Significava criá-los. A habilidade de escrever era atribuída aos ensinamentos 
do Deus Thot. Os escribas, aqueles que praticavam a escrita, eram considerados possuidores 
de atributos divinos. 

 

Margaret Marchiori escreve que “[...] podemos entender a utilização dos monumentos nos 

casos apresentados como um perpetuador de uma identidade antiga, representativa de ideais de igual-

dade, liberdade e busca de uma forma de poder na totalidade [...] O contexto que envolve o fato é 

importante para a compreensão do relato do mesmo [...] “No obelisco, a escrita deveria contar a vida 

e as glórias do governante responsável por sua construção. “Deste modo, a escrita tornava-o imortal, 

pois para sempre seu nome estaria naquela pedra”. E, que “Originalmente, um obelisco tinha a escrita 

hieroglífica esculpida [...] em pedra. A leitura deveria ser feita na vertical”. 

A autora acredita ainda na “[...] apropriação, por outras culturas, de elementos do Antigo 

Egito” e pelo que se pode perceber com o trecho em destaque, fala sobre os romanos e os gregos, 

que foram consistentemente influenciados pela cultura egípcia, mas também sofreram tal influência, e 

dentro do período em questão, pois deixaram para a posteridade, uma memória funerária que atesta 

esta apropriação cultural, e que a civilização helênica, buscou mostrar sobre si mesma, para as socie-

dades contemporâneas. Assim diz que “Memória funerária, enfim, como o testemunham, entre outras, 

as estelas gregas e os sarcófagos romanos; memória que desempenhou um papel central na evolução 

do retrato”. 

 

Mas a época áurea das inscrições foi a da Grécia e a da Roma antiga, [...] as inscrições acu-
mulavam-se e obrigavam o mundo greco-romano para um esforço extraordinário de come-
moração e de perpetuação da lembrança. A pedra e o mármore serviam, na maioria das vezes, 
de suporte a uma sobrecarga de memória. Os “arquivos de pedra” acrescentavam à função 
de arquivos propriamente ditos um caráter de publicidade insistente, apostando (BAKOS, 
2001). 
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Sobre monumento, compreendemos então, um pouco mais sobre a atitude dos egípcios em 

constantemente empreender grandes construções, visando demonstrar para as civilizações futuras, 

que eles, os egípcios, em geral, a elite egípcia, os reis, que imaginavam ter em seu poder a vitória contra 

a passagem dos anos, obtendo-a também através dos seus monumentos das narrativas neles contidas, 

sempre com um caráter de imortalidade e permanência. “Memória real, pois os reis fazem compor, e, 

por vezes, gravar na pedra anais [...] em que estão, sobretudo narrados os seus feitos – que nos levam 

à fronteira onde a memória se torna “história” (LE GOFF, 1989). 

Em toda a atmosfera dos textos que falam de Egito Antigo, temos constantemente a sensação 

de que os personagens que habitam esta civilização, ainda nos observam, e falam conosco por meio 

de relatos extraídos das obras pertencentes aos períodos de maior destaque, tal como os períodos 

faraônicos do Egito. A imagem dos obeliscos nos fala, através dos escritos em hieróglifos, infeliz-

mente, para muitos de nós, de difícil compreensão. Mas, a fala chega por outras vias, tais como as 

estelas funerárias, o livro dos mortos, monumentos que levaram alguma inscrição, dizendo a razão de 

sua construção, e em geral, quem foi à figura política que o mandou erguer; os museus que guardam 

toda esta memória da Antiguidade, as roupas, os acessórios, os instrumentos musicais, tudo se comu-

nica e liga o passado ao presente. Todos estes artefatos trazem em si, a imagem de outro tempo. Pois, 

também não deixam de ser um documento estes objetos, ou um monumento que mostra como vivia 

aquela sociedade.  

Neste tipo de documento, a escrita tem duas funções principais: 

 

Uma é o armazenamento de informações, que permite comunicar através do tempo e do 
espaço, e fornece ao homem um processo de marcação, memorização e registro; a outra, ao 
assegurar a passagem da esfera auditiva à visual, permite “reexaminar, reordenar, retificar 
frases e até palavras isoladas (LE GOFF, 1989). 

 

O uso da epigrafia e o imaginário social no Antigo Egito 

 

Quando não havia escrita, tudo era transmitido via oral, feita assim, uma memorização dos 

rituais, uma constante preocupação em não deixar de cumprir com as mesmas práticas, ano após ano, 

imortalizando os cultos da vida religiosa. Através da visão do autor Bronislaw Baczko (Apud 

BACZKO, 1986, p. 5), sobre imaginário social, percebe-se melhor que: 
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O imaginário social sendo um sistema simbólico produzido pela coletividade que se observa, 
conforme os objetivos a que essa sociedade se impuser visualizada para uma nova forma de 
relacionamento entre os agentes e instituições sociais. O imaginário social elabora [...] a iden-
tidade de uma sociedade [...] e que regula a coletividade. Sendo o imaginário uma ferramenta 
do controle da vida coletiva [...]. 

 

E, penso ser possível compreender a memória coletiva, pelo viés do imaginário religioso social 

egípcio, suas concepções de mundo, sua cultura bastante significativa, pois não podemos negar seu 

caráter de longevidade, sendo que, durante mais de 3.000 anos suas tradições ultrapassaram o espaço 

e o tempo, influenciando a muitas outras gerações. 

Esta civilização não sabia o significado da palavra sucumbir, deixar de existir, morrer, ser es-

quecido. Investiram todos seus recursos para alcançar sua tão almejada vida eterna. Uma lembrança 

eterna, uma memória imortal. E, por meio de Le Goff, (1989) entendemos que “A soma dos fatos 

que devem ultrapassar as gerações imediatamente seguintes limita-se à religião, à história e à geografia 

[...]”. 

Poderíamos compreender estas tradições religiosas egípcias a respeito do seu conceito de imor-

talidade, respeitando o recorte cronológico em questão, como a representação de uma memória reli-

giosa coletiva, que atuou influenciando as tradições religiosas dos povos que lhe foram contemporâ-

neos e posteriores. Assim, é possível ter sobre o assunto, um olhar de perpetuação desta memória 

social, religiosa, nacional, no que diz respeito aos egípcios. A autora (Apud BAKOS. 2005: p. 271-

281) colabora com sua visão a respeito dos obeliscos e sua utilidade para este povo, neste período 

histórico, buscando imortalizar sua história, escrevendo os acontecimentos no monumento para man-

ter viva sua importância mediante o futuro, apesar da passagem do tempo. 

É provável que muitos destes aspectos da cultura egípcia, encantem a maior parte dos estudi-

osos em Egito Antigo. Principalmente o aspecto ligado ao imaginário social, o qual trata da religiosi-

dade e todos seus rituais, suas tradições, passadas a diante de geração para geração, o conceito que é 

constantemente divulgado sobre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos como um reflexo do 

outro, a hierarquia egípcia, sua elite que vivia em meio ao luxo e a riqueza, sua consciência de uma 

moral ética, seus medos, suas paixões, sua arte. E, em pensar que, atualmente, tudo é de nosso conhe-

cimento, pois ficou gravado na pedra, ou no papel. 
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A Literatura Funerária no Egito 

 

 O estudo acerca da memória perpetuada pelos rituais funerários da religião no Antigo Egito é 

algo bastante amplo, e poderá ser sempre auxiliado pelas informações contidas no Livro dos Mortos, 

o qual data da XVIII Dinastia, e sua relação com os processos da mumificação, com os deuses da 

morte, seus cultos, oferendas e o papel dos sacerdotes no ritual. Onde tudo era pensado com o pro-

pósito de permitir que o morto, encontrasse com segurança, um caminho para a vida após a morte, 

sendo necessária a preservação do seu corpo, eternizando sua alma, sua lembrança, para o momento 

no qual, a alma voltaria a habitá-lo.   

A literatura funerária talvez seja um dos mais fascinantes aspectos do qual podemos tratar 

neste artigo. Este imaginário místico e exótico sobre vida após a morte, vida eterna, uma maneira 

singular de tratar o morto através da prática da embalsamação, as preces e fórmulas mágico-rituais 

empregadas pelos sacerdotes visando auxiliar o morto em sua chegada no outro mundo, com direito 

ao julgamento da alma dentro de um tribunal específico, os diversos deuses cultuados por um povo 

que vivia em meio ao politeísmo. 

De acordo a tradutora da obra Edith Negraes (1982): “[...] uma consequência natural do culto 

aos mortos, seria oferecer a eles, para sua vida eterna, tudo de que necessitariam, já que onde viveriam 

– nas tumbas – não encontraria meios de sobreviver”. 

É preciso focar tal cultura, tendo atenção naquilo que está nas entrelinhas de suas práticas e 

rituais. Pois, este povo estava visando sempre, uma perpetuação de sua alma e de seu corpo, o qual 

sendo conservado alcançava também, a imortalidade. Uma permanência da sua lembrança, da sua 

memória e, de tudo o que representou sua sociedade no passado, nos primórdios, ultrapassar o tempo, 

ser imutável na lembrança do mundo contemporâneo. 

A tradição é biologicamente tão indispensável à espécie humana como o condicionamento 

genético o é às sociedades de insetos: a sobrevivência étnica funda-se na rotina e progresso, simboli-

zando a rotina o capital necessário à sobrevivência do grupo, o progresso, a intervenção das inovações 

individuais para uma sobrevivência melhorada. A autora (Apud BAKOS, 2005: p. 271-281) colabora 

com sua visão a respeito dos obeliscos e sua utilidade para este povo, neste período histórico, bus-

cando imortalizar sua história, escrevendo os acontecimentos no monumento para manter viva sua 

importância mediante o futuro, apesar da passagem do tempo. 
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Assim, apoiados nesta leitura, pensamos que o obelisco transmite, na sua reutilização por 
uma grande duração através da história, um sentido compreendido para aquilo que escreve 
apenas. Ele encerra o caráter de preservação da memória de poder sobre a existência de 
perpetuação. Pois, sabemos que a escrita hieroglífica desapareceu após a invasão dos gregos, 
e também, a sua existência mítica (BAKOS, 2005). 

 

Diversos ritos eram realizados antes do sepultamento, dentre eles a cerimônia de abertura da 

boca do morto, que era feito com um instrumento metálico.  Enxó de UPUAUT “aquele que abre os 

caminhos” (do morto). A abertura da boca servia para a múmia recuperar os sentidos e digerir o 

alimento necessário na viagem para o além ou para a fonte original de vida. Havia o tribunal de Osíris, 

e este tribunal do juízo final era presidido pelo mesmo deus, e ocorria na sala das duas verdades, onde 

o deus Anúbis pesava o coração do morto para constatar os pecados cometidos em vida. Assim, 

quando o coração do morto era mais leve que a pluma da verdade (Maat), seu dono viveria para 

sempre. Caso contrário, o coração era jogado para o monstro Amit “o devorador dos mortos”. Osíris 

está acompanhado pelas irmãs, Ísis (esposa) e Néftis. 

Nomes eternos, estátuas eternas, caixões eternos, papiros, amuletos, roupas, monumentos, 

imagens, colossos, pirâmides. Os egípcios estavam sempre “seguros de que a vida não acabava na 

terra”, e, contudo isto, “No Egito Antigo, a alma era imortal e de natureza divina, pois mesmo depois 

de separada do corpo continuava a vive, viajando para a eternidade. [...] o morto precisava para sua 

viagem, de uma boa dose de conhecimentos mágicos [...]” (NEGRAES, 1982). 

Quando mencionamos os povos antigos e sua beleza, riqueza cultural, desenvolvimento, uma 

das principais grandes civilizações que nos vêm à memória, inevitavelmente é o Antigo Egito. Suas 

variadas tradições e concepções sobre a construção de uma memória eterna, seus escritos feitos para 

a posteridade, seus monumentos erguidos com um intuito de perpetuar a lembrança de tudo o que foi 

esta civilização. O caráter de imortal, de permanência, de renovação, de grandiosidade, de durabilidade 

é constantemente percebido nos seus documentos e nos seus monumentos. 

A partir deste recorte feito na obra de Le Goff, (1989) é mais fácil perceber o objetivo da 

perpetuação da memória para os Antigos egípcios. Momentos de guerra e de vitórias envolvendo a 

realeza da época precisavam ser imortalizados de alguma forma, e servindo de lembrança para os 

povos da posterioridade. “A especificidade do monumento [...], Tem, portanto, a finalidade de manter 

ou preservar também a identidade mágica, religiosa, nacional, tribal ou familiar de um grupo”. O autor 

ressalta que, “A outra forma de memória ligada à escrita é o documento escrito num suporte especi-

almente destinado à escrita […] Mas, importa salientar que [...] todo documento tem em si, um caráter 
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de monumento e não existe memória coletiva bruta. 

Explicando melhor o Deus da escrita dos antigos egípcios, Thot, Le Goff (1989: p. 433) diz 

que: “[...] a lenda do Deus egípcio Thot, patrono dos escribas e dos funcionários letrados, inventor 

dos números, do cálculo, da geometria a da astronomia, do jogo de dados e do alfabeto.” 

Em geral, para os reis do período faraônico, a estabilidade do reinado dependia de certas tra-

dições religiosas e militares caminharem juntas. Cultuando sempre seus deuses, e vivendo através do 

ideário que dizia aos reis que, para que eles tivessem sucesso na vida em geral, era sempre necessário 

manter um equilíbrio da ordem cósmica, buscando agir na terra de forma ética para seu povo, usando 

de justiça, equilíbrio, ordem e verdade, priorizando em seu cotidiano, obter êxitos na parte social, 

política, cultural econômica, pessoal, religiosa.   

Era preciso assim, escrever tudo, registrar em documentos, calcular, gravar tudo em rochas, 

papiros, livros, principalmente os seus nomes. Sua crença na eternidade dos nomes de poder era am-

pla. 

 

Neste tipo de documento, a escrita tem duas funções principais: “Uma é o armazenamento 
de informações, que permite comunicar através do tempo e do espaço, e fornece ao homem 
um processo de marcação, memorização e registro; a outra, ao assegurar a passagem da esfera 
auditiva à visual, e permite reexaminar, reordenar, retificar frases e até palavras isoladas.” 
(GOODY, 1977) 

 

O autor J. Goody (Apud GOODY, 1977: p. 78), escreve em seu livro que: “A comunicação 

da informação, que ultrapassa espaço e tempo, o que em conformidade foi sempre utilizado no ima-

ginário cultural dos antigos egípcios.” 

Nomes estes, ficando esculpidos em pedras, deixando transparecer, através das imagens dese-

nhadas nos monumentos, o quanto eram nobres, bons, justos, fortes, imortais.  

Uma lembrança sempre durável, de algum fato que foi marcante para a realeza, e também para 

a civilização, e que estava relacionado ao poder do homem/rei/faraó para se eternizar mediante à 

futuras gerações. Mostrando nas imagens das guerras, das batalhas, das comemorações, dos ritos fu-

nerários, das colheitas, das festas, como era possível se viver para sempre. Ser eterno, imortal, perpé-

tuo, ultrapassando tempo e espaço, era, para a maioria deste povo, algo fundamental. 

E, eles conseguiram nos deixar claramente esta memória, pois preservaram suas vidas até hoje, 

seus nomes, seus hábitos, seu modus vivendi, em monumentos e documentos. Em seu artigo, Regina 

Martins de Souza (HEINS, 2001: p. 1-2) nos explica que: 
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[...] no período que chamamos reino médio – 2040 a 1640 a.C., a literatura funerária princi-
piou a ser uma idéia socialmente difundida, pois manifestava a visão de mundo egípcia na 
época, e que também, acabavam por dar sustentação às crenças nos encantamentos e na 
existência real e concreta de uma vida após a morte. 

 

Em uma posterior análise deste recorte extraído da obra deste autor (Apud DAUMAS, 1965: 

p. 579), compreendemos, da mesma forma que: 

 

Mais tarde os soberanos fazem redigir pelos seus escribas relatos mais detalhados dos seus 
reinados dos quais emergem vitórias militares, benefícios da sua justiça e progressos do di-
reito, os três domínios dignos de fornecer exemplos memoráveis aos homens do futuro. No 
Egito, parece, desde a invenção da escrita (um pouco antes do início do III milênio) até o 
fim da realeza indígena na época romana, anais reais foram redigidos continuamente. Mas o 
exemplar único, conservado em frágil papiro desapareceu. Só nos restam alguns extratos 
gravados na pedra. 

 

No Livro dos Mortos do Antigo Egito, percebemos melhor as crenças religiosas dos Antigos 

Egípcios. Eles nos mostram que, para eles, o corpo era uma manifestação da alma, e ambas deveriam 

sempre estar ligadas, mesmo no outro mundo. Sendo assim, muitas eram as técnicas de embalsamação 

acompanhadas das práticas religiosas, as quais desenvolvidas para obter êxito no momento do ritual 

funerário, indicando para a alma do morto, o caminho mais rápido para sua transfiguração no além. 

Inclusive, tais técnicas foram também sendo cada vez mais refinadas com o passar dos séculos, con-

forme a exigência dos faraós e sacerdotes. 

Os textos dos sarcófagos são exemplos nítidos de uma memória que chegou até a atualidade. 

Todos os escritos neles contidos visam difundir alguma idéia acerca da passagem do morto para a 

outra vida. Representam fórmulas mágicas que, junto com todo o ritual funerário, possibilitava ao 

defunto, sobreviver no mundo subterrâneo, para posteriormente, encontrar o caminho da luz. 

Entendo o próprio Livro dos Mortos como uma construção da memória funerária desta civi-

lização, feita para a eternidade. E o Livro, foi um lugar onde esta memória se perpetuou para que 

outros povos pudessem ter acesso, e mesmo outras gerações que iriam, no futuro, habitar o Egito. 

 

Considerações finais 

 

Por meio do uso da memória, o homem relembra fatos, armazena registros, retém lembranças 

de sua vida, de sua história, de seu passado, do passado de outras pessoas, outros povos, no geral, 
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lembranças de momentos importantes, recordações de tradições familiares, religiosas, lugares e pes-

soas que conheceu, filmes que assistiu, músicas que ouviu, viagens, lembranças de sua infância, a es-

cola, amigos, professores, suas experiências de vida sobre a faculdade, vida afetiva, Profissional, etc. 

Contudo, além do que citamos acima, se faz fundamental observarmos a profunda importân-

cia de todos aqueles objetos, através dos quais conseguimos reter e perpetuar os acontecimentos que 

ficaram registrados em nossa mente, e na mente de todos os povos, desde a Antiguidade.  

Compreendemos isso melhor como memória. Estas memórias, relatos, fatos, nos vêm sendo 

transmitidos também por meio de livros, estátuas, lápides, templos, pirâmides, obeliscos, sarcófagos, 

filmes, músicas, hinos e preces em geral. A memória da humanidade construída ao longo dos séculos, 

por via oral e da mesma forma, utilizando-se do uso da escrita, em documentos e monumentos, rochas 

e pedras. Lugares da memória, que acabam por tornar muitos momentos marcantes da História, eter-

nos. 
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CREDORES, DEVEDORES E OS PODERES PÚBLICOS EM 

ROMA DURANTE A GUERRA SOCIAL (91-88 A.C.):  

A crise financeira de 89 a.C. 

 
 

Deivid Valéria Gaia* 

 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar a relação conturbada entre credor/devedor e os po-
deres públicos no contexto da crise financeira que ocorreu em 89 a.C., na cidade de Roma, à época da 
Guerra Social (91-88 a.C.). As crises financeiras assolaram o final da República Romana, e a de 89 a.C. 
é uma das mais bem documentadas, deixando entrever um problema jurídico e social muito peculiar, 
haja vista que os poderes públicos tiveram dificuldade de remediá-la devido ao impasse existente entre 
a lei e o costume: credores faziam apelo ao costume para receberem o que lhes era devido, devedores 
faziam apelo a uma pretensa lei que proibia o empréstimo de dinheiro a juros como pretexto para 
deixarem de saldar suas dívidas. O pretor urbano Semprônio Assélio (magistrado responsável para 
resolver o conflito), ao tentar remediar a crise, tomou partido dos devedores e acabou sendo assassi-
nado pelos credores no fórum. Essa crise, além de apresentar o impasse entre a lei e o costume, tam-
bém revela a incapacidade dos poderes públicos para resolverem problemas financeiros no último 
século da República. A partir do estudo desses eventos será apresentado o desenvolvimento de uma 
crise financeira na Roma Antiga: sua eclosão, o perfil dos devedores e credores, seus desdobramentos, 
e a sua remediação. Para tanto, esse artigo foi realizado a partir de alguns estudos da historiografia 
contemporânea e, sobretudo, dos relatos de Apiano e Tito Lívio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crise Financeira; Economia Romana; Guerra Social Romana.  
 
 

CREDITORS, DEBTORS AND PUBLIC POWER IN ROME DURING THE SOCIAL 
WAR (91-88 BC): THE FINANCIAL CRISIS IN 89 BC. 

 
ABSTRACT: The purpose of  this article is to show how troubled was the relations between 
creditors/debtors and the public power during the financial crises that happened in 89 B.C. in the city 
of  Rome, in the time of  Social War (91-88 B.C.). The financial crises hit the Late Republican, and the 
89 B.C. crisis is one of  the best documented of  them. It describes a very peculiar juridical and social 
problem, since the public power had a hard time to recover because that was an issue between law and 
custom; creditors appealed to custom to receive their money, debtors appealed to the law that forbade 
to borrowing money at interest as an excuse to not pay their debts. The urban praetor Sempronius 
Asselius (the one responsible for solve the conflict), trying to solve the crises, supported the debtors 
and was murdered by the creditors in the Forum. This crisis reveals the issue between law and custom 
and also the inability of  the public power to solve financial problems in the last Republican century. 
Starting from these events, the article will show the modus operandi of  a financial crisis in the Ancient 

                                                             
* Professor Adjunto de História Romana no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordena-
dor e membro do LHIA/UFRJ. Membro do ATRIVM/UFRJ e LEIR/USP. 
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Rome: the outbreak, the profile of  creditors and debtors, their developments and solutions. This 
article is a result of  recent studies of  contemporary historiography and the analysis of  the writings of  
Appian and Livy. 
 
KEYWORDS: Financial Crisis; Roman Economy; Roman Social War. 
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Introdução 

 

epois da Segunda Guerra Púnica, que se desenvolveu entre os anos de 218  e 201 

a.C., os romanos viveram um período de grandes mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Abordaremos esse contexto, inicialmente, sem entrar nos 

seus pormenores, para dar destaque às consequências pós-guerra que marcaram o imperium republicano 

romano. Roma, após sair vitoriosa desses três difíceis confrontos, passou a dominar todo o comércio 

do Mediterrâneo Ocidental e depois, pouco a pouco, do Oriental; conquistando, também, para o seu 

comando, grande parte do território que vai da Lusitânia à Síria. Após essas conquistas, os romanos 

passaram a se referir ao Mediterrâneo como mare nostrum. Ao desbravarem uma riqueza comercial 

como nunca vista antes, grupos de negocistas, comerciantes, banqueiros e emprestadores de dinheiro 

enriqueceram rapidamente. Muitos deles pertenciam à ordem equestre. Cobradores de impostos co-

nhecidos como publicanos (imortalizados pela figura de Zaqueu na Bíblia - Lucas 19, 2) se alastram 

por todo Oriente Próximo. Desse modo, as conquistas ofereceram aos romanos um território proe-

minente de exploração da riqueza do outro e transformaram Roma em um espaço de grande afluxo 

de riquezas de todos os gêneros. Depois deste episódio, observa-se o nascimento de outra República 

Romana. Uma República imperialista que necessitava se reorganizar em torno dessa nova ordem na 

qual a cidade de Roma se comportava como o centro explorador de uma grande periferia explorada: 

o Mediterrâneo.  

O afluxo de riqueza desenfreado e sem grande organização advindo do período pós-guerra 

levou a Roma problemas que lhe são peculiares, como, por exemplo, a disputa de poder no seio das 

camadas mais abastadas e a exploração das camadas menos abastadas, fossem elas autóctones ou es-

trangeiras. O germe da mudança que chegou, a todo vapor, durante as conquistas criou problemas 

sociais e políticos que sacudiram pórticos e colunadas da tradicional e antiga República Romana. No 

bojo desses problemas podemos citar alguns exemplos contundentes : a disputa pela terra que levou 

à luta pela reforma agrária com os irmãos Gracos; a alta densidade demográfica da cidade que criou o 

efeito de superpopulação com a entrada de milhares de escravos vindos de toda parte do Mediterrâ-

neo; o excesso de mão-de-obra escrava que deixou um grande número de plebeus pobres desempre-

gados (criando, assim, uma grande plebe “ociosa” e, em pouco tempo, faminta); a concorrência aberta 

e, muitas vezes, desleal com produtos agrícolas estrangeiros que faliu muitos pequenos proprietários 

D 
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de terra na Itália, obrigando-os a vender suas terras a particulares ou ao Estado (ager publicus) e a emi-

grarem para a cidade; três grandes revoltas de escravos; a concessão da cidadania romana a inúmeros 

estrangeiros ricos das novas províncias, concomitante à recusa da concessão do direito de cidadania 

aos vizinhos itálicos, fato que provocou uma guerra. Ou seja, inúmeros novos problemas. Nesse sen-

tido, podemos constatar que, apesar das novas riquezas de todos os tipos e dos avanços tecnológicos 

provocados por esses contatos pós-guerra, também houve a instauração do caos. Caos que foi sentido 

social, política, econômica e culturalmente; e, aliado à corrupção, inserida na luta de poder dentro das 

ordens dirigentes, deixou a República Romana de joelhos, agonizando lentamente até ser decapitada 

pela foice do poder autoritário e centralizado nas mãos de um princeps.  

De todas as consequências provocadas pelas Guerras Púnicas, a que nos interessa, mais parti-

cularmente, é a concessão da cidadania aos estrangeiros concomitante à recusa da cidadania aos povos 

itálicos. Tal recusa da cidadania romana aos Itálicos instaurou uma guerra que conhecemos como a 

Guerra Social.  Foi no contexto desta que nós temos uma das crises financeiras mais interessantes do 

final da República e, é justamente sobre esta questão que vamos nos deter. Antes de mais nada, cabe 

apresentar rapidamente o porquê e o que foi esta guerra. 

 

A crise financeira durante a Guerra Social no ano de 89 a.C. 

 

A Guerra Social, que também é conhecida como Guerra Itálica, Guerra dos Aliados ou Guerra 

Mársica, eclodiu em 91 a.C. por causa da votação da Lex Licinia Mucia de 95 a.C. Esta lei punia os 

aliados (socii), ou seja, os italianos (vizinhos de Roma), que conseguiram a cidadania romana por meios 

ilícitos. Isso se deve ao fato de que, durante esse momento, Roma concedia a cidadania mais facilmente 

a alguns homens das novas províncias que aos seus vizinhos itálicos. Foi uma crise política entre os 

romanos e seus vizinhos que se arrastava desde a época dos irmãos Gracos por questões agrárias e de 

cidadania, problema que era, também, uma consequência direta das Guerras Púnicas. A Guerra Social 

envolveu picenos, lucanos, marsos, samnitas, apúlios, etruscos e úmbrios num confronto que se tor-

nou extremamente sangrento. Os itálicos se uniram para formar uma nova República que foi chamada 

de Itália. A Capital era Corfínio, ao leste de Roma, que depois ganhou o nome de Itálica. Criaram para 

esta nova República um senado, com cerca de 500 senadores, 12 pretores e dois imperatores. Cunharam 

moedas e enviaram embaixadores ao estrangeiro. Roma, no auge do seu expansionismo, não ficou 
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satisfeita com esta Nova República dissidente e atacou os povos vizinhos. As batalhas foram inúmeras 

e Roma perdeu as primeiras, pois os Itálicos conheciam o arsenal de guerra romano de perto, já que 

muitos haviam lutado com eles. Os romanos só começaram a vencer quando Sula assumiu o controle 

do exército em 90 a.C., culminando na vitória destes em 88 a.C. com a destruição dos samnitas. Esta 

foi uma guerra que terminou com dupla “vitória”, pois após a vitória dos romanos, os itálicos (socii ou 

aliados) obtiveram o direito à cidadania e assim alcançaram parte de seu objetivo inicial. No final da 

guerra, Roma outorgou o direito latino até às cidades da Gália Cisalpina, e, obviamente, a todos aliados 

através de várias leis que foram criadas para amenizar o conflito, a mais importante delas foi a lex 

civitate Latinis et sociis danda.  

Esse contexto turbulento de guerra provocou uma grave crise financeira e também monetária 

que se prolongou até a conjuração de Catilina em 63 a.C. Diversos fatores provocaram a Guerra Social, 

mas sobretudo aqueles ligados à crise financeira que nos interessam, pois é no contexto dessa crise 

que veremos com clareza o seu modus operandi, seus impactos, a questão dos juros e os problemas 

ligados à lei e ao costume. A guerra teve como resultado, certamente, o recrudescimento de leis sobre 

as dívidas e o controle dos juros.  

Conhecemos três testemunhos literários importantes que nos apresentam o nascimento e o 

desfecho dessa crise: Tito Lívio1, Apiano2 e Valério Máximo3. Seu contexto geral foi estudado por 

Tenney Frank4 em “An economic survey of Ancient Rome” e por Emilio Gabba5 “Riflessionni anti-

che e moderne sulla attività commerciali a Roma, secolo I e II a.C”. A relação estabelecida entre 

finanças e moedas foi estudada por Luigi Pedroni6 em “Crisi finanziaria e monetazione durante la 

Guerra Sociale”. Jean Andreau também estudou esta crise ao realizar sua vasta pesquisa sobre as crises 

                                                             
1 TITE LIVE. Abrégés des livres de l’Histoire Romaine de Tite-Live (Periochae 70 – 142), Texte établi et traduit par Paul Jal, Paris, 
Les Belles Lettres, 1984. 
2 APPIEN. Guerres Civiles : livre I, texte établi et traduit par Paul Goukowsky, annoté par François Hinard, Paris, Les Belles 
Lettres, 2008.  
APPIANI. Bellorum Civilium, Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici a cura di Emilio Gabba, 2ème 
éd.,  Firenze, La nuova Italia, 1967.  
3 VALERE MAXIME. Faits et dits mémorables (Factorum et Dictorum Memorabilium), Livres I-III, texte établi et traduit par R. 
Combès, Paris, Les Belles Lettres, 1995.  
4 FRANK, Tenney (org.). An Economic Survey of Ancient Rome, Italy of the Republic, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1933-
1940.  
5 GABBA, Emilio. “ Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I”, in D'ARMS, J. H. - 
KOPFF, E. C. (éds.): The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History, Memoirs of the American 
Academy in Rome, 36, Roma, 1980, 91 – 102.  
6 PEDRONI, Luigi. Crisi finanziaria e monetazione durante la Guerra Sociale, Bruxelles, Éditions Latomus, 2006. 
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financeiras e os bancos romanos7. Dos autores antigos, Apiano é aquele que nos oferece mais detalhes 

sobre a questão8. O autor escreve que o ano de 89 a.C. foi muito difícil devido à eclosão de problemas 

financeiros, haja vista que estes se arrastavam desde 91 a.C., início da Guerra Social. Apiano relata que 

havia um conflito entre credores (daneistas) e devedores, pois os primeiros exigiam que as dívidas fos-

sem pagas com altas taxas de juros, juros estes que desconhecemos numericamente já que o autor não 

revela o valor da taxa. Segundo Apiano, os profissionais do crédito emprestavam dinheiro apesar de 

uma lei que proibia o empréstimo a juros, sob pena de multa9. No entanto, se estavam emprestando 

dinheiro, a lei já não era mais respeitada.  

O conflito entre os credores e os devedores se reforçou ainda mais porque enquanto os deve-

dores faziam apelo à lei, os credores faziam apelo ao costume. Apiano descreve o empréstimo de 

dinheiro a juros como uma prática antiga e imemorável, sendo assim, os credores exigiam que as 

dívidas fossem reembolsadas em nome de um costume atestado desde os tempos mais remotos da 

História de Roma: o empréstimo de dinheiro10. Nesse sentido, para os credores, o costume estava 

acima da lei que tentava proibi-lo. Por sua vez, os devedores, além de fazerem apelo à lei, também 

usavam o pretexto do contexto de Guerra para não pagarem as dívidas, pois argumentavam que as 

calamidades e as revoltas advindas da Guerra Social os deixaram sem condições financeiras para saldar 

qualquer dívida que seja.  

Certamente, havia neste momento, na cidade de Roma, uma crise de crédito provocada pela 

Guerra Social, pois de modo geral, sempre que há uma guerra difícil de ser resolvida ou qualquer outro 

grave problema político, as finanças são, inevitavelmente, afetadas. Basta ver o exemplo de Júlio César 

que, anos após este conflito, entre 49-47 a.C., escreveu que em um momento de guerra os juros sobem, 

instaurando-se, assim, um período de dificuldades financeiras no qual a prorrogação do vencimento 

de uma dívida se torna um verdadeiro dom11.  

Em 89 a.C., diante da crescente crise, devedores e credores procuraram o pretor urbano (era 

o pretor que se ocupava de problemas jurídicos) Sempronio Assélio12, que, após analisar as duas partes, 

tomou partido dos devedores, algo extremamente raro. De modo geral, a lei romana e os magistrados 

                                                             
7 ANDREAU, Jean. Banque et affaires dans le monde romain : IVe J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C., Paris, Le Seuil, 2001. 
8 App. B.C. 1, 54. 
9 App. B. C. 1, 54, 232.  
10App. B. C. 1, 54, 234.   
11 Cés. B.C. 3,32.  
12 Val. Max. 9, 7, 4.  
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não protegiam os devedores, as dívidas deviam ser sempre pagas; havia negociação dos juros, mas 

dificilmente os devedores tinham o apoio do pretor ou a anulação das dívidas. O pretor Assélio, ao 

tomar partido dos devedores, não conseguiu resolver o conflito e enviou-o aos tribunais, nos quais os 

juízes deveriam decidir entre a lei e o costume. O pretor urbano insistiu na aplicação da antiga lei para 

proteger os devedores, mas essas insistências trouxeram danos ainda maiores, porque os credores, 

tomados pela fúria, num grande tumulto, assassinaram Assélio no fórum, onde ele havia se refugiado.  

Tito Lívio13 tem uma narrativa que vai ao encontro da narrativa de Apiano «Cum aere alieno 

pressa esset ciuitas, A. Sempronius Asellio praetor, quoniam secundum debitores ius dicebat, ab his qui faenerabant in 

foro occisus est. – Como os cidadãos estavam premidos pelas dívidas, o pretor Aulo Semprônio Assélio  

foi morto no fórum pelos credores, já que havia dado uma sentença em favor dos devedores.14» Lívio 

nos oferece menos detalhes, no entanto, complementa o episódio com outras informações importan-

tes. Segundo o historiador, os romanos, em 89 a.C., estavam muito endividados e o pretor urbano, 

Sempronio Assélio, recebeu as queixas dos debitores, posicionando-se a favor destes. Tal posiciona-

mento causou a revolta dos credores, e Tito Livio é específico ao escrever quem eram: “quis faenera-

bant”, ou seja, aqueles que frutificavam suas fortunas através do empréstimo a juros, os faeneratores15, 

emprestadores profissionais (assim como Apiano os chama de daneistas - δανειστής - o equivalente 

grego de faeneratores). Estes, por sua vez, assassinaram o pretor no fórum (in foro occisus est). Valério 

Máximo também apresenta o episódio, mas sem nenhuma informação extra16.  

Outro documento que faz menção a este fato é um pequeno comentário de Sêneca, no De Ira, 

no qual o autor estoico procura uma definição de cólera, e, nesta tentativa apresenta, dentre muitos 

                                                             
13 Liv. Periochae 74. 
14 Liv. Periochae 74. 8.  
15 Os faeneratores são todos aqueles que emprestavam dinheiro a juros. Há de se fazer a diferença entre os especializados e 
os não especializados. O faenerator, por excelência, é um profissional das finanças; é especializado no empréstimo de di-
nheiro a juros, sem necessariamente ser um banqueiro ou um cambista. No entanto, outros emprestadores de dinheiro a 
juros também são chamados de faeneratores sem, portanto, serem profissionais; um equestre ou um senador ao emprestar 
dinheiro a juros podem ser chamados de faeneratores, mas sem necessariamente ser especializados, pois eles não dependiam 
desta atividade. Durante muito tempo, na historiografia só se chamava de faenerator o emprestador profissional, mas ao 
lermos atentamente as fontes podemos perceber que até mesmo os não especializados eram chamados de faeneratores, de 
modo geral, com conotação pejorativa. Durante a crise de 33 d.C., Tácito escreve que, no contexto das acusações contra 
aqueles que frutificavam suas fortunas pelo empréstimo de dinheiro a juros (os faeneratores) nenhum dos senadores se 
livrava de tal culpa. Tac. Ann. 6, 16. O equestre Cecílio, tio de Ático, era conhecido como um faenerator. A mulher quando 
empresta dinheiro a juros também é chamada de faeneratrix. 
16 Val. Max. 9. 7. 4.  
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exemplos, o caso de um pretor que teve um destino fatal ao defender uma parte envolvida num con-

flito. Ao se posicionar em prol de uma parte, o pretor foi esquartejado pela outra parte na mesa sagrada 

do fórum17.  

Como podemos observar, os autores antigos se preocupavam muito mais com o assassinato 

do magistrado que possuía o imperium, do que com o problema financeiro em si. O que importava era 

forma como os homens públicos tinham se posicionado diante do problema. Esta crise foi emblemá-

tica por mostrar que em Roma havia um conflito entre a lei e o costume e que nem sempre a lei era 

aplicada, daí a necessidade de uma intensa renovação legal, além das ab-rogações. No caso dessa crise 

financeira, que consideramos igualmente uma crise política e até mesmo jurídica, o conflito financeiro 

foi intensificado por falta de transparência entre o que deveria ser seguido: a lei ou o costume. No 

entanto, o assassinato de um pretor não pôde passar despercebido pelos romanos. Se o pretor se 

arriscou tanto ao defender os interesses dos devedores, quem eram estes? Que lei era esta a que os 

devedores faziam apelo?  Não sabemos ao certo, pode ser a Lex Genucia de foeneratione de 342 a.C. como 

defendeu Emilio Gabba18, pode ser a Lex Sempronia de pecunia credita de 193 a.C. como defendeu Fran-

çois Hinard19, pode ser a Lex Marcia como defendeu Gustav Billeter20, ou a Lex Iunia de feneratione como 

defendeu Charles Barlow21.  

É necessário realizar um estudo comparativo para descobrirmos de qual lei os autores antigos 

se referiam. A priori acreditamos que não seja nenhuma destas, pois todas são muito anteriores ao fato; 

provavelmente houve a promulgação de alguma lei em época mais próxima do conflito e como muitas 

leis eram promulgadas ao mesmo tempo, a que proibia o empréstimo logo caiu no esquecimento. O 

grande problema é que antes da Guerra Social não temos muitas fontes sobre a vida econômica e 

financeira em Roma, portanto, saber realmente qual foi a lei poderia ser interessante, mas não mudaria 

a nossa interpretação sobre o fato, pois seja lá qual fosse a lei, ela já tinha caído em desuso em 89 a.C. 

porque os faeneratores estavam emprestando dinheiro novamente e de modo aberto. Tanto é verdade 

                                                             
17Sen. De ira 1. 2. 2. 
18 Liv. Periochae 7, 42, 1 ; Tac. Ann. 6, 16 ; GABBA, Emilio. “Introduzione, testo critico e commento con traduzione e 
indici”, in APPIANI, Bellorum Civilium, Liber primus, 2ème éd.,  Firenze, La nuova Italia, 1967, p. 158-159. 
19 APPIEN. Guerres Civiles : livre I, texte établi et traduit par Paul Goukowsky, annoté par François Hinard, Paris, Les Belles 
Lettres, 2008.  
20 Gaius, 4, 23.  
 BILLETER, G. Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian, Leipzig, B. G. Teubner, 1898, p. 134, 
144-146, 150-151. 
21 BARLOW, Ch. T. Bankers, Moneylenders and Interest rates in the Roman Republic, Ann Arbor-Londres, University Microfilms 
International, 1978, p. 59-60. 
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que apelaram ao costume e, caso se tratasse de uma prática ilegal, não teriam recorrido à justiça; se a 

lei ainda fosse válida e aplicada, certamente o problema não teria tomado as proporções que tomou. 

Em Roma, era normal haver leis que caiam rapidamente em desuso, mas no momento oportuno era 

feito apelo à antiga lei e assim se entrava numa longa discussão entre a validade do costume e da lei. 

Houve, na época de Tibério, um caso parecido durante a crise de 33 d.C., quando os romanos fizeram 

apelo a uma antiga lei de Júlio César que já tinha caído em desuso22. 

Durante esse conflito, quais devedores eram estes que conseguiram conquistar o apoio do 

pretor urbano que lhe custou a vida? Segundo Emilio Gabba, a situação econômica romana, a partir 

de 91 a.C., era muito complicada. Lívio Druso tinha aprovado uma lei que introduzia o bronze na 

moeda de prata, o denarius23, provocando uma desvalorização do valor intrínseco da moeda e preser-

vando o valor nominal. Gabba acredita que esta medida beneficiava a aristocracia agrária. A Guerra 

Social bloqueou as rendas, criando, assim, uma crise de pagamento e um maior endividamento, sobre-

tudo, da elite romana. Neste sentido, para autor, os credores faziam parte do grupo dos profissionais 

da finança, como escreveu Lívio (os faeneratores), e os devedores eram aristocratas24. O historiador 

alemão Gustav Billeter, uma das maiores autoridades sobre o assunto, em sua obra intitulada Geschichte 

des Zinfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian defende que os endividados eram realmente 

os membros da elite25. Por outro lado, Claude Nicolet, em L’ordre equestre à l’époque républicaine, acredita 

que, seguramente, a elite era a mais endividada, mas com certeza a plebe urbana também sofreu com 

os efeitos da crise26. De toda forma, não há como negar que os endividados eram, sobretudo, aqueles 

que faziam parte das camadas superiores da sociedade romana; as ordens senatorial e equestre. Certa-

mente, também há de se ressaltar que em toda crise financeira todos são tocados pelos seus efeitos 

diretos ou indiretos. Afinal, quem paga o pato? Os pobres.  

E então, como esta crise financeira foi resolvida? Não sabemos ao certo, pois o conflito polí-

tico interessava mais aos autores do que a resolução econômica e jurídica em si. Sabemos que o Senado 

se reuniu de forma urgente para resolver o problema e anunciou, através do arauto, uma recompensa 

                                                             
22 GAIA, Deivid Valério. “Inopia nummorum: uma leitura da crise financeira de 33 d.C.”, Phoinix, Rio de Janeiro, 2014, p.144-
157.  
23 Isto foi bem lembrado por Plínio na História da moeda romana.  Plínio, o Antigo N. H. 33. 46. 
24 GABBA, Emilio. “Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici”, in APPIANI, Bellorum Civilium, Liber 
primus, 2ème éd.,  Firenze, La nuova Italia, 1967, p. 158-159.  
25 BILLETER, G. Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian, Leipzig, B. G. Teubner, 1898.  
26 NICOLET, Claude. L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), Paris, De Boccard, 1966. 
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àqueles que fornecessem informações sobre o assassinato do pretor, mas os patres conscripti não men-

cionaram a questão do problema entre a lei e o costume. Não podemos esquecer que matar um pretor 

era ferir o conjunto das instituições republicanas, sobretudo as magistraturas do cursus honorum. Os 

senadores propuseram dinheiro aos homens livres, a liberdade aos escravos e a impunidade aos cúm-

plices. No entanto, Roma foi tomada por um silêncio atroz, os faeneratores conseguiram jogar um véu 

sobre o caso e compraram o silêncio de todos27. A partir deste episódio podemos observar a dimensão 

do poder e da influência desses personagens numa sociedade na qual, apesar de assassinarem publica-

mente um magistrado, conseguiram comprar o silêncio das testemunhas oculares.  

Depois disso, os textos não mencionam mais os problemas da crise de 89 a.C. Em 88 a.C., a 

Guerra Social chegou ao fim. No entanto, os problemas financeiros continuaram se arrastando até a 

Conjuração de Catilina, em 63 a.C., quando encontramos novamente uma outra crise financeira, mas 

bem menos comentada e menos explorada pelas fontes antigas. Portanto, em 89 a.C., se a crise foi 

resolvida, foi de modo paliativo.  

A caminho da conclusão, vamos apresentar, rapidamente, a continuidade dos problemas fi-

nanceiros até 63 a.C., pois acreditamos que estejam intrinsecamente ligados aos problemas da Guerra 

Social; consequências diretas do mundo romano Pós-Guerra Púnica. O primeiro problema financeiro 

que as fontes apresentam, após 89 a.C., de modo bastante confuso e pouco claro, eclodiu em 86 a.C., 

no regime Cinaniano (popular), quando o cônsul Valério Flaco propôs uma lei que permitia aos deve-

dores pagar somente um quarto de suas dívidas, e pagá-las em bronze. Esta informação, de extrema 

importância para compreensão das crises financeiras, nos é fornecida por Salústio nas Guerras Catili-

nárias28, quando apresentou o histórico dos problemas econômicos antecedentes a Catilina. Veleio 

Patérculo também apresentou esta informação sem muitos detalhes29. A Lex Valeria, de Valério Flaco, 

tinha como objetivo pôr fim aos problemas financeiros, oferecendo aos devedores uma alternativa 

para saldarem suas dívidas, haja vista que os juros estavam altos. Seria a Lex Valeria a resolução da 

crise de 89 a.C.? Ou seria a resolução de outra crise? Não sabemos ao certo, pois eram tantas, e uma 

após a outra, que nem sempre as fontes apresentam o problema na sua totalidade. De toda forma, 

tudo indica que os devedores de 89 a.C. até 86 a.C. não tinham quitado suas dívidas. Dessa forma, se 

a lex Valeria estiver ligada à crise de 89 a.C., significa que os faeneratores triunfaram, no sentido que esta 

                                                             
27 App. B.C. 1. 54. 232-239 
28 Sall. Cat. 33, 2.  
29 Vell. 2, 23, 2.  
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lei é uma prova contundente que o costume venceu a pretensa lei antiga e, três anos depois, os deve-

dores ainda se esforçavam para pagar suas dívidas. 

Depois de 86 a.C., o mundo financeiro parecia calmo, porém o problema ainda não tinha sido 

resolvido e o número de endividados dentro da urbs era grande, ao ponto que o pretenso salvador da 

Pátria, Catilina, chegou a propor, na década de 60, o perdão das dívidas. Vamos ver o caso com deta-

lhes.  

A época da conjuração de Catilina foi, sem dúvida, marcada por grandes problemas de ordem 

política e econômica. A crise financeira começou em 66 e se alastrou até 61 a.C., mas, sabemos muito 

bem que a origem da crise é mais antiga, nasceu ainda na época de Sula, durante a Guerra Social.  

Portanto, a crise financeira na época de Catilina, teve suas raízes na crise financeira mal resolvida da 

Guerra Social, uma crise que foi tratada de modo paliativo, mas que chegou até à década de 60 a.C. 

Com Catilina, o problema financeiro se tornou ainda maior porque ele propôs o perdão total das 

dívidas e a reforma agrária (problemas que eram consequências das Guerras Púnicas, como mostramos 

no início do nosso texto), lançando mão de um discurso populista e demagógico; Catilina era o mais 

endividado de todos e já não tinha nenhum lote de terra. Ele seria o primeiro a ser beneficiado com o 

seu próprio projeto político-econômico. Cicero e Salústio apresentam os problemas gerais e específi-

cos da crise financeira de 66 – 61 a.C. Salústio escreve sobre a grande bancarrota dos ricos que perde-

ram seu patrimônio e de outros que queriam o retorno das guerras civis silianas para fazerem fortuna 

com as proscrições. Para Salústio, não há dúvida que os endividados eram os mais ricos, isso vai ao 

encontro do que acreditamos com relação aos endividados de 89 a.C.  

Na crise de 66-61 a.C. há uma carta de Manílio a Marcio Rex que apresenta uma defesa aos 

devedores contra a crueldade dos emprestadores de dinheiro (crudelitas faeneratorum). Manílio invocou 

a Lex Valeria, citada acima, e mencionou a violência do pretor (iniquitas praetoris) que culmina no fim 

da liberdade dos devedores, que de tão endividados perdiam tudo. Salústio transcreveu, nas “Guerras 

Catilinárias”, a triste reclamação dos endividados: “Se hoje somos malditos e miseráveis, devemos isso 

à violência e à crueldade dos emprestadores de dinheiro profissionais (faeneratores) que nos fizeram 

perder a nossa casa, a nossa honra e a nossa fortuna. Hoje, não podemos mais nos beneficiar de leis 

como nossos ancestrais, que depois da perda do patrimônio, podiam pelo menos conservar seus cor-

pos. Hoje, tanto os emprestadores de dinheiro quanto o pretor são muito rigorosos”30. Cícero também 

                                                             
30 Sal. Cat. 33. 1-5. 
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escreveu que os devedores estavam sendo destruídos e pegos em armadilhas, eram julgados e tinham 

seus bens confiscados por conta de suas dívidas31. Para ele, os problemas suscitados por Catilina e o 

falência de muitos publicanos na Ásia diminuiu a liquidez da moeda, criando uma caritas nummorum, ou 

seja, tornou a moeda mais cara. Nesse contexto de crise financeira e carestia da moeda podemos 

compreender o quanto Catilina pode ter sucesso com suas rogationes e promessas de perdão de dívida. 

Ele causou bastante agitação popular. Cícero combateu Catilina, mostrou a impossibilidade de sua 

proposta, e se posicionou bravamente contra o perdão das dívidas. Para diminuir a caritas nummorum, 

Cícero proibiu, enquanto cônsul, em 63 a.C., que as moedas saíssem de Roma pelo porto de Puteoli32.  

Essa medida de Cícero visava resolver a crise, impedindo que as moedas saíssem de Roma, 

pois a diminuição de circulação provocaria, sem dúvida, um encarecimento ainda maior do dinheiro, 

a sua rarefação deixaria as taxas de juros ainda mais altas e a crise mais intensa. Tal medida de Cícero 

nos ajuda a compreender um texto de Valério Máximo33,  no qual o autor escreve que Catilina mergu-

lhou Roma num estado atroz de manifestações e revoltas que até mesmo os mais ricos não conseguiam 

pagar suas dívidas e as ameaças constantes das guerras fizeram abaixar o preço de suas propriedades34. 

É também no contexto da crise financeira de 66-61 a.C. que compreendemos melhor outro texto de 

Valério Máximo no qual ele faz um elogio exacerbado a um certo Consídio. Valério louva a liberalitate, 

a generosidade, de Consídio que invés de provocar a bancarrota da Cidade de Roma, protegeu os 

devedores durante a Conjuração Catilina. Quando a crise diminuiu houve um senatusconsultus para agra-

decer a atitude de Consídio.  

A partir de 61, quando Cícero conseguiu resolver os problemas em torno de Catilina, houve 

um período de relativa tranquilidade financeira e as fontes não testemunham problemas de ordem 

geral, somente casos específicos que não se configuravam em crise. O período sombrio para o mundo 

das finanças públicas e privadas retornou durante a Guerra Civil entre César e Pompeu (49-45 a.C.). 

Podemos, então, defender que os problemas financeiros que eclodiram com a crise da Guerra Social 

se alastraram até a Conjuração Catilinária, num grande efeito bola de neve.  

 

                                                             
31 Cic. Cat. 25.  
32 Cic. Vat. 12.  
33 Val. Máx., 4. 8. 3.  
34 O chamado efeito gangorra, pois a moeda estava do lado oposto da terra na gangorra de preços, um lado varia em 
função do outro, o ideal era encontrar o equilíbrio.  
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A crise financeira de 89 a.C. é interessante porque mostra um evento que marca o final de uma 

época: é a última crise financeira na qual os devedores fizeram apelos às leis que proibiam ou coibiam 

o empréstimo de dinheiro a juros. A partir daquele momento o legislador nunca mais promulgou leis 

deste tipo. A crise mostra, também, que todos os esforços do direito romano em proibir o empréstimo 

foram inúteis, pois o costume venceu a lei e o empréstimo de dinheiro a juros sobreviveu pelo seu uso 

inveterado, como escreveu o próprio Apiano. Esta lei que desconhecemos, assim como as outras, 

caíram em desuso e foram esquecidas, sem, portanto, terem sido anuladas. Os fatos posteriores, du-

rante a época da Lex Valeria, em 86 a.C. e até mesmo entre 66-61 a.C., durante a Conjuração de 

Catilina, mostram que a atividade dos faeneratores continuou inabalável, haja vista que os devedores 

ainda tentavam pagar suas dívidas. Diferente de Assélio que tomou partido dos devedores, durante as 

catilinárias, estes reclamavam da violência do pretor (iniquitas praetoris) e da crueldade do emprestador 

de dinheiro profissional (crudelitas faeneratorum). A crise de 89 a.C. nos mostra que uma crise mal resol-

vida se alastra durante anos.  

Os juros jamais foram proibidos do I a.C. até o fim da história romana, mesmo durante a 

época cristã, pois a própria Igreja funcionava como banco e emprestava a juros, como mostra o Có-

digo de Justiniano. No que tange à vida financeira, em Roma, com o episódio de 89 a.C. assistimos ao 

triunfo do costume que ao se reafirmar virou a própria lei.  
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CRISTIANISMO PRIMITIVO:  

Sua emancipação da tutela judaica e sua difusão (século I d.C.) 

 
 

Flávio Henrique Santos de Souza* 

 

 
RESUMO: O cristianismo primitivo não foi algo monolítico em seu sistema de crenças, pois existi-
ram várias comunidades cristãs no mundo antigo que tinham recepções e perspectivas diversas em 
relação à pessoa e aos ensinamentos arrogados a Jesus de Nazaré. Hoje, essa pluralidade ainda pode 
ser vista nas denominações cristãs contemporâneas. Pode-se dizer que existiram cristianismos na An-
tiguidade (como ainda existem hoje), de sorte que é sobre a versão inicial da fé cristã (que se tornou 
majoritária) é a que privilegiaremos neste artigo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Judaísmo; Cristianismo; Paulo de Tarso.  
 
 

PRIMITIVE CHRISTIANITY: PROTECTION OF EMANCIPATION YOUR JEWISH 
AND ITS DISSEMINATION (CENTURY I D.C.) 

 
ABSTRACT: Early Christianity was not something monolithic in their belief  system, because there 
were several Christian communities in the ancient world that had receptions and different perspectives 
on the person and teachings arrogados Jesus of  Nazareth. Today, this plurality can still be seen in 
contemporary Christian denominations. It can be said that there were Christianities in antiquity (as 
still exist today), so that is about the initial version of  the Christian faith (which became majority) is 
what we will concentrate in this article. 
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Introdução 

 

 religião cristã surgiu após um grupo de discípulos na Palestina antiga ter começado 

a propagar os ensinamentos arrogados ao judeu Jesus de Nazaré, por volta do ano 

30 d.C. (após a morte de Jesus), em seu território. Ainda no século I, entre 35 a 65 

anos após a morte de Jesus, textos que receberam o nome de Evangelhos foram escritos (Mateus, 

Marcos, Lucas e João). Mais tarde, a nova geração de discípulos de Jesus, achou por bem compilar em 

um livro (que doravante se chamaria Novo Testamento) e interpretar os possíveis discursos de Jesus 

à luz das suas próprias experiências teológicas e subjetivas. Posteriormente, outros livros atribuídos a 

discípulos, companheiros de discípulos e anônimos também compuseram o Novo Testamento. Sendo 

que, como é sabido, Jesus nunca escreveu nada acerca de seus pensamentos e pregações, como tam-

bém, não se encontra no Novo Testamento nenhuma ordem de Jesus pedindo para que seus seguido-

res assim o fizessem. Caso houvesse, esse pedido seria estranho, pois a maior parte dos discípulos era 

analfabeta. Como podemos ver, segundo Atos dos Apóstolos, o caso dos pescadores Pedro e João, 

ambos discípulos de Jesus: “vendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que eram homens 

sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus”1.  

E não só os seguidores de Jesus, majoritariamente, eram analfabetos. Mas a maior parte da 

população na Antiguidade também o era, e, sobretudo, na Palestina no século I. Existe uma hipótese 

que salienta que apenas 10% da população do Império Romano era alfabetizada2. Assim, dá para 

imaginarmos qual seria a situação da Palestina rural antiga.  

Jesus nunca demonstrou o intuito de criar uma nova religião, porquanto o mesmo era judeu 

(para muitos teólogos católicos e protestantes Jesus disse que edificaria a sua Igreja. Assim, isso deno-

taria a criação de uma nova confraria religiosa3. Contudo, só no Evangelho de Mateus se encontra essa 

assertiva. Pois, Marcos, Lucas e João não tocam no assunto).  

Os discípulos de Jesus fizeram com que uma religião “nova” nascesse, mas essa “nova” espi-

ritualidade adveio de uma miscelânea de crenças antigas de antepassados judaicos.   

No século I, muitos grupos de judeus viviam em embates religiosos no que tangia às interpre-

tações “corretas” da Lei mosaica. Assim como existiram cristianismos, também existiram judaísmos 

                                                             
1 Atos, 4:13. 
2 EHRMAN, Bart D. Quem Jesus Foi? Quem Jesus Não Foi? Rio de Janeiro: Ediouro, 2010, p. 140-141. 
3 Mateus, 16: 13-23. 
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(e ainda existem). De um modo geral, todas as experiências religiosas são plurais. Logo, assim como a 

religião cristã herdou do judaísmo boa parte do seu sistema de crenças, podemos dizer que a “herança” 

das contradições interpretativas das Escrituras perpassou também para a seara cristã. Destarte, nasce-

ram vários prismas da fé cristã no mundo antigo entre judeus e gentios4, porém, a religião cristã teve 

seu germe com judeus conversos a essa “nova filosofia”. 

 

O nascimento do Cristianismo 

  

Através dos documentos que estão nas narrativas dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos5, 

é possível visualizar que a religião cristã foi sendo engendrada após apropriações e interpretações dos 

ensinos atribuídos ao profeta apocalíptico Jesus. Assim como pode ser visto nesse fragmento do 

Evangelho de Lucas: 

 

Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, 
como no-los transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que 
tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligente-
mente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentís-
simo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido6. 

 

A fé cristã encetou a sua propagação inicialmente a partir de Jerusalém, e mais tarde se imiscuiu 

em todo Oriente Médio. De sorte que, doravante, a crença nas doutrinas cristãs tornou-se corriqueira 

em toda a Europa durante a Idade Média. Com o tempo, o cristianismo deixou de ser uma intrincada 

“seita” judaica do século I, para se tornar uma religião de caráter universal e expansionista, com suas 

bases fincadas e, posteriormente, desdobradas no Ocidente. 

A Judeia no século I era uma das províncias controladas por Roma no Oriente. Esta se trans-

formou em província romana a partir do ano 6 d.C., ficando sobre a jurisdição do governador da Síria. 

                                                             
4 Forma de denominação dada pelos judeus a todos aqueles que não fossem judeus. 
5 Atos, 2. 
6 Lucas, 1: 1-4. Há mais de um século, os estudiosos do Novo Testamento tanto da América do Norte como da Europa, 
são unânimes em pontuar que todos os Evangelhos são anônimos. Pois nenhum dos seus autores diz ser uma testemunha 
e os nomes ligados aos títulos dos Evangelhos foram acréscimos posteriores feitos por escribas e editores. Além disso, os 
seguidores de Jesus falavam aramaico e os Evangelhos foram escritos em grego. Entretanto, usaremos a nomeação tradi-
cional dos Evangelhos por mera convenção. EHRMAN, Bart D. Quem Jesus Foi? Quem Jesus Não Foi? Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2010, p. 135-139. 
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Lá houve grande disputa de grupos que se digladiavam pela liderança religiosa, pois os mesmos tinham 

diferentes interpretações da Lei mosaica.  

O território foi administrado pelos governadores romanos da chamada Ordem Equestre, e 

teve uma sucessão de procuradores que governaram posteriormente. Nos primeiros decênios, no 

governo de Herodes, o Grande, existia um bom relacionamento entre Roma e os judeus, pois “o 

império proporcionou aos judeus igualdade de oportunidades econômicas e liberdade de movimento 

para bens e pessoas. Constituiram ricas comunidades onde quer que os romanos tivessem imposto a 

estabilidade”7.  

A Judeia pode ser considerada como o “berço do cristianismo”, lá, os romanos agiram com a 

mesma política que aplicaram anteriormente em outras regiões anexadas pelo Império. Os povos que 

eram subjugados e conquistados tinham liberdade de culto se não desafiassem as autoridades imperi-

ais. Os aristocratas e sacerdotes judaicos aceitavam a subserviência à Roma, porque prerrogativas co-

merciais contemplavam os primeiros, e, os segundos mantinham o monopólio da religião.  

Como falamos anteriormente, existiam vários grupos religiosos judaicos que coexistiam na 

região. Dentre os principais estava o dos fariseus, que eram tidos como “legalistas” e se fundamenta-

vam no estudo da Torá e nas tradições rabínicas; o dos essênios, que eram tidos como “puristas decla-

rados” e viviam de forma ascética em comunidades isoladas; o dos herodianos, que eram reconhecidos 

por serem os “leais defensores do status quo” do povo judeu; o dos saduceus, que representavam a 

“elite urbana” e estribavam-se somente na Lei de Moisés; e o dos zelotes, que eram “revolucionários” 

e esperavam uma oportunidade para se rebelarem contra Roma. Todos esses grupos eram monoteís-

tas, mas cada qual continha sua interpretação própria dos preceitos judaicos8. Nessa ambiência de 

ebulição, durante o governo de Otávio9, Jesus de Nazaré nasceu na Palestina. 

Quando se estuda sobre os cristianismos primitivos, nos deparamos com um problema muito 

comum a estudos feitos sobre a Antiguidade, isto é, a escassez de fontes. No caso da vida de Jesus e 

das bases que formaram o cristianismo, poderíamos citar que as principais fontes são os textos conhe-

cidos como Evangelhos e o Novo Testamento como um todo.  

                                                             
7 JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2001, p. 20. 
8 JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2001, p. 25. 
9 Em 31 a.C., Otávio venceu seus opositores e tornou-se general. O Senado o legitimou como “o principal, sendo chamado, 
por isso, de Príncipe. Recebeu, ainda, o título de Augusto, o venerável”. Assim, iniciou-se o regime imperial romano e Otávio 
foi o primeiro imperador. FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2011, p. 89. 
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Em relação a Jesus, tido como o líder judeu que inspirou seus seguidores a fundar o cristia-

nismo, existe um período nos textos dos Evangelhos canônicos10 sobre o qual praticamente não há 

informações sobre sua pessoa, mais especificamente, sobre a sua infância e juventude. Percebe-se um 

hiato entre esses dois momentos da sua vida.   

Nos Evangelhos de Marcos e João, não há referência alguma sobre a menoridade de Jesus. Já 

no Evangelho de Mateus, as narrativas descrevem o nascimento de Jesus, a visita dos magos do Ori-

ente ao menino, a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito e a volta da África11. Agora, no Evangelho 

de Lucas, as narrativas mencionam o nascimento de Jesus, a visita dos pastores de Belém ao menino 

na manjedoura, a circuncisão do menino e Jesus aos doze anos de idade no Templo no meio dos 

doutores12.  

Depois desses relatos discordantes e discrepantes supracitados sobre a menoridade de Jesus, 

segundo Mateus e Lucas, não há mais nenhuma evidência da sua meninice nos Evangelhos canônicos. 

Pois logo a seguir, Jesus aparece com trinta anos recebendo o batismo pelas mãos de João Batista nas 

águas do rio Jordão, e principia a pregação das suas ideias logo após esse ato13. Na perspectiva desta 

pregação, Jesus teria proclamado o “Reino de Deus”. Para muitos Judeus, Jesus foi mais um dentre 

vários curandeiros que quis assumir o cerne da condição messiânica do judaísmo, correlacionando sua 

vida ao cumprimento das profecias das Escrituras judaicas (sendo que o legítimo Messias para esses 

judeus era tido como um guerreiro que subjugaria Roma e instauraria um novo reino de Israel).  

No Evangelho de João, o último a ser escrito (entre 90-95 d.C.), há vários momentos da vida 

de Jesus que foram construções teológicas forjadas pelo autor para asseverar que ele teria se declarado 

Deus. E um desses momentos é quando Jesus teria falado: “eu e o Pai somos um”14. Essa atitude foi 

um diferencial dentre os profetas que já tinham passado pela Palestina anunciando um novo paradigma 

de sociedade, porquanto “(...) nenhum profeta se permitiria tal audácia porque, a seu ver, essa era uma 

                                                             
10 Os Evangelhos canônicos (Mateus, Marcos, Lucas e João) foram os únicos incluídos na compilação do Novo Testa-
mento. De modo que o auge desse processo aconteceu no século IV, assim, outros Evangelhos existentes no período não 
foram inclusos na Bíblia por decisão dos clérigos. Não tem como saber quantos Evangelhos existiram, mas o que se pode 
ter informação chega a duas dezenas. EHRMAN, Bart D. A Verdade e a Ficção Em O Código Da Vinci. Rio de Janeiro: 
Record, 2005, p. 81. 
11 Mateus, 1: 18:24; 2: 1-23. 
12 Lucas, 2: 1:52; Mateus 3: 13-17. 
13 Lucas, 3: 21-22. 
14 João, 10:30. 
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prerrogativa de Deus; eles somente aconselhavam aos que os ouviam que fizessem penitência para 

receber o perdão de Deus”15.  

Este teria sido mais um dos contextos que, mais tarde, gerou a ideia da identificação entre 

Deus e Jesus de Nazaré pelos seus seguidores. Porém, nos três primeiros Evangelhos escritos (Marcos, 

Mateus e Lucas) essa identificação era inexistente.  

Logo, Jesus foi considerado um dissidente e, doravante, foi perseguido pelos judeus que re-

meteram o governo romano a necessidade de julgá-lo e condená-lo. Nesse processo, o governo ro-

mano decidiu impetrar uma pena de castigos físicos, mas diante da renitência dos sumos sacerdotes e 

de boa parte da sociedade judaica, não houve outra saída senão a condenação de Jesus16. No ano 30 

d.C., Jesus foi condenado à morte por crucificação17 que foi implementada pelos romanos. No prisma 

das autoridades romanas, Jesus era um rebelde político que teria sido condenado por se autointitular 

rei dos judeus18. Sendo que Jesus nunca se declarou rei durante seu ministério, isso apenas poderia ser 

deduzido em alguns episódios de sua vida19. Logo, só César (imperador de Roma) era considerado o 

rei, destarte, os romanos executaram a pena, pois tinham o controle da província. Mas em questões 

de cunho religioso dos judeus os romanos não se intrometiam. Afora, se as autoridades imperiais 

romanas fossem desrespeitadas e aviltadas. 

Para que pudéssemos compreender a origem da fé cristã, foi preciso fazer esse panorama na 

personagem de Jesus de Nazaré. Pois o cristianismo se deu a partir de seus supostos ensinos e da 

interpretação dos mesmos, bem como da interpretação de sua vida. É notório que em nenhum mo-

mento Jesus projetou a fundação de uma nova religião, mas seus seguidores fizeram com que a insti-

tucionalização da fé cristã acontecesse. Agora, analisaremos o embrião da formação dessa instituição 

segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos. Nesta análise, privilegiaremos o propagar das crenças 

cristãs pelos discípulos e a separação entre a fé cristã e a religião judaica.  

 

                                                             
15 DUQUESNE, Jacques. Jesus, a Verdadeira História. São Paulo: Geração, 1995, p. 132. 
16 João, 19:7. 
17 Crucificação ou crucifixão foi um método de execução cruel utilizado na Antiguidade e comum tanto em Roma quanto 
em Cartago. Abolido no século IV, por Constantino, consistia em torturar o condenado e obrigá-lo a levar até o local do 
suplício a barra horizontal da cruz, onde já se encontrava a parte vertical cravada no chão. De braços abertos, o condenado 
era pregado na madeira pelos pulsos e pelos pés e morria, depois de horas de exaustão, por asfixia e parada cardíaca (a 
cabeça pendida sobre o peito dificultava sobremodo a respiração). Enciclopédia Barsa. Editora Encyclopaedia Britannica 
Consultoria Editorial Ltda. São Paulo, 1994, p. 111. 
18 Marcos, 15:2. 
19 Mateus, 19:28; 21: 1-10. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constantino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz
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Cisma entre o Judaísmo e o Cristianismo 

 

Os relatos dos Evangelhos mostram que Jesus de Nazaré antes da crucificação, teria asseve-

rado que ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte e outorgaria aos seus discípulos a missão de 

continuarem o trabalho que ele principiou. Os evangelistas canônicos que tinham objetivos teológicos 

afiançaram que Jesus teria realmente “ressuscitado”, bem como teria “encontrado” com os discípulos 

na Galileia (apenas Mateus e Marcos dizem isso, mas de forma diferente e contraditória). E também 

teria “prescrito” aos discípulos o seguinte: “ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou 

convosco todos os dias, até o fim do mundo”20.  

Já no Evangelho de Lucas, os discípulos não saíram de Jerusalém21. Nos Atos dos Apóstolos, 

após a “ressurreição”, Jesus falou para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, enquanto 

não recebessem a virtude do Espírito Santo. Esta, segundo Jesus, daria “poderes sobrenaturais” aos 

discípulos, capacitando-os de testemunhar a seu respeito tanto em Jerusalém quanto em diversas ou-

tras regiões, tais qual a Judeia, a Samaria e regiões fora do horizonte hebraico.  

Algum tempo depois das supostas “ordens” de Jesus, na festa chamada Pentecostes (onde o 

discipulado de Jesus estaria reunido no cenáculo22) os discípulos teriam recebido as ditas “virtudes 

sobrenaturais” e, uma vez capacitados, se afirmaram na tarefa de pregar o evangelho de Jesus e realizar 

conversões ao cristianismo. 

Conforme o autor de Atos dos Apóstolos, as conversões teriam acontecido inicialmente de 

forma intensa, pois depois do discurso proferido por Pedro no Dia de Pentecostes (cinquenta dias 

após a Páscoa), quase três mil pessoas teriam recebido o evangelho e sido batizadas em Jerusalém23, 

porém, no que diz respeito ao mundo antigo é muito difícil saber quantas pessoas de fato se tornaram 

adeptas da fé cristã nessa conjuntura. Isso porque não tinha nenhuma espécie de “censo” para quan-

tificar essa suposta conversão em massa. O autor estava mais preocupado com questões proselitistas 

e teológicas, de modo que não se preocupou com a exatidão do número de pessoas.  

                                                             
20 Mateus, 28: 19-20. 
21 Lucas, 24: 13-35. 
22 Atos, 2: 1-13. 
23 Ibid., 2: 14-41. 
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Inicialmente, os discípulos se circunscreveram a Jerusalém e se reuniam nas casas para ensinar 

o que Jesus lhes havia determinado que fosse ensinado (antes de sua morte). Esse movimento dos 

apóstolos (agora os discípulos são chamados de apóstolos, termo que no grego significa enviado, no 

intuito de dar mais visibilidade e coerência à missão de cristianização) causou um agravamento na 

relação entre judeus ortodoxos e cristãos judeus. 

Querela essa que não era nova, pois antes mesmo de Jesus de Nazaré ser crucificado, já havia 

travado inúmeros debates com os fariseus e outros religiosos judeus. A despeito de ser da religião 

judaica, Jesus afirmara um número considerável de novas interpretações acerca das leis e preceitos do 

judaísmo. Como por exemplo: o fato de não precisar “idolatrar” o sábado24 (para Jesus as pessoas 

eram mais importantes do que um dia tido como sacro25), o não apedrejamento da mulher pega em 

adultério26 (ambos os adúlteros deveriam ser mortos27), o descumprimento das abluções rituais antes 

das refeições28 (segundo a tradição dos anciãos), declarou que todos os alimentos eram limpos29 (para 

os judeus a “pureza” tradicional dos alimentos era imprescindível30), privilegiou o amor aos seres hu-

manos em detrimento à prática vazia e mecânica de sacrifícios religiosos pessoais31 etc. 

Jesus afirmava que não tinha o intuito de anular a lei judaica, mas cumpri-la32. Os Evangelhos 

apontam para aquilo que seria na visão dos líderes judaicos da época, um conjunto de descumprimen-

tos de especificidades do judaísmo, o que nos leva a crer que o “não anular” de Jesus possivelmente 

se referisse à continuidade das referidas leis na condição de uma verdadeira atualização das mesmas, 

pois o seu discurso aponta para uma superação de diversos aspectos do judaísmo (superação esta 

necessária segundo Jesus e seus seguidores):  

 

Com os fariseus Jesus poderia dialogar, mas, na verdade, estava lhes pedindo que abando-
nassem suas profissões de advogados do cânon, aceitassem uma teoria que permitia que os 
homens se justificassem sem a lei e uma doutrina de graça e fé que inviabiliza o legalismo33. 

 

                                                             
24 Marcos, 2: 27. 
25 Êxodo, 20: 8-11. 
26 João, 8: 1-11. 
27 Levítico, 20:10.  
28 Mateus, 15: 1-9. 
29 Marcos, 7: 19. 
30 Êxodo, 22:31; Levítico, 11.  
31 Mateus, 9: 13. 
32 Ibid., 5: 17-18. 
33 JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2001, p. 44. 
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É necessário, em nível de pesquisa histórica propriamente dita, que se compreenda até mesmo 

o senso histórico do discurso de Jesus. Porque o judaísmo aparece efetivamente como uma religião 

atrelada ao passado e do mesmo devia se livrar, superando muitos preceitos antiquados e submetendo 

a determinadas atitudes benfazejas ante o mundo e à divindade, atitudes estas também prescritas por 

Jesus em seus discursos. 

O senso histórico a que nos referimos sobre o qual nós discutimos, é importante na pesquisa 

histórica até no sentido do não comprometimento dessas pesquisas com segmentos religiosos cristãos, 

visto que o cristianismo é a religião que predomina no Ocidente. 

 

Paulo de Tarso: o arauto do Cristianismo 

 

A religião cristã começou a se propagar de forma universal por ocasião da conversão de Saulo 

(ou Paulo), um judeu que era zeloso pelas leis judaicas34. Ao analisar o livro de Atos dos Apóstolos35, 

vemos Saulo que era fariseu, adepto do judaísmo e teria estado no julgamento e morte de Estêvão36 

(considerado o primeiro mártir da fé cristã). Saulo teria tido uma experiência “transcendental” e logo 

começou a pregar sobre aquilo que ele anteriormente antagonizava nas sinagogas judaicas em Da-

masco37. A princípio os proponentes da fé cristã não acreditavam que Saulo se tornara uma espécie de 

judeu cristão e diziam: “(...) este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de 

Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes?38”.  

Saulo era um fariseu fervoroso e zeloso pelas tradições rabínicas, como afirmamos anterior-

mente, chegava a entrar (caso achasse necessário) pelas casas e prender homens e mulheres que con-

trariassem a lei39.  

Saulo teria ido a Damasco, na Síria, com cartas dadas pelo sumo sacerdote de Jerusalém para 

levá-las as outras sinagogas40 a fim de que se encontrasse alguns cristãos, pudesse levá-los presos para 

                                                             
34 Filipenses 3: 4-6. 
35 Atos, 9. 
36 Ibid., 7: 54-60; 22:20. 
37 Ibid., 9: 1-25. 
38 Ibid., 9: 21. 
39 Ibid., 8: 3. 
40 Assembleias judaicas que começaram a se desenvolver por volta de 225 a.C. As reuniões serviam para instruir o povo 
na Torá e manter a sua cultura como um todo. Com o tempo, o termo sinagoga tornou-se o nome do próprio edifício 
onde a assembleia se reunia. SANTOS, João Batista Ribeiro. Dicionário Bíblico. São Paulo: Didática Paulista, 2006, p. 480. 
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Jerusalém41 (como o sumo sacerdote de Jerusalém teria autoridade sobre cristãos espalhados em vários 

territórios? Nas epístolas paulinas, não há nada que corrobore com essa narrativa de Atos. A não ser, 

Paulo como perseguidor de cristãos42).  

Na posse dos documentos legais que Saulo precisava para esta missão, ele tinha autoridade 

para lançar pessoas nas prisões, desde que estas fossem ao encontro dos preceitos judaicos. O pensa-

mento dos cristãos judaicos daquela cidade era que a conversão de Saulo se tratava de um estratagema, 

pois ele teria começado a pregar que Jesus era Filho de Deus43. E com isso, os cristãos desconfiavam 

que fosse uma possível armadilha preparada pelo Sinédrio44 para levá-los à prisão, já que um dos prin-

cipais defensores do judaísmo ortodoxo era o que dizia ter passado por uma experiência “transcen-

dental” que o converteria a fé cristã.  

Até os apóstolos que Jesus de Nazaré tinha deixado para dar prosseguimento ao trabalho por 

ele iniciado e que também eram os líderes da missão de cristianização local, temiam a pessoa de Saulo 

e não criam na sua conversão. As crenças cristãs estavam arraigadas com normas do judaísmo. E antes 

mesmo de Saulo travar essas disputas com os judeus ortodoxos e judeus cristianizados, Jesus de Na-

zaré durante sua atuação pública, já teria travado discussões com líderes religiosos judaicos. Segundo 

o historiador Paul Johnson, Saulo não foi considerado discípulo por que:  

 

Paulo não pode apresentar-se como discípulo do Jesus histórico. Pelo contrário, foi investido 
apóstolo pelo Senhor ressuscitado. Seu Jesus é o filho de Deus, preexistente e supernatural, 
que aceitou a forma de “servo” para poder identificar-se como homem e estar disponível 
para seu papel sacrificial. Os únicos detalhes da vida de Jesus que importam, para os objetivos 
estritamente teológicos de Paulo, são a prova de humanidade e a crucificação. Ele também 
tem de mostrar, e fá-lo com detalhes impressionantes, que Cristo ressuscitou e apareceu para 
muitas pessoas, inclusive ele mesmo45. 

 

Agora discutiremos a respeito das questões internas referentes aos cristãos judeus e aos gentios 

cristãos, porquanto antes da conversão de Saulo de Tarso os que iam se tornando adeptos do cristia-

nismo eram judeus. Com Saulo, o cristianismo foi levado até a cidade cosmopolita de Roma. E os 

novos adeptos que abraçavam a fé eram de diversas nacionalidades.  

                                                             
41 Atos, 9: 1-2. 
42 Gálatas, 1: 13-14; 1 Coríntios, 15:9.  
43 Atos, 9: 19-29. 
44 Supremo tribunal dos Judeus em Jerusalém durante o século I. SANTOS, João Batista Ribeiro. Dicionário Bíblico. São 
Paulo: Didática Paulista, 2006, p. 481. 
45 JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2001, p. 35. 
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O cristianismo começou a cindir-se do judaísmo quando questões capciosas foram levantadas 

pelos fariseus que zelavam renhidamente por aspectos da ortodoxia judaica. Nessa conjuntura, Saulo 

escolheu usar o nome latino de Paulo para facilitar seu trabalho de divulgação da fé cristã entre os 

gentios.  

Paulo teria empreendido viagens missionárias e teria feito cristãos nas cidades que visitava46. 

Mas não apenas isso, Paulo deixava verdadeiras comunidades cristãs em cada lugar por onde passava 

e nas mesmas, deixava representantes e intendentes das doutrinas cristãs (investidura essa que é ques-

tionada por alguns historiadores), para administrar as práticas que, segundo ele, Jesus o teria “ensi-

nado” e “dado” como missão, por ocasião dos processos “sobrenaturais” ocorridos no caminho para 

a cidade de Damasco47. 

Por volta de 47 d.C., ainda na primeira viagem missionária de Paulo, ele teve um embate de 

maior envergadura com judeus cristianizados e fariseus. Assim como pode ser visto no livro de Atos 

dos Apóstolos, alguns mestres judeus ensinavam que os gentios precisavam se circuncidar, de acordo 

com a prescrição de Moisés48.  

Paulo nos seus ensinos afiançava que todos poderiam ter “acesso” a Deus por meio da fé. Os 

fariseus tinham um prisma diferenciado, e postulavam que para ter “acesso” a Deus, era preciso ob-

servar a Lei de Moisés e as tradições rabínicas49. A perseguição contra Paulo teria começado a ser mais 

intensa dentro do judaísmo a partir do atrito oriundo dessas discussões. Segundo Johnson:  

 

Com efeito, ao chegar para o Concílio de Jerusalém, em 49 d.C., para defender sua completa 
liberdade de ação em sua missão gentílica, sua doutrina estava assumindo a forma madura. 
Baseava-se não apenas na comunicação direta por parte de Deus, mas na esclarecedora ex-
periência em campo50. 

 

Por ocasião dessas querelas surgiu o Concílio de Jerusalém ocorrido em 49 d.C., à questão foi 

levada aos líderes judeus para a assembleia de Jerusalém e a tônica do concílio foi se os gentios adeptos 

da fé cristã precisariam atentar para o rito mosaico ou se não era preciso tal observância. A resolução 

dessa questão foi declarada por Tiago o irmão de Jesus, porque era o líder da Igreja de Jerusalém. A 

definição foi a seguinte:  

                                                             
46 Atos, 13 e 14. 
47 Atos, 9: 1-18 
48 Ibid., 15: 1 
49 Ibid., 15: 5-6 
50 JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2001, p. 50. 
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Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do se-
guinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da 
carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente. 
Adeus!51. 

 

Os líderes do cristianismo judaico deliberaram sobre essa questão e nesse contexto houve o 

“divisor de águas”, os gentios não precisariam se submeter à circuncisão. Em contrapartida, teriam 

que observar outros preceitos da lei judaica, no que tangia ao regramento alimentar e a conduta sexual. 

Aqui ocorreu a cisão entre judaísmo e a fé cristã. Johnson salienta que:  

 

Essa Conferência Apostólica, ou Concílio de Jerusalém, foi o primeiro ato político na história 
do cristianismo e o ponto inicial a partir de que podemos procurar reconstruir a natureza da 
doutrina de Jesus, bem como as origens da religião e da igreja que ele trouxe à luz52. 

 

A despeito dessa cisão, Paulo ainda teria encontrado muita resistência entre os fariseus e outros 

judeus religiosos quanto à aceitação dos gentios em abraçarem a fé em Deus.  

Apesar dessas intempéries, por volta de 50 d.C., Paulo deu início a sua segunda viagem missi-

onária53. Foi nessa empresa que Paulo teria chegado à Grécia. Nas sinagogas gregas, ele disputava com 

os judeus ortodoxos e religiosos que se apresentavam para o debate. Apareceram filósofos de epicu-

reus54 e estoicos55 que teriam debatido ideias metafísicas com ele, estes afirmaram que Paulo era um 

pregador de deuses estranhos. Pois Paulo discorria sobre Jesus e a “ressurreição” dos mortos56. Assim, 

levaram Paulo ao Areópago57, porque a nova doutrina gerou grande curiosidade nos atenienses.  

Em Atenas, Paulo pregou contra os deuses dos atenienses e os chamou de ídolos. De acordo 

com Atos dos Apóstolos, Paulo conseguiu converter Dionísio, o Areopagita, e depois se foi58. Porém, 

essa suposta visita de Paulo à Grécia não teve tanto sucesso como teria tido em outras cidades, pois 

                                                             
51 Atos, 15: 28-29 
52 JOHNSON, Paul. História do Cristianismo. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2001, p. 11. 
53 Atos, 16,17 e 18. 
54 Discípulos da escola filosófica fundada por Epicuro (342-270 a.C.). Esta filosofia tinha por escopo insuflar nos cidadãos 
gregos que cada qual deveria almejar o prazer subjetivo em detrimento da vida pública e dos deuses. SANTOS, João Batista 
Ribeiro. Dicionário Bíblico. São Paulo: Didática Paulista, 2006, p. 146. 
55 Discípulos da escola filosófica fundada por Zenão (336-263 a.C.) e Cleantes (331-232 a.C.). Esta escola se opunha a do 
epicurismo, pois para os estoicos o sentido da vida estava na busca racional e ética. E não no prazer individual acima de 
todas as coisas. Ibid., 156. 
56 Atos, 17: 16-21. 
57 Conselho composto de anciãos nobres. Foi criado por Sólon em torno de 640-558 a.C. e tinha responsabilidades judiciais 
e políticas. SANTOS, João Batista Ribeiro. Dicionário Bíblico. São Paulo: Didática Paulista, 2006, p. 43.   
58 Atos, 17: 22-33. 
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toda a construção do pensamento na Grécia antiga estava solidificado e isso engendrou dificuldades 

para ele obter um bom resultado na sua missão de cristianização entre os gregos. 

Por volta de 53 d.C., na terceira viagem missionária, Paulo teria percorrido toda a região da 

Galácia e da Frígia, com o objetivo de tornar mais forte a fé dos cristãos através de dourinações feitas. 

Quando ele chegou em Éfeso, ficou ali por três anos. Depois disso, seguiu para a Macedônia, e teve 

de passar novamente por Corinto, onde permaneceu cerca de três meses. Pronto para regressar a Síria, 

Paulo mudou de ideia, porquanto soube de um plano que os judeus ortodoxos orquestravam contra 

sua vida, voltou então para a Macedônia e desfechou seu périplo em Cesareia59.  

Por volta de 60 d.C., Roma foi o destino de Paulo e seus companheiros, viagem esta que 

provavelmente foi a última de suas viagens missionárias. O início da viagem se deu em Jerusalém, 

onde foram recebidos com grande júbilo e festejo pelos gentios cristianizados. Estando em Jerusalém, 

Paulo enfrentou mais uma vez os judeus ortodoxos. Pois eles o acusaram de profanar o Templo de 

Jerusalém60 colocando um gentio cristianizado no recinto religioso dos judeus. Porquanto os gentios 

só poderiam ficar no átrio exterior do Templo e não na seção dos judeus: “(...) o adro dos gentios, ao 

qual tinham acesso os pagãos, era bem situado no Templo, antes da barreira, do cercado que separava 

o puro do impuro”61. Mas nada comprovava que Paulo teria feito isso”62.  

Depois do discurso de Paulo em sua defesa e seu discurso no Sinédrio63. Ele foi colocado sob 

custódia em Cesareia por dois anos, pois os judeus ortodoxos conspiravam contra a sua vida64. Paulo 

ainda teria se apresentado perante o tribunal do governador Félix, perante Festo (onde apelou para 

ser julgado por César) e diante do rei Agripa65. Paulo pediu transferência para Roma e o comandante 

tomou ciência que ele era cidadão romano66 (apenas no livro de Atos  consta essa afirmação) e o 

soltou, pois ele apelou para ser julgado por César e foi enviado de navio a Roma67. 

Acredita-se que Paulo de Tarso teria sido solto dois anos depois de chegar a Roma. Onde ficou 

prisoneiro nesse período, podendo escolher a residência de sua estadia68. Com isso, pôde realizar 

                                                             
59 Atos, 19 e 20. 
60 Ibid., 21: 26-34. 
61 DUQUESNE, Jacques. Jesus, a Verdadeira História. São Paulo: Geração, 1995, p. 156. 
62 Atos, 21. 
63 Ibid., 22 e 23: 1-11. 
64 Ibid., 23: 12-35. 
65 Ibid., 24, 25 e 26.  
66 Ibid., 22:25. 
67 Ibid., 27.  
68 Ibid., 28:16. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89feso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maced%C3%B4nia_(prov%C3%ADncia_romana)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria_(prov%C3%ADncia_romana)
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pregações na capital do Império Romano. Pode-se dizer que Paulo deu status universal à mensagem 

de Jesus e ao cristianismo nascente. 

 

Considerações finais 

 

Com Paulo, o cristianismo deixou de ser uma “seita” do judaísmo para se tornar uma religião 

“nova”, mas que ainda em seu âmago continha elementos judaicos. A historiografia e as fontes suge-

rem que Paulo teria uma missão de caráter cosmopolita no que se refere ao processo de cristianização, 

enquanto aos demais apóstolos essa missão não estaria incumbida (exceto o apóstolo Pedro que teria 

sido o primeiro a pregar para alguns gentios na casa de Cornélio69, mas Paulo afiançava que essa missão 

era dele e não de Pedro70).  

Em Roma, os convertidos a religião cristã tiveram uma relação com outras religiões funda-

mentada na intolerância, pois os cristãos não aceitavam, por exemplo, a divindade imperial romana. 

Assim o faziam com qualquer manifestação religiosa. Para os cristãos, havia uma única verdade que 

se estribava no seu líder: Jesus de Nazaré. Este é um dos motivos da intensa perseguição dos cristãos 

pelos romanos. Essa postura radical por parte dos adeptos do cristianismo mexeu com alguns impe-

radores romanos que se colocaram contra os cristãos.  

Com a “infiltração” da fé cristã nas cidades do Império Romano aos poucos aconteceu con-

versões ao Deus monoteísta, com isso a natureza divina da autoridade imperial e o panteão de deuses 

romanos foram caindo em obsolescência e descrédito. 

Ao analisar as ações de Paulo no que concerne ao surgimento e expansão da fé cristã, parece 

coerente afirmarmos que ele teria sido o grande arauto desta religião e um dos responsáveis da não 

extinção e da não “nacionalização” da mesma, ou seja, com Paulo os pressupostos da fé cristã não 

ficaram cerceados à Palestina. Isso porque Paulo teria empreendido várias viagens missionárias que 

conseguiram mais adeptos e em cada lugar visitado, teriam sido deixados líderes locais para administrar 

a prática religiosa cristã (para alguns historiadores, Paulo não deixou anciãos ou ninguém como líder, 

de sorte que as igrejas-casas fundadas por Paulo não tinham estruturas rígidas ou hierárquicas71. Isso 

porque, parecia que Paulo acreditava no iminente “retorno” de Jesus para instaurar o “Reino de Deus” 

                                                             
69 Atos, 10. 
70 Gálatas, 2: 7-8.  
71 1 Coríntios, 14: 26-39. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
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e que os seus seguidores estavam vivendo os últimos dias ainda no século I72, de sorte que até nos 

discursos atribuídos a Jesus esse espectro de fim iminente estava presente73). Assim, Paulo foi para o 

polo antagônico da religiosidade, de perseguidor dos cristãos passou a ser um grande divulgador e 

perseguido pela sua fé.  

Mais tarde, no Império Romano, as perseguições aos cristãos tornaram-se coisa de Estado, o 

culto divino ao imperador foi instaurado por Augusto, mas a sua formalização aconteceu antes com 

Domiciano. Monoteístas como os judeus, os cristãos não prestavam o culto divino ao imperador, isso 

desencadeou reações intensas do Império contra os cristãos. Em curtos períodos de extrema violência, 

ocorreram várias perseguições. A aplicação das sanções era implementada tanto na capital, como nas 

províncias. 

A perseguição acometeu a muitos e os romanos utilizaram diversos métodos, a saber: crucifi-

cação, purificação pelo fogo (queimar a pessoa viva), jogos no Coliseu ou outras arenas romanas, onde 

os cristãos eram objeto de escárnio e serviam de alimento a animais ferozes74. Mas um paradoxo ocor-

ria ao mesmo tempo em que os cristãos eram assassinados, cada vez mais pessoas se convertiam ao 

cristianismo, sobretudo pobres e escravos. O cristianismo foi crescendo entre as camadas desfavore-

cidas e não podia mais ser ignorado. Contudo, a partir do momento em que cidadãos abastados resi-

dentes no Império Romano também começaram a se converter a “nova” religião, o cristianismo pas-

sou a não mais representar para os romanos um perigo social durante um lapso de tempo. 
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A TRAGÉDIA DO PATRIARCA PROTÉRIO DE ALEXANDRIA 

(451-458):  

Disputas teológico-eclesiásticas e violência no Egito tardo-antigo1 

 
 

Alfredo Bronzato da Costa Cruz* 

 

 
RESUMO: No período que se seguiu ao Concílio de Calcedônia (451), a cidade de Alexandria mer-
gulhou em verdadeiro caos. A cristologia desenvolvida nesta cidade havia suplantado a sua concor-
rente antioquena no Concílio de Éfeso (431). Sob a proteção de Teodósio II (r.408-450), ela havia se 
estabelecido como a ortodoxia cristã no segundo concílio realizado na mesma metrópole (449). No 
entanto, viu-se, após a morte inesperada de seu patrono, subitamente desfavorecida pelo governo 
imperial e condenada como herética. A deposição do Patriarca Dióscoro de Alexandria, responsabili-
zado pelo assassinato de Flaviano, arcebispo de Constantinopla, nesse que ficou conhecido como o 
Latrocínio de Éfeso, colocou em xeque o regime de autoridade que a Sé egípcia havia estabelecido 
sobre as demais igrejas do Mediterrâneo Oriental nas décadas anteriores. Apoiando-se apenas sobre 
uma minoria de legalistas étnica e linguisticamente apartados da população circundante, o governo 
constantinopolitano não teve sucesso em impor Protério – um egípcio helenófono feito monge na 
capital imperial – como sucessor reconhecido de Dióscoro. Ao contrário, diante de sua nomeação 
levantaram-se veementes protestos urbanos, reprimidos com dureza pelas autoridades constituídas. 
Seguiu-se uma escalada de violência que culminou com a ocupação da cidade por tropas imperiais e, 
depois da morte do Imperador Marciano (r.450-457), promotor do credo calcedônico, com o assassi-
nato de Protério. O presente trabalho pretende retomar este enredo, cotejando algumas diferentes 
versões a seu respeito e tomando-o, em sua mistura de religião e violência algo chocante às sensibili-
dades contemporâneas, como um sintoma das mudanças sociopolíticas e culturais então em curso no 
Egito tardo-antigo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antiguidade Tardia; Disputas cristológicas; Violência coletiva.  
 
 

 
 

                                                             
1 Uma primeira versão deste texto, muito reduzida, foi apresentada em 28 de setembro de 2016, na Mesa de Comunicações 
O Mediterrâneo Cristão na Antiguidade Tardia, realizada por ocasião do 26º Ciclo de Debates em História Antiga, evento promovido 
pelo Laboratório de História Antiga do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LHIA-IH/UFRJ). Agradeço 
a todos os presentes na ocasião, por sua atenção e intervenções, e, de modo muito especial, aos queridos amigos Felipe 
Pinheiro, Paulo Henrique Pacheco, Vanessa Neves, Marcus Vinícius Souza, Cláudio Silva e Roberta Amaral. 
* Doutorando em História (PPGH/UERJ, 2015 - ); Mestre em História (PPGH/UNIRIO, 2011-2013); Bacharel e Licen-
ciado em História (PUC-Rio, 2005-2009). Bolsista Capes (2015 - ). Membro do Núcleo de Estudos de Cristianismos no 
Oriente (NECO, GT-HR/ANPUH-RIO) e do Núcleo de Pesquisa Histórica do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos 
Novos (NPH/IPN). Orientador: Prof. Dr. Edgard Leite Ferreira Neto. CL: http://lattes.cnpq.br/7356386509536437.  
E-mail: bccruz.alfredo@gmail.com. 
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THE TRAGEDY OF PATRIARCH PROTERIUS OF ALEXANDRIA (451-458): 
THEOLOGICAL AND ECCLESIASTICAL DISPUTES AND VIOLENCE IN EGYPT IN 

LATE ANTIQUITY 
 
ABSTRACT: During the period that followed the Council of  Chalcedon (451), the city of  Alexandria 
was immersed in real chaos. The Christology developed in this city had supplanted its Antiochian 
concurrent on the Council of  Ephesus (431). Under the protection of  Theodosius II (r. 408-450), it 
had been settled down as the Christian orthodoxy on the second council held at the same metropolis 
(449). However, it saw itself, after the unexpected death of  its patron, suddenly disadvantaged by the 
imperial government and condemned as heretical. The deposition of  Patriarch Dioscorus of  
Alexandria, accused of  the murder of  Flavianus, archbishop of  Constantinople, during the so called 
Robber Council of  Ephesus, put at stake the authority regime that the Egyptian see had established 
over the other churches of  Eastern Mediterranean on the decades before. Leaning just on a minority 
of  loyalists disjointed both ethnically and linguistically from people around them, the 
Constantinopolitan government had no success on imposing Proterius – a Greek-speaking Egyptian 
man, who had been made a monk at the imperial capital - as successor of  Dioscorus. Instead, before 
his appointment there were passionate urban protests, harshly suppressed by the authorities. Then, 
what followed was a wave of  violence, that culminated with the subjugation of  the city by imperial 
troops and, after the death of  Emperor Marcian (r. 450-457), promoter of  the Chalcedonian creed, 
the murder of  Proterius. This work intends to resume this narrative, comparing different versions of  
it and taking it, in its compound of  religion and rather shocking violence, as a symptom of  the 
sociopolitical and cultural changes going on in Egypt of  late-Antiquity. 
 
KEYWORDS: Late Antiquity; Christological disputes; Collective violence. 
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Esta superstição mortal foi inflamada, de parte a parte, pelo princípio e prática das retaliações; 
no rastro de uma disputa metafísica, muitos milhares foram mortos, e os cristãos de todos 
os tipos foram privados dos prazeres substanciais da vida social, assim como dos presentes 
invisíveis do batismo e da comunhão. Talvez uma fábula extravagante daquele tempo possa 
esconder uma imagem alegórica desses fanáticos, que torturavam uns aos outros e a si mes-
mos. Sob o consulado de Venâncio e Celer, diz um grave bispo, o povo de Alexandria, e todo o Egito, 
foi tomado por um estranho frenesi: grandes e pequenos, escravos e livres, monges e clérigos, os nativos da terra, 
que se opunham ao sínodo de Calcedônia, perderam seu discurso e razão, latiram como cães e rasgaram, com 
seus próprios dentes, a carne de suas mãos e braços.2 

 

1. 
 

epois do Concílio de Niceia (325) formular e do Concílio de Constantinopla (381) 

reafirmar o dogma da divindade de Jesus Cristo como consubstancial à de Deus 

Pai, abriu-se o novo problema de definir como é que, possuindo em si uma natu-

reza divina, esta se relacionava com a sua humanidade. Durante o século III, de fato, operou-se de 

uma importante mudança de paradigma do discurso teológico cristão, resultado não de uma síntese 

entre as diferentes possibilidades de explicação sobre o caráter divino de Jesus – que poderiam des-

crevê-lo como um homem divinizado, um profeta e/ou taumaturgo imbuído de poder divino, um 

deus menor do que Deus Pai, um filho de deus, um deus encarnado, ou de outras numerosas maneiras 

– mas do triunfo de uma delas sobre as outras.3 O grupo que sustentava a posição vitoriosa – produto 

ela mesma de um longo processo de seleção das espécies teológicas –, entretanto, não obstante as 

pressões pela uniformidade de doutrina e de prática que se fizeram sentir sobre o movimento cristão 

depois da promulgação do Édito de Tessalônica (380), prontamente se descobriu fragmentado.4 

                                                             
2 GIBBON, Edward. The history of decline and fall of the Roman Empire. V. 5. Londres: Bell & Daldy, 1867, pp. 235-236. 
3 As modificações do discurso cristão sobre Cristo dos séculos II-III aos séculos IV-V constituem, de pleno direito, uma 
mudança de paradigma no sentido que Thomas Kuhn atribuiu a essa expressão em A estrutura das revoluções científicas (1962); 
cf. ALMEIDA, Marta de. Kuhn (também) para historiadores: a pertinência de sua produção intelectual no campo teórico 
da história. Revista da SBHC. Rio de Janeiro, SBHC, n. 1, v. 2, 2003, pp. 118-128. Um exemplo produtivo de uso da noção 
kuhniana de paradigma fora do âmbito da história e/ou sociologia das ciências pode ser encontrado em: HOBSBAWN, 
Eric. Certezas solapadas: as ciências. In: A era dos impérios (1875-1914). Tradução de S. M. Campos e Y. S. de Toledo. 3ª ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 1992, pp. 339-362. 
4 A bibliografia sobre as transformações na linguagem e tópicos da cristologia entre os séculos II e V é simplesmente 
grande demais para que seja recortada de qualquer maneira que não seja francamente arbitrária. Assim sendo, para uma 
mínima compreensão de conjunto, parti de um manual bastante simples, que forneceu as balizas para ter algum controle 
das questões em pauta, e procurei trabalhar tendo sempre à vista uma abordagem tão ampla quanto possível dos debates 
em questão. V. MEUNIER, Bernard. O nascimento dos dogmas cristãos. Tradução de O. A. de Queiroz. São Paulo: Loyola, 
2005, pp. 33-109 (manual empregado, de perspectiva católica liberal). SESBOÜÉ, Bernard (org.) & WOLINKSKI, Joseph. 
História dos Dogmas. T. 1: O Deus da Salvação. Trad. de M. Bagno. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2005, ps. 157-226, 235-239, 243-
262 e 291-353 (católico). PELIKAN, Jaroslav. A tradição cristã: uma história do desenvolvimento da doutrina. T. 1: O surgimento da 
tradição católica (100-600). Tradução de L. Aranha e R. Aranha. São Paulo: Shedd, 2014, pp. 185-282 (luterano). CUNNING-

D 
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No centro da controvérsia então instaurada, estavam duas grandes correntes do pensamento 

teológico cristão. De um lado, a escola alexandrina, fundada em uma leitura alegórica do material bíblico 

compartilhado pelos cristãos mediterrânicos, detentora de uma tradição de teologia espiritual que en-

fatizava o mistério do Logos feito carne em Jesus, ou seja, que cultivava uma cristologia descendente, sus-

tentada pelo pressuposto de que Deus se fez homem para divinizar a todos os seres humanos. Do 

outro, posicionava-se a escola antioquena, cultora de uma leitura mais literal das narrativas bíblicas, e que, 

ao afirmar tanto a humanidade como a divindade de Jesus Cristo, procurava fazer isto de maneira a 

não permitir que se esquecesse do caráter compósito de sua pessoa, ou seja, fazendo uma distinção 

clara entre as suas naturezas. Distinguindo n’Ele dois sujeitos íntegros e distintos em ação, o Logos 

divino e o homem assumido, os antioquenos elaboraram uma cristologia ascendente, cuja base era a crença 

de que um homem foi feito Deus para divinizar a todos os seres humanos. “Essas duas metrópoles 

do cristianismo antigo estarão frequentemente em conflito no plano da política religiosa, mas seria 

injusto atribuir a esse ponto [apenas] diferenças propriamente teológicas, que se tornarão em diversas 

ocasiões verdadeiras divergências.”5 [IMAGEM 1]. 

Para nós, pós-iluministas, que, ao menos idealmente, vemos na tolerância e na diversidade 

grandezas positivas, o fato do debate entre as escolas de Alexandria e Antioquia ter passado em pouco 

tempo da troca de cartas a respeito de temas dogmáticos de difícil assimilação para verdadeiras bata-

lhas campais, é uma realidade áspera e, aos fiéis, mesmo escandalosa. Diante dela, somos tentados a 

tomar os conflitos oriundos dessa divergência como evidências genéricas daquele irracionalismo vio-

lento que alguns intelectuais contemporâneos sustentam ser a principal marca do sentimento religioso 

– especialmente o monoteísta –, ou reduzi-los a coberturas superestruturais para disputas de poder 

que – na medida em que assumimos a noção de secularização não como uma modalidade específica 

de relacionamento entre público e privado, mas como uma tendência histórica de ordem geral – ajui-

zamos como mais verdadeiras, e que vinculamos a elementos extra ou não-religiosos, tais como res-

                                                             
HAM, Mary B. & THEOKRITOFF, Elizabeth. The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology. Cambridge: Cam-
bridge UP, 2008, ps. 49-62 e 93-106 (ortodoxo). IRVIN, Dale T. & SUNQUIST, Scott W. História do movimento cristão 
mundial. T. 1: Do cristianismo primitivo a 1453. Tradução de J. R. Vidigal. São Paulo: Paulus, 2004, pp. 77-127 e 201-247 
(interconfessional). JENKINS, Philip. Guerras santas: como quatro patriarcas, três rainhas e dois imperadores decidiram em que os 
cristãos acreditariam pelos próximos mil e quinhentos anos. Tradução de C. Szlák. Rio de Janeiro: LeYa, 2013, ps. 11-36 e 67-100 
(não confessional). EHRMAN, Bart D. Como Jesus se tornou Deus. Tradução de L. Britto. São Paulo: LeYa, 2014, pp. 283-
492 (crítico do cristianismo). 
5 SESBOUÉ & WOLINSKI, op. cit., p. 316. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 60-100, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

6
4

 

sentimentos étnico-linguísticos e socioculturais, assimetrias político-econômicas, disputas de determi-

nados indivíduos ou grupos pela preeminência administrativa e simbólica, e/ou aparelhamento da 

religião como instrumento ideológico da parte das autoridades imperiais. Ora, faz-se necessário con-

siderar que a divisão entre o sentimento e a militância religiosa e os outros campos da sensibilidade e 

ação humanas, contudo, é historicamente contingente; ela não é um dado imanente, mas uma cons-

trução sociocultural amplamente restrita ao ocidente moderno – e, mesmo aí, como todos nós pode-

mos agora mesmo corroborar com numerosos exemplos tirados dos noticiários, muito mais projeto 

de certas categorias sociais do que uma realidade globalmente discernível.6 Mais ainda, deve-se ter 

claro que a opção de uma divergência amistosa entre os cristãos não estava disponível em um mundo 

pré-iluminista, e não porque estes homens e mulheres de outrora fossem, em qualquer sentido, mo-

ralmente inferiores em relação aos seus sucessores, religiosos ou não. Nada parecido com uma teologia 

da diversidade ecumênica havia sido então elaborada, como – felizmente, aliás, para alívio geral – está 

a ser desenvolvida em muitas comunidades cristãs da contemporaneidade; tal circunstância implicava 

uma visão muito rígida do conceito da Igreja como sendo o corpo de Cristo. Se havia discordância em 

um tema que se passou a considerar como fundamental para a definição do próprio ser cristão, então 

o corpo eclesial estava como que mutilado ou deformado – caracterizações que não poderiam ser 

                                                             
6 Em O roubo da história (2006), Jack Goody destacou, contudo, que a distinção entre secular e religioso só pode ser assumida 
como uma característica intrínseca e exclusiva da civilização ocidental por ignorância ou má fé. “Os europeus frequente-
mente traçam o quadro evolutivo dos valores contemporâneos centrais que remontariam à Antiguidade Clássica ou ao 
Iluminismo do século XVIII. Esses valores incluem tolerância e, consequentemente, pluralidade de crenças e secularismo.” 
Considerando que a secularização não é um “abandono da crença religiosa, mas sim como que o confinamento da religião 
à sua própria esfera”, e que “o que define cada esfera adequada é uma questão em disputa, e os critérios mudam constan-
temente”, Goody pontua que “nunca teríamos alcançado uma situação em que o Iluminismo vingasse se não nos tivésse-
mos convertido a uma simples e dominante religião monoteísta. Na Europa, essa religião tentou regular o modo de vida 
das pessoas de uma maneira muito radical. (...) Havia pouco espaço para o secular.” Modalidades de separação entre religião 
e política – e vida intelectual, e atividade estética, e daí por diante –, assim como a tolerância prática que a ela está associada, 
foram conhecidas em muitas das chamadas sociedades tradicionais da Eurafrásia, nas quais, “de fato, muitos mitos incor-
poram uma medida de descrença”, nas culturas islamo-judaico-cristãs da Andaluzia, do Oriente Médio e da Pérsia e, prin-
cipalmente, na China. De fato, no Extremo Leste da Ásia, “a tradição religiosa não desempenhava um papel dominante. 
Havia muito mais pluralidade. O confucionismo, que não era estranho à moralidade, buscava uma abordagem secular, 
rejeitando explicações sobrenaturais. Isso fornecia um conjunto alternativo de crenças ao culto dos ancestrais, aos santu-
ários locais, ao budismo. Com essa pluralidade, um Iluminismo encorajando a liberdade da secularização não era tão 
necessário.” Por outra parte, “não há um único caminho a partir do iluminismo. Enquanto muitos dos primeiros líderes 
dos Estados recém-independentes [do pós-1945] eram seculares, hoje a situação mudou; na Índia, por exemplo, e, certa-
mente, no Oriente Médio, os regimes seculares foram modificados ou estão sendo ameaçados. (...) Essa rejeição também está 
presente na Chechênia, na Irlanda, nas Filipinas, em Gujarate e em muitos outros lugares em que a filiação religiosa passou 
a ser de central importância social e política. O Ocidente continua a exportar milhares de missionários para todas as partes 
do globo, alguns dos quais resistem fortemente ao pensamento pós-iluminista. (...) Tal resistência ocorre em uma parte da 
população mesmo de países capitalistas mais avançados.” GOODY, Jack. O roubo da história. Tradução de L. S. D. da Silva. 
São Paulo: Contexto, 2008, pp. 275-278. V. também: VEYNE, Paul. Quando nosso mundo se tornou cristão (312-394). Tradução 
de M. Castro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, pp. 223-240. 
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aplicadas em boa consciência pelos fiéis ao corpo de Cristo. A partir do momento em que as (não raro 

confusas) deliberações teológicas de uma assembleia de clérigos eram aceitas – não só por outros 

clérigos, mas também por uma amostragem significativa das massas urbanas de cristãos e das corpo-

rações monásticas, assim como, e principalmente, pela Coroa imperial – como sendo opinião digna 

de fé, ortodoxa, sobre um dado ponto, discordar dela era preferir sua própria verdade ao consenso dos 

fiéis e, assim, incorrer em heresia, colocar-se fora da comunhão eclesial, chamar sobre si e os seus o 

anátema.7 

O termo grego ἀνάθεμα, anátema, parece ter significado, em seu uso clássico, algo que era ofe-

recido a uma divindade; na tradução da Bíblia conhecida como Septuaginta ele foi empregado para 

traduzir o vocábulo hebraico חרם, herem, que no judaísmo pós-exílico designava um descontentamento 

divino com aquele ou aqueles que não subordinavam suas condutas aos Mandamentos e, portanto, 

deveriam ser submetidos à disciplina coletiva e/ou expulsos da comunidade. No Novo Testamento, 

onde ocorre seis vezes, e na Igreja primitiva de um modo geral, o termo implicava a indicação clara 

de um desfavor de Deus, do qual derivava uma exclusão da assembleia dos crentes.8 No curso de sua 

discussão com o antioqueno Nestório, às vésperas do Primeiro Concílio de Éfeso, Cirilo de Alexandria 

proclamou doze anátemas que o então Patriarca de Constantinopla deveria confirmar para atestar sua 

ortodoxia.9 Claro está que nesta disputa influiu a rivalidade profunda então existente entre os patriar-

cados de Antioquia e Alexandria – que a princípio assumiram a Sé de Constantinopla como seu campo 

privilegiado de confrontação –, assim como, é evidente, todo tipo de consideração que nos parece 

agora claramente mais mundana; efetivamente, seu enfrentamento consistia de “batalhas para o futuro 

político, tanto quanto uma guerra pela verdade eterna.”10 No âmbito deste, todas as dimensões impli-

cadas e/ou mobilizadas são relevantes aos olhos do analista, e não se pode, em absoluto, passar por 

alto o componente propriamente religioso da querela como se supérfluo. Para compreendê-la, impor-

tam, sim, as palavras nela empregadas. E o termo anátema era então muito poderoso, tendo inclusive 

implicações violentas; as traduções gregas da Bíblia Hebraica que então circulavam utilizaram-no para 

                                                             
7 JENKINS, op. cit., pp. 46-53. 
8 GROSSI, Vittorino. Anátema. In: DI BERARDINO, Angelo (org.). Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Tradução 
de C. A. Serra. Petrópolis/São Paulo: Vozes/Paulus, 2002, p. 96. § As passagens em que o termo aparece no NT são, em 
ordem de composição, 1Cor 12:3 e 16:22, Gal 1:8-9, Rom 9:3, At 23:14. (Todas as citações bíblicas deste paper foram 
verificadas a partir da Bíblia de Jerusalém. Coordenação editorial de J. Bortolini; tradução de E. M. Balanci et alli. São Paulo: 
Paulus, 2002). 
9 CIRILO de Alexandria. Letters 1-50. Organização, tradução e notas de J. I. McEnerney. Washington: The Catholic Uni-
versity of America Press, 1987. Col. The Fathers of the Church: a new translation, n. 76, ep. 17, pp. 90-92. 
10 JENKINS, op.cit., p. 51. 
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descrever o juízo divino que condenava uma cidade à aniquilação total, como Jericó, onde Deus or-

denou aos hebreus que massacrassem tudo o que encontrassem.11 

Quando Nestório, feito arcebispo da capital imperial, pretendeu elevar sua formação antio-

quena ao patamar de doutrina oficial da Igreja, ele autorizou que se modificasse na liturgia da metró-

pole a nomenclatura da Virgem Maria de Mãe de Deus para Mãe de Cristo, como uma forma de preservar 

a distinção entre humano e divino em Jesus – e também de fustigar tanto os seguidores de Apolinário 

de Laodiceia que subsistiam em Constantinopla, quanto a Imperatriz-regente Pulquéria, que ocupava 

no governo e nos ritos públicos da cidade uma série de posições que o prelado considerava sumamente 

inapropriadas.12 Por um conjunto de volteios que não há porque reconstituir neste momento, Nestório 

terminou condenado em um concílio geral realizado na cidade de Éfeso em 431 e, logo depois de sua 

derrota, aqueles que defendiam uma cristologia à alexandrina movimentaram-se para consolidar o es-

tatuto de ortodoxia então conferido aos seus ensinamentos, assim como para ampliar sua influência 

no mundo cristão. 

Passada pouco mais de uma década, os protagonistas do primeiro confronto aberto entre as 

duas escolas teológicas haviam passado: deposto Nestório, seguiram-no Maximiano (r.431-434), Pro-

clo (r.434-446) e, a partir de 446, Flaviano no governo patriarcal da Nova Roma; morto Cirilo em 444, 

sucedeu-lhe Dióscoro na Cátedra de São Marcos. O mundo extra-eclesial também mudou nestes anos, 

passando da relativa paz, interna como fronteiriça, da década de 430, para um tenso estado de insta-

bilidade, não apenas nas franjas imperiais, ao longo das décadas de 440 e 450. Para nos determos 

apenas em uma das frentes pela qual avançou esta crise, lembremo-nos que em 443 os hunos e seus 

aliados aproximaram-se assustadoramente de Constantinopla após saquearem Sárdica, Arcadiópolis e 

Filipópolis e infligirem, em Quersoneso da Trácia, uma derrota significativa aos exércitos liderados 

pelo Imperador Teodósio II (r.408-430), de quem arrancaram um extorsivo tratado de paz. E que em 

447, novamente, estes cavaleiros das estepes realizaram amplas e devastadoras incursões nos Balcãs e 

na Trácia, estando muito próximos de tomarem de assalto a própria capital imperial, cujas defesas e 

moral haviam sido fragilizadas por uma série de terremotos; então eles conseguiram obter um suborno 

                                                             
11 Jr 6:17-21; cf. JENKINS, op. cit., p. 46. V. também: HOFREITER, Christian. Genocide in Deuteronomy and christian 
interpretation. In: FIRTH, David G. & JOHNSTON, Philip S. (orgs.). Interpreting Deuteronomy: issues and approaches. IVP: 
Downers Crove, 2012, pp. 240-262. COLLINS, John J. A Bíblia justifica a violência? Tradução de W. E. Lisboa. São Paulo: 
Paulinas, 2006. Coleção Bíblia na mão do povo, n. 1, 55 p. STADELMANN, Luís I. L. As maldições nos Salmos. Perspectiva 
Teológica. Belo Horizonte, FAJE, n. 20, 1988, pp. 317-338. 
12 JENKINS, op. cit., pp. 159-168 e notas correspondentes, n. 185-203, pp. 335-336. 
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ainda mais polpudo da Coroa bizantina.13 [IMAGEM 2]. Estas e outras catástrofes sucessivas foram 

amplamente interpretadas como uma evidência da ira de Deus com seu povo; enquanto os perdedores 

de Éfeso argumentavam que isso se devia à injustiça que Nestório havia sofrido, os seguidores da 

cristologia à alexandrina sustentavam que o problema era justamente o fato de não terem ido longe o 

suficiente no combate ao erro e afirmação da ortodoxia. O surgimento de Eutiques, arquimandrita e 

taumaturgo constantinopolitano, que proclamava que Jesus Cristo nada tinha da natureza humana 

(monofisimo), e que passou a exercer, através de seu afilhado, o eunuco Crisáfio, uma grande influência 

sobre Teodósio, precipitou os fatos.14 Em 449, antioquenos e alexandrinos confrontaram-se nova-

mente em Éfeso. 

Esta segunda reunião nessa metrópole da Ásia Menor foi uma demonstração ainda mais elo-

quente de poder da parte da Igreja de Alexandria. Talvez embriagado por sua aparente supremacia, 

Dióscoro converteu a condenação ao nestorianismo em uma verdadeira cruzada contra o antioquismo; 

também desejava, pela humilhação do Patriarca de Constantinopla, Flaviano, que considerava um tá-

cito apoiador das ideias de seu malfadado predecessor, impor a soberania de sua Sé como líder incon-

teste do mundo cristão. Talvez estivesse em seu horizonte um cenário “no qual Alexandria decidiria 

como os cristãos, por toda a parte, deveriam exercer sua crença e onde Roma usaria a autoridade maior 

da Igreja para aprovar as decisões do Egito, em especial no quadro referente ao papel do poder secu-

lar.”15 Ocorreu, entretanto, que Flaviano terminou morto em função dos maus-tratos que recebeu dos 

monges egípcios nessa assembleia; ele foi considerado por Roma um mártir nas mãos de heréticos, e 

a segunda reunião de Éfeso foi proclamada pelo Papa Leão (r.440-461) como sendo não um concílio, 

mas um latrocínio. A voz do papado romano era então, contudo, de importância menor na ordem dos 

efeitos imediatos naquilo que a historiografia veio a chamar de Ortodoxia de Estado; apoiado por Teo-

dósio, Dióscoro viu-se elevado a campeão da fé ortodoxa e a Igreja de Alexandria rompeu os vínculos 

com a de Roma, que censurou como sendo dissidente.16 

                                                             
13 KEEGAN, John. Uma história da guerra. Tradução de P. M. Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 242-249. 
MAENCHEN-HELFEN, Otto J. The world of the huns: studies in ther history and culture. Berkeley: Califórnia UP, 1973, pp. 18-
168. 
14 ALEXANDER, Paul. Background: The Roman Empire at the time of the hunnic invasions. In: Idem, op. cit., pp. 464-
485. JENKINS, op. cit., pp. 196-203 e notas correspondentes, n. 255-269, pp. 339-340. 
15 Idem, op. cit., p. 209. 
16 Ibidem, op. cit., ps. 208-211 e 214-223. § Sobre o conceito de Ortodoxia Política, ver: TAVEIRA, Celso. O modelo político 
da autocracia bizantina: fundamentos ideológicos e significado histórico. Tese (Doutorado em História) - DH-FFLCH/USP, São 
Paulo, 2002, pp. 341-348. Taveira, contudo, não o aplica ao período das grandes controvérsias cristológicas do século V, 
mas, antes, à reviravolta constantiniana e crise trinitária do século IV e à querela iconoclasta do século IX. O argumento 
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Nos anos seguintes, contudo, o grupo de teologicamente moderados que estava cada vez mais 

insatisfeito com a caça aos antioquenos promovida pelos alexandrinos, pressionado a tomar uma po-

sição pela ascendência – a princípio incontestada – da teologia e política eclesiástica sustentadas por 

Dióscoro, adquiriu a identidade de um partido próprio. Eles se organizaram, sobretudo, em torno do 

texto que ficou conhecido como Tomo de Leão, que defendia uma cristologia que postulava a subsis-

tência da natureza humana e divina em Jesus Cristo sem ser nestoriana, da mesma forma que, partindo 

da noção de união hipostática do Verbo encarnado formulada por Cirilo, defendia a unidade da pessoa do 

Filho sem ser eutiquiana. A súbita morte do Imperador Teodósio em um acidente equestre, seguida 

pela ascensão ao trono de Marciano, que desposou a irmã e antiga regente do falecido, Pulquéria, 

significou a ascensão desta terceira via, consagrada como a ortodoxia cristã no Concílio de Calcedônia 

(451).17 [IMAGEM 3]. Só podemos imaginar o sentimento de decepção e indignação que esta mudança 

no status quo causou naquelas camadas da população que aceitavam a cristologia à alexandrina como 

ortodoxa. “Ainda recentemente”, registrou Philip Jenkins, “em 450, [estes fiéis] tiveram todos os mo-

tivos para acreditar que dominavam absolutamente a Igreja e o Império, mas, de repente, viram-se 

forçados a transigir, a aceitar a expressão provocativa em Duas Naturezas”; de seu ponto de vista, de 

fato, “a ortodoxia calcedônica era cristã só no nome e na aparência externa, e os termos calcedônico e 

nestoriano eram[-lhes] praticamente idênticos.”18 

Verdadeiros protestos populares se alastraram através do Oriente Médio, onde a formulação 

calcedônica, tendo apoio quase que só apenas entre os grupos helenófonos que subsistiam nas cidades 

da região, desde as conquistas de Alexandre Magno (r.336-323 a.C.), de forma mais ou menos apartada 

de seus vizinhos, foram recebidas como mais uma etapa da abusiva dominação greco-romana sobre 

as populações autóctones. Alguns dos religiosos que estiveram na assembleia de Calcedônia, como 

participantes ou como assistentes, retornaram ao Egito e à Palestina dispostos a causar o máximo de 

confusão que podiam, e o baixo clero das cidades e de seus entornos, assim como, particularmente, 

muitos estabelecimentos monásticos, estavam dispostos a combater até o fim os bispos conformistas. 

                                                             
deste autor baseia-se no de: BECK, Hans-Georg. Il millenio bizantino. S.trad. Roma: Salerno, 1981 (que infelizmente não 
consegui ler). 
17 JENKINS, op. cit., pp. 224-240. PRICE, Richard & GADDIS, Michael (org.). The Acts of the Council of Chalcedon. T. 1: 
General introduction, documents before the Council, Session I. Tradução, introdução e notas de R.Price e M. Gaddis. Liverpool: 
Liverpool UP, 2005. Coleção Translated texts for historians, n. 45, ps. 37-50 e 56-75. 
18 JENKINS, op. cit., p. 244. 
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Também não tardou a difundir-se pela área a narrativa que atribuía a reviravolta de 451 e suas conse-

quências mais imediatas na política eclesiástica do Império diretamente à iniciativa Diabo, que não 

podia aguentar ver o bom rumo que a Igreja tomava sob a preeminência alexandrina.19 O Concílio de 

Calcedônia foi considerado pelos miafisitas – ou seja, por aqueles que, seguindo de modo estrito a 

teologia da Escola de Alexandria, acreditavam que da divindade e da humanidade de Jesus fez-se uma 

natureza única – tão repugnante quanto os calcedônicos consideravam o Segundo Concílio de Éfeso. 

O Patriarca Dióscoro de Alexandria foi condenado como o responsável pela morte de Flaviano e 

duramente censurado por ter proferido sentença de excomunhão contra Leão de Roma. Conduziram-

no, então, até diante do casal imperial e os membros de seu conselho, mas ele recusou a assinar uma 

retratação. Depois de uma longa discussão, Pulquéria deu ordem para que golpeassem o rosto de 

Dióscoro e arrancassem a sua barba; os cabelos e os dentes que assim lhe foram retirados foram 

mandados à Alexandria para serem expostos ao povo com a seguinte mensagem: “Eis que este é o 

produto da fé ortodoxa.”20 Mesmo torturado, contudo, o Patriarca não cedeu. Mandou chamar os 

bispos signatários da profissão de fé de Calcedônia e pediu que lhe trouxessem este documento; e eles 

vieram, pensando que também iria assiná-lo, como haviam feito; mas Dióscoro escreveu de seu pró-

prio punho no topo do documento uma fórmula que anatematizava a todos os que sustentavam aquela 

fórmula “e que, assim, haviam se afastado da Fé Ortodoxa pregada por nossos Santos Padres, os 

Apóstolos, e sustentada pelos trezentos e dezoito bispos ortodoxos que, reunidos em Niceia, subscre-

veram-na.”21 Agredido e exilado para a Ilha de Gangra na Paflagônia, a maior parte dos cristãos egíp-

cios, contudo, passou a lembrar-se dele como um confessor e um mártir, levantado à sombra de seus 

antecessores que morreram defendendo a sua fé ou, como o grande Atanásio (r.328-373), que foram 

                                                             
19 V. p. ex. JOÃO RUFO, bispo de Maïuma. The Lives of Peter, the Iberian, Theodosius of Jerusalem, and the Monk Romanus. 
Tradução, introdução e notas de C. B. Horn e R. R. Phenix Jr. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008. Coleção Writings 
from the Greco-Roman World, n. 24, §97, pp. 145-147. 
20 LE SYNAXAIRE Arabe Jacobite (rédaction copte). Parte 1: meses de Tout e de Babeh. Versão bilíngue em árabe e em 
francês, editada, traduzida e comentada por René Basset. In: VV. AA. Patrologia Orientalis. Tomo 1. Paris: Firmin-Didot, 
1907, pp. 236-238. THE BOOK OF SAINTS of the Ethiopian Church: a translation of the Ethiopic Synaxarium, made 
from the Manuscripts Oriental 660 and 661 in the British Museum. Tradução, introdução e notas de Ernest Alfred Wallis 
Budge. Cambridge: Cambridge UP, 1928, v. 1, pp. 11-12. Também cf. AL-MAQRĪZĪ, Tâqi-ed-Dīn. A short history of the 
copts and of their church. Tradução, introdução e notas de S. C. Malan. Londres: D. Nut, 1873. Col. Original documents of the 
Coptic Church, n. 3, pp. 57-58. Para al-Maqrīzī, contudo, foi o próprio Dióscoro quem fez enviar os seus dentes e cabelos 
arrancados a Alexandria como um penhor da firmeza de seu juízo cristológico. 
21 LE SYNAXAIRE.., p. cit. THE BOOK OF SAINTS..., p. cit.  
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injustamente lesados em suas dignidades episcopais por autoridades de um governo falsamente cris-

tão.22 [IMAGEM 4]. 

A punição de Dióscoro colocou em xeque o regime de autoridade que a sé patriarcal egípcia 

havia estabelecido sobre as demais igrejas do Mediterrâneo nas décadas anteriores. A própria cidade 

de Alexandria mergulhou em desordem, e, em contraste agudo contraste com a relativa estabilidade 

do governo arquiepiscopal da cidade em todo o período sucedido, aproximadamente, entre o Concílio 

de Niceia e o de Calcedônia, a história dos sucessores de Marcos Evangelista desde Calcedônia até a 

conquista árabe da cidade (621) “foi uma prolongada série de deposições e insurgências, exílios e 

restaurações”, na qual praticamente “a única constante era a batalha essencial entre a cristologia cal-

cedônica do Império e de seus agentes contra a fé na Natureza Única [a divina, de Jesus] da massa 

egípcia.”23 [TABELA 1]. Nesse âmbito é que se situa aquilo que bem se pode definir como sendo a 

tragédia do Patriarca Protério. 

 

TABELA 1: SUCESSÃO NO PATRIARCADO DE ALEXANDRIA ENTRE O CONCÍLIO DE NICEIA (325) 

E A CONQUISTA ÁRABE DO EGITO (639-641) 

PATRIARCA DE ALE-

XANDRIA 
PERÍODO DE GO-

VERNO 
CAUSA DO FIM DO 

GOVERNO 
POSIÇÃO TEOLÓGICO-
ECLESIAL 

Alexandre 313-326 Morte natural Niceno 

325: Concílio de Niceia 

Atanásio 327-339 Exilado Niceno 

Gregório 339-345 Assassinado Ariano 

Atanásio (reconduzido à 
Sé) 

346-356 Exilado Niceno 

Jorge 356-361 Assassinado Ariano 

Atanásio (novamente re-
conduzido à Sé) 

361-373 Morte natural Niceno 

                                                             
22 JENKINS, op. cit., pp. 244-246. Cf. PSEUDO-ZACARIAS de Mitilene. The syriac chronicle, known as that of Zachariah of 
Mitylene. Tradução, introdução e notas de F. J. Hamilton e E. W. Brooks. Londres: Methuen, 1899, T. 3, §2, p. 48. EVETTS, 
Basil Thomas Alfred (org.). History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. Parte 2: de Pedro I a Benjamin 
(†661). Versão bilíngue em árabe e em inglês, editada, traduzida e comentada por Basil Thomas Alfred Evetts. In: VV. 
AA. Patrologia Orientalis. Tomo 1. Paris: Firmim-Didot, 1907, p. 180. LE SYNAXAIRE.., p. cit. THE BOOK OF 
SAINTS..., p. cit.  
23 Idem, op. cit., p. 246. 
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Lúcio 373-378 Morte natural Ariano 

Pedro II 373-380 Morte natural Niceno 

Timóteo 380-385 Morte natural Niceno 

381: Concílio de Constantinopla 

Teófilo 385-412 Morte natural Niceno 

Cirilo 412-444 Morte natural Miafisita 

Primeiro Concílio de Éfeso (431) 

Dióscoro 445-451 Morte no exílio Miafisita 

449: Segundo Concílio de Éfeso/Latrocínio de Éfeso 

451: Concílio de Calcedônia 

Protério 451-457 Assassinado Calcedônico 

Timóteo II Eluro 454-460 Exilado Miafisita 

Timóteo III Salofaciolo 460-475 Morte natural Calcedônico 

Timóteo II Eluro (re-
conduzido à Sé) 

475-477 Morte natural Miafisita 

Pedro III Mongo 477-480 Exilado Miafisita 

João Tabenesiota 481-482 Morte no exílio Calcedônico 

Pedro III Mongo (recon-
duzido à Sé) 

482-490 Morte natural  

Atanásio II 490-496 Morte natural Miafisita 

João I/II24 496-505 Morte natural Miafisita 

João II/III 505-516 Morte natural Miafisita 

Dióscoro II 516-517 Morte natural Miafisita 

Timóteo III/IV 517-535 Morte natural Miafisita 

Teodósio 535-566 Exilado Miafisita 

                                                             

24 A duplicação da numeração deve-se ao fato da comunidade miafisita não reconhecer o João Tabenesiota como tendo 
sido um patriarca legítimo, ao contrário dos calcedônicos de Alexandria; daí João II para os calcedônicos ser o primeiro 
patriarca João para os miafisitas. O mesmo ocorre dois de seus sucessores: João, que governou de 505 a 516, a Timóteo, 
de 517 a 535. 
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Gaiano 535-537 Exilado Miafisita 

336: Divisão definitiva do Patriarcado de Alexandria em uma sucessão miafisita (copta) 
e uma calcedônica (greco-melquita) 

Paulo 536-540 Exilado Greco-melquita 

Zóilo 541-551 Morte natural (possí-
vel) 

Greco-melquita 

Apolinário 551-569 Morte natural Greco-melquita 

Pedro IV 567-576 Morte natural Copta 

João IV 569-579 Morte natural Greco-melquita 

Damião 576-605 Morte natural Copta 

Eulógio 580-608 Morte natural Greco-melquita 

Anastácio 605-616 Morte natural Copta 

Andrônico 616-623 Morte natural Copta 

Teodoro Scribon 607-609 Assassinado Greco-melquita 

João V Esmoler 610-619 Morte no exílio (por 
causa da invasão persa 
de Alexandria, em 
619) 

Greco-melquita 

Jorge 620-631 Morte no exílio (por 
causa da iminência da 
invasão árabe, de fato 
iniciada em 639) 

Greco-melquita 

Benjamin 623-662 Morte natural Copta 

Ciro 631-641/642 Suicidou-se (em 641, 
de acordo com os co-
ptas)/morte no exílio 
(em 642, de acordo 
com os gregos) 

Greco-melquita 

641: Conquista árabe de Alexandria 
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2. 
 

Os bispos egípcios que estiveram presentes em Calcedônia, mesmo após terem concordado 

com a condenação de seu Patriarca, foram advertidos pelos demais padres conciliares de que não 

haviam nem rejeitado explicitamente o ensinamento de Eutiques, nem concordado com a ortodoxia 

do Tomo de Leão. Eles ficaram nitidamente desesperados para não adotarem – ao menos não publi-

camente – uma posição que lhes pudesse ser fatal quando voltassem às suas dioceses. Procuraram 

escudar suas reticências sustentando-se em uma questão de procedimento: ora, de acordo com as 

definições do Concílio de Niceia, o clero egípcio deveria seguir a orientação do Patriarca de Alexan-

dria; fazia-se necessário, portanto, esperar a eleição de um novo ocupante para este cargo antes de, 

enquanto grupo, subscrever qualquer matéria dogmática relevante. Os outros participantes da assem-

bleia, que não tinham perdoado a ofensiva egípcia desencadeada desde o Primeiro Concílio de Éfeso 

e, de modo especial, a ação violenta de Dióscoro na assembleia de 449, então lhes pressionaram com 

maior aspereza. Os prelados egípcios literalmente se atiraram ao chão para implorar que não fossem 

obrigados a subscrever o Tomo de Leão. Conhecendo as condições de seu país muito melhor que 

seus ouvintes, suplicaram: “Não seremos mais capazes de viver na província... Seremos mortos... Nós 

morreremos pelos seus pés... Nós morreremos por suas mãos. Tenham piedade de nós... Tenham 

pena destes cabelos brancos e deixem-nos ter um arcebispo.”25 Eles lembraram que Anatólio, o pre-

sidente da assembleia, um monge alexandrino que havia sido nomeado Patriarca de Constantinopla 

por imposição de Dióscoro logo após a morte de Flaviano, mas que acabou sendo o instrumento pelo 

qual o grupo dos moderados convocou o Concílio de Calcedônia, conhecia como as coisas se resol-

viam em sua terra natal e sabia o que lhes aconteceria. 

 

Nós não estamos desobedecendo ao concílio, diziam, mas seremos mortos em nossa terra 
natal! Vocês têm o poder; nós nos submetemos, nós os obedecemos... Vocês têm o poder 
sobre nossas vidas; poupem estes dez homens. Nós morremos ao retornar para lá; é melhor 
morrer aqui. Os imperadores são misericordiosos. O Arcebispo Anatólio sabe o costume... 
Será que não querem as nossas dioceses? Vocês podem tomá-las, nós não temos nenhum 
desejo de sermos bispos; unicamente não queremos morrer. Nomeiem um patriarca [para 
Alexandria] e, se nos colocarmos em oposição [a ele], podem nos punir logo em seguida.26 

 

                                                             
25 PRICE, Richard & GADDIS, op. cit., pp. 151-152. 
26 Idem, op. cit., p. 153. 
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O que aconteceria a seguir demonstraria que não havia exagero nos temores expressos nestas 

dramáticas palavras. 

Os bispos egípcios reunidos em Calcedônia, ao menos nominalmente, terminaram cedendo às 

imposições que lhe eram feitas, e aceitaram que Protério fosse nomeado como seu Patriarca. Tratava-

se de um egípcio helenófono que se fez monge na capital imperial e que, mesmo tendo sido um dos 

principais presbíteros – talvez vigário-episcopal (syncello) – de Dióscoro, prontamente se voltou contra 

seu antigo mestre para subscrever a fé calcedônica. A Crônica do Pseudo-Zacarias de Mitilene explicita 

que foi com o objetivo de arrebatar para si a Sé de Alexandria que Protério “tornou-se um traidor de 

seu mestre, como Judas, e de seu pai, como Absalão.”27 A massa dos egípcios, contudo, não pôde 

aceitar a autoridade de um homem que havia sido consagrado por bispos conformistas, e sua eleição, 

apoiada no Vale do Nilo apenas sobre uma minoria de legalistas étnica, social e linguisticamente apar-

tada da população circundante, foi considerada por não poucos como a imposição de um indesejado 

forasteiro.28 Conforme escreveu Evágrio Escolástico (c.535-594), um calcedônico, em sua História 

Eclesiástica, quando Protério seguiu à metrópole egípcia para, “ocupar o seu próprio trono, uma imensa 

e irresistível comoção surgiu entre o povo, que estava sendo açoitado com diferentes opiniões”; de 

acordo com este historiador, o caso era que, “para alguns Dióscoro estava perdido, justo como usual-

mente acontece em tais ocasiões, enquanto outros apoiaram Protério mais vigorosamente, de modo 

que houve muitas consequências perniciosas.”29 De acordo com a Corografia de Teófanes, o Confessor, 

os partidários de Dióscoro criaram uma “enorme quantidade de problemas” na cidade, a ponto de 

interromper as remessas de grãos que daí seguiam para Constantinopla. Marciano ordenou então que 

os grãos fossem trazidos ao Mediterrâneo pelo Nilo por Pelúsio, a leste, ao invés de por Alexandria.30 

[Imagem 5]. Famintos, os alexandrinos revoltaram-se ainda mais; a tendência da situação era piorar. 

Como registrou João Rufo (n.c.450) na sua vita de Pedro, o Ibério (c.415-491), um dos líderes de 

primeira hora da oposição a Calcedônia, 

                                                             
27 PSEUDO-ZACARIAS, op. cit., p. cit. 
28 JOÃO DE NICIU. The Cronicle of John, bishop of Nikiu, translated from Zotenberg’s ethiopic text. Tradução, introdução e notas 
de R. H. Charles. Oxford: Text and Translation Society/Williams & Norgate, 1919, p. 110. JENKINS, op. cit., p. 247. 
GREGORY, Timothy E. Vox populi: popular opinion and violence in the religious controversies of the Fifth Century a.D. Columbus: 
Ohio State UP, 1979. BRIGHT, William. Proterius. In: WACE, Henry & PIERCY, William C. (orgs.). A dictionary of christian 
biography and literature to the end of the sixth century a.D., with an account of the principal sects and heresies. Boston: Little, Brown & 
Company, 1911, pp. 866-867. 
29 EVÁGRIO Escolástico. The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus. Tradução, introdução e notas de Michael Whitby. 
Liverpool: Liverpool UP, 2000. Coleção Translated texts for historians, v. 33, T. 2, §5, p. 76. 
30 TEÓFANES Confessor. The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History (AD 284-813). Tradução, 
introdução e notas de C. Mango e R. Scott. Oxford: Clarendon, 1997, p. 164. 
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Quando um espetáculo para todas as pessoas estava sendo realizado para os cidadãos [de 
Alexandria] naquilo que se chama teatro, o povo crente, fervoroso no zelo, movido pelo 
poder divino, de repente começou a gritar: Dióscoro para a cidade! O único ortodoxo para a cidade! 
O confessor em seu trono! Que os ossos de Protério sejam queimados! Conduzam Judas para o exílio! Lancem 
Judas fora! Outras vozes se juntaram, gritando: Por Dióscoro, o ajudante do temor de Deus! Exigiam 
seu retorno do exílio injusto, para que ocupasse o seu trono, e que o lobo, voraz e contentor 
contra Deus, o novo Caifás, deveria ser posto fora e totalmente afastado das santas igrejas. 
Os magistrados, ansiosos em serem agradáveis em todos os sentidos àqueles que na época 
estavam no poder, e fazendo cálculos no interesse de obterem maiores vantagens para si 
mesmos, ordenaram que um grande número de soldados armados viessem e cercassem o 
teatro. Ameaçando matar e destruir, eles alarmaram todas as pessoas, de modo que quando 
se puseram a fugir para as saídas eles empurraram-se uns aos outros para baixo nos corredo-
res estreitos do teatro, e muitos vieram a morrer.31 

 

Pedro, que não estava no teatro quando se deu esta desordem, mas celebrando a liturgia, es-

condido por ter a cabeça posta a prêmio pelas autoridades imperiais, pôs-se em pleno ofício em um 

estado de maravilhamento, durante o qual teria visto 

 

(...) muitas almas sendo tomadas pelos anjos e levadas para o Céu. Quando as pessoas da 
cidade vieram e fizeram-no conhecer o que tinha acontecido, e aqueles que tinham morrido 
na violência desta angústia e destruição toda, então se conseguiu identificar quem eram os 
daquela miríade de almas que o abençoado havia contado naquela visão. À semelhança do 
ladrão a quem foi concedida a bênção, na hora de sua morte eles também tecerem para si a 
mesmos a coroa pela confissão de fé; pois tal é a recompensa que está guardada para aqueles 
que lutam e verdadeiramente combatem o bom combate pela fé ortodoxa, mesmo se de-
monstraram zelo apenas no final de suas vidas.32 

 

A linha entre os que estavam dispostos a morrer e os que estavam dispostos a matar por suas 

crenças, contudo, parecia nesta altura já ter sido rompida de modo irreversível; e Evágrio mencionou 

que Prisco de Pânio (c.415-c.475) havia narrado 

 

(...) que, no momento em que ele veio a Alexandria desde o distrito da Tebaida, ele viu as 
pessoas indo em massa contra os oficiais; quando uma força militar desejou evitar o tumulto, 
as pessoas despacharam-na usando saraivadas de pedras, sitiaram-na quando os soldados se 
refugiaram no antigo templo de Serápis, e entregaram-nos vivos às chamas.33 

 
O prédio incendiado já tinha tido em seus átrios uma boa cota de violência nos anos anteriores. 

Palco de conflitos entre adoradores dos deuses antigos e cristãos, havia sido quase que literalmente 

                                                             
31 JOÃO RUFO, op. cit., §83, p. 125. 
32 Idem, op. cit., §84, pp. 125-127. A citação bíblica implícita é Lc 23:40-43. 
33 EVÁGRIO, op. cit., T. 2, §5, pp. 76-77. 
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lavado de sangue antes do ano 400; não se pode esquecer, afinal, que, como pontuou Jacques Lacar-

rière, “os ídolos e os deuses egípcios só desapareceram pelo sangue e pelos massacres.”34 A grande 

estátua de Serápis que outrora fora custodiada neste local foi destruída no motim cristão de 391, e o 

templo foi rapidamente convertido em uma igreja, que recebeu o nome do Imperador Arcádio (r.395-

408).35 Dado o fato de aí se refugiar a guarnição bizantina encurralada pelos populares, pode-se supor 

que se tratava, em 451, de um dos edifícios nos quais havia se instalado o culto calcedônico na cidade. 

Se isso já o faria um alvo lógico da fúria dos partidários de Dióscoro, há de se observar que o espaço, 

em meado do século V, talvez permanecesse ainda prenhe de associações com o culto aos antigos 

deuses. Mais ainda: o (antigo) Serapeum estava incrustado no bairro de Rhakotis, uma área de Alexan-

dria tradicionalmente habitada pelos egípcios étnicos, em franca oposição aos bairros habitados por 

gregos, romanos e judeus – e esse cenário dá-nos uma ideia de qual camada da população compunha 

a principal linha de oposição à eleição de Protério. [IMAGEM 6]. Ora, se não se pode falar de um 

sentimento nacional em sentido estrito atuando como uma das motivações destes eventos – fazê-lo, 

aliás, seria um anacronismo pouco perdoável –, cabe, de outra parte, lembrar que, sob a influência de 

certos monges mais linha-dura (particularmente os da escola de Shenouda de Atripé, além do próprio), 

construiu-se uma identificação da aristocracia helenizada e dos oficiais enviados por Constantinopla 

ao Egito como sendo pagãos ou paganizantes, em função de suas relaxações em matéria religiosa e moral. 

Seria um erro subestimar como este discurso, que outrifica certa parcela dos alexandrinos aos olhos 

de seus vizinhos, foi ao encontro de uma oposição popular, mais ou menos espontânea, contra os 

ricos archontes responsáveis pela guarda da cidade – que revelaram suas simpatias mais arraigadas, como 

em um lapso freudiano, ao buscarem refúgio do assédio popular em um velho santuário pagão, justa-

mente como seus predecessores pagãos haviam feito em 391.36 

Fosse como fosse, a situação de uma guarnição imperial apedrejada e queimada viva por cida-

dãos enfurecidos decerto não poderia ser tolerada pela Coroa, para o bem não apenas da conformidade 

religiosa, mas da própria paz civil; e 

                                                             
34 LACARRIÈRE, Jacques. Padres do deserto: homens embriagados de Deus. Tradução de M. Bagno. 3ª ed. São Paulo: Loyola, 
2013, p. 142. 
35 SOZÔMENO. The Ecclesiastical History of Sozomen, comprising a history of Church from a.D. 324 to a.d. 440. Tradução, intro-
dução e notas de Edward Walford. Londres: Henry Bohn, 1855, T. 7, §15, pp. 331-333. SÓCRATES Escolástico. The 
Ecclesiastical History of Socrates, surnamed Scholasticus, or the Advocate, comprising a history of Church in seven books, from the accesion of 
Constantine, a.D. 305, to the 38th year of Theodosius II, including a period of 140 years. Tradução, introdução e notas de Valesius. 
Londres: George Bell & Sons, 1892, T. 5, §16, pp. 277-279. 
36 GREGORY, op. cit., p. 183. 
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(...) quando o imperador soube desses eventos, despachou dois mil novos recrutas, e eles, 
que por acaso foram favorecidos com ventos muito favoráveis, chegaram à cidade dos ale-
xandrinos no sexto dia [depois de sua partida]; posteriormente, uma vez que os soldados 
estavam bêbados e comportaram-se de modo abusivo em relação às esposas e às filhas dos 
alexandrinos, as consequências foram muito piores do que aquilo que aconteceu antes; e mais 
tarde as pessoas reuniram-se no hipódromo e imploraram a Floro, que era o comandante 
dos regimentos militares, bem como dos oficiais civis em exercício, que lhes restaurasse o 
subsídio de grãos dos quais ele tinha lhes destituído, e os banhos, e os espetáculos, e todas 
as coisas que ele havia encerrado devido à desordem causada por eles; e então Floro, a con-
selho de Prisco, apareceu ao povo, prometeu estas coisas, e o motim terminou rapidamente.37 

 

O descontentamento persistiu apesar desta política de conciliação que se seguiu a esta imediata 

repressão militar dos alexandrianos. Conciliação, aliás, puramente aparente: em 1 de agosto de 455, 

Marciano escreveu de próprio punho a Paládio, então prefeito pretoriano do Egito, que os habitantes 

de Alexandria e de todas as cidades, aldeias e campos de sua província e dos territórios circunvizinhos 

que comungassem das opiniões – consideradas como um bloco homogêneo – de Apolinário, Eutiques 

e Dióscoro a respeito da natureza de Cristo deveriam incorrer nas mesmas punições devidas aos se-

guidores de Mani, ou seja, que fossem detidos, privados de seus bens e exilados, caso leigos, e quei-

mados vivos com suas vestes e livros sagrados, caso sacerdotes.38 Protério, de fato, impôs-se quase 

que unicamente pela força das armas bizantinas ao clero e ao povo egípcio; usou de ameaças e violên-

cias para forçar que as pessoas concordassem com ele; enviou alguns ao exílio e tomou suas proprie-

dades, com a anuência dos magistrados, que o obedeciam, em função do mandato que lhe havia con-

ferido o imperador.39 De maneira muito pouco discreta, contudo, tanto os mais pobres quanto os mais 

ricos devotavam-lhe um ódio crescente; e estes dois extremos da sociedade alexandrina congraçavam-

se nesta hostilidade comum; sentimento que se associava, em última instância, à desconfiança e res-

sentimento nutridos pelos egípcios que se tinham como autênticos contra aos que eram socialmente 

marcados como forasteiros no espaço cultural da grande metrópole egípcia e seus arredores, ainda que 

efetivamente tivessem como sua terra natal a própria Alexandria ou outras cidades do Delta do Nilo.40 

                                                             
37 EVÁGRIO, op. cit., T. 2, §5, p. 77. 
38 FREND, W. H. C. The rise of the monophysite movement: chapters in the history of the Church in the fifth and sixth centuries. Cam-
bridge: Cambridge UP, 1972, p. 154 e referência correspondente, n. 7. 
39 PSEUDO-ZACARIAS, op. cit., p. cit. 
40 GREGORY, op. cit., ps. 182 e 189-190. Pouco menos de dois séculos depois, quando o Patriarca Benjamin (r.623-662), 
um dos campeões da resistência copta ao credo calcedônico, tiver de se afastar de sua Sé por causa da renovação dos 
esforços bizantinos no sentido de arrancar dos habitantes de Alexandria e de todo o Vale do Nilo uma anuência (ao menos 
nominal) à formulação cristológica de 451, ele será localizado pelos conquistadores muçulmanos e seus aliados miafisitas 
em “uma habitação pura, sem nenhuma contaminação, o mosteiro dito de Metras, que era também sua residência episco-
pal. Todas as igrejas e mosteiros que pertenciam às virgens e aos monges tinham sido contaminadas por Heráclio, o herege, 
quando ele os forçou a aceitar a fé de Calcedônia, exceto este; os que ali estavam enclausurados eram extremamente 
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Assim sendo, aconteceu que Protério não pôde se estabelecer por muito tempo. Em 453 fale-

ceu Pulquéria e, quatro anos depois, em 457, seu esposo, o Imperador Marciano. Vieram então ao 

interior de Alexandria uma girafa, um búfalo e outros animais selvagens: presságio nada auspicioso.41 

Em 454 os coptas elegeram para si um patriarca paralelo e não-conformista, Timóteo, um homem 

franzino, que recebeu o epíteto de Ailourus ou Aelurus, que, dependendo do contexto, pode significar 

tanto gato quanto fuinha. Monge de regra estrita, pertence ao Mosteiro de Qalmon, Timóteo estava 

firmemente ancorado na tradição teológica alexandrina; havia sido ordenado padre por Cirilo, acom-

panhado Dióscoro no Segundo Concílio de Éfeso e a ele permanecido fiel depois da condenação 

determinada em Calcedônia, motivo pelo qual foi exilado para a Líbia. Talvez conhecesse bem Proté-

rio, e parece ter alimentado não só contra ele, mas contra tudo o que lhe parecesse nestoriano, um 

ódio fanático. De acordo com o Pseudo-Zacarias, ele foi elevado às ordens sagradas contra a sua 

vontade, em função do mandado de uma voz divina que foi ouvida pelos alexandrinos.42 Por outra 

parte, um de seus detratores escreveu que, voltando secretamente a Alexandria logo após a morte de 

Marciano, ele se infiltrava nos mosteiros durante a noite e, ainda antes do amanhecer, apresentava-se 

aos religiosos como se fosse um anjo e exortava-os a se revoltarem contra a autoridade de Protério.43 

É ainda controverso, contudo, o papel efetivo que ele teve nos eventos que se seguiram.44 

 

 

 

                                                             
poderosos, e, sendo egípcios por raça, todos eles nativos, sem um estranho entre eles, não podiam inclinar seus corações para ele [i.e. o 
Imperador Heráclio e/ou o Concílio de Calcedônia]. Por esta razão, quando o Papa Benjamin retornou do Alto Egito, 
assumiu sua residência com eles, porque tinham mantido a fé ortodoxa, e nunca tinha desviado dela.” EVETTS, op. cit., 
p. 498. O grifo é meu. 
41 TEÓFANES, op. cit., 169. 
42 PSEUDO-ZACARIAS, op. cit., T. 3, §1, p. 63. 
43 TEÓFANES, op. cit., p. 169. Esse tipo de expediente não era então inédito na história do cristianismo egípcio. Cf. p. 
ex. LACARRIÈRE, op. cit., p. 154: São Shenouda de Atripé, também dito o Arquimandrita ou o Grande (347-465), um dia 
“manda vir um camponês de uma aldeia distante, veste-o suntuosamente, manda-o ler os Salmos em plena igreja e quando 
os monges, extasiados, lhe perguntam: ‘Quem era esse desconhecido?’, Canúcio [Shenouda]responde: ‘Era David em pes-
soa que veio ler seus Salmos!’ § De outra feita, eis os monges acordados em plena noite pelo ‘chamado’. Todos acorrem à 
igreja: lá encontram três personagens de rosto encoberto que dão a volta na igreja em silêncio antes de se perderem na 
noite. E Canúncio lhe explica: ‘Era, São João Batista, Elias e Eliseu vindos do céu para ver como vós vivíeis!’ § Em outra 
ocasião ainda, como um monge lhe perguntasse por que ele mandava ler o Apocalipse todos os sábados à tarde, Canúncio 
respondeu: ‘Porque um anjo me disse recentemente: ‘Nó céu, nós lemos o Apocalipse todos os sábados à tarde!’” 
44 JOÃO DE NICIU, op. cit., p. 111. JENKINS, op. cit., pp. 248-249. BRIGHT, William. Timotheus Aelurus. In: WACE 
& PIERCY, op. cit., pp. 988-989. SPANEL, Donald B. Timothy II Aelurus. In: ATIYA, Aziz S.; ATIYA, Lola; TORJE-
SEN, Karen J. & GABRA, Gawdat (orgs.). The Coptic Encyclopedia Claremont. Claremont: CGU School of Religion, 1991. 
Disponível online: <http://tinyurl.com/h8v2r24>. Acesso em 23 set. 2016. 
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3. 
 

Com a morte de Marciano e o retorno de Timóteo à Alexandria, a agitação contra Protério 

atingiu níveis novamente intoleráveis às autoridades bizantinas. A posição conformista do patriarca 

fez com que, aos olhos dos egípcios, ele fosse considerado anátema; juntaram-se às acusações de heresia 

e de deslealdade para com Dióscoro ainda outras quase tão graves. No começo de 458, Abba Potamon, 

um eremita que vivia em uma montanha perto dos mosteiros do Sceté e ficou conhecido por ser um 

exorcista poderoso, esgueirou-se durante a noite para o interior de Alexandria para encontrar-se com 

Pedro, o Ibério, e a ele expressou aquilo que parece ter sido a opinião comum dos anti-calcedônicos 

a respeito de Protério: “De fato, Deus realmente está prestes a realizar sua vingança contra ele, en-

quanto a Igreja de Deus não cessa de interceder por você e pelos outros bispos fiéis; esse sodomita e 

assassino haverá de ser morto.”45 Parece que esta declaração era menos uma profecia do um prognós-

tico fundado em uma análise intuitiva, mas muito aguda, da conjuntura do período. Pouco dias depois, 

os fatos se precipitaram; pois Protério, de acordo com João Rufo, não cessaria de praticar 

 

(...) um tratamento mal e cruel com aqueles leigos e monges que não estavam dispostos a 
estarem em comunhão com ele. Subornou os magistrados e através deles fez cair todos os 
tipos de insultos e sofrimentos intoleráveis sobre os ortodoxos [ou seja, os anti-calcedôni-
cos], trazendo para a cidade multidões de soldados bárbaros e selvagens. Ele fez infligir sem 
piedade males que são inenarráveis, todos cheios de uma miríade de lamentações e contra as 
leis da natureza, chegando a estender sua loucura para ultrajar até mesmo as santas virgens.46 

 

A consequência disto foi que, “desesperadas, incapazes de suportar tais coisas por mais tempo, 

tendo-se enchido suas almas de dor até a saciedade, as pessoas foram inflamadas pelo zelo dos márti-

res. Todos os dias elas erguiam uma linha de batalha contra os soldados e agitavam-se em uma guerra 

civil com atos de derramamento de sangue e assassínio.”47  E desta vez as autoridades imperiais não 

puderam salvar o odiado arcebispo de seu destino; de acordo com uma carta dos bispos calcedônicos 

do Egito ao Imperador Leão (r.457-474), sucessor de Marciano, 

 

(...) ao fim de um dia de movimento escasso, como era comum que Protério, o mais amado 
de Deus, ficasse fora do palácio do bispo, Timóteo levou consigo dois dos bispos que antes 

                                                             
45 JOÃO RUFO, bispo de Maïuma. Plérophories, c'est-a-dire témoignages et révélations (contra le Concile de Chalcé-
doine). Version syriaque et traduction française. Introdução, tradução e notas de François Nau. In: GRAFFIN, R. & NAU, 
F. (orgs.). Patrologia Orientalis. Tomo 8. Paris/Friburgo: Firmim-Didot/Herder, 1912, p. 77. 
46 Idem, op. cit., p. cit. 
47 Ibidem, The Lives of Peter... 2008, §93, p. 141. 
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haviam sido legalmente depostos, e clérigos que tinham sido igualmente condenados a viver 
no exílio, como já se disse, como se fosse de fato receber a ordenação desses dois, embora 
nenhum sequer dos bispos ortodoxos da diocese egípcia estivesse presente, como é o normal 
para tais ordenações do arcebispo de Alexandria; e ele tomou posse do patriarcado, e, repleto 
de pensamentos adúlteros, sentou-se no trono da sé; descaradamente se atreveu a violar a 
Igreja de seu legítimo esposo, enquanto este celebrava os sagrados ofícios nela e canonica-
mente ocupava o trono episcopal... A esse homem abençoado [i.e. a Protério], não foi pos-
sível fazer nada mais do que dar vazão a uma santa ira, estando nisso de acordo com as 
Escrituras, e ir ocupar o sagrado batistério, fugindo do assédio daqueles que contra ele cor-
riam para assassiná-lo. Neste lugar, especialmente, o medo é engendrado mesmo nos bárba-
ros e em todos os homens selvagens, que de fato não sabem da santidade do local e da graça 
que lá jorra desde o alto. No entanto, os que estavam ansiosos para avançar na realização do 
objetivo inicial de Timóteo, homens que não levaram em consideração o seu sofrimento para 
ser livrado ao se refugiar em um dos mais ilibados santuários, não respeitaram a santidade do 
lugar, nem da ocasião – pois era a festa da salvadora Páscoa –, nem hesitaram diante do 
sacerdócio que faz a mediação entre Des e os homens, mas assassinaram a um inocente, e 
fizeram-no com crueldade, juntamente com outros seis de seus companheiros. E depois to-
maram consigo seu corpo, que havia sido ferido em toda parte, e arrastaram-no pelos arre-
dores, levando-o a praticamente todas as encruzilhadas da cidade; desfilaram o cadáver sem 
quaisquer escrúpulos, e impiedosamente ultrajaram o corpo do prelado, golpeando-o, cor-
tando-o parte a parte, nem mesmo se abstendo de, como bestas selvagens, comer das entra-
nhas daquele que recentemente haviam considerado como um mediador entre Deus e os 
homens. Depois de lançarem o resto de seus despojos para serem queimados, entregaram 
aos ventos as suas cinzas, superando aos animais em sua máxima selvageria.48 

 

Para os prelados que escreveram ao Imperador Leão, o responsável por esta violência não era 

difícil de se encontrar, e eles o nomearam sem hesitação: “O causador de todas estas coisas e o pers-

picaz arquiteto destes males foi Timóteo.”49 O bispo de Roma, homônimo ao novo imperador, com-

parou o fuinha a Caim e o chamou de parricida, perpetrador de um crime que era não só ímpio, mas 

sacrílego, merecedor de punição capital; Teófanes o descreveu como homem abominável e precursor 

do Anticristo, que, “enquanto os sacerdotes do mundo inteiro aceitaram a definição do Concílio de 

Calcedônia, (...) em um delírio incontrolável, insultava este sínodo e os bispos [legitimamente] institu-

ídos, apesar de não ser ele mesmo um bispo; [e também] realizava batismos, embora não fosse sequer 

um presbítero.”50 Os não-conformistas egípcios, de outra parte, mantiveram uma memória bastante 

diferente destes eventos e personagens. O Pseudo-Zacarias narra que, após a ordenação de Timóteo, 

o duque Dionísio fê-lo prisioneiro, mas, durante sua condução para fora de Alexandria, para o lugar 

                                                             
48 EVÁGRIO, op. cit., T. 2, §8, pp. 87-88. Também cf. AL-MAQRĪZĪ, op. cit., p. 60: “(...) Depois da morte de Marciano, 
o povo de Alexandria caiu sobre o Patriarca Protério e assassinou-o em sua igreja; em seguida, eles trouxeram o seu corpo 
ao ginásio, que havia sido erguido por Ptolomeu, e aí o queimaram, porque ele era um melquita.” 
49 Idem, op. cit., p. cit. 
50 LEÃO, Papa de Roma. The letters and sermons of Leo, the Great, bishop of Rome. Tradução, introdução e notas de Chales Lett 
Feltoe. Nova Iorque/Londres: The Christian Literature Company/Parker & Company, 1895. Col. A select library of Nicene 
and Post-nicene Fathers of the Christian Church, s. 2, n. 12, ep. 162 e 164, pp. 104-107. TEÓFANES, op. cit., p. 169. 
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conhecido como Tumba de Osíris, eclodiu um grande conflito entre os seus soldados, os gregos e os 

autóctones. Esse alvoroço seguiu-se por muitos dias e as matanças tornaram-se comuns de parte a 

parte, agravando-se mais ainda em extensão e intensidade quando Dionísio mobilizou contra os ale-

xandrinos um contingente de mercenários godos, conhecidos por seu comportamento homossexual 

e por sua fé ariana, e o remunerou com os fundos que o Patriarcado deveria destinar às obras de 

assistência aos pobres. Exasperado pela sucessão dos atritos, por fim, o duque fez trazer até à cidade 

um certo monge, de nome Longino, que era celebrado por sua castidade e virtude, fez retirar Timóteo 

da prisão e concedeu-lhe a sua guarda, dizendo que este poderia ser restaurado como bispo da cidade, 

com a condição de que se acertasse com Protério e de que não houvessem mais mortes por causa da 

disputa entre eles.51 O prelado calcedônico, contudo, não pretendia transigir e tomou para si a igreja 

chamada de Quiriana, de onde pretendia organizar sua contra-ofensiva. 

 

Como Protério continuava a ameaçar os romanos, exibindo também contra eles a sua raiva, 
porque eles tomaram o seu ouro, mas não encheram as suas mãos com o sangue de seus 
inimigos; certo romano teve o coração agitado pela raiva e acabou por ferver de fúria. Ele 
convidou Protério a dar uma olhada ao redor, sob o pretexto de mostrar-lhes aqueles feridos 
que iriam ser mortos enquanto estavam ali deitados; e, repentina e secretamente, ele puxou 
a sua espada e o golpeou nas costelas; juntamente com seus camaradas romanos, despachou-
o e arrastou ao Tetrapylum, chamando a atenção de todos os que passavam, instando-os a 
acompanhá-los, dizendo: Este é Protério! Mas os outros suspeitavam de que eles executavam 
algum plano astucioso [e não os seguiram]. Tendo os romanos, por fim, abandonado o corpo 
e ido embora, o povo, percebendo o que havia acontecido, tornou-me também muito ani-
mado; arrastou o corpo pelas ruas e, chegando ao Hipódromo, colocou fogo nele. Assim 
sendo, a morte de Protério, que tanto mal fez aos alexandrinos, da mesma forma que Jorge, 
o Ariano, foi semelhante a que foi dada a este.52 

 

A História do Patriarcado Copta de Alexandria, de sua parte, não menciona o assassinato de Pro-

tério e exprime-se a respeito da eleição de Timóteo ao patriarcado como tendo sido determinada por 

Jesus Cristo. De fato, esta crônica oficial da comunidade não-calcedônica do Egito registra apenas 

                                                             
51 Longino era então membro – possivelmente abade – do Mosteiro de Henaton e sobrevivem algumas anedotas a ele 
relacionadas no Apophthegmata Patrum Aegyptiorum. Em contraste com a Crônica do Pseudo-Zacarias a vita de Pedro, o 
Ibério, caracteriza o “bendito asceta e grande profeta Longino” como dos mais relevantes chefes da oposição monástica 
a Calcedônia e Protério, e, nesta condição, como um dos cabeças da eleição patriarcal de Timóteo. Sobrevive uma vita 
copta de Longino, que concorda com a narrativa de João Rufo a respeito do papel desta personagem e dá mais detalhes a 
seu respeito. Não se deve confundi-lo com o missionário homônimo que teve um papel importante na conversão dos 
reinos núbios ao cristianismo miafisita no século VI. V. APOFTEGMAS: a sabedoria dos antigos monges. Tradução, 
introdução e notas de Estêvão Bettencourt. Rio de Janeiro: Lumen Christi, 1979. Col. Fontes da vida religiosa, n. 5, pp. 169-
171. JOÃO RUFO, The Lives of Peter... 2008, §91, pp. 135-137. Também: THE LIFE OF Apa Longinus. Tradução, intro-
dução e notas de Tim Vivian. Coptic Church Review. Brunswick, Society of Coptic Church Studies, v. 20, n. 1, primavera de 
1999, pp. 2-30. 
52 PSEUDO-ZACARIAS, op. cit., T. 4, §2, p. 66. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 60-100, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

8
2

 

que, durante seu pontificado, Timóteo “sofreu com dificuldades e com a guerra com os dissidentes” 

– que, neste texto, significam os que estavam teologicamente alinhados ao trono de Constantinopla.53 

 

4. 
 

Protério, homem errado no momento e local errados, sofreu um destino terrível, mas não 

inédito: se, por um lado, ele seguiu a Marcos Evangelista, de quem pretendia ser o sucessor legítimo, 

na forma daquilo que a tradição afirmava que havia sido o seu destino – golpeado, arrastado pelas 

ruas, lançado ao fogo [IMAGENS 7 E 8] –, também se deve observar lhe foi dado o tratamento que as 

turbas alexandrinas haviam dispensado a personagens cronologicamente mais próximos, como o in-

terventor filoariano Jorge de Laodiceia (ou da Capadócia), que foi bispo de Alexandria entre 356 e 

361, e a filósofa pagã Hipátia, morta, sob o mandato direto ou o apoio implícito de Cirilo, em 415.54 

[IMAGEM 9]. Um destino similar, mutatis mutandis, também sofreu o grande ídolo de Serápis venerado 

em Alexandria, que, por incitação do Patriarca Teófilo (r.384-412), foi posto abaixo no motim cristão 

de 391. E da mesma maneira que, conforme argumentou Peter Brown, a destruição desta imagem 

pode ser encarada como um ponto de ruptura na história religiosa egípcia, marca do alvorecer de uma 

inequívoca hegemonia cristã no espaço público da metrópole, o assassinato de Protério pode ser tido 

como um inequívoco sintoma da alienação do cristianismo egípcio não-helenófono da órbita da Or-

todoxia Política sustentada por Constantinopla.55 

 Não parece possível, entretanto, considerar a relação evento-processo em termos assim tão 

simples. Em primeiro lugar, como testemunha a recorrência mesma da forma que se perpetrou este 

homicídio, tais marcos de transição precisam ser dimensionados sob a conjuntura mais ampla das 

                                                             
53 EVETTS, op. cit., p. 179. Sobre o manejo destas categorias, v. JENKINS, op. cit., pp. 21-23. CRUZ, Alfredo Bronzato 
da Costa. Ortodoxos, hereges e infiéis na conquista islâmica do Egito: política e religião em uma encruzilhada entre história 
e memória. Coletânea. FSB-RJ, v. 15, n. 29, jun. 2016, 33 p., il. No prelo. 
54 Sobre o martírio de Marcos Evangelista, v. EVETTS, op. cit., pp. 145-148. THE BOOK OF SAINTS..., pp. 486-487. 
BUDGE, Ernest Alfred Wallis (org.). The Contendings of the Apostles, being the histories of the lives and martyrdoms and deaths of the 
Twelve Apostles and Evangelists – the ethiopic texts now first edited from manuscripts in the British Museum. V. 2: the english translation. 
Versão bilíngue em amárico e em inglês, editada, traduzida e comentada por Ernest Alfred Wallis Budge. Londres/Nova 
Iorque: Henry Frowde/Oxford UP, 1901, pp. 314-318. § Sobre o linchamento de Jorge de Laodiceia: SÓCRATES, op. 
cit., T. 3, §2, pp. 73-74. SOZÔMENO, T. 5, §7, pp. 212-214. § Sobre o assassinato de Hipátia: FÓCIO, Patriarca de 
Constantinopla & FILOSTÓRGIO. The Ecclesiastical History of Philostorgius, as epitomised by Photius, Patriarch of Constantinople. 
Tradução, introdução e notas de Edward Walford. Londres: Henry Bohn, 1855, T. 8, §9, pp. 489-490. SÓCRATES, op. 
cit., T. 7, §15, pp. 348-349. JOÃO DE NICIU, op. cit., §84, v. 101-102, p. 102. 
55 BROWN, Peter. The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity (a.D. 200-1000). 4ª ed. ampl. e rev. The Malden: 
Wiley-Blackwell, 2013. Col. Making of Europe, p. 74. 
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relações intercomunitárias do Egito tardo-antigo. Daniel Figueiredo, que com razão sustentou que 

não se pode interpretar a variedade dos conflitos que permeavam a sociedade alexandrina dos primei-

ros séculos d.C. apenas como produto de uma polarização entre cristãos e não-cristãos, agrupados 

estes, arbitrariamente, sob o título de pagãos, pontuou também que “(...) No que se refere à sociedade 

alexandrina, as evidências nos levam a acreditar que a interdependência econômica e cultural entre os 

diferentes grupos que a compunha requeria, antes de qualquer ruptura brusca entre eles, um quadro 

de negociação política, que poderia se dar em direção à acomodação dos vários interesses dentro da 

própria cidade.”56 Esta consideração, de todo válida para, digamos, o período da chamada controvérsia 

nestoriana, parece, contudo, inadequada para dar conta da conjuntura imediatamente posterior à queda 

de Dióscoro, no interior da qual o peso da violência expandiu-se de modo considerável. Menos do 

que o surgimento de um novo e espetacular elemento a ser considerado, é mais adequado pensar que 

o que ocorreu foi um rearranjo das modalidades de relações intercomunitárias então já conhecidas, e 

que não raramente já haviam sido mediadas por extrema violência – afinal de contas, afora a violenta 

assimetria de poder que, desde a conquista de Alexandre, foi a marca da estrutura e da dinâmica das 

relações sociopolíticas no Vale do Nilo entre, de um lado, os grupos helenófonos e urbanos e, de 

outro, a população autóctone e campesina, não se deve esquecer dos conflitos violentos que irrompe-

ram em Alexandria entre gregos e judeus no século I a.C., entre cristãos e não-cristãos na década de 

250, e entre cristãos nicenos e cristãos arianos nas décadas de 340 a 360. De fato, chega mesmo a ser 

muito tentador, com Jenkins, comparar as relações das facções sócio-religiosas do Egito tardo-antigo 

menos com as facções políticas contemporâneas, que, em um quadro democrático, estão dispostos a 

negociar consensos e condições de governabilidade, do que “com as estruturas de gangue dos Estados 

Unidos urbano do século XIX, trazidas à memória pelo filme Gangues de Nova York, de Martin Scor-

cese.”57 [IMAGEM 10]. 

Pode-se ir mais adiante na análise. Júlio César de Oliveira destaca como os não incomuns 

linchamentos no mundo romano remetiam a noções arraigadas de justiça e de cidadania, entendida 

esta enquanto participação popular. Se esse tipo de ação de índole violenta chegou a ser considerada 

por certa historiografia como um fenômeno novo, representativo da crescente intolerância religiosa 

cristã, estudos mais recentes têm procurado dimensioná-los como parte de um padrão de ação popular 

                                                             
56 FIGUEIREDO, Daniel. A cidade de Alexandria e suas comunidades político-religiosas na Antiguidade Tardia (séculos 
IV e V d.C.). v. 2, n. 3, 2015. Monções. Coxim, DH-UFMS/CPCX, v. 3, n. 2, 2015, p. 101. 
57 JENKINS, op. cit., p. 56. 
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mais geral, geralmente aceito no mundo greco-latino como legítimo.58 Ao contrário da experiência da 

fronteira americana, que deu a este fenômeno coletivo o seu nome59, o linchamento nas sociedades 

do Mediterrâneo antigo não eram um mecanismo corriqueiro e sistemático de imposição de suprema-

cia étnica ou de classe, mas nascia de circunstâncias precisas que suscitavam a indignação popular; em 

outros termos, ele não derivava de um princípio legal distinto da ordem estabelecida, mas era conse-

quência mesmo da aceitação nos códigos legais greco-latinos dos princípios de participação popular e 

autoproteção, e, portanto, considerado uma forma de antecipar-se à justiça dos governantes e executá-

la por conta própria , quando se considerava que, por algum motivo, seu curso normal seria bloqueado 

ou desviado por circunstâncias indesejáveis que se impunham.60 Com efeito, “ser morto pelas mãos do 

povo era um risco que qualquer liderança no mundo romano poderia correr, sempre que sua imagem 

fosse associada à de um inimigo público.”61 

O principal modo de execução informal por uma multidão era, entre os gregos, o apedreja-

mento até a morte. A execução por lapidação, que na lei judaica e islâmica acabou associada à punição 

por violações rituais, feitiçaria e/ou idolatria e ofensas graves à moral sexual, era, no mundo helênico, 

votada principalmente àqueles que se acreditavam terem cometidos crimes contra a comunidade em 

sentido mais lato.62 Ainda que o apedrejamento não fosse de todo desconhecido entre os romanos – 

especialmente nos meios militares – a principal forma de execução coletiva conhecida no Império foi 

o esquartejamento de uma vítima com as próprias mãos. O sofrimento físico e a publicidade da exe-

cução assim realizada objetivavam, além de certa reafirmação da identidade coletiva em um verdadeiro 

                                                             
58 OLIVEIRA, Júlio César Magalhães de. “Morto pelas mãos do povo”: rituais de execução e justiça popular na Antigui-
dade Tardia. Classica. Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, Mariana, v. 27, n. 1, 2014, p. 262. 
59 Alguns autores atribuem a origem do termo ao Coronel Charles Lynch (1736-1796), que, por volta de 1782, durante a 
Guerra de Independência dos EUA, liderou grupos de populares para aplicar justiçamentos sumários a indivíduos pró-britâ-
nicos. Outros, por sua vez, remetem o vocábulo ao Capitão William Lynch (1742-1820), do Condado de Pittsylvania, 
Virgínia, que, na mesma década de 1780, organizou e liderou um comitê para a manutenção da ordem durante a revolução. 
A dita lei de Lynch deu origem a lynching, registrado pela primeira vez em um dicionário de 1837, para designar os atos 
violentos desencadeados por ódio racial contra os nativos americanos, principalmente na Nova Inglaterra, apesar das leis 
especiais que os protegiam, bem como contra os negros, perseguidos pelos comitês de vigilância, que dariam origem ao Ku 
Klux Klan. Cf. WOOD, Amy Louise. Lynching and spetacle: witnessing racial violence in America (1890-1940). Chapel Hill: North 
Carolina UP, 2009. 
60 OLIVEIRA, op. cit., pp. 263-264. 
61 Idem, op. cit., p. 262.  
62 ALASTI, Sanaz. Comparative study of stoning punishment in the religions of Islam and Judaism. Justice Police Journal. 
São Francisco, Center of Juvenile and Criminal Justice, v. 4, n. 1, 2007, 38 p. ROSIVACH, Vincent J. Execution by stoning 
in Athens. Classical Antiquity. Berkeley, Califórnia UP, v. 6, n. 2, out. 1987, pp. 232-248. 
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festim sangrento63, a humilhação e a degradação do condenado, a alienação de sua posição e contexto 

social de origem, tornando-o objeto de ridículo – e também nisto estavam de acordo com a doutrina 

jurídica estabelecida, que determinava que a finalidade da punição fosse vingar a ofensa praticada pelo 

condenado, retribuindo-lhe um sofrimento proporcional ao dano por ele provocado, o que, em certos 

casos, significava não apenas privá-lo de sua vida, mas fazer isto da forma mais dolorosa e degradante 

possível.64 De fato, o ato de esquartejar o corpo vitimado revela menos a intenção de causar-lhe dano 

do que a de causar-lhe humilhação, ao torná-lo irreconhecível até mesmo para aqueles mais próximos 

do condenado.65 A dimensão estritamente política do linchamento, que pode equivaler a uma espécie 

particularmente sangrenta de damnation memoriae, é demonstrada, por exemplo, no trecho da Cidade de 

Deus em Agostinho de Hipona (354-430) narra que, entrando em Roma como vencedor da guerra civil 

que havia afligido a Península Itálica, Sula (133-88 a.C.) perpetrou inúmeras crueldades para vingar-se 

daquelas que ali haviam sido cometidas sob as ordens de Mário; depois de um período marcado por 

um “anárquico e furibundo desregramento de degolar”, o ditador fez afixar uma ampla lista de cida-

dãos que deviam ser proscritos e executados: 

 

O número causava tristeza, mas o limite consolava. Não era tanta a amargura de ver tantas 
vítimas quanto o regozijo de se pensar que os outros já nada mais tinham a temer. Mas a 
própria segurança dos salvos, aliás, bem cruel, não deixou de se afligir com todo o gênero de 
refinados tormentos impostos a alguns daqueles cuja morte tinha sido ordenada. A um deles 
despedaçaram, sem ferro de cortar, com as mãos. Alguns homens esquartejaram um homem 
vivo mais ferozmente do que as feras costumam despedaçar o cadáver que lhes atiram. A um 
outro arrancaram os olhos e foram-lhe cortando os membros um a um – e assim teve de 
viver, ou antes, teve de ir morrendo longamente no meio de atrozes sofrimentos.66 

 

 Também deve ser enfatizada neste tipo de ação coletiva certo corte de classe, que o distingue 

dos linchamentos contemporâneos – onde este marco parece ser justamente invertido.67 Tanto o lin-

chamento, com sua cota de desonra e humilhação – assim como a destruição de estátuas, que era o 

                                                             
63 Sobre a íntima relação entre (re)afirmação da identidade coletiva e violência, ver, a título de comparação, p. ex. BUF-
FORD, Bill. Entre os vândalos: a multidão e a sedução da violência. Tradução de J. Fischer. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. 
64 COLEMAN, K. M. Fatal charades: roman executions staged as mythological enactments. The Journal of Roman Studies. 
Londres, Society for the Promotion of Roman Studies, v. 80, 1990, pp. 46-47. 
65 OLIVEIRA, op. cit., pp. 265-266 e referências correspondentes. 
66 AGOSTINHO de Hipona. A Cidade de Deus. V. 1: tomos I a VIII. Tradução, introdução e notas de J. Dias Pereira. 2ª ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, T. 3, §28, p. 363. 
67 RODRIGUES, Alex. Linchamentos não são aleatórios e atingem os mais pobres, defende pesquisadora. Agência Brasil. 
Brasília, EBC, publicado em 6 maio 2014, às 17h23. Disponível online em <http://tinyurl.com/hpv56ta>. Acesso em 23 
set. 2016. Cf. NATAL, Ariadne Lima. Trinta anos de linchamentos na Região Metropolitana de São Paulo: 1980-2009. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia) – PPGS/DS-FFLCH/USP, São Paulo, 2012. 
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seu simulacro –, expressava um desejo de revanche e inversão de papéis entre o poderoso e os fracos, 

o agressor e suas vítimas, o que era especialmente o caso quando o alvo da execução era um membro 

da classe dirigente.68 Efetivamente, “(...) o apagamento da identidade do morto pela mutilação do 

rosto, o cortejo zombeteiro com o corpo mutilado e o despejo do cadáver e um rio, esgoto ou latrina 

eram todas formas de recusar ao condenado as honras fúnebres características da bela morte aristocrá-

tica e de apagar para sempre a sua memória do mundo dos vivos”.69 E deve-se notar que o medo 

helênico de uma má morte, da perda de memória associada à violação da integridade do cadáver, soma-

se, no Egito da Antiguidade Tardia, ao antiquíssimo substrato das preocupações com a preservação 

física do sujeito no pós-morte – já que, de fato, o costume autóctone de preservar os defuntos artifici-

almente parece ter permanecido bem vivo no Vale do Nilo até o avançar do século VII, sem encontrar 

qualquer obstáculo na crença cristã na ressurreição geral dos mortos no dia do Juízo Final, enquanto 

a extrema valorização dos corpos incorruptos permanece até a contemporaneidade.70 

Apesar da variedade de multidões que, animadas pela incendiária mistura de indignação, res-

sentimento e convicção de estar do lado da justiça, podiam recorrer ao linchamento para realizar uma 

execução que sustentavam ser obviamente legítima, sua forma apresentava uma regularidade notável 

em um espaço mediterrânico há muito unificado pelo Império Romano, não obstante, é claro, a pre-

sença de pequenas particularidades regionais: 

 

À exceção das ações dos aldeões do Val di Non e dos habitantes de um vilarejo dependente 
de Apameia, que executam suas vítimas queimando-as vivas, os linchamentos reportados em 
nossas fontes, mesmo nas cidades do oriente, são sempre executados, segundo a tradição 
romana, não pelo apedrejamento, mas “pelas mãos do povo”. É assim que Hermógenes, em 

                                                             
68 OLIVEIRA, op. cit., p. 266. Érica Silva pontua que a destruição de imagens na história do Império Romano “seguia 
uma ordem lógica, não arbitrária e sistemática”; mencionando os trabalhos de Peter Stewart a respeito deste tipo de objeto 
que constituía um marco físico de uma relação assimétrica de poder, recorda que a maneira como as estátuas poderiam ser 
destruídas, e sob quais circunstâncias, constituem um topoi específico na história greco-latina. Como prelúdio, os populares 
exclamam depreciações contra seu alvo – fosse de madeira ou pedra (ou carne) – “como em um canto em coro ritualizado”; 
a isto se seguia a sua derrubada, arrastamento e mutilação, práticas sucessivas que podem bem ser concebidas “como uma 
reversão do cerimonial de honrarias públicas”. SILVA, Érica Cristhyane Morais da. Conflito político-cultural na Antiguidade 
Tardia: o “Levante das estátuas” em Antioquia de Orontes (387 d.C.). Tese (Doutorado em História; concentração em História e 
Cultura) – PPGH-FCHS/UNESP, Franca, 2012, p. 175. Cf. STEWART, Peter. The destruction of statues in Late Antiq-
uity. In: MILES, Richard (org.). Constructing identities in Late Antiquity. Londres/Nova Iorque: Routledge, 1999, pp. 164-166. 
STEWART, Peter. Statues in roman society: representation and response. Oxford: Oxford UP, 2003, pp. 272-278. 
69 OLIVEIRA, op. cit., pp. 266-267. 
70 VERNANT, Jean-Pierre. A bela morte e o cadáver ultrajado. Tradução de E. A. Kossovitch e J. A. Hansen. Discurso. 
FFLCH/USP, n. 9, 1978. DUNAND, Françoise. Between tradition and innovation: egyptian funerary practices in Late 
Antiquity. In: BAGNALL, Roger S. (org.). Egypt in the Byzantine World (300-700). Cambridge: Cambridge UP, 2007, pp. 
179-180. MEINARDUS, Otto F. A. Egyptian christians as heirs of a pharaonic heritage. In: Christians in Egypt: orthodox, 
catholic and protestant communities, past and present. Cairo: The American University in Cairo Press, 2006, pp. 7-9. 
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Constantinopla, é “esquartejado por uma turba do povo”; o governador Teófilo é “atacado 
com socos e pontapés, pisoteado e mutilado ainda mais vivo e esquartejado de modo mise-
rável”; o bispo Jorge em Alexandria é “calcado aos pés” e “esquartejado”; o prefeito Pom-
peiano, em Roma, é “coberto de feridas e massacrados no centro da cidade”; o funcionário 
executado pelos habitantes de Hipona é, segundo Agostinho, seviciado “até a morte... e 
mesmo após a morte”; e a própria Hipátia, levada até a igreja do Kaisarion em Alexandria, é 
despida e esquartejada até a morte com cacos de cerâmica.71 

 

Em alguns dos relatos tardo-antigos que dão conta deste tipo de ação coletiva, podem-se iden-

tificar ainda outras constantes nesses rituais de execução, presentes também no linchamento de Pro-

tério: 

 

(...) as zombarias e injúrias vocais endereçadas à vítima, o corpo arrastado ou transportado 
em cortejo pelas ruas e os restos cremados ou jogados em um rio ou no mar. Em Alexandria, 
os corpos mutilados de Jorge, Dracônio e Diodoro, em 361, de Hipátia, em 415, e de Proté-
rio, em 457, são expostos ao ridículo por toda a cidade. No primeiro caso, as vítimas são 
transportadas no dorso de camelos até a praia, onde seus restos são cremados para depois 
serem jogados ao mar. No caso de Hipátia, seu corpo é arrastado pelas ruas e levado até um 
lugar chamado Kinarion, onde é incinerado. (...) Em Constantinopla, Antioquia ou Hipona, 
os corpos de Hermógenes, Teófilo e um funcionário também são mutilados e arrastados 
pelas ruas, enquanto quem um soldado godo em Constantinopla e o imperador Petrônio 
Máximo em Roma têm seus restos mortais jogados respectivamente no mar e no Rio Tibre.72 

 

                                                             
71 OLIVEIRA, op. cit., pp. 277-278 e referências correspondentes. Para estudos instrutivos das regularidades presentes 
em linchamentos no Brasil contemporâneo, v. CERQUEIRA, Rafael Torres de & NORONHA, Ceci Vilar. Cenas de 
linchamento: reconstruções dramáticas da violência coletiva. Psicologia em Estudo. Maringá, DPI/UEM, v. 9, n. 2, ago. 2004, 
pp. 163-172. RODRIGUES, Danielle. O círculo da punição: o linchamento como cena de acusação e denúncia criminal. 
Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. Rio de Janeiro, NECVU-IFCS/UFRJ, v. 6, n. 4, dez. 2013, pp. 625-
643. 
72 Idem, op. cit., p. 278 e referências correspondentes. No destino de Protério, contudo, talvez haja um elemento especi-
ficamente ritual no fato de seus executores não se absterem de comer das entranhas daquele que recentemente haviam considerado como 
um mediador entre Deus e os homens. Além da imediata, e macabra, associação eucarística que a cena sugere, ela talvez remeta 
a um estrato religioso/cultural outro, pré-cristão, que também se faz presente, por exemplo, nas Bacantes, de Eurípedes. 
Esta hipótese, enquanto não puder ser testada/evidenciada, permanece, como é evidente, no campo da pura especulação; 
contudo, de fato me parece que o lamento de Cadmo por seu neto assassinado e por suas filhas assassinas poderia estar 
na boca de algum dos devotos partidários de Protério: “(...) Segui-me, portadores deste triste fardo! / Segui-me, escravos 
meus, pois desejo depor / em frente a meu palácio os restos de Penteu, / penosa e demoradamente procurados, / e 
achados nos atalhos do Monte Citéron; / lá recolhi seus restos mortais espalhados / em mil lugares, entre as árvores dos 
bosques, / uma tarefa imensamente cansativa. / Depois de me afastar das Mênades sem número / eu já voltava às muralhas 
da cidade / com o velho Tirésias, meu companheiro, / quando soube do crime de minhas três filhas. / Retomei o caminho 
que leva à montanha / e dela estou trazendo o corpo de Penteu, / reduzido a pedaços peças mãos das Mênades. / Lá vi 
Autônoe, uma de minhas filhas, / esposa de Aristeu e mãe de Actáion, / com sua irmã Inó, andando sem destino, / 
aguilhoadas por um delírio sinistro, / errantes entre as árvores; fiquei sabendo / que Agave saíra apressada para cá / em 
sua correria, báquica, incessante. / E não é falsa essa notícia, pois a vejo, / à minha frente, um espetáculo horroroso!” 
EURÍPEDES. Ifigênia em Áulis. As Fenícias. As Bacantes. Tradução, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 5ª ed. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2014. Col. A tragédia grega, n. 5, v. 1585-1605, pp. 238-239. V. também: CRUZ, Alfredo Bronzato da 
Costa. Comer a Carne, beber o Sangue: apontamentos a respeito de um terror de origem teológica. 2015, 18 p., il. No prelo. 
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Conforme argumenta Oliveira, é certo que os linchamentos pelas mãos do povo tinham uma 

longa tradição no mundo mediterrânico e, de modo especial, no Império Romano, de modo que “o 

que havia de novo na Antiguidade Tardia era apenas a audácia da multidão (...) e sua capacidade reno-

vada de ultrapassar os espaços e momentos de atuação definidos pelas autoridades.”73 Ora, no quadro 

deste período, tumultuado por crises políticas, religiosas, econômicas e sociais que se imbricam de 

modo o mais intestino, “as antigas noções de cidadania e de direitos do povo e a ideia mesmo de morte 

justa aplicada a um inimigo público não haviam desaparecido, mas ganharam novos (e mais ameaça-

dores) significados”74 Tais sentidos foram definidos por um deslocamento, nos meios cristãos, da no-

ção tradicional de honra. De fato, para bem compreender os ritos sanguinários de disputa e vendeta 

envolvidos nos conflitos referidos, parece útil dar mais um passo adiante e dimensionar tanto a tragé-

dia de Protério, quanto a conjuntura das relações entre os grupos religiosos da Alexandria na Antigui-

dade Tardia, em uma estrutura histórica de longa duração. Mais uma vez com Jenkins (pp. 55), é preciso 

lembrar que 

 

(...) tanto nos tempos antigos como nos modernos, as sociedades mediterrânicas eram aglutinadas por certos 
temas culturais: clientelismo e proteção, honra e vingança, devoção à família e ao clã. A honra e a família domi-
navam as relações sociais em diversas regiões do Império Romano, e, em circunstâncias extremas, essas tinham 
de ser defendidas pela força. Boa parte da vida diária girava em torno de uma série constante de desafios à honra, 
respostas adequadas e demonstrações de superioridade. As pessoas se esforçavam para reafirmar a honra de seu 
grupo e, não menos importante, humilhar os rivais. (...) Embora os monges e os clérigos prometessem renunciar 
a ideias de honra pessoal, considerando-as vaidade sem sentido, eles, com facilidade, transferiam essas lealdades 
para as instituições. Isso podia significar uma nova lealdade à Igreja em geral, ou a uma sé ou um mosteiro 
específico, e o clérigo lutava por aquela igreja ou mosteiro com todo ardor que anteriormente tinha dedicado a 
defender a honra de uma cidade ou de um clã. Os rivais derrotados tinham de ser humilhados formalmente, com 
todo o simbolismo ritual de degradação e submissão disponíveis para a Igreja e o Império. Quase não consegui-
mos compreender [por exemplo] a malignidade espantosa que marcou a longa batalha entre as grandes Igrejas de 
Antioquia e de Alexandria, a menos se entendermos que estamos lidando com uma disputa sanguinária literal, 
que se estendeu por um século ou mais.75 

 

Posto esse horizonte, compreensivelmente se poderia traçar paralelos entre o comportamento 

das facções contentoras egípcias envolvidas na morte de Protério com aquilo que é descrito no Abril 

Despedaçado, de Ismail Kadaré, retratado na trilogia d’O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, e/ou 

                                                             
73 OLIVEIRA, op. cit., p. 180. 
74 Ibidem, op. cit., p. cit. 
75 JENKINS, op. cit., p. 55. 
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praticado não só pelos zelotas neopentecostais que nos últimos anos têm investido de modo tão sig-

nificativo contra os símbolos religiosos e os devotos das religiões afro-brasileiras, mas também por 

grupos terroristas como o Boko Haram e o ISIS. 

Tais paralelos, aqui reunidos de forma arbitrária, – que fique claro – possuem apenas um valor 

didático e/ou heurístico, pois interessa ao historiador buscar não as supostas reiterações ou imaginá-

rias continuidades talvez discerníveis na vida (e na morte) de coletividades distintas, mas devolver cada 

processo e evento aos seus contextos específicos – na curta, média e longa duração.76 Como honestamente 

não se pode atribuir a tragédia de Protério a explicações generalistas, mas a arranjos, diversos e inter-

penetrados, mas muito precisos, de circunstâncias sociais, políticas, culturais e religiosas específicas, 

podemos de pleno direito utilizá-la para refletir a respeito das mudanças em curso no Egito da Anti-

guidade Tardia. Subsiste, entretanto, o fato de que a violência aí praticada não foi (apenas) um ato 

isolado de barbárie ou histeria coletiva. Depois de ver sua esposa grávida, sua cunhada e seu filho mais 

novo serem assassinados por militantes salafistas na República Centro-Africana, o jovem cristão Ou-

andja Magloire foi flagrado pelas câmeras da BBC, em janeiro de 2014, provando a carne de um mu-

çulmano que, no desdobrar de uma vendeta entre gangues, havia sido esfaqueado, arrastado pelas ruas 

e parcialmente queimado por uma turba enfurecida em uma periferia de Bangui, a capital do país. 

[IMAGEM 11]. Quando interrogado por um entrevistador ocidental a respeito de porque havia chegado 

ao extremo do canibalismo, Magloire respondeu simplesmente que fez o que fez porque estava com 

                                                             
76 Ao constituir uma área de estudos especificamente votada à análise transcultural das sociedades mediterrânicas, que 
assumiu como eixo de sustentação justamente a noção de honra e as questões a ela associadas – particularmente as refe-
rentes às formas de distribuição vertical do poder nas sociedades pré-modernas, aos modelos familiares e aos valores de 
gênero – decerto que a literatura antropológica acabou reforçando os aspectos comuns de culturas muito distintas entre 
si, tanto no tempo quanto no espaço. Há de se observar, contudo, que o entorno mediterrânico e as suas circunvizinhanças, 
ainda que não constituam, em absoluto, uma zona homogênea, são efetivamente atravessados por elementos socioculturais 
comuns, sendo singularizada como uma área cultural discernível em função de uma permanente interação historicamente 
verificada. Neste sentido, a noção de honra, ainda que problemática, funciona como um operador eficaz no sentido de 
evidenciar determinadas estruturas e dinâmicas sociais associadas, na longa duração, a um feixe bastante heterogêneo, mas 
ainda assim aparentado, de experiências humanas. “Seu perigo reside exatamente na força que o termo possui ao ser capaz 
de associar muitos núcleos simbólicos ou remeter a muitos domínios importantes, como gênero, família, politica, religião. 
Sem uma definição clara e precisa, em cada situação etnográfica, honra pode se transformar em um conceito mágico, que 
fecha as explicações sem levar a uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos. É exatamente por isso que se faz 
necessário um conhecimento mais abrangente da história do conceito e dos debates em torno dele. Se usado a partir de 
um ponto de vista crítico, apoiado no valor dos dados etnográficos, pode ser um recurso analítico interessante.” 
ROHDEN, Fabíola. Para que serve o conceito de honra, ainda hoje? Campos. Curitiba, PPGAS/UFPR, v. 7, n. 2, 2006, p. 
103. § Para a discussão referente à tríplice temporalidade com a qual lidam os historiadores, a referência inescapável ainda 
é: BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais: a longa duração. In: Escritos sobre a história. Tradução de J. Guinsburg 
e T. C. S. da Mota. São Paulo: Perspectiva, 2005. Coleção Debates, n. 131, pp. 41-78. §  
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raiva.77 Posto lado a lado com o destino do primeiro patriarca calcedônico de Alexandria, este episódio 

talvez seja uma advertência aos analistas que tendem a intelectualizar demasiado – e mesmo a roman-

tizar um pouco – as formas de violência sobre as quais se debruçam. As investigações comparativas a 

respeito dos conflitos religiosos, das circunstâncias que possibilitam que eles se iniciem, se agravem e, 

por fim, eventualmente, venham a ser encerrados com sucesso, precisam continuar; resta saber qual 

será o papel que, no âmbito destes estudos, terão os historiadores. 
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O BATISMO E A LIBERDADE:  

A alforria na Pia Batismal na Freguesia de Santo Antônio do Recife – 

Capitania de Pernambuco – Século XVIII 

 
 

Gian Carlo de Melo Silva* 

 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar o papel das alforrias ocorridas no momento 
do batismo na Freguesia de Santo Antônio do Recife. Nossa análise buscou entender o perfil das 
crianças alforriadas, seus pais e padrinhos, para entender quais características marcaram esse grupo de 
crianças nascidas sob a escravidão. Identificamos o papel da cor/qualidade destes indivíduos e qual o 
peso social que eles tinham, já que ao nascer mudaram sua condição, seja através de benesses do 
senhor ou do pagamento da alforria pelos padrinhos. A sociedade que faziam parte estava marcada 
por um processo claro de ascensão do grupo de pardos desde meados do século XVIII e tinha nesta 
categoria, que em alguns momentos representou cor e em outros uma qualidade reconhecida na soci-
edade. Assim, nascer, conseguir alforria e ainda ser enquadrado como pardo, seria uma mudança social 
significativa para aquelas crianças de outrora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Batismo; Alforria; Pardos.  
 
 
THE BAPTISM AND THE FREEDOM: THE MANUMISSION IN THE BAPTISMAL 

FONT IN THE PARISH OF SANTO ANTÔNIO DO RECIFE – CAPITANIA DE 
PERNAMBUCO – 18TH CENTURY 

 
ABSTRACT: This article aims to address the role of  manumission occurred at the baptism in the 
Parish of  Santo Antonio do Recife. Our analysis sought to understand the profile of  manumission 
children, their parents and godparents, to understand what features marked this group of  children 
born under slavery. We identify the role of  color / quality of  these individuals and what social weight 
they had since birth changed their condition, either through blessings of  the Lord or the payment of  
manumission by godparents. The society that were part was marked by a clear process of  rise of  mixed 
race group since the mid-eighteenth century and had in this category, which at times represented color 
and other quality recognized in society. Thus, birth, get manumission and still be classified as brown, 
would be a significant social change for those children once. 
 
KEYWORDS: Baptism; Manumission; Brown. 
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A alforria nunca é uma aventura solitária. Resulta de todo um tecido de solidariedades múltiplas e entrela-
çadas, de mil confabulações, processos de compensações, promessas feitas e mantidas, preceitos, até mesmo 
conveniência (...). 

Katia Mattoso 

 

atia Mattoso no clássico Ser Escravo no Brasil nos lembra ao falar sobre a liberdade 

dos escravos, que apesar de terem sido poucos os que conseguiram realizar tal 

intento, este foi um grupo que “tem um peso importante no conjunto da socie-

dade”1, pois de várias formas conseguiram alcançar um novo estatuto jurídico perante os demais es-

cravos na sociedade colonial e imperial. Ao analisar este segmento não podemos esquecer as diferenças 

regionais, já que os espaços e lugares onde estas liberdades foram conquistadas e vivenciadas diferen-

ciaram-se e podem indicar inclusive as especificidades de como foram alcançadas. No caso da fregue-

sia de Santo Antônio do Recife as alforrias são oriundas de um cenário urbano, ladeado por um co-

mércio ativo, com circulação de pessoas, mercadorias e trocas culturais. 

Para entendermos um pouco do papel da alforria é preciso que tenhamos o conhecimento de 

seu significado para época e de como poderiam ser alcançadas pelos escravos, seja para si ou outros 

da mesma condição, pessoas com quem tinham laços horizontais e verticais. Inicialmente não pode-

mos esquecer as definições de Bluteau, que qualifica o termo alforria como “a liberdade que o senhor 

dá a seu escravo”, ou ainda, “manumissão”2, sentidos estes que vão perdurar durante vários anos, mas 

que derivam de outras épocas. Conforme Sheila Farias, somente no século XVII é que a palavra árabe 

Al-hurruâ passa a ser um “sinônimo de dar alforria” ou “manumitir”, um termo que tem origem no 

latim e significava “libertar das mãos”3.  

Ter a conquista da alforria seria uma das três formas de pôr fim a escravidão, segundo Malhei-

ros, além desta, existiam outras duas formas de findar com o cativeiro, a saber: pela morte ou pela 

força da lei.4 As palavras de Malheiros também nos levam a refletir sobre o processo de acesso a esta 

nova condição, já que a liberdade não pode ser entendida como um dado concreto, uma situação 

conquistada em um único momento, mas sim como parte de um processo construído em um tempo 

determinado. Uma condição que tem por base “um processo de conquistas, que podem ou não ser 

                                                             
1 MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003 p.199. 
2  BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Português e Latino – (1712-1727). Coimbra: 1712. Livro. 1. p. 247. 
3 VAINFAS, Ronaldo. (Org.). Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 29. 
4 MALHEIROS, apud, LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 
1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 248. 
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alcançadas durante o correr de uma vida (...)”5, alcançar a liberdade pode ter significado o reencontro 

de algo que pode ter sido usurpado num passado em África. 

Mesmo enfatizando os modos rudes com que eram tratados os escravos no Brasil de outrora, 

Boxer não deixa de ressaltar que apesar de “tratados tão rudimentes como eram nas colônias das 

Índias Ocidentais inglesas, francesa e holandesa” era fato que no Brasil os escravos tinham maiores 

possibilidades de se libertar6. Já o inglês Koster não deixou de abordar esta melhor condição, quando 

compara os escravos Britânicos com os do Brasil afirma que “(...) que ninguém negará, que o escravo 

da lavoura açucareira britânica não está numa situação melhor do que o negro no Brasil (...)”7, um dos 

motivos para tal afirmação estaria num fator que pode parecer superficial, mas que fora ratificado 

como uma vantagem única: a quantidade de dias livres que os escravos no Brasil possuíam, no caso 

de Koster não devemos esquecer que ele falava com toda a experiência adquirida nos anos em que foi 

senhor de engenho em Pernambuco.  

Sendo uma prática social corrente no período colonial a alforria era um mecanismo inserido 

dentro de contextos próprios e que poderia ser  

 

concedida solenemente ou não, direta ou indiretamente, expressamente, tacitamente ou de 
maneira presumida, por ato entre vivos ou como última vontade, em ato particular ou na 
presença de um notário, com ou sem documento escrito (...).8 

 

Inserida em meio às práticas cotidianas, conceder a alforria ainda estava envolto em outras 

necessidades de âmbito legal, evitando prejuízos futuros para o escravo que viesse a ser libertado. Uma 

alforria cercada de cuidados contava com um registro cartorial da carta concedida. Assim, caso fosse 

contestada a liberdade de algum ex-escravo, este poderia recorrer ao tabelião e as testemunhas para 

atestarem sua nova condição.  

Alforriar alguém significava para o senhor renunciar o seu poder sobre o cativo, algo que podia 

acontecer na vida adulta ou quando criança no momento do batismo, mediante pagamento ou como 

um “ato de bondade” por parte do proprietário, já que o direito consuetudinário na legislação portu-

                                                             
5 CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo – Recife, 1822-1850. Recife: Edi-
tora UFPE, 2001. p. 214. 
6 BOXER, Charles R. Relações raciais no Império Colonial Português 1415-1825. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1967. p.155. 
7 KOSTER, Henry. Como melhorar a escravidão. Natal: EDUFRN, 2003. p. 33. 
8 MATTOSO, Op. Cit., p.177. 
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guesa garantia que o senhor não era obrigado a conceder alforria, mesmo diante de pagamento. Am-

pliando nossas observações vale lembrar que no mundo colonial os forros tinham um papel significa-

tivo, seja simbólico para os demais cativos que poderiam ter esperanças de alcançar a liberdade, ou 

como uma massa que legitimava o poder, como lembra Mathias ao afirmar que “para obter sua legiti-

mação social, a elite necessariamente deveria interagir com todos os segmentos da sociedade”9. Neste 

processo de interação é que podemos vislumbrar as negociações dentro da escravidão, que favoreceu 

aos cativos e seus descendentes a participarem mais ativamente da formação social do Brasil.  

Em sua definição do termo alforria, Sheila Farias apresenta a existências de três maneiras para 

o ex-escravo asseverar sua condição de forro na sociedade10. Segundo a autora, a carta ou o “papel de 

liberdade” seria um dos modos de comprovação, devidamente estruturada com assinatura do senhor 

ou de alguém por ele outorgado e que poderia ser registrada em cartório; o que ratifica os apontamen-

tos feitos anteriormente. A outra maneira encontrada era o registro nos testamentos, em que ocorriam 

as divisões dos bens e algumas alforrias podiam ser concedidas como reconhecimento da companhia 

e trabalho exercido pelo cativo. Por fim a pia batismal, o local que privilegiaremos posteriormente 

nesta análise.  

Porém, mesmo com a alforria conquistada existiam formas legalmente aceitas de revogação 

das liberdades concedidas, o principal motivo para tal retrocesso seria a ingratidão do liberto para com 

o seu “bem feitor”. Conforme os artigos 7,8 e 9 contidos no Título LXIII em seu livro IV das Orde-

nações Filipinas, que trata “das doações e alforria, que se podem revogar por causa de ingratidão”, a revogação 

ocorria das seguintes formas: 

 

Art. 7. Se alguém forrar seu escravo, livrando-o de toda servidão, e depois que for forro, 
cometer contra quem o forrou, alguma ingratidão pessoal em sua presença, ou em ausência, 
quer seja verbal, quer de feito real, poderá esse patrono revogar a liberdade, que seu a esse 
liberto, e reduzi-lo à servidão, em que antes estava (...); 
 
Art. 8. E bem assim, sendo o patrono posto em cativeiro, e o liberto o não remir, sendo 
possante para isso, ou estando em necessidade de fome, o liberto lhe não socorrer a ela, 
tendo fazenda, por que o possa fazer, poderá o patrono revogar a liberdade ao liberto, com 
ingrato, e reduzi-lo a servidão, em que estava antes.11 (grifos nosso) 

 

                                                             
9MATHIAS, Carlos Leonardo Kelmer. As Múltiplas Faces da Escravidão: o espaço econômico do ouro e sua elite pluricon-
tinental na formação da sociedade mineira setecentista, c. 1711- c. 1756. Rio de Janeiro: MauadX: FAPERJ, 2012. p. 299. 
10 VAINFAS. Op. Cit. p.30. 
11 Código Filipino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal: recompiladas por mandado d’el Rei D. Filipe I. Ed fac-similar da 
14ª Ed. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004. V. 38- c, pp. 865-866. 
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Como podemos observar o que existia era uma relação de sujeição dentro da alforria, o que 

perpetuava o direito de propriedade, como uma marca invisível que o forro levaria enquanto estivesse 

num local que sua antiga condição cativa fosse conhecida. Nas palavras de Silva Lara “a dependência 

e a submissão do liberto ao antigo senhor assentava-se tanto na relação pessoal entre eles quanto era 

reconhecida e reafirmada pela mesma rede de relações pessoais”12, assim enquanto as memórias e as 

ligações verticais ou horizontais  demarcassem um passado com o antigo senhor, a ingratidão poderia 

ser acionada como um mecanismo legalmente aceito para anular a alforria anteriormente concedida13. 

Para o cativo restavam duas maneiras de permanecer livre: a primeira delas era mudar de loca-

lidade, saindo do círculo de influência e conhecimento de seu antigo dono, o que demandaria a criação 

de novos laços, uma nova inserção em outros grupos sociais e ainda o perigo de ser capturado e re-

escravizado numa localidade em que não tinha conhecidos. A segunda opção que vislumbramos era 

não cometer a ingratidão, conforme estava grafado na legislação, permanecendo submisso e na espe-

rança de seu senhor não precisar aciona-lo até o dia de sua morte. Esta segunda maneira, garantia ao 

forro que os herdeiros do antigo senhor não buscassem revogar sua alforria, pois conforme a própria 

lei assegurava em outro artigo do mesmo título, 

 

Art. 9. E se o doador, de que acima falamos e o patrono, que por sua vontade livrou o escravo 
da servidão, em que era posto, não revogou em sua vida a doação feita ao donatário, ou a 
liberdade, que deu ao liberto, ou não moveu em sua vida demanda em Juízo para revogar a 
doação ou liberdade, não poderão depois de sua morte seus herdeiros fazer tal revogação14. 
(grifos nosso) 

 

Pelo que expomos anteriormente vemos que garantir a sua nova condição de forro não era 

algo tão simples para o ex-escravo, já que enquanto o seu senhor fosse vivo, ao menos durante todo 

o período de nossas fontes, existiria a possibilidade de uma revogação assegurada pela legislação por-

tuguesa, fazendo com que a liberdade outrora conquistada fosse anulada.  

Uma das formas de conseguir acesso à alforria poderia ser quando o próprio cativo acumulava 

o pecúlio necessário ao seu pagamento, passando, caso conseguisse realizar seu intento, a ser “senhor 

de si”. Entretanto, nem sempre o sucesso era garantido em tal empreitada e alguns senhores poderiam 

usurpar os seus cativos, protelando a concessão da carta de alforria. Um caso que exemplifica bem tal 

                                                             
12 LARA. Op. Cit. p. 268. 
13 Segundo Carvalho, o fim da revogação das alforrias ocorre somente em 1871. CARVALHO. Op. Cit. p. 225. 
14 Código Filipino ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal. Op. Cit. p. 866. 
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situação e foi parar na justiça colonial no ano de 1780, foi o de Izabel Francisca de Sousa que não 

consegue receber sua carta de alforria. 

A história de Izabel, que para livrar-se do cativeiro fez um acordo verbal com seu senhor, 

Bartolomeu de Souza, onde fora acertado um valor pela sua liberdade. Trabalhando nas ruas com seu 

tabuleiro vendendo viveres Izabel conseguia dar ao seu senhor “cabedais avultados de seus lucros”, 

além disso, já tinha entregue “para efeito de sua liberdade a quantia de duzentos e tantos mil reis” e 

mesmo assim não conseguia sua alforria. Alegava em sua suplica a rainha D. Maria I, que a ambição 

de seu senhor a estava deixando cada vez mais miserável e sem conseguir a “liberdade que pelo direito 

divino e natural lhe hé prometida”. Pedia na petição a intercessão real contra a falta de humanidade 

de seu senhor, que a impedia de colocar em prática sua liberdade.  

Após a petição feita à rainha em 1780, possivelmente no primeiro semestre, o processo chegou 

às mãos do então Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, no dia 2 

de novembro do mesmo ano. Dando prosseguimento a ordem real de garantir a liberdade de Isabel 

diz que 

 

(...) examinando o dito negócio para dar cumprimento a esta Real Ordem, achei ter já o 
senhor por composição libertado a dita Izabel Francisca de Souza pela garantia de oitenta 
mil reis, como será constante a Vossa Excelência do tratado da Carta de Alforria, tirado em 
publica forma (...).15 

 

Pelo que constatou o Secretario, antes da resposta da Rainha o então senhor Bartolomeu de 

Souza tinha livrado Izabel de seu cativeiro, porém a escrava ainda teve que arcar com uma quantia 

maior para conseguir sua liberdade, pois além dos duzentos e tantos mil reis que alegava ter pago teve 

acrescido mais oitenta mil reis em sua avaliação, sendo sua carta de alforria concedida após o paga-

mento de valor total de 280$000.  

Somente após o novo pagamento, recebia Izabel sua carta de alforria diante das testemunhas 

Thomaz Monteiro e Bento Gomes de Oliveira, e contando com a “livre vontade” e “sem objeção 

alguma” de seu senhor16, que elogiou a “fidelidade” exercida pela escrava. Izabel teve a sua liberdade 

lavrada em carta no dia 23 de setembro, uma quinta-feira, que jamais seria esquecida na história da 

                                                             
15 AHU- Capitania de Pernambuco-cu-15 cx.138, d. 10266. 
16 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. A Escrita no Brasil Colônia: um guia para leitura de documentos manuscritos. 2ª ed. Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2003. p. 90. 
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preta Izabel, trazida para o Recife colonial junto com tantos outros africanos embarcados através da 

Costa da Mina em meados do século XVIII. 

Em toda sua empreitada para garantir a alforria, Izabel mostra uma das apropriações que os 

escravos tinham acesso junto a justiça da época, a petição ao rei. O ato de apelar ao rei era uma das 

estratégias para conseguir ter um acordo entre senhor e escravo cumprido, e foi realizado em outras 

partes do Brasil colonial. O caso de José, escravo de nação Mina, que vivia no Rio de Janeiro no limiar 

do século XVIII nos serve de comparação com Izabel. O cativo, mesmo depois de ter entregue o 

valor necessário para ser posto em liberdade não tinha conseguido tal intento, suas tentativas antes de 

apelar ao Rei em 1801, tiveram a persuasão de amigos de seu senhor, que não tiveram sucesso. Assim, 

diante da recusa de seu senhor, empreendeu uma apelação e teve seu pedido atendido em 12 de se-

tembro do mesmo ano, desde que fosse confirmado que suas alegações eram verdadeiras17. 

Por fim, Izabel tem inscrita em sua carta algumas das formulas indicadas como padrão pela 

historiografia e que ratificam o poder senhorial em todas as instancias, que vão desde a compra do 

escravo até o momento de sua alforria. Ao indicar que alforriava de “sua livre vontade sem objeção 

alguma”, Bartolomeu, simbolicamente estava perpetuando a nova condição de Izabel como uma graça 

que ele concedia e não que tinha sido conquistada pela mesma. Ao lembrar a “fidelidade” e os “bons 

serviços” da escrava, seu senhor ratifica seu poder e uma possível submissão de Izabel, contudo, não 

custa lembrar que os limites existentes entre o que fora inscrito na carta, e o que era vivido de fato 

pode ter sido diferente. Afinal de contas, todo o pecúlio acumulado por Izabel possivelmente indica 

uma autonomia significativa em seu cotidiano, sua “fidelidade” pode ter sido uma ação diária para 

conseguir conquistar a confiança de seu senhor e continuar com o seu transito pelas ruas do Recife 

colonial vendendo os seus víveres e acumulando mais rapidamente o valor necessário para sua liber-

dade, algo que não iria conseguir agindo contra o seu dono18. Operando desta forma, Izabel empre-

endia o seu cotidiano vislumbrando uma situação futura e que foi almejada durante alguns anos, sendo 

concretizada em setembro de 1780.  

Formas de conseguir alforria já estavam sendo registradas nos testamentos desde o século XVI 

em Pernambuco, onde muitos senhores concederam a liberdade para seus escravos após sua morte. 

                                                             
17 LARA. Op. Cit. p.258. 
18 Segundo Carvalho, “no escravismo urbano, a luta pelo direito aos frutos do próprio trabalho passava assim pela con-
quista de um outro direito: o de ir e vir”, conquistando tal direito, Izabel teve oportunidades que favoreceram a conquista 
dos recursos necessários para sua alforria. CARVALHO. Op. Cit. p.241. 
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O caso de Pero Barrozo, um senhor de escravos, nos fornece em seu testamento um exemplo de 

alforria no qual podemos observar formações familiares dentro das senzalas da antiga Capitania Du-

artina. Em seu testamento aberto no início do século XVII é possível identificar uma alforria, pois, 

conforme transcrito pelo tabelião, o senhor Barrozo deixava  

 

(...) uma negra por nome Anna com quatro filhos, a saber, Maria com uma filha de peito por 
nome Antonia, e Catharina, e Domingos, e Agostinho do gentio da Guiné, e deixo a mãe 
Anna forra, livre, e isenta, por ser velha, e me ter feito muito serviço, com muito cuidado de 
minha fazenda. 19 (grifo meu) 

 

Neste trecho do testamento apresentado pelos herdeiros de Pero Barrozo emergem várias 

informações sobre a vida deste núcleo, composto por seus escravos. Primeiramente a existência de 

uma família principal, composta pela mãe e seus filhos; dentro desse grupo de filhos, existe uma se-

gunda geração familiar, já que sua filha Maria estava com uma criança “de peito”. Não podemos es-

quecer uma referência feita a origem da “Guiné” imputada ao último filho nomeado, Agostinho. Tal 

termo pode indicar que não somente ele era originário da África, como toda primeira geração da 

família, com exceção da neta da negra Anna, a criança Antonia.  

Se os membros da família foram transportados pelo Atlântico juntos, não sabemos, mas não 

deixa de ser reveladora a possibilidade de elementos de um mesmo grupo familiar da “Guiné” terem 

sido trazidos para Pernambuco e comprados pelo mesmo senhor, mantendo-os dentro de um núcleo 

doméstico único, que com toda certeza favoreceu mutuamente a família do senhor e da sua escrava. 

O reconhecimento deste favorecimento pode ser observado a partir das alegações feitas por Pero 

Barrozo para deixar a matriarca dos escravos livre, concedendo em seu testamento sua alforria. Como 

bem lembra, durante todo tempo em que o serviu, Anna o fez com “muito cuidado”, preservando 

não somente a “fazenda” como o seu senhor, dentro da lógica senhorial sua recompensa pelo bom 

trabalho seria a alforria, mesmo que conquistada numa idade avançada. 

Tanto Izabel no XVIII e Anna no XVII asseguraram em sua condição escrava uma “fama” de 

bons serviços e fidelidade, pois como lembra Mattoso, “(...) para ser libertado é preciso (...) ter sido 

um escravo trabalhador, fiel e obediente.” Seus senhores com os “elogios” feitos, garantiam para so-

ciedade, mesmo que em teoria, que tanto Izabel quanto Anna não seriam um peso para “pessoa alguma 

                                                             
19 Livro do Tombo do Mosteyro de São Bento de Olinda. In: Separata da Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico 
Pernambucano. V. XLI, 1946-1947. p. 422. 
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num mundo em que a caridade é deixada aos particulares”20.  Estas mulheres nos servem de exemplos 

para entendermos um pouco das ações, estratégias e negociações formuladas no cotidiano colonial 

para alcançar a liberdade. São apenas um fragmento de um todo complexo que envolve vontades de 

senhores, escravos e toda sociedade colonial. 

 

“... disse que forrava a dita criança...” 

 

Conquistar para seus descendentes a condição de forro pode ter sido o objetivo de muitas 

mães e pais cativos, livrando o seu rebento de um futuro dento do cativeiro. Contudo, não devemos 

deixar de ponderar que nem todos os cativos buscaram a alforria, considerar que todas as ações coti-

dianas eram estratégias que visavam a liberdade é generalizar o passado, o que pode ser arriscado numa 

análise historiográfica, algo que pode nos levar a conclusões errôneas e distorcidas. Existiram sim 

ações em busca da liberdade, como também outras em busca de melhorias na condição cativa, sem 

que para isso o fim da escravidão fosse almejado. Ratificando tal argumento, de acordo com Mathias 

basta lembra “a existência de uma hierarquização entre os cativos no interior das sociedades escravis-

tas”21, assim para alguns seria melhor continuar escravo de um senhor que o protegia, do que conquis-

tar a alforria e passar a viver num mundo de incertezas.  

Nos registros de batismos foi possível identificar a ocorrência de 43 casos em que crianças 

foram alforriadas no momento em que recebiam o primeiro sacramento, uma amostra pequena, mas 

diante da falta de outras fontes, em especial cartas de alforria para ao período em Pernambuco, temos 

nestes registros uma parte do quebra-cabeça sobre o acesso a liberdade no passado colonial. O grupo 

que passaremos analisar é composto de 23 meninas e 20 meninos batizados na primeira década de 

funcionamento da Igreja Matriz de Santo Antônio. 

Analisando a primeira metade do século XIX no Rio de Janeiro Mary Karasch lembra que 

“embora a literatura sobre alforria mitifique a compra de filhos por pais-senhores brancos, muitas 

crianças, até mesmo mulatas, eram, na verdade, libertadas por suas mães”22. Partindo de tal constata-

ção, e observando o período colonial em Recife foi possível notar a presença de muitas mães escravas 

solteiras com filhos alforriados. Em nossa amostra somente um dos casos apresenta a identificação 

                                                             
20 MATTOSO. Op. Cit. p.189. 
21 MATHIAS. Op. Cit. p.301. 
22 KARASCH, Mary C. A vida dos Escravos no Rio de Janeiro – 1808-1850. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  p. 454. 
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do pai da criança, que não é casado com a mãe segundo as normas tridentinas. Um casal de cativos 

incomum, já que ele é um homem residente em outra cidade Santo Antônio de Tracunhaém e a mãe 

moradora em Santo Antônio do Recife. 

Os encontros possibilitados pelas andanças do cotidiano devem ter aproximado os pais da 

criança Antônio e Maria, já que ele residia numa localidade voltada para o abastecimento de Recife, 

com plantações de mandioca e outros gêneros que eram transladados para as freguesias mais próximas 

ao porto pelos escravos, em especial através dos rios usados para acessar o litoral23. O burburinho da 

freguesia de Santo Antônio era possibilitado por ser uma região de passagem, que ligava a parte con-

tinental do Recife ao porto, ruas com comercio, negras vendeiras, feiras, espaços criados pelas deman-

das de uma região com mercado ativo. O mesmo mercado que movimentava a economia da localidade 

proporcionava encontros e trocas cotidianas que alimentavam as mestiçagens culturais e biológicas. 

Antônio era um homem classificado como cabra, já Maria era uma mulher parda, classificação 

que também é colocada para sua filha Francisca no momento do batismo.  O dia escolhido para o 

batismo foi o domingo 22 de dezembro de 1799, quando a pequena Francisca tinha vinte dias de 

nascida. Estavam presentes na cerimônia o casal de padrinhos formado por Antônio Bazilio e Maria 

das Virgens, pai e filha, que a partir deste momento criavam novos laços com Antônio, Maria e sua 

filha Francisca. Sendo escravos, os pais da criança não tiveram esquecida tal condição quando foram 

referenciados no documento, logo após seus nomes existe a indicação de que são propriedades de 

alguém, no caso deles João de Oliveira que era dono de Antônio, e Ignacia Gonsalves a senhora de 

Maria, que estava presente no batismo e dentro de seu direito de proprietária, concedeu a criança sua 

liberdade ao ratificar no momento do batismo que “forrava a dita criança”24.  

Nos demais casos encontrados todas as mães batizam seus filhos sem a identificação dos pais, 

acompanhadas somente dos respectivos padrinhos e senhores. Entre os padrinhos nos foi possível 

formar dois grupos, o dos homens e o dos casais. O primeiro era formado por total de 24 homens, 

onde somente três deles são identificados como padre. O restante é formado por 18 casais, mas apenas 

três deles são marido e mulher, os outros quinze são homens e mulheres solteiros, casados ou viúvos 

que apadrinham tais crianças. Somente em um dos casos não é possível identificar os padrinhos. Na 

elaboração do quadro abaixo podemos observar melhor o estado civil dos padrinhos. 

                                                             
23 CARVALHO. Op. Cit. pp. 21-39. 
24 AIMSSSAR – Arquivo da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio do Recife - Livro de Batismos 3. 
p. 242. 
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Quadro I - Estado civil dos padrinhos de crianças forras 

Solteiros 17 

Casados 13 

Não Informado 12 

Sem padrinho 1 

Total 43 

 
Fonte: Livro de Batismos 1,2 e 4 da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio do Recife. 

 

Aparentemente os números do quadro mostram realidades próximas entre homens casados e 

solteiros, considerados todos os casos em que mesmo sem apadrinhar com a sua mulher legítima estes 

homens tiveram referenciado sua condição de casados. Já o elevado quantitativo de padrinhos sem 

estado civil informado pode ser interpretado como uma das estratégias para esconder algum deslize 

moralmente condenável, não se descartando os clérigos.  Existe a exceção dos padres que nos são 

possíveis identificar pela sua presença constante nos batismos, entre eles o já conhecido João Nepo-

muceno, todos os demais não possuem outras informações significativas, quando raro uma profissão 

ou a propriedade da mãe escrava.   

Observando mais de perto o grupo de homens com estado civil identificado chegamos a um 

quantitativo de trinta indivíduos, destes, um total de 2/3 tem a sua cor inscrita no documento. Pode-

mos dividir este segmento em brancos, crioulos e pardos, que representam respectivamente 17, 1 e 2 

ocorrências. A presença maciça de homens brancos batizando crianças forras pode ser um indicativo 

de que estes poderiam ser mais do que padrinhos, já que segundo a historiografia “(...) os pais que 

queriam a liberdade de seus filhos, compravam-nos de seus donos (...)”25. Podemos inferir que tal fato 

tenha ocorrido com Antônio pardo. Batizado em maio de 1800 a criança teve sua alforria anunciada 

pelo padrinho, Antônio José Pereira Muniz, um homem branco e casado que pagou uma quantia não 

informada pela liberdade de seu afilhado ao dono de “Maria do gentio de Angola”, o senhor João 

Manoel que “pessoalmente disse que forrava a dita criança por ter recebido o seu valor justo do dito 

padrinho Antônio José Pereira”26. Além disso, ainda podemos inferir que o nome da criança, apesar 

de ser comum no cotidiano colonial, também possa indicar um elo que transcende os laços do com-

padrio com o seu padrinho Antônio. 

                                                             
25 KARASCH. Op. Cit. p. 455. 
26 AIMSSSAR - Livro de Batismos 3. p.286. 
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As crianças, muitas vezes deviam sua libertação a vários membros do grupo em que nasceram 

e aos laços construídos por seus pais ao longo da vida. Estes elos poderiam favorecer a ajuda e o 

caminho da alforria de filhos de mulheres cativas, em um dos casos encontrados existe a referência 

explicita do valor dado pela criança ao seu senhor para que esta fosse alforriada.  

A ocorrência do pagamento foi registrada no batismo de Maria em 3 de maio de 1793, uma 

criança parda e filha de Francisca, escrava de certa Anna Joaquina que “pessoalmente dizia que forrava 

a criança Maria por ter recebido de Joaquim José Ferreira a quantia de 30$000 mil réis”27. De nome 

homônimo ao da senhora era o da madrinha de Maria, Dona Anna Joaquina da Conceição, esposa de 

Joaquim José, o padrinho que pagou pela liberdade de sua afilhada, livrando-a de uma existência no 

cativeiro. Infelizmente não é possível saber a origem deste valor, se foi guardado pela mãe ou um 

gesto de misericórdia dos padrinhos, escolhidos entre os membros do grupo que Francisca tinha re-

lações no Recife de outrora. 

A escolha por padrinhos como sabemos era algo que merecia atenção dos pais, e no caso de 

crianças cativas, isso poderia ser crucial para que esta conseguisse alcançar a alforria na pia batismal. 

Entre os registros também emergem possibilidades da existência de uma clara ligação entre os escravos 

e a família senhorial, estratégicas ou não, representam caminhos que foram seguidos. O primeiro 

exemplo ocorre com Leandra, uma parda batizada em 14 de março de 1792, filha de Maria parda e 

escrava do Doutor Bernardo Luiz Ferreira Portugal28. O senhor concedeu a alforria para pequena 

Leandra e criou laços de compadrio com sua escrava Maria, sendo este o único caso em que um senhor 

aceitou ser padrinho da filha de sua escrava.  

O outro caso acontece em 14 de julho no ano de 1800, numa segunda-feira, quando o João, 

com dezoito dias de nascido recebe os santos óleos na Matriz de Santo Antônio29. Estiveram presentes 

em seu batismo a mãe Luiza, seu senhor José Figueira de Menezes, os padrinhos Antônio José de 

Medeiros Chaves e Maria Fausta Anastacia de Menezes. O senhor José Menezes disse que forrava “o 

dito João” e os padrinhos, seus filhos, ratificavam a aceitação da família senhorial da alforria concedida 

para o filho de Luiza. Assim, criar laços com seus senhores e demais familiares deste pode ter sido um 

dos mecanismos de acesso ao universo da liberdade, aliados ou não aos seus senhores estes cativos 

garantiam alguma proteção num mundo cheio de incertezas. 

                                                             
27 AIMSSSAR - Livro de Batismos 2. p. 90. 
28 AIMSSSAR - Livro de Batismos 1. p. 243. 
29 AIMSSSAR - Livro de Batismos 3. p. 301. 
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 Quando ampliamos o nosso prisma de análise e nos debruçamos sobre a cor das crianças 

alforriadas constatamos que estas são majoritariamente pardas, num total de trinta, o que corresponde 

a 70% dos batismos. Em segundo lugar surgem os crioulos com 26%, seguidos por pretos e cabras, 

totalizando juntos apenas 4% da amostra. Tais dados podem ser observados no gráfico abaixo, favo-

recendo nossa análise. 

 

Gráfico I - Cor/nação das crianças alforriadas na pia 1790-1800 

 

Fonte: Livro de Batismos 1,2 e 4 da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio do Recife. 

   

A indicação das cores com que são registradas as crianças pode ser mais um indício de que o 

distanciamento de um passado africano, com a identificação de uma pele mais clara, demarcada estra-

tegicamente ou não, pode ter sido um dos mecanismos de acesso à alforria. Um quantitativo signifi-

cativo de crianças pardas em ambos os sexos conquistando a liberdade não deve ter ocorrido por 

acaso, pois ser pardo assegurava alguns espaços na sociedade. 

 Os dados encontrados no Mapa geral da população da comarca do Recife em 1827, já no 

período do Brasil Império, mostram que 45% dos homens e mulheres libertos eram pardos, números 

que confirmam o que encontramos três décadas antes analisando outro tipo de fonte. Ampliando as 

possibilidades sobre o motivo de mais pardos estarem sendo alforriados, acreditamos que para além 

30
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de “conexões familiares mais extensas e vantajosos”30 era fundamental buscar parecer com o mundo 

dos brancos, partindo de uma lógica de aceitação social de que quanto mais civilizado e menos africa-

nizado melhor, nada melhor para demonstrar isso do que viver como cristão e batizar os filhos como 

uma prova de dedicação a fé católica. Afora que no caso das crianças, o papel exercido pela mãe, 

especialmente a africana foi de grande importância como veremos adiante.   

Um exemplo de parda forra na pia é o de Ismeria, batizada na sexta-feira, primeiro de junho 

de 1792 aos dezessete dias de nascida do ventre de sua mãe Francisca31. Sua mãe era mais uma africana 

que chegou à freguesia de Santo Antônio e na época de seu nascimento era propriedade de Ignacio de 

Oliveira Santos, senhor, que concedeu a alforria de sua filha. Existem duas possibilidades sobre o 

futuro de Ismeria, que pela sua condição de recém-nascida deve ter continuado residindo com a mãe 

ou pode ter passado a ser educada pelo padrinho, o “Minorista José de Souza Cousseiro”, uma res-

posta que não conseguimos localizar pela limitação do registro. Ismeria e outras crianças forras na pia 

são frutos de ventres africanos, essa recorrência pode ser observada no quadro que apresentamos 

abaixo. 

 

Quadro II - Cor/Qualidade das mães de filhos alforria-

dos 1790-1800. 

Africana 24 

Parda 13 

Crioula 4 

NI 2 

Total 43 

 
Fonte: Livro de Batismos 1,2 e 4 da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio do Recife. 

 

Ao separarmos as crianças pela origem da mãe, não deixa de ser revelador a recorrência de 

muitas mulheres tidas por Angola e Mina estarem presenciando a alforria para seus filhos. O perfil 

destas mulheres indica que todas são solteiras e ao contrário de outras escravas nascidas no Brasil 

conseguem alcançar um futuro de liberdade para seus rebentos, tal situação deve ser analisada obser-

vando as condições destas mulheres no cotidiano do Recife colonial. Talvez estas mães estivessem 

                                                             
30 O autor ainda aponta para o fato de que pardos e crioulos tinham maiores chances de serem alforriados na infância ou 
juventude, com grande quantidade de pardos conseguindo tal intento. CARVALHO, Op. Cit. pp. 230-231. 
31 AIMSSSAR - Livro de Batismos 1. p. 273. 
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buscando as vantagens que seus filhos adquiriam na nova condição, pois segundo Russel-Wood, “ape-

sar de serem iguais aos olhos da lei em virtude das cartas de alforria, os escravos negros nascidos no 

Brasil tinham vantagens visíveis, quando libertados, sobre os negros nascidos na África”32. Alforriar o 

filho seria uma forma de garantir inserção num mundo em que quanto mais clara fosse a pele, maiores 

seriam as chances de assimilação no universo social demarcado pela pele “branca”. 

Entender como estas mulheres conquistava tal acesso é algo que nos remete as estratégias 

cotidianas, principalmente num espaço urbano como o Recife colonial que proporcionava a inserção 

em várias atividades. No Rio de Janeiro, através das petições e cartas de alforria, foram identificadas 

muitas mães que conseguiram acumular pecúlio para libertar primeiramente seus filhos e continuavam 

escravas33. Comparando a realidade das duas localidades existem alguns pontos que merecem atenção. 

Primeiramente os documentos usados são diferentes, nossa amostra parte de registros paroquiais e na 

futura sede da corte são fontes cartoriais e judiciais; enquanto nos batismos encontramos certo equi-

líbrio entre meninos e meninas alforriados, no Rio de Janeiro foi identificada uma maior alforria de 

meninas; o principal ponto convergente diz respeito a cor das crianças, em ambas localidades as cri-

anças pardas também representam a maioria. Para Minas Gerais, os dados encontrados a partir de 

testamentos apontam para presença de 343 alforrias, destas são registradas 91 crianças de ambos os 

sexos que não tem suas idades nem a cor indicada, no total o estudo aponta que as meninas receberam 

mais alforrias34. Comparados aos dados dos batismos, também encontramos um quantitativo feminino 

maior, mesmo representando uma diferença de poucas crianças.  

Recife, Rio de Janeiro e a Comarca do Rio das Velhas em Minas são locais que no período 

colonial possuíam um contexto urbano muito próximo, pois eram locais com uma escravaria que 

“participava ativamente das trocas mercantis (...) prestando serviços de toda sorte e consumindo o 

que era oferecido”35. A inserção nesta malha pode ter facilitado o acumulo de capital que Izabel teve 

para pagar pela sua liberdade, como também pode ter sido o caminho encontrado por tantas outras 

mulheres africanas como ela.  

Um dos fatores que favoreceram a maior inserção destas mulheres pode ser encontrado na 

transladação da cultura que fizeram da África para o Brasil, pois o comércio urbano era “largamente 

                                                             
32 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 86. 
33 KARASCH. Op. Cit. pp. 454-455. 
34 PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência através dos testa-
mentos. São Paulo: Annablume, 1995. p. 87. 
35 Ibidem. p. 77. 
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praticado por mulheres negras, crioulas e mestiças, escravas e libertas”, incluindo as africanas, e “es-

tava bastante próximo ao papel feminino na produção de comida e nas atividades de mercado, desem-

penhado em tradicionais sociedades africanas, principalmente da África Ocidental, de onde saiu a 

maioria dos cativos para o Brasil”36. Assim, acreditamos que a maior presença de mulheres Mina e 

Angola com filhos forros na pia devam-se não somente as relações estabelecidas horizontal e vertical-

mente, mais aos costumes, que favoreciam em localidades dinâmicas economicamente o acesso ao 

capital financeiro e social que levavam a liberdade dos seus rebentos. 

Tais dados vêm ratificar mais uma vez nosso argumento de que a proximidade com uma pele 

mais clara trazia benefícios que estavam implícitos socialmente, que as misturas poderiam ser proces-

sadas de forma estratégica para melhorar a condição das novas gerações. Situação esta que “no Brasil 

escravista necessariamente implicaria na “mudança social da cor”, um processo que teriam maiores ou 

menores dificuldades para acionar, dependendo, da efetiva cor de sua pele”37 como lembra Cacilda 

Machado ao estudar a região de Curitiba, mas com assertivas que podem ser ampliadas para outras 

localidades como o Recife. 

No que tange a alforria, não foram somente as mulheres africanas que conseguiram possibilitar 

aos seus filhos tal situação, outras escravas também alcançaram este objetivo. Se elas foram submissas 

ou não, se fizeram favores para seus senhores ou exerceram atividades ilícitas para além do comércio 

visando acelerar a arrecadação do pecúlio é algo que não saberemos. Contudo, o que importa é lembrar 

que em “uma sociedade onde a escravidão era a norma, e a desigualdade era o princípio básico, a 

alforria era o início da diferenciação social para os escravos”38. Diferenciação que não precisaria efeti-

vamente resultar numa ascensão social efetiva para seus filhos, mesmo tendo mais chances de aceita-

ção do que outros libertos adultos, o passado escravo ainda estaria presente na vida destas crianças 

alforriadas enquanto fossem vivas as memórias sociais de sua condição anterior no Recife de outrora. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
36 Ibidem. p. 76. 
37 MACHADO, Cacilda. A Trama das Vontades: negros, pardos e brancos na construção da hierarquia social do Brasil 
escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. p. 172. 
38 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798 - 
c.1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. p.183. 
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MULHERES INSURRETAS:  

Usurárias negociações, fortuna e poder na Capitania da Bahia, 

final do século XVIII 

 
 

Patrícia Valim* 

 

 
RESUMO: Este artigo aborda as relações de creditícias de um grupo restrito de mulheres da fina flor 
da sociedade baiana do final do século XVIII, cujas vidas eram traçadas no contexto do patriarcalismo, 
um processo tenso, cheio de contradições, cuja construção essas mulheres também participaram. 
Trata-se das enclausuradas Clarissas de véu preto do Convento da Santa Clara do Desterro, instituição 
religiosa que durante o período de 1720-1760 respondia por 23,23% dos empréstimos concedidos 
principalmente aos senhores de engenho, duplicando esse montante para 47,75% durante o período 
de 1770-1810. A hipótese a esse respeito recai sobre as ações das abadessas eleitas e reeleitas durante 
as últimas décadas do século XVIII e suas alianças com poderosos locais, pois essas mulheres eram 
irmãs do principal quadro da administração do governador-general da Bahia, d. Fernando José de 
Portugal e Castro, o Secretário de Estado José Pires de Carvalho e Albuquerque. Com efeito, pode-se 
compreender os mecanismos de consolidação do setor dominante da sociedade soteropolitana da 
época, balizada pelo escravismo e pela exploração colonial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Economia Colonial; Usurárias Negociações; Poder Local.  
 
 

INSURRECT WOMEN: USURER NEGOTIATIONS, FORTUNE AND POWER IN 
THE CAPTAINSHIP OF BAHIA, LATE 18TH CENTURY 

 
ABSTRACT: This article discusses the credit relations of  a restricted group of  women from the fine 
flower of  late eighteenth century Bahian society, whose lives were traced in the context of  
patriarchalism, a tense process, full of  contradictions, the construction of  which these women also 
participated in. These are the cloistered Poor Clares of  the Black Cliff  of  the Convent of  Santa Clara 
do Desterro, a religious institution that during the period 1720-1760 accounted for 23.23% of  loans 
granted mainly to planters, doubling this amount to 47.75% during the period 1770-1810. The 
hypothesis in this respect rests on the actions of  the abbesses elected and re-elected during the last 
decades of  the eighteenth century and their alliances with powerful places, for these women were 
sisters of  the principal cadre of  the administration of  the governor-general of  Bahia, d. Fernando 
José de Portugal e Castro, the Secretary of  State José Pires de Carvalho and Albuquerque. In fact, one 
can understand the mechanisms of  consolidation of  the dominant sector of  the soteropolitan society 
of  the time, marked by slavery and colonial exploitation. 
 
KEYWORDS: Colonial Economy; Usurer Negotiations; Local Power. 
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 assente entre a historiografia da economia colonial que para a análise da condução de 

um engenho de açúcar é preciso considerar as várias formas de obtenção de crédito 

em razão da escassez do “dinheiro de contado” circulante e do risco do negócio do 

açúcar1. A escassez de moeda circulante era um problema que afetava a economia do 

Império Português como um todo, mas para a economia açucareira no Brasil, em 

especial na Bahia, esse processo fez com que o crédito, mais que o dinheiro, tornasse um bem defini-

dor da riqueza e da acumulação colonial2. 

De acordo com Rae Flory, desde o início os senhores de engenho dependeram do crédito para 

iniciar as operações, pagar as despesas e custear a expansão de suas atividades. Para o período de 1680-

1715, a autora analisou trezentos contratos de empréstimos, dos quais os senhores de engenho e la-

vradores de cana constituíram 41% dos tomadores e receberam 52 % do crédito concedido. Embora 

as fontes de crédito na Bahia fossem difusas, no período analisado por Flory os empréstimos conce-

didos pelas instituições emprestadoras representavam 45% do volume total, sendo a Santa Casa de 

Misericórdia responsável por cerca de 60% e o Convento de Santa Clara do Desterro respondia por 

17,5% do total de empréstimos, configurando-se como a segunda maior instituição de crédito do pe-

ríodo entre os conventos e irmandades3.   

O dinheiro obtido pela Misericórdia vinha de doações testamentárias e doações em vida. O 

montante adquirido era repassado a terceiros na forma de empréstimos a juros, que variaram de 5% a 

6,25% ao ano. Os mutuários favorecidos pela Misericórdia eram aqueles que de alguma maneira ti-

nham ligação estreita com a instituição, como os confrades e membros do conselho diretivo, cujo 

                                                             
1 Cf. Bert J Barickmam. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileiro, 2003; Caio Prado Júnior. Formação do Brasil Contemporâneo. 20ª e. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1987; Charles R Boxer. O Império Marítimo Português 1415-1825. Tradução de Inês Silva Duarte. Lisboa, Ed. 70,1993; 
Fernando A Novais. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: Ed. Hucitec, 1995; Maria 
José Rapassi Mascarenhas. Fortunas coloniais: elite e riqueza em Salvador 1760 – 1808. Tese de Doutorado, DH/FFLCH/USP, 
1999; Stuart B Schwartz. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São Paulo, Cia das Letras, 1999 ; 
Vera Lúcia Amaral Ferlini. Terra, trabalho e poder. São Paulo, Brasiliense, 1988.   
2 Antônio Carlos Jucá de Sampaio. Crédito e Circulação Monetária na Colônia: o caso Fluminense, 1650-1750. V Congresso 
Brasileiro de História Econômica, Caxambu: ABPHE, 2003; A.J.R Russel-Wood. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da 
Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília: UnB, 1981; Claudinei Magno Magre Mendes. Crédito e Usura na época Colonial: 
Autores Coloniais e Historiografia. Mirandum 18, Universidade do Porto, 2007, pp. 31-48; Maria Bárbara Levy. História 
Financeira do Brasil Colonial. Rio de janeiro: IBMEC, 1979; Maria José Rapassi Mascarenhas, op.cit.;  
3 Rae J. Dell Flory. Bahia society in the mid. Colonial period: the sugar planters, tobacco growers, merchants, and the Recôncavo, 1680-
1725. Tese PhD, University of Texas at Austin, mimeo. p. 70-71. 
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status e a condição social eram atributos fundamentais para se conseguir vantagens na obtenção de 

empréstimo: quantia alta, juros inferiores ao da praça e prazos maiores para a quitação da dívida4.  

O Convento de Santa Clara do Desterro, por sua vez, acumulava capital cobrando dotes no 

momento da inserção de uma noviça e por meio de legado. Tais quantias depois eram redirecionadas 

ao mercado na forma de crédito. Tal como a Misericórdia, o Desterro concedia créditos a mutuários 

escolhidos, com juros inferiores aos cobrados na praça. Mesmo com todas as facilidades não foram 

poucas vezes em que tanto a Misericórdia quanto o Desterro tiveram dificuldades para receber o que 

havia sido emprestado ou mesmo os juros cobrados sobre a quantia. Por diversas vezes essas 

instituições tiveram que entrar na justiça para reaver o valor emprestado, resultando, em muitos casos, 

na perda do valor disponibilizado a crédito5. 

Segundo Russell-Wodd, isso ocorria porque as regras sobre as garantias dos empréstimos não 

eram seguidas, e para a historiografia do tema essa situação foi um dos motivos da queda brusca do 

peso das fontes institucionais de crédito realizadas a partir da década de 1760, sobretudo da Miseri-

córdia, como demonstra o quadro abaixo:  

 

Soma total dos empréstimos efetuados pela Santa Casa de Misericórdia de Salvador 

por década, 1751-1800. 

 

Década Montante 

1751-60 56:927$872 

1761-70 15:878$928 

1771-80 10:690$488 

1781-90 5:530$000 

1791-00 1:000$600 

 
Fonte: APEB, Judiciário, livros de notas do 1º. e 2º. Ofícios de Salvador (livros 90 a 139). 

 

No mesmo período, no entanto, cumpre destacar que a segunda maior instituição empresta-

dora entre os conventos e irmandades, o Convento de Santa Clara do Desterro, duplicou o montante 

                                                             
4 Cf. A.J.R Russel-Wood. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília: UnB, 1981.  
5 Cf. Anna Amélia Vieira Nascimento. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do Convento do Desterro da Bahia, 1677-1890. 
Salvador: Conselho de Cultura, 1994, passim.  
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de suas operações creditícias: durante o período de 1720-1760, a instituição foi responsável por 

23,23% dos empréstimos concedidos principalmente aos senhores de engenho, durante o período de 

1770-1810 esse percentual atingiu 47,75%. 

 

Percentuais de concessão de empréstimos pelo Desterro, 

na segunda metade do século XVIII. 

 

Década Montante em % 

1760-70 6,45 

1770-80 15,49 

1780-90 11,62 

1790-00 7,74 

1800-10 12,90 

1810-20 1,93 

 
Fonte: APEB, Livros de Notas dos Tabeliães 4-138; APUD, NASCIMENTO, p. 332. 

 

Muito embora a perda de proeminência dessas instituições nas operações de crédito ao longo 

da segunda metade do século XVIII tenha ocorrido pela falta de quitação das dívidas, pelo fortaleci-

mento do Juizado dos Órfãos como importante instituição emprestadora de crédito e pelo crescente 

fortalecimento de vários setores da sociedade soteropolitana da época nas operações de crédito, espe-

cialmente os negociantes, o que explicaria o Convento de Santa Clara do Desterro ter duplicado o 

montante destinado a crédito na mesma conjuntura? Para além de um maior controle metropolitano 

sobre as ações creditícias da Misericórdia no último quartel do século XVIII e a tentativa de criação 

de uma caixa de crédito na Bahia, a hipótese a esse respeito sugere a importância das ações de algumas 

abadessas clarissas do véu preto do Convento de Santa Clara do Desterro em acordo com alguns 

parentes, homens da administração local.  

De acordo com Ana Amélia Vieira do Nascimento, as religiosas do véu preto ingressavam no 

Desterro de maneira majestosa, até mesmo pomposa, pois a condição social de seus pais concentrava-

se no mais alto nível de riqueza6. Segundo Susan Soeiro, ao pleitear uma vaga, o pai da futura religiosa 

                                                             
6 Cf. Anna Amélia Vieira Nascimento. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do Convento do Desterro da Bahia, 1677-1890. 
Salvador: Conselho de Cultura, 1994.  
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tinha que contribuir com um vultoso dote, provar a idade da filha, que a mesma era batizada, de 

preferência na Sé, e tinha “sangue puro”. Depois de um ano de noviciado, cumpridas as exigências do 

Concílio tridentino, das inquisições dos arcebispos, da certidão de batismo, depois de serem submeti-

das à votação, recebiam a sentença apostólica, que conferia à jovem noviça o direito de receber o véu 

preto. Desse grupo de religiosas elegiam-se para um mandato trienal a maior autoridade do Desterro: 

as abadessas7.  

Ser abadessa significava uma autoridade indiscutível sobre as demais religiosas e grande res-

ponsabilidade pela ordem social e econômica do convento, por isso nunca o mais alto posto do con-

vento do Desterro foi pacificamente conquistado. As eleições eram acirradamente disputadas, con-

tando, muitas vezes, com a interferência de alguns quadros da administração local e com a estreita 

vigilância dos arcebispos da Bahia. Aliás, de acordo com a documentação, as interferências do poder 

local ocorriam também e principalmente no ingresso das religiosas ao Convento.  

As religiosas eram escolhidas pelo critério final dos arcebispos ou de seus representantes, mas 

seguidas vezes S.M. foi solicitada a interferir para a entrada de alguma religiosa mais influente social-

mente, motivada por sua família a ocupar o privilegiado lugar de véu preto. É o caso da discórdia 

ocorrida por volta de 1759, envolvendo José Pires de Carvalho, antigo Secretário de Estado, (avô do 

Secretário de Estado por ocasião de 1798), e sua irmã Maria do Sacramento, na ocasião abadessa do 

Desterro. O arcebispo havia representado contra as desarmonias e confusões no convento, ocorridas 

pelo provimento de um lugar vago de véu preto, originando-se subornos por parte do Secretário de 

Estado e de sua irmã abadessa8. 

Um grupo de religiosas apoiava a noviça de véu branco, Clara Custódia, filha de um alfaiate; o 

outro grupo apoiava a filha menor de idade de José Pires de Carvalho. O arcebispo, nessa ocasião, 

visitou o convento e foi recebido com hostilidade pela abadessa e desrespeito pelas religiosas, que se 

opunham à escolha do prelado por Clara Custódio. Não obstante S. M. ter mandado o arcebispo 

suspender o provimento do lugar de véu preto por tempo indeterminado e advertir que José Pires de 

Carvalho não se intrometesse nas eleições e pendências religiosas sob o mandato da abadessa sua irmã, 

a pendência foi resolvida um ano depois quando o filho do Secretário de Estado, José Pires de Carva-

                                                             
7 Cf. Susan Soeiro. The Social and the Economic Role of the convent: woman and nuns in colonial Brasil, 1677-1800. HAHR, may, 
1974, v. 54, nº. 1.  
8 Cf. Anna Amélia Vieira Nascimento, op.cit., pp. 118-119.  
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lho e Albuquerque e sua esposa d. Isabel Joaquina de Aragão conseguiram permissão do mesmo ar-

cebispo para que suas filhas Tereza Josefa Cavalcanti e Teresa Ana de La Penha Deusdará fossem 

recebidas em Santa Clara do Desterro de maneira solene e benção de hábitos à entrada de véu preto, 

assistidas pelo tio de ambas, o frei carmelita João Jesus Maria José.  

  Situações como essa fizeram com que os prelados ficassem vigilantes acerca do comporta-

mento pouco ortodoxo das religiosas do Desterro. O mais minucioso em sua vigilância foi d. Antônio 

de Corrêa (11º arcebispo da Bahia, 1780-1802), que por duas vezes intrometeu-se nas eleições do 

Desterro. Em uma delas, em 1786, terminado o período abacial de Margarida Josefa da Conceição, as 

religiosas inclinadas a um comportamento mais livre, resolveram eleger para a função de Abadessa, 

Catarina dos Anjos, famosa dentro e fora do convento por sua “relaxação”: só frequentava o coro uma 

vez por ano, na semana santa, e junto com as religiosas que a apoiavam abominavam as deliberações 

do Arcebispo d. Antônio de Corrêa que objetivavam o recrudescimento nos costumes monacais.  

Informado do intuito das religiosas insurretas, d. Antônio conseguiu um breve do cardeal nún-

cio para o impedimento da eleição do Desterro e a designação de uma abadessa de sua escolha9. Ana 

Amélia Vieira Nascimento afirma que Margarida Josefa da Conceição foi abadessa reeleita escolhida 

pelo prelado, no entanto no Livro de entrada das religiosas clarissas, Catarina dos Anjos aparece como 

abadessa eleita no período de 1786-1771. Além disso, no Livro de Notas do período há o registro de 

que a 24 de julho de 1771, o Secretário de Estado José Pires de Carvalho e Albuquerque e sua esposa 

d. Isabel Joaquina de Aragão celebraram uma escritura com a abadessa Catarina dos Anjos e as demais 

religiosas do Desterro, perpetuando anualmente seus sentimentos pios à Sant´Ana, através de uma 

festa solene na igreja do convento com música e senhor exposto. Para que a festividade fosse anual-

mente realizada, o casal outorgava aos cuidados da abadessa a quantia de 400$000 reis anuais para que 

suas devoções fossem perpetuadas10.  

Seja como for, a oposição desse grupo de religiosas ao arcebispo d. Antônio de Corrêa ocorria 

porque além dele ter sido o prelado que mais se dedicou à reforma e ao recrudescimento dos costumes 

monásticos do Desterro, ele passou a interferir e a denunciar as relações das abadessas do Desterro 

com a família de Secretários de Estado, os Pires de Carvalho e Albuquerque, que de acordo com suas 

cartas eram responsáveis por muitas das desordens ocorridas no convento11. Para o prelado, a maioria 

                                                             
9 Idem.  
10 APEB, livros de notas, 114, f. 75v.  
11 AHU_CU_CA, Baía, doc. 12142.  
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das religiosas não ia ao coro e somente umas dez ou doze assistiam a todos os atos da comunidade; 

algumas não compareciam ao coro nem na semana santa e nem em certas ocasiões rezavam o ofício 

divino. Além disso, todas queriam frequentar as grades e o mirante todos os dias, pela manhã e pela 

tarde, com licenças para a entrada de diversas pessoas, sobretudo no período das eleições quando a 

situação se agravava e vários homens da governação local eram recebidos na clausura12.   

Outra grande questão polêmica do Desterro, vista por d. Antônio Corrêa como um compor-

tamento abominável, era o número de escravas e servas presentes nas clausuras, mesmo com delibe-

rada proibição papal. De acordo com o relato encaminhado à d. Maria I, cada freira contava com 4 a 

6 cativas, de sorte que o número de escravas excedia o de 200, sendo as religiosas apenas 63. Entre 

elas, a me. Tereza Mariana do Livramento, irmã do Secretário de Estado José Pires de Carvalho e 

Albuquerque (1798), dispunha de oito escravas e um escravo um homem dos seis que viviam no 

convento13.  

Situação como essa fez com que o prelado intensificasse suas críticas em razão à desordem 

nos costumes com a presença desses escravos no Desterro, ao desperdício de despesas, à existência 

de tantas mulheres ociosas em um mesmo lugar, ocasionando falatório e vícios como os da preguiça, 

da vaidade, da gula e o pior deles: relações delinquentes entre elas, entre eles e entre todos14. Para além 

da oposição das religiosas do Desterro às críticas e às tentativas de reformas monacais de d. Antônio 

de Corrêa, a principal polêmica entre eles eram as “usurárias negociações”, nos termos do prelado, prati-

cadas pelas religiosas do Desterro.  

Várias correspondências foram trocadas entre o prelado e d. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre 

a má fé das religiosas nas transações creditícias, no que dizia respeito ao favorecimento de alguns 

quadros da administração local no final do século XVIII, em razão da relação de parentesco de alguns 

deles com as religiosas, especialmente as abadessas desse período, conforme relação abaixo: 

 

 

 

 

                                                             
12 Cf. Anna Amélia Vieira Nascimento, op.cit, pp. 152-153.  
13 APEB, Livro de Notas 5, folha 43, 43v.  
14 AHU_CU_CA, Baía, docs: 11516, 11603, 12103.  
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Relação das Abadessas do Convento da Santa Clara do Desterro da Bahia, final do século 

XVIII, irmãs do Secretário de Estado e Governo do Brasil. 

 

Abadessa Período 

Teresa Josefa do Paraíso 1793-1797/1797-1802 

Teresa Mariana do Livramento 1805-1808 

Mariana Francisca do C. de Jesus 1808-1811 

Antônia de Jesus Maria Entrou em 1796 e faleceu em 1805. 

 
Fonte: Anna Amélia Vieira do Nascimento, op. cit., p. 443 et seq. 

 

Em uma das críticas mais virulentas encaminhadas à metrópole, d. Antônio de Corrêa alertava 

d. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre a penúria em que se encontrava o Desterro no final do século 

XVIII, causada por transações econômicas como a que ele relatou ao ministro, ocorrida no ano de 

1759 e os processos pouco ortodoxos nas eleições das abadessas·. Naquele ano, as religiosas do Des-

terro arremataram o engenho Cazumba, do devedor inadimplente Baltazar de Vasconcelos Cavalcanti, 

pai da abadessa Catarina dos Anjos, anteriormente executado pela quantia de 7:400$400, e o venderam 

imediatamente a José Pires de Carvalho e Albuquerque (Secretário de Estado e Governo do Brasil) e 

sua esposa pela mesma quantia, em pagamentos iguais de 600$000 anuais. Contudo, prevaleceram a 

hipoteca e os juros sobre o Cazumba até sua quitação definitiva, ocorrida quase um século depois. 

Situação semelhante ocorreu com o engenho Brotas, adquirido em 1765 pelo Secretário de Estado, 

cuja dívida permaneceu sem quitação até 184415.  

Na carta denúncia encaminhada a d. Rodrigo de Sousa Coutinho, d. Antônio de Corrêa ques-

tionava a necessidade das facilitações do empréstimo e a consequente falta do pagamento anual das 

dívidas, adquiridas nas duas ocasiões em que os engenhos foram comprados, lembrando ao Ministro 

que se tratava de uma família muito rica, pois a maior negociação imobiliária ocorrida na Capitania da 

Bahia no ano de 1769, em uma década de baixíssimos negócios, envolveu a venda de um trapiche por 

30:000$000 efetuada por José Pires de Carvalho e Albuquerque e sua esposa, d. Isabel Joaquina de 

                                                             
15 Cf. Anna Amélia Vieira do Nascimento, op.cit, pp. 264-274. APEB, Livro do Tombo, 4º, f. 99. 
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Aragão, ao capitão e homem de negócio Teodósio Gonçalves da Silva e sua mulher d. Ana Luíza de 

Queirós e Silva16.  

Na lógica do prelado, com o dinheiro da venda do trapiche, com a herança do principal mor-

gado da Capitania da Bahia e o morgado dos Pires de Carvalho e Albuquerque, herdados pelo Secre-

tário de Estado e Governo do Brasil no final do século XVIII, a família tinha cabedal suficiente para 

quitar as dívidas contraídas com o Desterro por seus parentes para a compra dos dois engenhos. 

Ademais, d. Antônio de Corrêa afirmou a d. Rodrigo sobre a má vontade da abadessa Tereza Josefa 

do Paraíso em cobrar as dívidas do Secretário de Estado seu irmão, pois a seu ver as religiosas do 

convento estavam muito mais preocupadas em suas projeções pessoais nas alianças econômicas com 

seus parentes do que com a boa ordem moral e econômica do convento17.  

O prelado sugeriu que d. Rodrigo tomasse as mesmas medidas de 1774, quando o então arce-

bispo d. Joaquim Borges de Figueroa constatou a mesma situação de penúria e d. Maria I, na tentativa 

de sanar as despesas do convento, proibiu por Carta Régia que o número de religiosas do convento 

excedesse 50 e designou a criação de uma nova contadoria para a inspeção dos livros de contabilidade 

e a recuperação das finanças do Desterro, que só entrou em vigor na última década do século XVIII, 

sob a direção do procurador Manoel José Vilella de Carvalho, considerado pelo governador como um 

homem de boa fé no comércio e ajudante de ordens do governo junto com o Secretário de Estado 

José Pires de Carvalho e Albuquerque, alvo da denúncia do arcebispo e irmão das abadessas eleitas e 

reeleitas na época18.   

A demonstração contábil realizada naquela década foi visivelmente arranjada para demonstrar 

à Rainha que os negócios administrativos do convento estavam corretos, convenientemente geridos, 

em regulares condições financeiras, inclusive, para receber novas religiosas – para além de desviarem 

a vigilância do prelado e das autoridades régias sobre as transações financeiras do convento, a abadessa 

e o procurador prospectavam com a entradas de novas religiosas e a entrada de novos dotes para o 

acréscimo do patrimônio do Desterro, que podiam ultrapassar a quantia de 2:000$000.  

Como escrevera d. Antônio de Correa a d. Rodrigo de Sousa Coutinho, a situação do Desterro, 

no entanto, era outra, pois no decorrer dos anos a sangria dos capitais e dos juros não pagos e nem 

                                                             
16 Cf. Alexandre Vieira Ribeiro, op.cit.  
17 Cf. Anna Amélia Vieira do Nascimento, idem.  
18 Ibidem, p. 320.  
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cobrados, em razão da importância social de seus devedores, era de fato uma situação abusiva e extre-

mamente perniciosa para o equilíbrio das rendas e despesas do convento, tanto mais que o percentual 

de empréstimos efetuados pelo Desterro na última década do século XVIII diminuiu consideravel-

mente em relação à década anterior19. Razão pela qual em 1797, d. Rodrigo de Sousa Coutinho pediu 

esclarecimentos ao governador da Capitania da Bahia, d. Fernando José de Portugal e Castro, sobre 

as razões pelas quais as dívidas dos senhores de engenho com o Desterro não eram cobradas e nem 

executadas na justiça.  

O governador da Bahia, com sua peculiar ironia, afirmou a d. Rodrigo de Sousa Coutinho que 

prorrogar a quitação da dívida dos senhores de engenho por décadas não era novidade dos tempos e 

nem exclusividade da família Pires de Carvalho e Albuquerque, que S. M. tinha nas ações do então 

Secretário de Estado e Governo do Brasil, José Pires de Carvalho e Albuquerque, as mais pias de-

monstrações de fidelidade à Coroa. Tanto mais que d. Fernando lembrou a d. Rodrigo que no início 

de seu governo na Bahia, José Pires de Carvalho e Albuquerque emprestou a Real Fazenda a quantia 

de 123 mil cruzados; em 1796, o Secretário de Estado aparece como um dos que emprestou “gratui-

tamente” 20:000$000 para o preparo e expedição da Real Esquadra que estava no porto da Bahia para 

comboio; e em 1798 José Pires de Carvalho e Albuquerque aparece entre os que colaborou substan-

cialmente para o empréstimo de 3 milhões de cruzados aberto por edital público em 1797, embora o 

empréstimo não tenho atingido o montante exigido, pois de acordo com d. Fernando essa era prova-

velmente a quantia que circulava em toda a Capitania da Bahia20.  

O argumento do governador procurou demonstrar o impasse naquele fim de século das “usu-

rárias negociações” praticadas pelo Desterro com importantes senhores de engenho, pois cobrar e exe-

cutar essas dívidas na justiça poderia, como se viu, comprometer a produção para exportação da ca-

pitania da Bahia e, no limite, as finanças da própria Coroa que se beneficiava constantemente dos 

empréstimos gratuitos feitos por alguns dos maiores devedores do Desterro, como o próprio José 

Pires de Carvalho e Albuquerque. Para Anna Amélia Vieira do Nascimento, o Arcebispo não percebia 

que: 

 

                                                             
19 AHU_CU_CA, Baía, doc. 19194: “Officio do Arcebispo D. Fr. António Corrêa para D, Rodrigo de Sousa Coutinho, em que lhe 
presta varias informações sobre os conventos das freiras das freiras da Soledade e do Desterro. Bahia. 28 de fevereiro de 1799”.  
20 BN, Sessão de Manuscritos, MS-512, II, 33, 18, 74. 
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seria difícil a oposição a esse grupo, pois as próprias freiras estavam inseridas e enquadradas 
nessa sociedade, e delas dependiam. Eram seus próprios irmãos, pais, parentes que as asfixi-
avam, e tão conceituados socialmente que somente depois de suas mortes a administração 
do mosteiro aventurava-se nas cobranças e execuções. Vedados os caminhos da justiça para 
o recebimento das dívidas atrasadas, somente lhes restava o ingresso de novas religiosas para 
o acréscimo do seu patrimônio21.  

 

Talvez seja por essa razão que nenhuma medida tenha sido efetivamente tomada quanto ao 

pagamento das dívidas ao Desterro, e d. Fernando José de Portugal e Castro acabou apoiando os 

vários apelos das clarissas, sobretudo da abadessa do Convento, irmã de José Pires de Carvalho e 

Albuquerque, à D. Maria I, a fim de receberem mais religiosas para o crescimento do patrimônio do 

convento, através das dotações e adiantamento de legítimas. No entanto, o Conselho Ultramarino, d. 

Rodrigo de Sousa Coutinho e o próprio d. Antônio de Côrrea, insistiram na necessidade de reformar 

os conventos e, sobretudo, no número limitado de religiosas nos conventos, especialmente no Des-

terro, sob a argumentação de que com a desordem do Desterro não haveria meios de sustenta-las22.  

A questão do impasse era se a entrada de novas religiosas no Desterro significaria o aumento 

do percentual dos empréstimos concedidos, pois no período do arcebispado de d. José Botelho de 

Matos (1741-1760), quando entraram 49 freiras, o percentual dos créditos registrados não passou de 

15,46% do total dos empréstimos a juros realizados pelo Desterro. Em compensação, nos arcebispa-

dos de d. Manuel de Santa Inês, de d. Joaquim Borges de Figueiroa e do próprio d. Antônio de Correa 

(1762-1802) o percentual de empréstimos cresceu consideravelmente com a entrada de apenas 12 

religiosas: 41,30% em quarenta anos23.  

O argumento a favor da entrada de novas religiosas no Desterro, de d. Fernando José de 

Portugal e Castro, baseou-se no fato de o mercado de crédito baiano ser altamente concentrado24, e 

que a questão não era o número de novas religiosas, mas o nível social delas, pois no arcebispado de 

d. Antônio de Corrêa, das quatro novas religiosas que entraram no Desterro, a que deu entrada em 

1796, era outra irmã do Secretário de Estado e da abadessa do convento, Antônia de Jesus Maria.  

Além disso, cumpre destacar que corroborou para o posicionamento de d. Fernando José de 

Portugal e Castro a favor das clarissas do Convento do Desterro a intransigência do Arcebispo da 

Bahia em relação às reformas monacais e às “usurárias negociações”, que desagradava cada vez mais o 

                                                             
21 Anna Amélia Vieira do Nascimento, op.cit., pp. 321-322.  
22 Idem, pp.330-332; AHU_CU_CA, Baía, 19535, 19536 e 19537. 
23 Idem.  
24 Cf. Maria José Mascarenhas Rapassi, op.cit.  
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governador da capitania da Bahia, o Secretário de Estado e Governo do Brasil e outros importantes 

homens da administração local, que desejavam que ao menos uma de suas filhas fosse para o convento 

de maior prestígio social e econômico da capitania da Bahia.  

Em 1799, d. Antônio Correa recusou a entrada de Anna de Amorim e Castro, filha do Juiz de 

Fora da Vila de Cachoeira, Joaquim de Amorim e Castro, no Convento do Desterro, encaminhando-

a ao Convento de Nossa Senhora da Lapa25. No mesmo ano, d. Antônio de Correa criticou a medida 

de d. Fernando em estabelecer um hospital no edifício do antigo colégio dos Jesuítas, que ele pleiteava 

para a instituição de um Seminário26 e tentou interceder sobre a pena dos acusados do crime de sedição 

deflagrado em agosto de 1798, e nas graças e honrarias que os denunciantes deveriam receber27.  

As posturas do Arcebispo da Bahia foram determinantes para que d. Fernando José de Portu-

gal e Castro se empenhasse em convencer as autoridades régias sobre a necessidade premente de se 

autorizar a entrada de novas religiosas para a boa economia do Desterro. Assim, a despeito das tenta-

tivas de reforma do arcebispo apoiado por d. Rodrigo de Sousa Coutinho, o governador da capitania 

da Bahia novamente saiu-se vitorioso dessa disputa política, pois a coroa portuguesa autorizou a en-

trada de novas religiosas em 1799. Após o falecimento de d. Antônio de Corrêa, em junho de 1802, 

nos livros de entradas das religiosas do Desterro, somados os anos da Sé vacante com os do arcebis-

pado de d. José de Santa Escolástica, 1802-1814, durante boa parte do mandato abacial das irmãs de 

José Pires de Carvalho e Albuquerque, deram entrada no Desterro 26 novas religiosas. Década na qual 

o Desterro quase duplicou o percentual de concessão de empréstimos: 1790-1800: 7,74%, 1800-1810: 

12,90%. 

Algumas dívidas das principais famílias de senhores de engenho levaram até 196 anos para 

serem quitadas, sendo que em alguns casos não há registro nem do pagamento dos juros da dívida. 

Uma das razões para essa situação, como se viu, é o fato de a maioria dos mutuários terem relações 

                                                             
25 AHU_CU_CA, Baía, doc. 19536. “Officio do Arcebispo D. Fr. António Corrêa para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a admissão 
de educandas e recolhidas nos conventos de religiosas, informando acerca da entrada de D. Anna de Amorim e Castro para o de N. S. da 
Lapa. Bahia, 4 de novembro de 1799”.  
26 AHU_CU_CA, Baía, docs. 19474-19475: “Officios (2) do Arcebispo D. Fr. António Corrêa para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
no qual se refere á resolução do Governador de estabelecer um hospital no edifico do antigo Collegio dos Jesuítas, anteriormente destinado a 
Seminário, cuja fundação diz ser absolutamente necessária. Bahia, 21 de setembro de 1799”.  
27 AHU_CU_CA, Baía, doc. 19222: “Officio do Arcebispo D. Fr. António Corrêa para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em que se refere 
á devassa a que procedera por causa da denuncia do Padre José da Fonseca Neves, contra o cirurgião Cypriano Barata e Marcellino António 
de Sousa, que accusava de libertinos e diffamadores da religião. Bahia, 23 de março de 1799”. AHU_CU_CA, Baía, doc. 19223: “Officio 
do Arcebispo D. Fr. António Corrêa para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em que se refere ás devassas a que se procedera contra vários 
indivíduos accusados de publicarem folhetos sediciosos e tramarem uma conspiração, ao seu julgamento e ás recompensas que se deveriam conceder 
aos denunciantes Joaquim José da Veiga e Joaquim José de Sant´Anna”. 
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de parentescos com as religiosas, tornando o mercado de crédito baiano altamente concentrado, pois 

qualquer pessoa podia pedir crédito, mas poucas conseguiam de fato. A documentação demonstra que 

dos 10% dos maiores empréstimos efetuados da segunda metade até o final do século XVIII (setenta 

e nove), vinte e oito foram realizados por instituições como a Misericórdia e o Desterro28. 
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RESUMO: Trata-se de artigo que busca analisar a transição dos sistemas Concelhios, fundado numa 
organização senhorial e disciplinado, basicamente, em Cartas de Forais, para o sistema constitucional, 
consubstanciado nos auspícios liberais em Portugal, a partir da Revolução de 1820. Com base na mu-
dança dos sistemas serão analisadas questões acerca da compatibilização dos Forais ao regime consti-
tucional, a manutenção da oligarquia no processo de formação política e a eficácia do poder da mo-
narquia Constitucional. 
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THE COMPATIBILITY OF THE CONCELHIO AND CONSTITUTIONAL SYSTEMS 

BETWEEN 1820 AND 1842 IN PORTUGAL 

 
ABSTRACT: This article aims at analyzing the transition from Concelhio systems, founded in a 
manor organization, in which the discipline was basically derived from Forais Letters, to the 
constitutional system, consolidating the liberal auspices in Portugal from 1820 Revolution. Based on 
this changing in the systems,  questions about the compatibility between the Forais and the 
constitutional regime will be discussed, as weel as the maintenance of  district council oligarchy in the 
process of  political formation process and the effectiveness of  the constitutional monarchy power. 
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Introdução 

 

 presente estudo tem por escopo abordar o tema da formação e estruturação do 

poder político dos Concelhos no período pós Revolução Liberal de 1820 até o 

final da vigência da Constituição de 1838 (janeiro de 1842) em Portugal, visto que 

é um período de transição de um sistema regido por privilégios pessoais e Cartas de Forais, passando 

a um modelo alicerçado em Constituições que primavam pela legalidade e igualdade. 

Cabe demarcar ainda que a eleição de três Constituições diferentes se justifica, em face que 

primeira foi de fato um marco temporal e ideológico (ascensão do liberalismo), mas de duração efê-

mera. Quanto as outras duas decorre do simbolismo da expressão dos polos de ideológica política 

antagônicos que marcaram, sobretudo, a primeira metade de século XIX, através da alternância no 

poder e reedições das Constituições em Portugal. 

Seguindo os cortes estabelecidos, passamos a abordar as problemáticas de forma transversal 

aos 3 períodos que marcaram o início do pensamento liberal português. Sendo assim, a primeira ques-

tão que se levanta se seria a possível compatibilização dos dois sistemas distintos dos Forais e da 

Constituição, uma vez que o primeiro parte de uma lógica dos privilégios e poder pessoal, enquanto 

o segundo tem como princípios basilares a liberdade, igualdade e fraternidade. Logo, numa análise 

precipitada e lógica, haveria uma certa incompatibilidade entre eles. 

Outra questão correlacionada a temática anterior que merece ser equacionada busca tratar a 

estrutura oligárquica do poder local, a partir, marcadamente, das idades medieval e moderna. Então, 

dentro da linha liberal e constitucional, levantamos a questão de como ocorreu o processo e formação 

político administrativo concelhia no início do século XIX. A terceira e última problemática levantada 

concerne sobre a eficácia do poder da monarquia constitucional sobre o poder local, uma vez que 

partimos da premissa de um maior protagonismo na figura do monarca e a tendência a centralização 

do poder que se viu nos séculos anteriores. 

É importante salientar que as legislações produzidas na época, assim como os debates das 

Cortes Constitucionais, serviram de fonte primária para abordagem e resoluções das indagações. Por 

oportuno, trataremos as fontes através de uma análise extensiva sobre o seu conteúdo confrontando 

com a diretriz política vigente. Além disso, como não se poderia deixar de fazê-lo, também envereda-

remos por uma abordagem comparativa, visto que são fontes organicamente e de finalidades similares. 

O 
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Contudo, há que se observar que, partindo de uma análise mais geral e abrangente do assunto, deixa-

mos de fazer uma verificação pormenorizada posto que cada município possui uma estrutura, relações 

sociais e interesses próprios. Nesse caso, os resultados poderiam desaguar em algumas nuances dife-

rentes, em face a heterogeneidade entre os Concelhos. 

Portanto, como podemos observar, as questões a serem abordadas atravessam o período 

eleito, dentro de uma aparente contradição, e gravitam questões centrais da formação dos Concelhos 

e do poder local e a maior centralização régia. Assim, as fontes eleitas permitirão auxiliar e a apresentar 

indícios, ainda que mínimos, sobre as problemáticas apontadas, inclusive, podendo, a posteriori, numa 

análise mais aprofundada, ser melhor confrontada através de uma visão particularizada de cada Con-

celho com o poder régio. 

 

Panorama político durante as Constituições de 1822, 1826 e 1838 

 

Os Concelhos, desde suas origens, independente se a vinculação fosse régia, senhorial, conce-

lhia ou clerical, eram formas de organização das cidades e vilas e, como tal, gozavam de grande auto-

nomia administrativa. Contudo, como o passar do tempo e um maior protagonismo real, a tendência 

foi de uma maior intervenção régia sobre o poder local. A instituição das funções dos Juízes de Fora 

e dos Corregedores, as Inquirições régias ou uma maior concessão de Cartas de Foral régias, desta-

cando-se nesse caso a figura D. Afonso III, são exemplos da intervenção real nas relações de poder 

concelhio. Portanto, é importante frisar que o rei perseguiu um maior controle das suas terras e dos 

seus súditos, impondo sobre eles a sua autoridade. 

Essa tendência centralizadora medieval também se fez sentir na época moderna com a adoção 

da reforma dos Forais e a outorga de novos com D. Manuel II. Entretanto, na época das luzes, essa 

estrutura Concelhia vai sendo considerada “opressora” e “vexatória”1. As práticas concelhias adotadas, 

consequentemente, eram vistas como um entrave à construção “econômica do espaço nacional”2. 

A Constituição de Cádiz de 1812 foi um grande impulso ao pensamento liberal, tanto que a 

futura Constituição portuguesa terá ela como sua base inspiradora. Mas o pensamento liberal não 

                                                             
1 COELHO, Maria Helena da Cruz e MAGALHÃES, Joaquim Romero de. O Poder Concelhio. Das origens às cortes constituci-
onais. Notas da história social. Coimbra: Centro de Estudos e Formação Autárquica, 1986, p. 57 
2 Idem ibidem, p. 58.  
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estava só no campo teórico, ele for externado de forma violenta em 1818 com o movimento conhe-

cido como Sinédrio. Nesse caminhar, a Revolução Liberal de 1820 já se fazia sentir. Então, sob os 

auspícios iluministas e liberais, em 24 de agosto de 1820, na cidade do Porto ocorreu um levante contra 

o modelo de organização tido como arcaico e já considerado pelo Rei D. João VI em 1810 como um 

“pezo intolerável”3 ao se referir sobre os Forais, bem como contra a opressão da ocupação inglesa e 

a crise econômica e comercial que o país atravessava, constituindo um novo governo sob a bandeira 

liberal e clamando por uma Constituição Política para o país. Contudo, há que se destacar que a nova 

organização política, não significava uma ruptura por completo, pois a monarquia não era objeto de 

reforma, mas sim buscava-se a adequação daquele regime de governo às “luzes do século”4.  

Todavia, o movimento revolucionário de 1820 não era uno em si. A solidariedade estava ads-

trita a ruptura do regime opressor do feudalismo e a adoção do liberalismo. Com o sucesso da Revo-

lução e a ascensão ao poder, a unidade veio abaixo e se revelavam as divergências intrínsecas ao mo-

vimento. Existiam aqueles que defendiam uma versão mais radical com a adoção plena do liberalismo, 

nos termos da Carta de Cádiz, no entanto, havia outros, também liberais, com um pensamento mais 

conservador, logo menos reformista. A questão em debate estava em torno da quantidade de poder 

que o rei deveria ter: a ala mais liberal defendia uma mera representação simbólica, enquanto os con-

servadores defendiam que o rei deveria manter poderes amplos e uma maior capacidade de gestão do 

reino. Essa oscilação na discussão, desaguou na “Martinhada” em 11 de novembro de 1820, em que 

revoltosos da ala liberal mais radical, percebendo que perdiam espaço para os conservadores, se le-

vantam para tentar se opor, contudo, foram contidos e presos5. 

Percebe-se, então, que a formulação da Constituição de 1822 foi marcada por uma divisão do 

próprio movimento revolucionário e não por uma ruptura completa como o sistema anterior, mas, 

como dito, uma adequação do modelo Concelhio com o constitucional, preservando os poderes régios 

e garantindo a liberdade individual. A consequência disso foi uma baixa produtividade legislativa, prin-

cipalmente sobre os pontos que permitiram regular aquele pensamento liberal externa na Constituição 

e neutralizar as práticas até então vigentes. Sendo assim, a Constituição de 1822 não foi capaz de diluir 

                                                             
3 Carta Régia de 07 de março de 1810. Disponível em <http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/11/24/p892>. Aces-
sado em 12-12/2015. 
4 http://www.iscsp.ulisboa.pt/~cepp/manifestos_de_1820.htm. Acessado em 07-12-2015. 
5 MARQUES, A. H. Oliveira. História de Portugal. Volume III Das Revoluções Liberais aos nossos dias. 13ª ed. Lisboa: Ed Pre-
sença, 1998, p. 19. 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/11/24/p892
http://www.iscsp.ulisboa.pt/~cepp/manifestos_de_1820.htm
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as questões internas, pelo contrário, levou a um maior acirramento dos debates, o que ocasionou 

fragmentação do pensamento liberal e conflitos internos. 

A fragilização dos liberais fez com que os monarquistas mais conservadores ganhassem força 

novamente e retornassem ao poder. Em maio de 1823, é proclamada a Restauração. O rei D. João VI, 

embora primeiramente alinhado ao movimento liberal jurando inclusive as bases da Constituição de 

1822, adota uma filosofia mais moderada prometendo reformar a Constituição de 1822. Era um re-

torno há uma centralização do poder na figura do Rei6. Somente em 26 de abril de 1826 a nova Carta 

Constitucional é outorgada pelo Rei, trazendo em seu bojo uma inovação do Poder Moderador atri-

buído ao rei e tinha a função de harmonizar os outros poderes do Império. Além disso, simbolizando 

a tônica conservadora e um maior controle, a Câmara dos Pares seria composta por membros “vitalí-

cios e hereditários, nomeados pelo Rei, e sem número fixo” (artigo 39 da Constituição de 18267), 

cabendo a revisão dos projetos votados na Câmara dos Deputados. Ficava, assim, nítida a intenção 

centralizadora do poder8 que levará a repercussão no âmbito municipal. 

Cabe salientar que a Carta de 1826 teve vigência um pouco mais longa que a anterior, uma vez 

que com a ascensão de D. Miguel ao trono, ainda que na condição de regente, permitiu que ele, com 

apoio de países de governos absolutistas (Inglaterra, França e Áustria), dissolvesse as Cortes e tornasse 

em 1828 rei absoluto. Era o retorno de um modelo absolutista em Portugal. 

A partir de 1831, com a invasão pelos liberais exilados a ilha dos Açores e depois em 1832 no 

continente, deu-se início a Guerra Civil em Portugal que se estenderia até 1834. Iniciava-se um período 

de grave crise, em face as disputas dos liberais, tido como invasores, contra os monarquistas que 

estavam no poder. Somente com a convenção de Évora Monte, ocorrida em 26 de maio de 1834, foi 

posto termo a luta entre monarquistas e liberais. 

Com a volta ao poder dos liberais, era restituída a vigência da Constituição de 1822 e convo-

cada nos Cortes Constitucionais9 para a as modificações e adequações que o novo cenário político 

                                                             
6 Idem ibidem, pg. 22. 
7 <http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CartaConstitucional.pdf. Acessado em 07-12-2015>.  
8 Op. cit., p. 23. 
9 Decreto de 10 de setembro de 1836 - “Tendo Eu Concordado com às representações, que acabam sendo Me ser feitas 
por grande numero de Cidadãos, e Attendendo a outras claras demonstrações da opinião Nacional a favor do restabeleci-
mento da Constituição politica da Monarchia, de 23 de Setembro de 1892 , com às modificações que as circunstancias 
fizerem ncesssárias: Sou Servida declarar em vigor a dita Constituição, e Mandar que immediatamente se proceda na fórma 
delia á reunião das Cortes Geraes da Nação Portuguezas, a cujos Deputados além das faculdades ordinarias se outorguem 
os poderes precisos para fazerem na mesma Constituição as modificações que ás mencionada Cortes entenderem conve-
nientes”. Disponível em <http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/16/88/p12>, acesso em 07-12-2015. 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CartaConstitucional.pdf.%20Acessado%20em%2007-12-2015
http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/16/88/p12
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impunha. Nota-se que tal fato somente ocorreu em 1836, demonstrando que entre 1834 e 1836 o 

governo ainda adotava uma postura de centro-direita apoiada por comerciantes, cléricos e aristocratas. 

Somente com Manoel Passos e a convocação de novas eleições um governo mais liberal assumiu. Há 

que se destacar que esse novo governo, embora com pensamento liberal, deixava aquele viés mais 

extremado e adotava uma posição mais abrandada10. 

É por óbvio que esse processo de transição do regime monárquico feudal para o monárquico 

constitucional teve repercussões estruturais no âmbito local.  As tendências centralizadoras já vistas 

no período feudal com a criação dos cargos de Corregedor e Juiz de Fora e a Reforma do Forais 

realizadas por D. Manuel continuam durante o regime constitucional, contudo, é preciso analisar esse 

contínuo para determinar as suas eventuais oscilações. Além disso é preciso perceber o impacto que 

a Constituição e as legislações régias tiveram no âmbito local, a fim de determinar a construção do 

novo modelo municipal que se formava. 

 

A compatibilização dos Forais com o modelo Constitucional 

 

Os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade são as bases do liberalismo esculpidos, 

sobretudo, nos ideais da Revolução Francesa. Logo é natural pressupor que a Revolução Liberal no 

Porto de 1820 também trouxesse em seu bojo os mesmos princípios, uma vez que o mesmo pensa-

mento alicerçou o movimento em Portugal. Assim tanto foi que as Bases da Constituição de 1822, 

reconhecidas pela regência do reino através do Decreto de 13 de março de 1821 e juradas pelo rei D. 

João VI, traziam 37 princípios inspirados no liberalismo que serviriam como marco inicial para cons-

trução de uma Constituição e rompimento com o sistema político então vigente. Destaca-se, logo no 

primeiro princípio disposto no Decreto, a consagração da “liberdade, segurança e propriedade de todo 

o cidadão”11. 

Contudo, há que se observar que houve um certo distanciamento do pensamento liberal que 

precipitou a revolução daqueles que realmente esculpiram a Constituição de 1822. Aquele rompimento 

com o modelo anterior na verdade não ocorreu como poderia se imaginar. A Junta Provisional do 

Governo Supremo do Reino, criada em setembro de 1820 para governar interinamente o Reino e 

                                                             
10 Op. Cit. p. 33. 
11 Decreto de 13 de março de 1821. Disponível em <http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/7/p36>, acessado em 
08/12/2015. 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/7/p36
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convocar as Cortes Constitucionais, já tinha anunciado, através de um manifesto em dezembro do 

mesmo ano, que aquilo que se pretendia na verdade não era uma inovação, mas uma restituição das 

instituições corrigidas, sob os preceitos das luzes do século e do mundo civilizado12. 

A partir das diretrizes estipuladas pelo Poder Constituinte foi previsto na Constituição de 1822 

que o poder local seria regido pelos Concelhos e em todos os Povos haveria um Câmara. Era um 

presságio da manutenção da estrutura Concelhia anterior, permitindo que cada povoado tivesse a sua 

Câmara, independente de haver ou não estrutura para tanto. A estrutura do poder local não será alte-

rada substancialmente como se verá na reforma de Manuel Passos em 1836 com a supressão de grande 

número de Concelhos13. Cabe mencionar que o texto constitucional disciplinou que as Câmaras seriam 

compostas por Vereadores, Procuradores e Escrivão, sendo os dois primeiros eleitos anualmente e de 

forma direta, enquanto o terceiro seria nomeado. Também atribui a competência à Câmara criar as 

posturas e leis municipais, promover a agricultura, o comércio, a indústria, a saúde pública, primeira 

educação, obras públicas e todas as comodidades do Concelho além é claro de fiscalizar a cobrança e 

remessa de rendimentos e cobrar e despender rendimentos do Concelhos14.  

Muito embora as previsões constitucionais estarem bem definidas, o acirramento das diver-

gências políticas dentro do grupo liberal era significativo, pois como já referido inclusive deu ensejo a 

um levante armado conhecido como “Martinhada” em 11 de novembro de 1820.  Esse acirramento 

do conflito interno pelos liberais, logo em seguida, veio somar os adeptos de um monarquismo mais 

conservador, com um apelo forte na centralização do poder nas mãos do Rei. A consequência desse 

embate político foi uma falta de regulamentação e adequação dos preceitos constitucionais. O Parla-

mento eleito durante a vigência da Constituição de 1822, principalmente no que concerne ao Poder 

Local, teve baixa produtividade legislativa, deixando em vigor institutos então tidos como atrasados 

do sistema Concelhio anterior. 

                                                             
12 “O que hoje pois querem, e desejão não é uma innovação, é a restituição de suas antigas e saudáveis instituições corrigidas e applicadas segundo 
as luzes do século e as circunstâncias políticas do mundo civilizado; é a restituição dos inalienáveis direitos que a natureza lhes concedeu, como 
concede a todos os povos; que os seus maiores constantemente exercitaram e zelaram, e de que somente há um século foram privados, ou pelo 
errado systema do governo, ou pelas falsas doutrinas com que os vis aduladores dos principes confundiram as verdadeiras e sãs noções de direito 
público. As Côrtes e a Constituição não são cousa nova n'estes reinos: são os nossos direitos e os dos nossos pais” (Manifesto da Junta 
Provisional do Governo Supremo do Reino, de 15 de Dezembro de 1820). <http://legislacaoregia.parla-
mento.pt/V/1/72/115/p827>, acessado em 08-12-2015. 
13 Decreto de 06 de novembro de 1836 – estabelece o número de 351 Concelhos, suprimindo e absorvendo regiões con-
celhias em outros. 
14 Artigos 219 a 223 da Constituição de 1822. 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/72/115/p827
http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/72/115/p827
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Com a ascensão ao poder de um grupo mais conservador, coube ao rei D. João VI outorgar a 

Constituição de 1826 com conteúdo nitidamente mais centralizador do poder, contrariando aqueles 

princípios mais liberais estampados nas Bases da Constituição de 1820 e na Constituição de 1822. O 

retrocesso ao modelo político se fez sentir logo no Alvará de 05 de junho de 1824 que declarava nula 

todas as inovações, leis e decretos emanado pela Corte anterior até que se faça o devido exame para o 

bem do povo, tão pouco deixa de revogar os Forais restituindo a sua eficácia e conservando-os intei-

ramente no seu estado antecedente15. 

Com o advento da Carta de 1826 ficou consignado nos artigos 133 e seguintes que em todas 

as Cidades e Vilas haveria Câmaras, às quais competirá o exercício do Governo econômico e munici-

pal. Além disso, deixou as atribuições das Câmaras eleitas a ser disciplinada de forma mais pormeno-

rizada por uma lei ordinária. Mais uma vez, se faz pressupor a extinção dos Forais visto a sua incom-

patibilidade com os primados da legalidade e o exercício do poder pela Câmara, entretanto, não foi o 

que aconteceu. O governo, mesmo considerando os Forais um modelo odioso, no Decreto de 01 de 

junho de 1826 estabeleceu, logo no seu preâmbulo, que se torna “indispensável diminuir ao menos 

este gravame quanto seja possível, e prescrever regras certas, e claras, que substituirão a confusão, 

quais infinita variedade daqueles antigos titulos”16 (grifo nosso). 

Somente 13 de agosto de 1832 foi decretada extinção de direitos reais sobre os bens doados 

pelo Rei e outros direitos sobre a terra17. Mas observa-se que essa lei foi promulgada durante o reinado 

                                                             
15 Alvará de 05-06-1824. “Art. 1º - São nulas, e nenhum efeito todas as inovações, decretos e leis emanadas das referidas 
Cortes, como destituídas de toda a Autoridade, Poder Soberano e Legislativo; Art. 2º - Permanecem em todo o seu vigor 
os decretos e leis que depois de restituído a plenitude dos direitos da Minha Soberana, mandei publicar, em virtude do 
sobredicto exame, sobre alguns dos objetos, de que se havia tratado nas mencionadas Cortes; Art. 5º - Em que não dou 
as providências, que me proponho dar com brevidade sobre a reforma dos “Foraes”, como prometi na Minha Carta Régia 
de 07 de Março de 181015, que desastrosos tempos não tem permitido que se realizasse até o presente, e que depende da 
mais bem mediata combinação dos interesses particulares com o interesse público, e com os Sagrados Direitos de propri-
edade, que sou obrigado a manter, e a defender: Ficam os mesmo “Foraes” restituídos, e conservados inteiramente no seu 
estado antecedente as inovações despóticas e desorganizadoras, que a este respeito fizeram as sobreditas Cortes. Quanto 
aso direitos “Banes” deverão considerar-se inteiramente suprimidos, em quanto a este respeito destes não der providências, 
que me parecem mais justas” (grifo nosso). Disponível em <http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/52/p32>, 
acessado em 08-12-2015. 
16 Decreto de 01 de junho de 1822. Disponível em <http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/7/p217>, acessado em 
08-12-1822. 
17 Decreto 13-08-1832, “art. 3° - As Doações feitas pelos Reis deste Reino de Bens chamadas da Coròa, de Bens da 
Fazenda Pública, de Direitos chamados - _ Direito Reaes -  do gôso exclusivo de Bens destinados ao uso geral, e comum 
dos habitantes, os Foraes dados ás Terras do Reino, ou pelos Reis, ou pelos Donatários, e os Fóros, Pensões, Quotas, 
Racções certas, e incertas, Laudemios, Uctuosas, e mais Direitos, e Prestacões de qualquer denominação, que sejam im-
postas pelos Reis, ou pelos Donatarios em virtude de suas respectivas Doacões, ou pelos Foraes, ainda que estejam redu-
zidos a Emprasamentos, ou a Censos, são por sua natureza revogáveis”. Disponível em http://legislacaoregia.parla-
mento.pt/V/1/12/7/p217. Acessado em 08-12-2015. 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/52/p32
http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/7/p217
http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/7/p217
http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/12/7/p217
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de D. Miguel, o que poderíamos presumir que, como adepto de um monarquismo conservador de 

cunho absolutista e a quem não atribuía legitimidade ao trono por parte do rei D. João VI, não seria 

de todo absurdo imaginar que o poder local se manteve inalterado, ainda regido por antigas práticas 

previamente existentes as Constituições. Tanto se faz supor que os poderes locais e o regime dos 

Forais ainda permaneciam eficazes que foi necessário publicar outra lei, mais de 25 anos depois da 

Revolução Liberal no Porto, para confirmar, declarar, ampliar ou revogar disposições acerca da extin-

ção dos Forais previstas no Decreto de 1832 antes mencionado18. 

 

A manutenção das Oligarquias no processo de formação política administrativa 

Concelhia entre 1822 e 1842 

 

Desde o fim do século XV, o modelo de organização do poder e administração local já havia 

universalização dos Concelhos19, aderindo a um modelo de estrutura concelhia, apesar de algumas 

variações, de acordo com a complexidade de cada Concelho. Sendo certo que nesse modelo Concelhio 

o poder era atribuído a poucos, muito embora Nuno Gonçalo Monteiro lembra que essa elite não era 

“uma categoria uniforme, revestiam uma enorme diversidade quanto ao seu rendimento e estatuto 

nobiliárquico”20, mas “até o fim do século XVIII o cume da hierarquia definida pela monarquia per-

maneceu virtualmente encerrado”21. A literatura se referente a essa estratificação social do poder numa 

oligarquia com relações sociais “endogâmicas” 22, impedindo ou dificultando o acesso, a fim de manter 

o seu estatuto econômico social.  

                                                             
18 Lei 24-06-1846, art. 3° - “è confirmada e fica subsistindo a extinção de todos os direitos territoriais, de todos os direitos 
banaes, de todos os serviços pessoaes, de todas as quotas, censos, fóros, julgadas, eiradegas, teigas de Abraham, direitos 
de pastagens, rações certas oui incertas, laudêmios, luctuosas, e quaisquer obrigações, ou prestações de qualquer denomi-
nação que sejam, impostas pelos Reis deste Reino, ou pelos Donatarios da Corôa, como taes, por casrtas de foral, de couto 
e honras, ou por outro qualquer titulo genérico, auinda quando estas obrigações, ou prestações, se achem convertidas 
posteriormente em titulo especial”. Art. 16° -  Fica subsistindo a revogação de todos as Doações Regias e alcaidarias móres, 
senhorios de terra, honras, coutos e padroados de jurisdicção civil ou criminal, de treças dos Concelhos, de sizas, dizimas, 
ou portagens, e de quasquer outros direitos políticos, juridiccionaes, administrativos, fiscais ou territoriais”. Disponível em 
<http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/23/105/p100>, acessado em 08-12-2015. 
19 OLIVEIRA, César (Coord.). História dos Municípios e do Poder Local dos fins da Idade Média à União Européia. Temas e 
Debates, 1996, p. 31. 
20 MONTEIRO, Nuno Gonçalves. Elites locais e mobilidade social em Portugal nos finais do Antigo Regime. Análise Social, vol 
XXXII (141), 1997 (2°), p. 367. 
21 Idem ibidem, p. 368. 
22 Op. Cit. p. 56. 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/23/105/p100
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Estabelecida essa premissa oligárquica até o século XVIII, passamos a analisar as Constituições 

para analisar o acesso, principalmente as funções da vereação no Concelhos. A Constituição de 1822 

realmente alargou o leque de acesso ao cargo definindo que são elegíveis, por exemplo, os maiores de 

25 anos, residente há 02 anos no Concelho, com “honesta subsistência” e desocupado de emprego 

incompatível com o cargo, conforme o artigo 222. Percebe-se que a questão do analfabetismo e o 

critério censitário não foram fixados no texto constitucional, apenas fazendo uma referência subjetiva 

a “honesta subsistência”. 

Inobstante a diminuição do rigor legal para acesso ao cargo de Vereador há que se perceber 

nos debates das Cortes Constitucionais de 1822 que há uma contumaz dificuldade de se eleger pessoas 

aptas23 ao exercício das funções da vereação, chegando ao extremo de afirmar que em determinados 

municípios não haveria gente capaz. O debate girava no entorno se seria ou não caso da supressão de 

determinado municípios e sobre a divisão do poder administrativo e econômico entre Concelhos em 

duas categorias, uns cabendo o poder econômico e a outros, na cabeça, o poder administrativo24. 

Percebe-se que a não se procura mudar o status quo, com a supressão das câmaras, como também 

estabelecer uma possível hierarquização entre os Concelhos, criando uma certa competitividade, visto 

que poderia haver a concentração do poder (administrativo) em uns, em detrimento dos outros25. 

                                                             
23 “não haver pessoas bastantes, que tenhão conhecimentos necessarios, á testa desta administração; se nas terras grandes 
succede que as camaras não fazem o seu officio, nas terras pequenas ainda isto succede mais; e daqui se vê, que de todas 
as camaras de concelhos, mui poucas deixão de ser compostas de homens inteiramente rusticos, e ignorantes que não 
fazem idéa alguma do que seja governo municipal, e economico. Nas terras grandes pouco melhor vão as cousas, mas 
sempre vão alguma cousa melhor: o modo porque hão de fazer-se as eleições das camaras para o futuro, não ha de fazer 
com que os homens de repente saião muito habeis, instruidos, e versados nestes conhecimentos. Em consequencia parece, 
que as taes camaras pequenas seria uma cousa não só inutil, mas prejudicial aos povos” (Cortes Geraes e Extraordinarias 
da Nação Portugueza, n° 031, de 08-03-1822, pg 410-411. Disponível http://debates.parlamento.pt/cata-
logo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08, acessado em 09-12-2015). 

24 “...he conveniente se multiplique o numero das camaras, que não falte este estabelecimento nas terras em que houver 
mais de duzentos fogos; mas por isso mesmo que devem multiplicar-se, até mesmo em terras, em que não haja numero 
sufficiente de pessoas instruidas, e ás quaes se deva confiar a parte mais importante no governo administrativo, eu fui de 
opinião que devia separar-se o governo economico, do governo administrativo; que o economico deveria pertencer a todas 
as camaras, e em todas e quaesquer povoações que se estabelecessem, porque só as camaras que estão na mesma terra, he 
que podem ter governo economico nella, e não as que estão mais disjuntes, porque a experiencia mostra que a influencia 
dellas não passa dos limites da terra em que vivem, e porque a experiencia mostra que havendo poucas camaras que 
contenhão muitas pessoas, as rendas publicas não se entendem a todo o concelho, mas á cabeça do concelho: a isto attribuo 
eu a falta das nossas estradas, e pontes, e todas as mais cousas necessarias, sendo certo que para o remediar, seria necessario 
tomar caminho oposto” (Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza 1821-1822, n° 031 de 08-03-1822, p. 409. 
Disponível em http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08. Acessado em 09-12-
2015). 
25 “Parece-me de justiça que aquellas povoações que actualmente estão elevadas á cathegoria de villas, e por consequencia 
a terem suas camaras, se devem conservar na posse em que se achão; e que aquellas (conforme o artigo seguinte diz) em 
que houver 600 ou mais fogos igualmente nellas se devem crear novas. Como porem em Portugal nós temos algumas villas 
mais contiguas, e de bem pequena povoação, as camaras destas, e as novamente não elevem ter mais do que as attribuições 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
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Outra questão que remonta a concentração do poder também debatida nas Cortes de 1822 era 

saber se o poder deveria estar adstrito a uma única pessoa ou a um colegiado. Demonstra-se, nesse 

ponto do debate, uma clara preocupação sobre a manutenção das estruturas de poder concelhias, seja 

pela opção de um corpo colegiado que permitirá uma fiscalização recíproca entre eles26 ou atribuir a 

um só o poder, o que consequentemente, permitiria facilmente responsabilizá-lo27. Portanto, a ideia 

era evitar a concentração e o exercício do poder em favor de interesses pessoas ou de uma pequena 

parcela da sociedade como teria ocorrido no passado. 

A Constituição de 1826, por sua vez, não definiu quem eram as pessoas que poderiam ser 

eleitas, deixando a cargo da legislação ordinária fazê-lo. Mouzinho da Silveira, através do Decreto de 

21 de novembro de 1830 estabelece critérios, excluindo por exemplo aqueles não era cidadãos portu-

gueses, aqueles que não residiam há pelos 02 anos no distrito da Paróquia, os criados e os que viviam 

por jornal há mais de 09 meses ao ano. Entretanto, logo depois o mesmo magistrado edita novo 

                                                             
relativas ao governo economico. Nas cabeças porem dos districtos terão as camaras não só o governo economico daquelle 
territorio aonde se achão estabelecidas, mas tambem o administrativo em toda a extensão do districto de que são cabeças. 
Não quero com isto dizer que estas sejão superiores ás outras, para que estas lhe fiquem subordinadas, e se diga (assim 
como já aqui tenho ouvido) que por esta fórma vamos estabelecer camaras grandes e pequenas, porque em quanto ao 
poder e governo economico todas ellas são iguaes e independentes entre si”;...; “O systema constitucional encaminha-se a 
simplificar, e não a multiplicar. (Apoiado). Que quer dizer camara grande, camara pequena, regimento de camara grande, 
regimento de camara pequena? Isto não serve mais do que confundir, multiplicar, e atrapalhar. Será então necessario 
designar as attribuições dessas camaras menores; virem autoridades de fora expedir aquellas attribuições de que essas 
camaras se julgão incapazes; e estarem uns povoa sujeitos na sua economia intenta a outros povos de fóra; grande motivo 
de descontentamento para os primeiros. “ (Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza 1821-1822, n° 031 de 
08-03-1822, p. 412/413. Disponível em <http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-
08>. Acessado em 09-12-2015). 
26 “Agora que este governo economico se possa subdelegar em pessoas, ou essas sejão os juizes leigos, que estabelecemos 
para esse fim, ou sejão as outras pessoas, parece evidente; porque uma pessoa estabelecida em um districto muito grande, 
não póde por si só inspecionar o que pertence á economia de todas as pessoas do seu termo; mas só por meio de outras 
pessoas se podem dar as providencias necessarias sobre este objecto: quanto porem a conceder o poder administrativo ás 
camaras, eu sou contra o projecto da Constituição. Parece que as camaras não devem ter o governo administrativo; a razão 
he, porque me regulo para o futuro, pelo passado: e o que eu tenho visto he, que a administração das camaras he muito 
má; e apezar de que para o futuro sejão melhor eleitas, tenho sempre a notar, que ellas hão de ser compostas de homens, 
e de corpos moraes, que dividem a responsabilidade entre si, e não podem mui bem administrar: assim como estou per-
suadido, que deve haver uma autoridade singular pelo que pertence ao administrativo das camaras, assim estou persuadido, 
que esta autoridade superior deve ter debaixo de si autoridades tambem singulares” (Cortes Geraes e Extraordinarias da 
Nação Portugueza 1821-1822, n° 031 de 08-03-1822, p. 411. Disponível em <http://debates.parlamento.pt/cata-
logo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08. Acessado em 09-12-2015). 
27 “...a experiencia mostra que he melhor a administração de um individuo, do que a de um corpo moral, nem eu sei de 
nação, á excepção de Hespanha, que tenha- confiarão a corpos moraes a administração da fazenda, e nós mesmos temos 
tido occasião de observar nas camaras a má administração que ordinariamente fazem dos bens da concelhos, espera-se 
que as camaras melhorem para o futuro: não sei se assim acontecerá, ou precisamente o contrario; o que sei he que hão 
de continuar a ser vereadores os mesmos que o são de presente, uns pela influencia que tem, outros porque são os unicos 
que ha capazes nas terras (Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza 1821-1822, n° 031 de 08-03-1822, p. 413. 
Disponível em <http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08>, acessado em 09-12-
2015). 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/031/1822-03-08
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Decreto em 16 de maio de 1832 mais detalhado e restritivo estabelecendo a diferenciação entre Cidade 

e Vilas notáveis e Vilas menos notáveis para definição de critério de eleição, igualando-os aos Juízes 

de Paz. Sendo assim, passa a estabelecer um critério censitário, visto que podem ser eleitos os cidadãos 

portugueses, moradores da freguesia e com renda anual nas vilas notáveis de 200 mil réis líquidos e 

nas vilas menos notáveis e aldeais com 50.000 réis, conforme artigo 11°, §8° do Decreto de 16 de 

maio 1832 combinado com o artigo 18°, § 1° do Decreto de mesma data referente a Administração 

da Justiça. Logo em seguida um novo Decreto de 09 de janeiro de 1834 vem e estabelece novos 

critérios de pessoas elegíveis à vereação, equiparando aos que podem ser eleitores, ressalvando algu-

mas pessoas ocupantes de cargos públicos. A Constituição de 1838, assim como a Carta de 1826, 

deixou a legislação infraconstitucional a regulamentação das eleições para vereação, permanecendo 

em vigor o anterior Código Administrativo, alterado parcialmente pela Carta de Lei 29 de outubro de 

1840. 

Inobstante as diversas alterações legislativas, a lógica restritiva do acesso a poder, principal-

mente na ocupação de cargos de vereação ainda se fazia sentir. Somente o critério censitário e a exi-

gência de ser alfabetizado já excluía uma grande parcela da população, visto que a sociedade portu-

guesa no século XIX era amplamente rural28, analfabeta29 e de baixa renda30. Logo, o poder, indepen-

dente dos critérios serem mais ou menos rígidos, censitários ou não, estaria restrito, ainda assim, há 

um grupo ainda pequeno de pessoas elegíveis, consequentemente, aquele sistema oligárquico se man-

teve. Portanto, a oligarquia dos homens bons do Concelho vista na idade moderna, ainda perdurou 

na fase pós Revolução Liberal de 1820. 

 

A eficácia do poder da monarquia constitucional régia sobre o poder local 

 

A autora Maria Helena da Cruz Coelho expõe em sua obra que o rei, a partir da metade do 

século XIV, passa a exercer um poder mais direto sobre a vida Concelhia, ainda que através dos oficiais 

                                                             
28 Portaria 22 de novembro de 1837 – Representação do Administrador Geral interino de Viana comunicando que a Câ-
mara Municipal do Concelho de Valença mandando proceder a eleição das Juntas e regedores de Parochia, não pode se 
verificar nas freguesias de Santa Maria dos Anjos e Santo Estevão, visto o não comparecimento de eleitores para votar. 
29 Portaria de 12-06-1837 – Representação sobre o resultado que tiveram no termo da Capital as eleições para Regedores 
de Parochia. A rainha mando ao Administrador Geral determinando que naquela Parochias que não houver Cidadãos, que 
saibam ler nem escrever, para serem eleitos para Cargos Administrativos, deverá reunir as Freguezias e a outras Parochias 
contiguas ou limítrofes para o fim de somente eleger o Regedor que exercerá o cargo também na Paroquia que nenhum 
cidadão for apto. 
30 Op. cit. p. 185-194. 
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régios, o que o justificaria deixar de circular pelo Reino. A própria administração régia demonstrava 

um maior controle com a publicação das Ordenações, as reformas manuelinas, multiplicação dos ór-

gãos de atuação real, levando a uma aparente centralização. Contudo, a mesma autora questiona a 

eficácia desse poder central do rei, respondendo que à época a máquina burocrática ainda era precária 

e de alcance limitado. Com isso, o poder local acabaria adquirindo uma larga autonomia31. Neste dia-

pasão, ela aponta que a “rede burocrática e distância são os dois principais fatores que condicionam o 

absolutismo e o impedem de passar de nominal a efectivo”32. Acrescenta, ainda, uma argumentação 

feita diante dos diversos privilégios inerentes a relação poder real e ao poder local: “ora sem a lei igual 

para todos como pode haver absolutismo prático, em acto?”33 Mas, partindo da análise da citada au-

tora, a questão que se aplica ao presente estudo é saber se com a vigência do princípio da igualdade 

esculpidos nos ideais liberais e quase 500 anos depois do início do processo de centralização, já pode-

mos falar em eficácia do poder régio? 

Primeiramente, há que observar que existe um hiato entre a norma e a realidade. Percebemos 

que diante das várias questões políticas que marcaram o início do século XIX houve uma demora a 

abolir direitos e mudar um regime político vigente, fulcrados em princípios constitucionais liberais. 

Inclusive, também destacamos no tópico anterior que de fato o poder ainda era regido por normas 

provenientes de um parlamento, ainda que eleito, oligarca. 

Como também já vimos, os Forais ainda produziram efeitos legais até a publicação do Decreto 

de 13 de agosto de 1832 demonstrando que as relações de poder ainda perduravam ainda na vigência 

das Constituições de 1822 e 1826.  Os próprios direitos reais sobre as terras também só foram extintos 

na mesma data de 13 de agosto de 1832. Outro exemplo de privilégio que perdurou até a presente 

data foi o Morgado, somente extinto através do Decreto de 04 de abril de 1832. Observa-se, portanto, 

que as leis provenientes de Mouzinho da Silveira foram um importante contributo contra os privilégios 

e o desmantelamento da estrutura do regime anterior as Constituições. 

Cabe observar que a legislação régia, principalmente nos fins de 1830, quando já se deveria ter 

avançado mais no processo de centralização do poder, trouxe diversos casos de flagrante desrespeito 

a autoridade régia e demonstração efetiva dos desmandos do poder local. Os exemplos vão desde a 

                                                             
31 Op. cit., p. 29-31.  
32 Idem, p. 32/33. 
33 Idem, p. 33. 
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não realização do recrutamento34, passando por falta de reunião de vereadores35, recusa a prestar jura-

mento36, continuidade da reunião da vereação mesmo com ordens do Conselho do Distrito em sentido 

contrário37, irregularidades nas eleições e recusa do Concelho a proceder novas38, a eleição a vereação 

de pessoas inelegíveis39, eleições com datas indefinidas4041 e incertas42, quando não o faziam delibera-

damente43 mudança do paço do Concelho, contrariando ordem do Administrador do Distrito44 e do 

                                                             
34 Decreto de 04 de outubro de 1839 – Manda dissolver a Câmara Municipal do Concelho de Vianna, em razão da maior 
omissão e irregularidade ao recrutamento, acarretando grande atraso e demora na retificação do dito recrutamento; Portaria 
de 07 de outubro de 1839 – Manda dissolver a Câmara Municipal do Concelho de Vianna, em face dos mais escandalosos 
e repreensíveis fatos relativos ao recrutamento em que só manifesta arbitrariedade e injustiça, pois recruta aleijados e outras 
pessoas incapazes do serviço.  
35 Portaria de junho de 1837 - A Câmara Municipal do Concelho de Gollegã expo os graves inconvenientes pela falta de 
reunião de Vereadores, pois uns se acham doente e outros não querem intervir nos negócios do Município, encontrando-
se as mesmas dificuldades a respeito dos Vereadores da antecedente Câmara. 
36 Portaria de 21 de junho de 1837 – A rainha, diante da recusa do Regedor de Parochia do Distrito de Coimbra, de prestar 
juramento as Instituições políticas, determina que se conheça dos motivos da escusa e não sendo legitima que se aplique 
as sanções da legislação. 
37 Portaria 03 de julho de 1837 – Tendo em vista a desobediência da Câmara Municipal do Concelho d’Elvas, a qual se 
conserva reunida e no exercício das respectivas funções não obstante a decisão do Conselho de Distrito que julgou nula a 
sua eleição pelas irregularidades que na mesma se praticaram. Por isso a rainha determina, através do Administrador Geral 
que se intime cada um dos Vereadores para não se reunirem mais, nem exercerem autoridade. 
38 Portaria de 03 de julho de 1837 – O administrador Geral do Distrito de Santarem relata que mandou formar provisori-
amente a Câmara Municipal do Concelho de Terras Novas, visto que   as duas eleições a que se procedeu para a nova 
Câmara foram anuladas em consequência de nulidade que nela se cometeram e porque os Povos não concorreram a terceira 
eleição que se mandou fazer e haver-se recusado a antiga Câmara de assumir as suas funções. 
39 Portaria de 31 de julho de 1837 – O Administrador interino do Distrito de Faro participa que tendo a Junta Geral do 
mesmo Distrito elegido os membros do respectivo Conselho, recaira a eleição em indivíduos, dos quais um é Presidente 
da Câmara, outro Vereador e o terceiros Juiz de Paz, o qual também é irmão do sobredito Administrador Geral. 
40 Portaria de 07 de fevereiro de 1838 – Sobre representação da Câmara Municipal do Concelho de Palmella sobre se deve 
ou não proceder a nova eleição para o cargo de Administrador do Concelho, em razão do atual não ter completado o 
biênio. O administrador Geral destaca que a presente representação é um pretexto daquela Câmara para continuar na 
acintosa desobediência que tem mostrado no cumprimento das ordens que por quatro vezes lhe expediu para proceder a 
referida eleição. A Câmara alega razões frívolas para persistir na sua contumácia. 
41 Portaria de 28 de setembro de 1838 - Manda estender as eleições dos Regedores de Parochia a mesma Portaria de 23 de 
novembro de 1837 que determina a época do início dos biênios do serviço dos Administradores do Concelho, a fim de 
evitar incomodo aos povos e confusão na Administração, pois até agora a pratica era usada procedendo as eleições em 
datas diferentes e incertas. 
42 Portaria de 23 de novembro de 1837 – A rainha manda regular por uma vez a época das eleições dos Administradores 
dos Concelhos e seus substitutos marcando um prazo certo por todos o reino para evitar confusão na administração 
ocorridas em épocas diferentes e “indeterminadas” e evitar grave incomodo e trabalho por tão repetidas eleições. 
43 Portaria de 08 de fevereiro de 1838 – Manda o Concelho de Óbidos proceder as eleições, uma vez que ainda não o fez. 
Pede inda, explicações do por que deixou de assim proceder. 
44 Decreto de 09 de junho de 1838 – Representação do Administrador Geral do Distrito do Porto acerca do ilegal e 
contumaz procedimento da Câmara Municipal de Vallongo, tenho em vista mudança da capital do Concelho, o local das 
sessões, e por motivos insubsistentes. A mesma Câmara em vez de obedecer a ordem do Administrador Geral declarou 
oficialmente que não se reuniria mais. Por isso, a rainha manda dissolver a Câmara e proceder novas eleições. 
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Concelho45, exercício do poder local além do seu termo46, deixar o Administrador do Concelho de 

prestar contas47 e, até mesmo, ofensas a rainha e ao Governo48. 

A resistência do poder local a intervenção régia, além de meras defesas de interesses pessoais, 

também se fez sentir nos debates das Cortes Constitucionais de 1837/38, quando se tratou da divisão 

administrativa do territorial. O cerne da questão tratada era se deveria ou não reduzir o número de 

Concelhos em Portugal, visto que havia aproximadamente 800 àquele tempo, número considerado 

exagerado em proporção a dimensão o territorial e a população portuguesa. A dita intervenção remo-

deladora do espaço iria com certeza também redefinir o quadro político o que indubitavelmente levaria 

a reações da elite local. Nos debates sobre a proposição, percebe-se que há uma certa indicação da 

aristocracia do Concelho que se arvorava em assumir a posição de defesa do “povo” para defender a 

                                                             
45 Decreto de 11 de setembro de 1839 – Representação do Administrador Geral do Distrito do Porto informando que a 
Junta de Parochia de Passos de Gaioso, no Concelho de Bem-viver, tem dado repetidas provas de desobediências, resis-
tindo as ordens da respectiva Câmara Municipal e do Administrador do Concelho. Por isso manda dissolver e proceder 
novas eleições à Junta. 
46 Decreto de 05 de julho de 1838 Representação do Administrador Geral interino do Distrito de Coimbra, que a Câmara 
Municipal do Concelho de Monte-mor o Velho se recusa cumprir as prontamente decisões do Conselho do Distrito sobre 
a divisão dos Campos do Mondego entre aquele Concelho e o de Santo Varão novamente criado. Mas ainda em menoscabo 
das ordens superiores insistira em sua relutância continuando a respeito delas a exercer a autoridade fora dos limites 
designados ao seu município. 
47 Decreto 30 de julho de 1839 – Representação do Administrador Geral do Distrito de Faro comunicando acerca da 
irregularidade da Câmara Municipal do Concelho de Albufeira, pois deixa de prestar contas da gerencia do Município 
como também se mostra empenhada em descumprir as determinações da Administração do Distrito. 
48 Decreto de 23 de agosto de 1839 – Representação da Câmara Municipal do Concelho de Moncorvo noticiando que o 
Administrador do Concelho usou de expressões menos comedidas e ofensivas ao Governo. Ainda sabendo das irregula-
ridades por ela praticadas na a gerência do Município, manda dissolver a sobredita Câmara e proceder novas eleições. 
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permanência do poder49 50, mas na verdade se articulavam em defesa de interesses próprios e perpe-

tuação no poder51. Esse embate faz reluzir o choque entre as pretensões que se julgava legítimas contra 

aquelas que atendiam meros interesses pessoais52. 

                                                             
49 “Tem se feito muita bulha com a sinistra influencia, que o decreto produzio no espirito dos povos; mas em geral não 
são os povos que mostram descontentamento, é um ou outro Sr. de Chateaut, que entre elles reside, e que os induz a esse 
estado para os conservar sempre, e a todos os respeitos, debaixo da sua immediata tutella. Ha individuos que pertendem 
reunir nas suas familias todos os cargos municipaes, e torna-los assim hereditarios em vez de electivos. Estes são pois es 
que fazem a maior bulha, e não os povos, que facilmente reconhecem a, utilidade da medida, quando alguém lhe mostra 
os seus verdadeiros interesses” ... “Eu não pretendo, que agora se transtorne a ordem do que se tem feito em geral, quero 
que se attenda aos povos, se é que elles tem razão de se queixar; porque o meu desejo é o bem dos mesmos povos, e não 
gosto de ouvir queixas de que são massacrados; eis aqui porque eu pedia alguma medida a este respeito. Na divisão dos 
concelhos e mesmo das freguezias, houve muitas cousas de capricho; porque todos querem a cabeça do conselho na sua 
aldêa: e eis-aqui a razão porque muitos povos ficaram descontentes” (Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da 
Nação Portugueza de 1837/38, n° 17 de 10-03-1837 p. 46. Disponível em <http://debates.parlamento.pt/cata-
logo/mc/c1837/01/01/01/047/1837-03-17>, acessado em 09/12/2015). 
50 “Sr. Presidente, com 800 concelhos é impossivel haver serviço admnistrativo em Portugal; se decidirmos favoravelmente 
a todos decidindo nós favoravelmente todos temos outra vez 800 concelhos, e tendo 800 concelhos, a impossibilidade do 
systema administrativo renasce. Nisto não póde haver questão. O motivo por qaue há tantas representações ácerca da 
divisão do territorio é pela esperança em que tem posto os povos de se não fazer mudança nesta divisão, é esta a origem 
da sua inquietação sem duvida alguma. Em Aveiro o administrador geral José Joaquim Lopes de Lima, foi daqui com carta 
branca para fazer a divisão administrativa do districto: 25 concelhos existiram e 25 concelhos ficaram. Em quanto se não 
disse, que aquella primeira divisão era diffinitiva, o povo inquietou-se, representou, e queixou-se, porque tinha esperança 
de alcançar; mas logo que soube, que o Governo d'então havia approvado os trabalhos daquelle governador civil; sujeitou-
se tranquillo. Aqui está-se sempre a repetir, que o povo está inquieto, que está em desordem, porque não gosta da divisão 
do territorio; mas eu pelas noticias que tambem tenho da provincias, devo declarar, que me parecem exageradas a maior 
parte das narrações, que aqui se tem feito a esse respeito. Observo, que cada um dos Srs. Deputados, para fazer valer a sua 
opinião, pinto os povos no estado em que lhe parece: por isso quando se trata do judiciario diz: - o povo está inquieto 
com esta nova reforma: - quando se trata do administrativo diz: - o povo está contente com a divisão do territoriop: - e o 
que eu vejo é que o povo está socegadissimo, á espera que nós olhemos devéras para elle, e que o salvemos” (Cortes 
Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza de 1837/38, n° 67 de 15-04-1837 p. 354. Disponível em 
<http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/067/1837-04-15/354>, acessado em 09/12/2015). 
51 “Também devo observar, que em quanto se não mudar o pessoal administrativo, e judiciario, em quanto se não reduzir 
o numero das authoridades electivas, ainda mesmo existindo os grandes Concilios, tomo determina o decreto de 6 de 
Novembro, é impossivel obter o numero de pessoas habeis para ar eleição sucessiva dos cargos muncipaes, por quanto, 
segundo a organisação actual, precisam-se para esses cargos, administrativos, e judiciarios, pelo menos, setenta pessoas na 
capital de cada Concelho, as quaes teem de servir os mesmos cargos de dous em dous annos, deixando por tanto de ser 
verdadeiramente electivos Estas mesmas, e muitas outras observações contra a divisão do territorio, do modo porque se 
mandou fazer entre nós, tinha eu feito, como membro da Junta geral de districto d'Evora, no relatorio de seus trabalhos. 
A Junta não foi livre, para fazer a divisão que se lhe encommemdou, segundo os bons principios e considerações de 
prudencia, que deviam dirigi-la na confecção desta obra, mas foi obrigada a faze-la, como eu já disse, segundo as instruc-
ções e mappas que lhe enviou a Administração transacta. - As bases, que se lhe deram, não podiam acommodar-se a uma 
divisão conveniente” Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza de 1837/38, n° 67 de 15-04-
1837 p. 356. Disponível em <http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/067/1837-04-15/356>, 
acessado em 09/12/2015). 
52 “Eu digo que se tem esgotado todos os meios para fazer a melhor divisão territorial; tem-se consultado as authoridades 
de nomeação do Governo, as Juntas administrativas, as Camaras; os Ministros tem ouvido os seus amigos pessoaes, e 
ainda não foi possivel fazer um trabalho completo, nem se ha de nunca fazer de modo que satisfaça a todos; porque 
quando se attende a uma exigencia justa, desatende se outra que o não é, e por um queixoso, que se cala, incitam-se os 
clamores d'outros queixosos: assim entendo que o inclusivè .... (o Sr. Manoel de Castro Pereira, pediu a palavra para uma 
explicação ) Eu não digo que não hajam justas pretenções a respeito da divisão do territorio; mas sustento que ha de custar 
a extrema-las daquellas, que são inspiradas por motivos bem vergonhosos. Sei que na Commissão d'estatistica estão cem 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/047/1837-03-17
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/047/1837-03-17
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/067/1837-04-15/354
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/067/1837-04-15/356
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Cabe lembrar que os exemplos consignados remontam a um período pós extinção dos Forais 

(Decreto de 13 de agosto de 1832) e supressão de Concelhos (Decreto de 06 de novembro de 1836), 

o que levaria há uma certa desarticulação do poder local, mas não necessariamente uma maior eficácia 

do poder central. Até mesmo a resistência marca uma postura de afirmação diante da intervenção 

monárquica na vida Concelhia.   

Por fim, há que se destacar que acreditamos que nem todos as resistências locais foram mate-

rializadas leis, visto se tratar de um caminho natural do afunilamento dos acontecimentos. Muitos 

delas, provavelmente, foram absorvidas no próprio cotidiano local ou até mesmo diluídas pelos cami-

nhos burocráticos até a sede do governo real. Com isso, mostra-se que as ordens e leis emanadas do 

Poder central não eram obedecidas in totum, quando não realizada uma desobediência de forma afron-

tosa, o que denota claro ascendência do poder local e ineficácia régia. 

 

Conclusão 

 

As considerações expostas procuraram demonstrar, através, principalmente, de uma análise 

extensiva e qualitativa da legislação régia produzia desde a Revolução de 1820 até antes o fim da 

vigência da Constituição de 1838, períodos de alternância de poder entre posições liberais e conserva-

doras, uma estrutura ainda arraigada no poder local. Para tanto, a partir da contextualização, foi preciso 

enfrentar problemáticas sobre a compatibilidade dos sistemas Concelhio com o constitucional, anali-

sar a estrutura oligárquica no processo de formação dos Concelhos pós revolução liberal e, por fim, a 

eficácia do poder da monarquia constitucional. 

Ao se defrontar as fontes legislativas eleitas sobre a questão da compatibilização dos Forais 

com o regime constitucional, podemos concluir que, na verdade, apesar dos fundamentos teóricos 

discrepantes, não houve uma ruptura, mas uma adequação da monarquia ao liberalismo, em outras 

                                                             
requerimentos, e maior parte para a conservação dos antigos Municipios. Que próva isto? Que a questão da divisão esta-
tistica não nasce do desejo das commódidades para os Póvos, e da melhor administração municipal, mas simplesmente do 
espirito da supremacia, do apego ás governanças de ambições locaes (Apoiado, apoiado.) Diz-se que as leis da Dictadura, 
não tem bases estatisticas; nisto convenho eu, porque entre nós nenhuma lei tem as devidas bases estatisticas, e convido 
ao Sr. Deputado para me dizer, qual é a lei no nosso paiz, que só depois d'um exame estatistico fôsse votada, e promulgada. 
Se as leis da nova Dictadura não tem bases estatasticas, as da primeira, tambem as não tinham; e se este principio póde 
valer para depreciar as leis da ultima Dictadura, vale igualmente para despreciar se da primeira, e todas as leis de Portugal” 
(Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza de 1837/38, n° 62 de 10-04-1837 p. 272. Disponível 
em <http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/062/1837-04-10/272>, acessado em 09/12/2015). 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/062/1837-04-10/272
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palavras, a compatibilização do sistema Concelhio ao constitucional. O próprio autofagismo dos libe-

rais fez com que as ideias revolucionárias se diluíssem, perdendo a capacidade de mudança.  Foi pre-

ciso uma lei, já em 1846, para retirar o valor jurídico desse instituto orgânico municipal do período 

medieval e moderno, levando a conclusão que até essa data os Forais produziram efeitos, caso con-

trário não justificaria a edição do ato. Portanto, foi, na verdade, um processo lento de transição do 

regime dos Forais para o constitucional, em que houve uma superposição entre eles, conforme já 

antevia d. João VI na Carta Régia de 07 de março de 181053. 

Uma das causas que podemos apontar para demonstrar a transição lenta de regime foi a exis-

tência de uma oligarquia local ainda poderosa no período definido. A relação endogâmica da vida 

concelhia tornava os acessos aos ofícios municipais restritivos, seja por critérios legais ou sociais. Os 

critérios da capacidade eletiva, inobstante mais ou menos alargados, censitários ou não, sempre foram 

exclusivistas, até porque a sociedade da época era em sua essência rural, com grande parte analfabeta 

e de baixa renda. 

No mesmo caminhar podemos apontar que a baixa eficácia do poder régio sobre a municipa-

lidade, se estendeu além do período moderno e medieval. A própria manutenção dos Forais pode ser 

considerada uma tentativa da manutenção das antigas estruturas de poder pelas oligarquias locais. É 

possível, inclusive, que as práticas foraleiras tenham perdurado por mais algum tempo, face da discre-

pância temporal entre a vigência norma e a sua eficácia prática. Os diversos casos de flagrante des-

cumprimento da lei, das ordens reais e de seus oficias demonstram a existência da ordem oligárquica 

local e uma tentativa de oposição a intervenção, mantendo e afirmando o poder local, isso já no final 

da década de 30 oitocentista. 

Isto posto, a resistência de uma oligárquica local ainda poderosa, inobstante o processo de 

centralização poder no Rei, permitiu que os Forais produzissem efeitos legais, pelo menos 20 anos 

após a Revolução liberal em Portugal. Contudo, há que se perceber a heterogeneidade entre Concelhos 

é uma marca indelével da história dessas instituições, por isso, seria preciso determinar em cada caso 

em particular o nível de compatibilização dos sistemas concelhios e constitucional. 

 
Artigo recebido em: 26/10/2016 ♦ Artigo aprovado em: 10/11/2016 

                                                             
53  Carta Régia de 07 de março de 1810 - “...com que poderão minorar-se, ou supprimir-se os Foraes, que são em algumas 
Partes do Reino de hum pezo intolerável, o que tudo deve fazer-se lentamente, para que de taes operações resulte todo o 
bem sem se sentir inconveniente algum”. Disponível em http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/11/24/p892. Aces-
sado em 12-12-2015. 

http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/11/24/p892
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NA “TIGELÓPOLIS” DE MONTEIRO LOBATO:  

Religiosidade e profanidade na Festa do Senhor Bom Jesus em 

Tremembé (1905) 

 
 

Cristiano José Pereira* 

 

 
RESUMO: O escritor paulista Monteiro Lobato, aos 23 anos de idade, escreveu uma crônica deno-
minada “Em Tigelópolis”, publicada originalmente em 1905 no “Jornal de Taubaté” e reproduzida no 
livro “Literatura do Minarete”, organizado em 1959 por Edgar Cavalheiro. A crônica possuía como 
espaço a cidade de Tremembé, no contexto de uma tradicional festa do Vale do Paraíba, a do Senhor 
Bom Jesus, promovida desde o século XVII. Pretendemos, neste artigo, analisar a crônica lobatiana 
“Em Tigelópolis” em suas expressões de religiosidade e profanidade, relacionando-a ao contexto his-
tórico valeparaibano do período. 
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IN MONTEIRO LOBATO'S “TIGELÓPOLIS”: RELIGIOSITY AND PROFANITY IN 
THE PARTY OF “SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ” (1905) 

 
ABSTRACT: The writer – from São Paulo –, Monteiro Lobato, to the 23 years of  age, wrote a 
chronicle denominated "Em Tigelópolis", published originally in 1905 in the "Jornal de Taubaté" and 
reproduced in the book "Literatura do Minarete", organized in 1959 by Edgar Cavalheiro. The 
chronicle possessed as space the city of  Tremembé, in the context of  a traditional party of  the it is 
“Vale do Paraíba”, the one of  "Senhor Bom Jesus", promoted since the century XVII. We intended, 
in this article, to analyze the “lobatiana” chronic "Em Tigelópolis" in its religiosity expressions and 
profanity, relating it to the context historical "valeparaibano" of  the period. 
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Introdução 

 

 cidade de Tremembé, situada no Vale do Paraíba paulista, desde o século XVII 

possui uma festa em honra à imagem do Senhor Bom Jesus. Esta festa se realiza 

até os presentes dias entre o final do mês de julho e começo do mês de agosto, a 

qual possui o seu encerramento no dia seis, representado na tradição católica como o dia da transfi-

guração de Jesus Cristo. 

A Festa do Senhor Bom Jesus possui, em suas amplitudes religiosas e profanas, grande impor-

tância para Tremembé, dantes uma vila pertencente à cidade de Taubaté, a partir do século XVI, no 

qual houve o início da efetiva colonização portuguesa no Brasil. A autorização para a fundação da 

Igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus foi concedida pela Igreja Católica ao Capitão-mor Manuel da 

Costa Cabral, que construiu uma capela no local onde está construída a atual Basílica tremembeense 

em 1663. A Festa, que dura aproximadamente quinze dias, é uma das mais antigas manifestações reli-

giosas brasileiras. 

A devoção à imagem do Senhor Bom Jesus é, portanto, anterior ao achamento da imagem de 

Nossa Senhora Aparecida, em 1717. Em 1736, foi fundada a Irmandade do Senhor Bom Jesus por 

Frei D. Antônio Guadalupe, Bispo do Rio de Janeiro, para tratar de assuntos referentes aos recursos 

que fossem necessários à guarda e conservação da imagem. 

Emancipada da cidade de Taubaté, a antiga vila de Tremembé tornou-se um município através 

da Lei Estadual n.º 458, de 26 de novembro de 1896, e sua elevação para a categoria de cidade foi 

realizada após a promulgação da Lei Estadual n.º 1038, de 19 de novembro de 1905. 

A Festa do Senhor Bom Jesus promovia autênticas romarias para Tremembé. Muitas famílias 

da cidade de Taubaté mantinham casas próximas à Igreja do Senhor Bom Jesus para usufruto durante 

as festividades, pois o acesso para a cidade era suficientemente difícil a tal ponto de criar fadigas em 

algumas poucas dezenas de famílias com recursos. 

Outras pessoas, que não possuíam casa em Tremembé, e possuíam o desejo de participar das 

festividades do Senhor Bom Jesus, não mediam esforços para chegarem em Tremembé. O “Jornal de 

Taubaté”, importante publicação do município de mesmo nome, registrou a existência de uma romaria 

A 
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de respeitáveis proporções: “Romaria – Prepara-se em S. Paulo uma importante peregrinação ao Tre-

membé. Calcula-se em mais de duas mil, o número de pessoas que tomará parte nessa romaria”.1 

No início do século XX, o jovem bacharel recém-formado no ano de 1904 em Ciências Jurí-

dicas e Sociais em São Paulo, José Bento Monteiro Lobato, escreveu a crônica “Em Tigelópolis”, cujos 

personagens são ambientados na Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé. A crônica foi publicada 

no “Jornal de Taubaté” entre 24 de julho e 8 de agosto de 1905, em formato de folhetins. Nesta 

crônica, Lobato, por galhofa, alcunhou Tremembé de “Tigelópolis” e “vila das tigelinhas”.  

Na época, Monteiro Lobato voltara a morar em Taubaté com o avô, o Visconde de Tremembé, 

e o jovem escritor esteve presente na Festa do Bom Jesus naquele ano de 1905, conforme carta que 

escreveu, datada de 19/08/1905, a seu amigo Godofredo Rangel: “Aqui está rugindo a festa do Tre-

membé”.2 Nesta mesma data, foi publicada a segunda crônica que Monteiro Lobato escrevera sobre 

as suas impressões sobre a Festa do Bom Jesus de Tremembé daquele ano de 1905, denominada “Na 

Roleta”, publicada no “Jornal de Taubaté”. O assunto principal da crônica era escrever sobre jogos de 

azar, que eram permitidos e largamente praticados durante os dias de Festa. 

Segundo Edgard Cavalheiro, amigo e biógrafo de Monteiro Lobato, o título da crônica “Em 

Tigelópolis” encontra correspondência no senso de humor lobatiano, pois na Festa promovida em 

honra ao Senhor Bom Jesus uma das prendas mais procuradas eram justamente “artísticas tigelinhas, 

importadas diretamente da Europa. Representava um souvenir [itálico do autor] que todos faziam ques-

tão de levar para casa”.3 

A crônica “Em Tigelópolis” possui quatorze pequenos capítulos. Monteiro Lobato fez a nar-

rativa em terceira pessoa até a metade do capítulo II. A partir deste ponto, esta narrativa foi realizada 

em primeira pessoa até o final da crônica, sendo que o autor inseriu a si próprio disfarçadamente na 

narrativa através de um alter ego, o personagem denominado “Bolato”, um “mocinho cor de telha”,4 

atribuindo, para o nome do personagem, o seu próprio nome com as duas primeiras letras consoantes 

invertidas. 

                                                             
1 JOVINO, Honório. “Nota”. In: Jornal de Taubaté. Taubaté, s. n., p. 1, 28.07.1905. Agradecemos à Direção do Arquivo 
Público de Taubaté-SP o acesso aos originais do referido jornal. 
2 MONTEIRO LOBATO, José Bento. A Barca de Gleyre – 1.º tomo. 8. ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1957, p. 107. 
3 CAVALHEIRO, Edgar. “Apresentação”. In: Literatura do Minarete. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 197. 
4 MONTEIRO LOBATO. José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 
200. Todos as citações relativas a textos lobatianos tiveram a sua atualização ortográfica realizada pelo autor deste Artigo. 
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Neste artigo, o nosso objetivo é realizar a análise das expressões de religiosidade e de profani-

dade, entendida esta, em nosso texto, como o conjunto de atos que são realizados em sociedade sem 

fins explícitos de louvação a elementos intrínsecos da Fé católica, referentes à Festa de Bom Jesus de 

Tremembé inclusos na crônica lobatiana “Em Tigelópolis”. Serão levados em consideração neste ar-

tigo aspectos históricos inerentes à narrativa do escritor paulista.  

 

Monteiro Lobato e elementos de profanidade na Festa do Bom Jesus 

 

Um dos biógrafos do escritor Monteiro Lobato, Edgard Cavalheiro, organizou e publicou em 

1959 o livro “Literatura do Minarete” com produções esparsas do escritor taubateano em jornais vale-

paraibanos como “O Minarete”, de Pindamonhangaba, “O Povo”, de Caçapava, e o “Jornal de Tau-

baté”, além de outros textos publicados originalmente em pequenos jornais paulistanos. 

Sobre a crônica “Em Tigelópolis”, Cavalheiro afirma: “excelente narrativa de célebre festa 

realizada em Tremembé e na qual Lobato fixa com muita graça as peripécias do passeio, as aventuras 

e desventuras de um ruidoso grupo de rapazes e moças”.5 

Embora o escritor tivesse tão somente 23 anos no ato da publicação da crônica “Em Tigeló-

polis” no “Jornal de Taubaté”, a qual foi assinada com o pseudônimo de “Zebedeu da Silva”, expressa 

Edgar Cavalheiro: “O estilo lobat[i]ano (...) está bem nítido: ironia, sarcasmo, humor, fundem-se na 

prosa já bem maleável. É escritor feito”.5 Por outro lado, Cordélia Fontainha Seta, organizadora e 

prefaciadora do livro “Cartas de Amor”, composto de cartas escritas por Lobato quando era noivo de 

D. Maria Pureza da Natividade (“Purezinha”), o escritor taubateano, na época do “Minarete”, é o 

“Lobato-aspirante-a-escritor”.6 

Acreditamos que os elementos de estilo elencados anteriormente por Cavalheiro já estavam 

presentes na prosa lobatiana, com a ressalva de que o escritor realizou um excesso na utilização de 

recursos expressivos que eram comuns entre os cronistas na época, tais como francesismos e latinarias. 

O “Lobato-aspirante-a-escritor” pode ser claramente visto quando analisamos a forma abrupta que o 

“aspirante” utilizou ao término da crônica, típica de um jovem apressado e/ou enfadado com a sua 

                                                             
5 CAVALHEIRO, Edgar. Monteiro Lobato – vida e obra. São Paulo: Brasiliense, 1. vol., 1962, p. 99. 
6 SETA, Cordélia Fontainha. “Prefácio”. In: MONTEIRO LOBATO, José Bento. Cartas de Amor. São Paulo: Brasiliense, 
1969, p. XI. 
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própria criação literária – Lobato colocou todos os principais personagens da narrativa em um bote e 

matou-os com uma onda gigante: 

 

(...) Ondas enormes ameaçam sorvê-lo... [o bote] Os tripulantes estalam os músculos nos 
remos, no desespero de se desvencilharem do perigo. Tudo em vão. Uma onda veio, uma 
onda gigantesca, que abriu rente da frágil embarcação um abismo de imensa boca negra... 
Ouviu-se um grito lancinante de suprema dor e Gusmão, Valdo, Bolato, Marcolino, Zequi-
nha e Rafa, se viram devorados pelo báratro. Et l’histoire finit, faute de personnages.7 [itálico do 
autor] 

 

Dentro do contexto da crônica “Em Tigelópolis”, esses elementos de estilo contribuem em 

extremo para identificarmos aspectos referentes ao sagrado e ao profano na Festa do Senhor Bom 

Jesus realizada em 1905. As aventuras de “Bolato” e seus amigos foram inseridas em uma narrativa 

que priorizava a exposição dos divertimentos que a juventude dispunha naqueles dias festivos, tais 

como passeios, caçadas, pescarias, lautas refeições, jogos de azar e flertes com as frequentadoras da 

Festa. Os aspectos religiosos, tais como as missas, foram colocadas em segundo plano por Lobato.  

 No início do ano de 1905, já bacharel e “doutor”, Monteiro Lobato voltou a morar com o avô, 

o Visconde de Tremembé, na cidade de Taubaté. Em carta a seu amigo Godofredo Rangel, o escritor 

conta o que sentia na ocasião, em uma carta datada de 20 de fevereiro de 1905: 

 

Ah, Rangel, eu brinco mas o desespero anda a assaltar-me. Meu processo de burrificação 
marcha firme. Este ar, esta coisa chamada “interior”, arrasa uma criatura em poucos meses. 
Sinto que estou me tornando tapera (...) As ideias vem-me lorpas, com o carimbo local, ideias 
de boticário da roça. Sinto uma ferrugem no cérebro (...) Que suicídio lento é este viver de 
aldeia!8 

 

Para acabar com a “burrificação” e a “ferrugem no cérebro” do interior, que Lobato destaca 

na cidade de Taubaté do início do século XX, uma das únicas alternativas de espairecer era a Festa do 

Senhor Bom Jesus de Tremembé. As inquietações do marasmo taubateano para Monteiro Lobato 

poderiam ser deixadas de lado naqueles dias de Festa: na ocasião, o Visconde de Tremembé possuía, 

dentre outras propriedades, uma casa perto da Basílica e, portanto, das festividades em si. Na crônica, 

“Bolato” e seus amigos abrigaram-se em uma casa perto do rio Paraíba, chamada por eles de “Repú-

blica”. 

                                                             
7 MONTEIRO LOBATO. José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, p. 231. 
8 Idem, A Barca de Gleyre, p. 96. 
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Na crônica “Em Tigelópolis”, o caminho de Taubaté para Tremembé foi percorrido por “Bo-

lato” e dois amigos, de nomes Valdomiro e Gusmão, de trole, chamado pelo narrador de “compli-

cado” e de “calhambecaço”, devido à grande carga que o veículo carregava: quatro pessoas, “pacotes 

de roupa, malas e embrulhos de toda sorte, (...) uma chocolateira, uma vassoura, uma récua de chapéus 

e mil outros apêndices”, que “deformavam” o veículo, no último sábado de julho. O trole “compli-

cado” era tão vistoso e excêntrico com a sua grande carga que, segundo Lobato, arregalava os olhos 

das pessoas que “gramavam no [caminho do] João Guedes”.9  

O caminho conhecido como “João Guedes” tinha esse nome, segundo Emilio Amadei Berin-

ghs, 

 

[porque] um morador de Taubaté, cujo nome era João Guedes, tinha o hábito de fazer cami-
nhadas, a pé, de nossa cidade [Taubaté] a Tremembé. Quando se dispunha a regressar, con-
vidava, em altas vozes, os circunstantes: “Não querem aproveitar o bonde do João Guedes?” 
Talvez devido à morosidade com que corriam os bondes da cidade, o povo os apelidara 
“bondes do João Guedes”.10 

 

 Outro meio bastante comum para os taubateanos na época terem acesso à vila de Tremembé 

era o bonde, também carinhosamente chamado pelo seu diminutivo. O bondinho levava não só pas-

sageiros, mas também cargas, tais como o xisto betuminoso, uma das principais riquezas de Tremembé 

no início do século XX. O xisto era utilizado como matéria-prima para querosene, parafina e gás, que 

chegou a ser utilizado para a iluminação pública em Taubaté no início do século XX. Osvaldo Guisard 

descreve a seguir o bondinho: 

 

O “bondinho” de Tremembé, era na realidade um trenzinho, bitola de 60 [centímetros]. Mo-
vido a lenha, soltando fagulhas como um “boitatá” (...) Os trilhos [estavam] em péssima 
conservação e dificilmente o trenzinho chegava incólume, sem um descarrilamento. E 
quando descarrilava, todo o mundo descia e o maquinista apelava para a “força total dos 
músculos dos passageiros” para repor a maravilha ferroviária nos trilhos.11 

 

Além dos descarrilamentos da “maravilha ferroviária”, os passageiros do “bondinho” ainda 

tinham que tomar cuidado com as fagulhas da lenha, 

 

                                                             
9 MONTEIRO LOBATO, José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, pp. 199-200. 
10 BERINGHS, Emilio Amadei. Conversando com a saudade.... São Paulo: Bisordi, 1967, p. 167. 
11 GUISARD, Osvaldo. Taubaté no aflorar do século. Taubaté: Ed. do Autor, 1974, pp. 43-44. 
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fugindo às brasas que, por vezes, estragavam tudo, entrando pelas janelas do trenzinho. (...) 

O trenzinho transportava muita gente, mas, outros, em maior número, preferiam o percurso 

a pé, como sacrifício em honra a Bom Jesus.12 

 

Monteiro Lobato não deixou de acrescentar em sua crônica um dos problemas mais frequentes 

gerados pelas fagulhas, quando “Bolato” e amigos saudaram o personagem Marcolino, que acabara de 

descer do bonde na estação em Tremembé: “Então? Foste feliz de viagem? Não queimaste a roupa? 

Vieste mais bonitão!”.13 Outros  personagens, na crônica “Em Tigelópolis” fizeram, ou deixaram de 

fazer, uso do “bondinho”: Miss Farfala, personagem que representava a futura noiva de Lobato, D. 

“Purezinha”,14 Mademoiselle Bijou, D. Quitéria e Dr. Bílis, convidados de “Bolato” e seus amigos, 

fizeram uso do trenzinho que quase não conseguia chegar à estação com o peso dos passageiros; 

Amaro, o “palhaço” de “Tigelópolis”, corre para dirigir de forma imaginária o serviço de chegada do 

trem na estação, além de Zequinha, amigo de Valdomiro (ou “Valdo”), que perdera o trem e tivera 

que dormir na “República”, não sem bater os dentes de frio a noite inteira.15 Os aspectos climáticos 

na época da Festa foram assim descritos, segundo o narrador: “Fazia uma noite gelada. Na Patagônia 

talvez o frio não fosse tanto. Um frio que varava todos os cobertores, a colcha, o lençol, as carnes e 

ficava nos ossos a arder, a arder...”16 

A utilização do bondinho, que soltava fagulhas, descarrilava, mas com muito esforço cumpria 

com suas obrigações de transporte, durou apenas mais alguns anos. Os inconvenientes do transporte 

Taubaté-Tremembé pelo “bondinho” terminaram em 1913, quando os trilhos da linha de bondes 

foram substituídos por uma estrada com oito quilômetros construída por presidiários do Instituto 

Correcional de Taubaté. No ano seguinte, o acesso à cidade de Tremembé foi consideravelmente 

melhorado com a construção e inauguração da estação férrea da Central do Brasil em 1914.17 

Mas antes das mudanças no acesso à antiga vila do Tremembé qualquer sacrifício era válido 

para que os taubateanos e peregrinos de outras localidades pudessem participar da Festa do Bom 

Jesus. O “Jornal de Taubaté” noticiou a respeito: 

 

                                                             
12 BERINGHS, Emilio Amadei, op. cit., pp. 37;47. 
13 MONTEIRO LOBATO, José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, p. 218. 
14 CAVALHEIRO, Edgar, op. cit., p. 197. 
15 MONTEIRO LOBATO, José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, pp. 197-220. 
16 Idem, ibidem, p. 211. 
17 Cf. BERINGHS, op. cit. 
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Tremembé, 24 de julho – Diariamente vai aumentando o número de pessoas que vem che-
gando de todas as partes para assistirem nesta vila aos festejos ao Bom Jesus, como é de 
costume todos os anos. Segundo se diz, nunca houve aqui festas tão importantes como as 
deste ano. (...) Em todas as festas há plena liberdade de divertimento.18 

 

A “plena liberdade de divertimento” referia-se diretamente ao aspecto profano da Festa. Para 

“Bolato”, um dos atrativos especiais no contexto da Festa era realizar caçadas com seus amigos, com 

histórias de “caçador”: tiros certeiros e matanças absolutamente inverossímeis, tais como de veados 

brancos e corvos vermelhos em pleno território valeparaibano. O rio Paraíba sediou pescarias em um 

bote a remo, além de ter recantos explorados em suas margens para alegres piqueniques, nos quais 

não faltaram bolinhos de frigideira e até mesmo um champanhe Ponsardin. 

Mas o principal elemento que era de especial predileção a “Bolato” e seus amigos era o jogo. 

No início do século XX, este era permitido na Festa do Bom Jesus de Tremembé. Segundo Osvaldo 

Barbosa Guisard:  

 

Nos dias da festa de Tremembé, dir-se-ia que, naqueles saudosos tempos, a cidadezinha-
jardim, plantada à margem do Paraíba se transformava num Monte Carlo piraquara (...) Ao 
lado dos joguinhos de “tostão, quinhentos réis”, “jaburu” e dados havia mesmo na praça, 
roletas maiores e até a roleta clássica, o “pano verde” das três dúzias. (...) Na praça havia 
pequenos jogos que garantiam dinheiro e outros objetos, além das tigelas. Havia também 
parque de diversões.19 

 

A “Tigelópolis” também se tornava, por cerca de 15 dias, a vila dos jogos. “Bolato” e seus 

amigos, ao longo da narrativa, discutiram inúmeras táticas de como “estourar a banca” no jogo da 

roleta. Após muitas apostas, perderam em quase todos os dias em que jogaram; o principal método 

utilizado foi o de “fazer uma vaca e jogar bestialmente a torto e a direito”. Com a falta de sorte, 

começaram a faltar tostões para as despesas miúdas, inclusive para comprar latas d’água para lavar os 

rostos. A falta de dinheiro gerou pequenas ironias entre os amigos: “Olhe o fidalgo, pois vamos lav[ar] 

[os rostos] no [rio] Paraíba; tão perto...”.20 

Quando Marcolino conseguiu o que havia sido perseguido com tanta gana por “Bolato” e seus 

amigos, ou seja, ganhar na roleta, provocou imediatamente a cobiça dos jogadores malsucedidos, 

sendo imediatamente por eles comparado a Jacinto Galião, protagonista de “A Cidade e as Serras”, de 

                                                             
18 JOVINO, Honório. “Nota”. In: Jornal de Taubaté. Taubaté, s. n., p. 2, 24/07/1905. 
19 GUISARD, Osvaldo, op. cit., pp. 44-45. 
20 MONTEIRO LOBATO, José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, pp. 199;216. 
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Eça de Queiroz. Além de ser uma pessoa que possuía uma vida segura e doce, o personagem Jacinto 

personificava a bem-aventurança no jogo: 

 

(...) um dia, rindo com descrido riso da Fortuna e da sua Roda, comprou a um sacristão 
espanhol um Décimo de Lotaria [sic], logo a Fortuna, ligeira e ridente sobre a sua Roda, 
correu num fulgor, para lhe trazer quatrocentas mil pesetas.21  

 

Tal referência ao “Príncipe da Grã-Ventura” não fora realizada de forma inocente por “Bo-

lato” e seus amigos. A sorte era perseguida na roleta numa perseguição de loteria, que representava a 

multiplicação do dinheiro, atingindo a “Fortuna” dos ganhos monetários. Nos últimos dias da estada 

de “Bolato” e seus amigos na “República”, os membros desta começaram a gastar regiamente os “co-

bres” que “Bolato” trouxera de Taubaté multiplicados por alguns felizes palpites no jogo: compraram 

espírito de vinho, uma libra (0,4539 quilogramas) de açúcar, um garrafão de garapa, charutos, sendo 

que até as botinas de todos foram engraxadas. Por trás desta aparente prosperidade, era onipresente 

o desejo de arriscar mais dinheiro na roleta durante os dias restantes da Festa ao Senhor Bom Jesus.  

Deixando o jogo de lado, Monteiro Lobato dedica o último capítulo de sua crônica para, di-

daticamente, oferecer através de exemplos as melhores formas dos “esportistas” flertarem com as 

jovens participantes da Festa do Senhor Bom Jesus. O método que o narrador recomenda é o de olhar 

insistentemente uma moça de cada vez, de tal modo que esta, “embora de olhos postos no santo 

[Senhor Bom Jesus], humilde, murmurando rezas, de instante a instante ela funde o seu olhar no olhar 

dele, num movimento rápido e cheio de expressão”.22  

Para o jovem narrador, ter uma namorada fixa era uma “maçada”, pois “faz o namorado andar 

numa eterna dobadoura, de nariz farejante, procurando-a”. Os flertes apresentavam a vantagem de 

colocar como pressuposto a volubilidade, pois a moça não poderia exigir, depois da “fusão” de olha-

res, o compromisso de tornar-se namorada do rapaz. Com empáfia, o narrador sentencia a sorte da-

quelas que correspondem aos olhares juvenis insistentes: “Mulher é como paca, vira, mexe até encon-

trar a toca”.23 

As caçadas, as pescarias, os piqueniques, os jogos, os flertes – expressões de profanidade que 

marcavam, para os personagens da narrativa, as razões de ser da Festa dedicada à imagem do Senhor 

                                                             
21 QUEIROZ, E. de. A Cidade e as Serras. Porto: São Paulo: Lello & Irmão Editores/Brasiliense, 1950, pp. 10-11. 
22 MONTEIRO LOBATO, José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, p. 229. 
23 Idem, ibidem, pp. 228;230. 
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Bom Jesus. Entretanto, as expressões de religiosidade no contexto da Festa não foram ignoradas por 

Monteiro Lobato, como veremos a seguir. 

 

Monteiro Lobato e elementos de religiosidade na Festa do Bom Jesus 

 

A devoção ao Senhor Bom Jesus provocava a vinda de famílias de fora de Tremembé desde o 

século XVII. Verdadeiras peregrinações eram realizadas a cada ano, fazendo a localidade aumentar 

repentinamente a sua população durante os dias de festividades. Elementos da Festa foram elencados 

pelo “Jornal de Taubaté” em 1905: “Festa em Tremembé – Efetua-se hoje, na vila do Tremembé, a 

tradicional festividade do Senhor Bom Jesus, havendo missa cantada, procissão à tarde, sermão e ben-

ção do SS. Sacramento”.24 

As práticas religiosas que eram realizadas no dia 6 de agosto representavam a razão de ser da 

festa para os devotos. A afluência de peregrinos demonstrava de forma cabal a Fé cristã em Tre-

membé. No dia seis, a partir do momento da procissão, as festividades assumiam o caráter de ser 

exclusivamente religiosas, não mais admitindo a coexistência de elementos profanos, tão presentes 

nos dias anteriores: 

 

No momento da procissão, tudo parava: barraquinhas fechavam suas tendas; os cafés suas 
portas e tudo mais silenciava. Era a hora do Bom Jesus, da passagem daquela imagem que-
rida, meiga e serena, que percorria as ruas da cidade, abençoando a todo o povo.25 

  

Por outro lado, o “Jornal de Taubaté” não deixava de destacar a animação e o movimento na 

cidade por causa das festividades ao Senhor Bom Jesus: 

 

Estiveram bastante animadas as festas anteontem realizadas na vizinha vila de Tremembé, 
em louvor do S.[enhor] Bom Jesus. Muitas pessoas daqui e de fora afluíram à aprazível loca-
lidade, emprestando-lhe um desusado e agradável movimento.26 

 

Monteiro Lobato, em sua crônica “Em Tigelópolis”, escreveu em apenas uma parte de seu 

texto sobre elementos de âmbito religioso da Festa do Senhor Bom Jesus, em um trecho pertencente 

                                                             
24 JOVINO, Honório. “Nota”. In: Jornal de Taubaté. Taubaté, s. n., p. 1, 06/08/1905. 
25 BERINGHS, Emilio Amadei, op. cit., p. 37. 
26 JOVINO, Honório. “Nota”. In: Jornal de Taubaté. Taubaté, s. n., p. 1, 08/08/1905. 
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ao capítulo XIII. O escritor escreveu sobre os devotos que frequentavam a Basílica na ocasião da 

Festa, não sem destacar a diversidade social dos fiéis que participavam da cerimônia religiosa: 

 

Repica o sino, dlen, dlen, dlen... chamando em voladas de voz metálica o povo (...) Magotes 

de moças (...) gorjeando risadinhas e cochichos, derramam na massa escura do beatério pu-

nhados de notas vivas. (...) [Na igreja entram] magotes de povo, gente feia, caipiras, negros, 

beatas remexendo rosários sob o manteau [itálico do autor] – perfeitos besouros de campo 

em caminho da roça. (...) E vieram mais homens e mais beatas. A igreja enchia-se. E vieram 

padres, nédios, abaciais, de palito na boca, arrotando. O largo se esvaziava. Uma ou outra 

beata, arrumando ainda o xale, desembocava de algum corredor, numa pressa, num açoda-

mento de barata em véspera de chuva.27 

 

Além de representar de forma caricatural através do coletivo “beatério” vários devotos que 

participavam das práticas religiosas na igreja, o pouco apreço do narrador da crônica “Em Tigelópolis” 

em relação aos padres e beatas encontrava eco no indivíduo Monteiro Lobato. Em carta a seu amigo 

Godofredo Rangel, datada de 20 de fevereiro de 1905, Lobato não deixou de ser sarcástico com uma 

entidade católica da cidade de Taubaté, comparando-a a um grupo norte-americano que tinha como 

princípio básico a discriminação de negros, a Ku-Klux-Klan: 

 

Muito piegas deves estar achando o “Dr. Lobato”, este homem sério que ontem foi metido 
no corpo dos jurados e também já foi convidado para a Irmandade do Santíssimo Sacra-
mento, espécie de Ku-Klux-Klan local, inofensiva e balandrau roxo, em vez de branco à 
moda americana.28 

  

O desapreço do narrador a elementos religiosos é claro quando a Irmandade do Senhor Bom 

Jesus de Tremembé serviu como elemento para uma galhofa, referente ao desejo expresso pelos mem-

bros da “República” de  “Bolato” em “rebentar as bancas de roleta”: “O único furo que eu acho 

é o seguinte: fazemos sociedade com o Bom Jesus...”.29 Ou seja, somente com a ajuda da Irmandade 

seria possível ter a sorte e a proteção dos Céus necessárias para que a roleta mostrasse exatamente os 

números que fossem apostados, oferecendo fortuna e prosperidade aos jogadores. 

Portanto, Monteiro Lobato fez poucas referências em sua crônica “Em Tigelópolis” sobre 

manifestações religiosas que ocorreram durante os quinze dias de festividades. A crônica lobatiana 

versou principalmente sobre os aspectos profanos da Festa. O jovem narrador priorizava os aspectos 

                                                             
27 MONTEIRO LOBATO, José Bento. “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, pp. 225-227. 
28 Idem, A Barca de Gleyre, p. 95. 
29 Idem, “Em Tigelópolis”. In: Literatura do Minarete, p. 214. 
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que lhe eram mais representativos na Festa – amizade, alegria, caçadas, flertes ou o jogo. Os elementos 

de religiosidade na crônica “Em Tigelópolis” foram colocados em segundo plano, o que faz realçar 

no texto lobatiano a importância, para o escritor, do profano para a juventude que participava da Festa 

em honra ao Senhor Bom Jesus de Tremembé. 

 

Considerações finais 

 

A Festa em honra ao Senhor Bom Jesus de Tremembé conta com grande afluência de público 

até os dias atuais. Exemplos de extrema fé por parte dos fiéis são comuns. As procissões, missas e 

bênçãos que ocorrem num período de quinze dias são elementos que unem os membros da Igreja 

Católica em todos os anos na cidade valeparaibana desde o século XVII. 

Por outro lado, elementos de profanidade, tais como o jogo, eram lembrados com saudade já 

em meados do século XX, tal como afirma Oswaldo Barbosa Guisard: 

 

E vamos usar de franqueza, para dizer que a proibição do jogo na festa de Tremembé influiu 
poderosamente para diminuir suas atrações e consequentemente sua concorrência (...) O jogo 
foi proibido... [ele] deixou muitas saudades pela coloração pitoresca que dava àqueles dias de 
festa (...).30 

 

Já Emilio Amadei Beringhs, na década de 60, relembrava  

 

(...) aqueles bons tempos em que a principal preocupação de nosso povo se reduzia a traba-

lhar um ano todo, esperando pela festa do Bom Jesus. (...) Mas a festa do Bom Jesus é sempre 

a mesma. O mesmo fervor religioso, maior ainda, se possível, o mesmo recolhimento, o 

mesmo entusiasmo piedoso do povo, e respeito à tradição que não morre.31 

 

A coexistência dos atos religiosos e profanos são elementos intrínsecos da Festa do Senhor 

Bom Jesus de Tremembé. No início do século XX, ir à Festa era símbolo da necessidade dos fiéis em 

demonstrar a sua fé católica, e o dinheiro deveria ser economizado pelo povo ao longo do ano para 

que a devoção ao Senhor Bom Jesus fosse exercida. Estes recursos monetários também eram neces-

sários para que as pessoas pudessem usufruir das atrações profanas da Festa. A tradição e o entusiasmo 

                                                             
30 GUISARD, Osvaldo, op. cit., pp. 44-45. 
31 BERINGHS, Emilio Amadei, op. cit., pp.38;47. 
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de estar em comunhão religiosa e profana com centenas de outras pessoas não podiam deixar de serem 

exercidos pelos devotos, com muito ou pouco dinheiro nos bolsos.  

Sobre a falta de dinheiro, Monteiro Lobato chegou a narrar que, após as primeiras perdas no 

jogo, os amigos de “Bolato” chegaram a planejar como “rebentariam” as bancas de roleta para equili-

brar o orçamento da “República”. Após novas perdas no jogo, “Bolato” e seus amigos pegaram di-

nheiro emprestado, perdendo-o no quarto dia, sem quaisquer referências, na narrativa, sobre quem 

emprestara o dinheiro aos rapazes.  

Na crônica, “Bolato” resumiu sua posição sobre a palavra empréstimo através de única palavra: 

credo. Este termo indica, na maioria de seus significados, uma referência a significados referentes à 

religião cristã, além de, naturalmente, expressar a aversão do personagem em endividar-se através de 

perdas no jogo. 

O espírito de que a Festa em honra ao Senhor Bom Jesus recebia várias classes sociais, reu-

nindo-as em torno de aspectos religiosos e profanos, expressa por textos de cronistas valeparaibanos 

como Beringhs e Guisard, era uma constante já em 1905. Em editorial, Honório Jovino, redator-chefe 

do “Jornal de Taubaté”, escreveu sobre o início das festividades em Tremembé: 

 

Diário – 25 de julho – Começou a debandada... Almas sonhadoras de moços, que vão ex-

pandir seus afetos à beira do majestoso Paraíba; espírito devoto de matronas e de velhos, que 

vão elevar suas preces no augusto santuário do Bom Jesus; cérebro calculista de ambiciosos, 

que vão pontar na roleta uma cédula novinha em folha; dinheirosos sem afazeres, ocupados 

sem dinheiro, parvenus e habituès, [itálicos do autor] lá se vão todos, como as pombas do 

Raymundo [Correia], procurar o prazer mundano e o prazer religioso, contentar o seu fraco, 

apagar a sua saudade, matar a sua tristeza no convívio íntimo e festivo dos romeiros do 

Tremembé.32 

 

Os prazeres “mundano” e “religioso” poderiam, segundo Jovino, ser encontrados em Tre-

membé em pacífica coexistência. Honório Jovino cita Raymundo Correia, autor parnasiano, que, na 

poesia “As Pombas”, afirmou: “...enfim dezenas / De pombas vão-se dos pombais, apenas / Raia 

sanguínea e fresca a madrugada”,33 para referir-se ao grande fluxo de pessoas que estava em “deban-

dada” rumo à Festa ao Senhor Bom Jesus. Jovino não deixa de destacar o “espírito devoto” dos que 

                                                             
32 JOVINO, Honório. Editorial. In: Jornal de Taubaté. Taubaté, s. n., p. 1, 25/07/1905. 
33 CORREIA, Raymundo. “As Pombas”. In: BARRETO, F. & LAET, C. de. Antologia Nacional. 42. ed. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves, 1966, p. 424. 
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já não eram jovens, dentro do propósito de levantarem-se de madrugada para aproveitarem o “conví-

vio íntimo” proporcionado pela Festa. 

Em sua juventude, Monteiro Lobato preferiu, na crônica “Em Tigelópolis”, narrar de forma 

entusiasmada sobre o que era “mundano”, em vários aspectos que julgava preciosos e representativos 

de uma vida agitada, nada enfadonha. Para o autor, ao contrário do que era estabelecido pela sociedade 

vigente influenciada pela Igreja Católica, a profanidade era a real tônica da Festa dedicada ao Senhor 

Bom Jesus na cidade de Tremembé naquele ano de 1905.  

O escritor Monteiro Lobato, em seu alter ego “Bolato”, resolveu, por cerca de uma semana, não 

mais sentir tédio em Taubaté, e sim “contentar o seu fraco” e “matar a sua tristeza” na cidade vizinha. 

A crônica da “vila das tigelinhas”, em seus elementos de profanidade e religiosidade, é uma testemunha 

de que Lobato começava a caminhar, em sua inquietude, para passos muito maiores em seu futuro 

ofício – o de escritor.  
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NACIONALISMO E IMPERIALISMO FASCISTA:  

A Segunda Guerra ítalo-etíope sob a ótica dos escritos dos imigrantes 

italianos Ines e Aroldo Piacesi 

 
 

Everton Fernando Pimenta* 

 

 
RESUMO: Por meio das atividades em defesa do fascismo levadas a cabo pelo casal de imigrantes 
italianos Ines e Aroldo Piacesi, o presente artigo pretende compreender aspectos do alcance e do 
funcionamento da máquina de propaganda do regime de Mussolini e como ela cooptou muitos italia-
nos radicados no Brasil, transformando-os em propagadores de seu ideário. Após analisar histórica e 
teoricamente o nacionalismo, se contextualizarão os personagens, para, por meio de suas tentativas de 
justificar a segunda guerra ítalo-etíope, identificar os argumentos relacionados às formulações dos 
teóricos do nacionalismo que podem tê-los influenciado, na medida em que este foi um elemento 
central em suas defesas do imperialismo fascista na África. Por fim, tomando-os como um exemplo 
do quadro macro, se buscará compreender a dissolução desta grande máquina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nacionalismo; imperialismo; imigrantes italianos; propaganda fascista. 
 
 

FASCIST NATIONALISM AND IMPERIALISM: THE ITALIAN-ETHIOPIAN 
SECOND WAR FROM THE VIEWPOINT OF THE WRITINGS OF TWO ITALIAN 

IMMIGRANTS INES AND AROLDO PIACESI 

 
ABSTRACT: Through activities performed by the couple of  Italian immigrants Ines and Aroldo 
Piacesi in order to defend fascism, this article aims to comprehend some aspects of  the reach and the 
functioning of  the propaganda machinery of  Mussolini’s regime and how it co-opted a large number 
of  Italians settled in Brazil, turning them into major propagators of  his ideology. After both historical 
and theoretical analysis of  nationalism, the characters will be contextualized and then, through their 
attempts to justify the Italian-Ethiopian second war, to identify the arguments related to the 
nationalism theorists’ formulations which might have influenced them once it was a central element 
in their defenses against fascist imperialism in Africa. Finally, having them as an example of  the macro 
framework, one will look for understanding the dissolution of  such big machinery. 
 
KEYWORDS: Nationalism; imperialism; Italian immigrants; fascist advertising. 
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A análise teórica do nacionalismo em seus momentos iniciais: breves aponta-

mentos 

 

ada sua grande complexidade, de maneira similar à ocorrida com os estudos sobre 

o fascismo, que se voltam para suas múltiplas manifestações e temporalidades, 

fenômenos históricos como o nacionalismo ensejam uma variedade de interpre-

tações que, consequentemente, são acompanhadas por um substancial número de publicações.1 

As reflexões sobre ele, não obstante, trilharam um caminho interessante, posto que, em seus 

momentos iniciais, não foram formuladas no meio acadêmico, adentrando tal seara somente mais de 

cem anos depois dos primeiros esforços interpretativos.  

Desta forma, influenciado pela filosofia kantiana, o trabalho de Johann Fichte, publicado em 

1808 sob a perspectiva do romantismo, pode ser considerado um dos fundadores do nacionalismo 

alemão e, num plano mais geral, um dos primeiros esforços a se debruçar sobre tal tópico. Na obra, 

salta aos olhos a importância dada à linguagem, que representaria um dos aspectos que serviriam para 

diferenciar os alemães dos demais povos e, porque não, seria também um dos elementos que funda-

mentariam os traços nacionais da Alemanha.2  

Décadas depois, em 1882, Ernst Renan também se dedicou à análise do nacionalismo. Con-

tudo, diferentemente de Fichte que, entre outros aspectos, dedicou uma atenção especial à linguagem, 

no intuito de explicar em que basearia a existência da nação, Renan destacou a importância de se 

problematizar a influência de ingredientes como raça, língua, religião, interesses e fronteiras nacionais 

em sua constituição.3 

                                                             
1 Não é nosso foco aqui abordar conceitualmente o fascismo, sendo necessário, por ora, apenas mencionar alguns dos 
teóricos que suplantam nossa visão a respeito desta experiência política. Ver: GRIFFIN, Roger; FELDMANN, Mathew 
(Orgs.). Fascism: Critical Concepts in Political Science. Londres: Routledge, 2004. v. 1; PAXTON, Robert O. A anatomia do 
fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007; ROSAS, Fernando. Um Estudo Comparado do Fascismo: O “Autoritarismo Mo-
derno” do Estado Novo Português. In: O feixe: O autoritarismo como questão teórica e historiográfica. SILVA, José Luiz 
Werneck da. (Org.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991 e SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Os fascismos. In: 
Século XX. REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (Orgs.). Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 2000. 
2 FICHTE, Johann G. Discursos à Nação Alemã. Lisboa: Círculo de Leitores, 2009, p. 100-101. 
3 Assim como o trabalho de Johann Fichte, a obra de Ernest Renan também não foi uma análise desenvolvida no seio da 
academia. Ver: RENAN, Ernest. O que é uma nação? (Conferência realizada na Sorbonne, em 11 de março de 1882). In: 
CUNHA, Carlos Manuel Ferreira da. (Org.). Escrever a nação: literatura e nacionalidade (uma antologia). Guimarães: Opnia Om-
nia, 2011. 

D 
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Para ele, o edifício nacional teria como um de seus pilares principais o fato de se constituir 

pelo princípio racional do plebiscito diário. Assim, como todas as nações teriam se originado de dife-

rentes resultados históricos, que convergiram para um mesmo sentido, era primordial em sua inter-

pretação, tanto a presença do esquecimento, quanto a do apagamento da violência.4  

Ao lado do trabalho de Lord Acton, publicado em 1862, que, de certo modo, se dedicou a 

justificar o império colonial inglês, os esforços destes intelectuais correspondem às três principais 

tentativas de se examinar o nacionalismo do século XIX, que ganham ainda mais visibilidade quando 

se constata que o tema só viria a ser abordado sistematicamente a contento pela historiografia no 

interior da academia a partir de meados da década de 1920.5 

 

Do “mundo real” à academia: origens, expansão e reflexões sobre o naciona-

lismo 

 

Segundo Anthony Smith, a história do nacionalismo se voltaria para seus interlocutores, mas 

também para a ideologia e para o próprio movimento em si. Neste sentido, ele se revelaria por ser um 

movimento histórico, que pode ser situado e datado, mas também por sua historicidade.6  

Reforçando a importância do trabalho de Fichte, para Isaiah Berlin, seu surgimento como uma 

experiência concreta poderia ser situado na Alemanha do início do XIX. Na condição de uma ideolo-

gia capaz de mobilizar as pessoas, ele surgiu em reação ao mal-estar criado pela rápida modernização 

alemã, que desarticulou seu modo de vida tradicional, mas também como um reflexo das invasões 

napoleônicas.7 

 

                                                             
4 Idem. 
5 Para compreender um pouco mais dos argumentos desenvolvidos por Lord Acton e sobre a articulação entre sua visão 
de nacionalismo e o incentivo às atividades expansionistas inglesas ver: MIRANDA, José Augusto Ribas. O nacionalismo 
e a experiência britânica no século XIX: Lord Acton, Foreign Office e a Questão Christie. Dimensões. Vitória, v. 33, 2014, 
p. 384-401. Trabalhamos aqui com o texto de Lord Acton que foi publicado em 2000. ACTON, Lord. Nacionalidade. In: 
BALAKRISHNAN. G. (Org.). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto: 2000. p. 23-43. 
6 SMITH, Anthony. O nacionalismo e os historiadores. In: BALAKRISHNAN, G. (Org.). Um mapa da questão nacional. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 185. 
7 Por ideologia, adotamos aqui a concepção de Mario Stoppino que, grosso modo, assim a definiu: “(...) Ideologia designa o 
genus, ou a species diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de idéias e de valores respeitantes à ordem pública e 
tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos.” STOPPINO, Mario. Ideologia. In: BOBBIO, Norberto; MAT-
TEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 585.  
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Os primeiros nacionalistas verdadeiros – os alemães – são um exemplo da combinação de 
orgulho cultural ferido com uma visão filosófico-histórica para estancar a ferida e criar um 
foco de resistência. Primeiro, um pequeno grupo de francófobos educados e descontentes; 
depois, sob o impacto dos desastres nas mãos dos exércitos franceses e da Gleischaltung de 
Napoleão, um imenso movimento popular, a primeira grande revolta de paixão nacionalista, 
com seu chauvinismo estudantil selvagem, queima de livros e julgamentos secretos de trai-
dores – um aprendiz de feiticeiro que se tornou incontrolável.8  

  

Entretanto, mesmo que o nacionalismo tenha mostrado sua chama incendiária, capaz de gerar 

o sentimento de pertencimento a algo maior e de mobilizar as pessoas para a ação em defesa de uma 

causa, tornando-se uma espécie de religião civil, cujo vigor pauta-se mais pela crença que se tem nesse 

ente do que pela razão, para o autor, no contexto de sua gênese, os intelectuais não previram o poten-

cial deste elemento em meio a um mundo que passava por uma modernização acelerada. 

 

A ideia, às vezes investida de um fervor místico ou messiânico, da nação como a autoridade 
suprema, substituindo a Igreja, o príncipe, a lei ou outras fontes de valores últimos aliviava a 
dor da ferida imposta à consciência do grupo, independentemente de quem a tivesse infligido 
– um inimigo estrangeiro, capitalistas nativos, exploradores imperialistas ou uma burocracia 
artificialmente imposta e impiedosa. Esse sentimento foi, sem dúvida, deliberadamente ex-
plorado por partidos e políticos, mas ali estava para ser explorado, não foi inventado por 
aqueles que o usaram para fins ulteriores próprios. Estava ali e possuía uma força indepen-
dente própria, que podia ser combinada com outras forças, muito eficazmente com o poder 
de um Estado inclinado a promover a modernização como uma defesa contra outros poderes 
concebidos como alheios ou hostis, ou com grupos, classes e movimentos particulares dentro 
do Estado, religiosos, políticos e econômicos, com os quais a maior parte da sociedade não 
se identificava institivamente.9  

 

Se é verdade que foram autores como Fichte, Renan e Lord Acton que, inicialmente, se dedi-

caram a tentar compreender e até mesmo definir questões relativas ao nacionalismo, é preciso perceber 

que, embora em um ou outro caso ele tenha sido abordado de modo tangencial, ao menos duas expli-

cações do porquê do tema ter passado ao largo do horizonte reflexivo de uma vasta gama de intelec-

tuais cuja relevância para as ciências humanas e sociais foi notória no decorrer do século XIX e início 

do XX precisam ser apresentadas. 

De início se propõe que, por intentar elaborar as leis capazes de explicar as mudanças sociais 

que se aceleravam neste contexto, servindo de guia explicativo tanto para o passado, quanto para o 

futuro, intelectuais como Émile Durkheim, Auguste Comte, Karl Marx, entre outros, não se voltaram 

para reflexões acerca do nacionalismo. 

                                                             
8 BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a Humanidade: uma antologia de ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 603.  
9 Idem, p 605. 
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Somando-se a este motivo, não se poderia acusar estes e outros pensadores por ter preterido 

uma questão tão cadente como o nacionalismo, uma vez que, sem desconsiderar suas capacidades 

intelectuais, fossem eles nacionalistas ou não, liberais ou marxistas, em geral, concebiam que o senti-

mento nacionalista seria efêmero e logo entraria em declínio por conta do avanço irrefreável do ilu-

minismo, sobretudo, no que se refere a seus termos morais e tecnológicos.10  

Infelizmente, tais prognósticos se mostraram equivocados. Após sua gênese, pouco a pouco, 

o nacionalismo se fez presente em uma multiplicidade de países e temporalidades, assumindo matizes 

diversos, sendo que, na virada do século XIX e anos iniciais do XX, demonstrava que se tornava cada 

vez mais forte e que vinha para ficar.  

Ao se debruçar sobre o período compreendido entre 1870 e 1914, Eric Hobsbawm destacou 

que, embora possa se relacionar às classes médias frustradas ou aos antiliberais e antissocialistas que 

ajudariam a compor no futuro o fascismo, é inquestionável que o nacionalismo foi usado pelos movi-

mentos, partidos e governos, sendo importantes para mobilizar as massas dos países beligerantes na 

Primeira Guerra Mundial, ainda que, apesar de genuína, sua chama tenha se apagado com o prolon-

gamento dos combates.11 

Hans Kohn apresentou uma perspectiva semelhante a de Hobsbawm quando afirmou que a 

Primeira Guerra Mundial teve como centelha o nacionalismo. Os conflitos e as aspirações nacionalis-

tas que não se apresentavam resolvidos, atingindo a Europa central desde 1848, como um rastilho de 

pólvora, se expandiram desta região pelo continente. Este teria começado a se espalhar quando a 

Alemanha buscara se tornar hegemônica na Europa tendo como bases para tanto as ações iniciadas 

com Bismarck. Por conta deste desafio ao equilíbrio de forças foi que a Inglaterra teria se despertado 

e, em pouco tempo, dentro da civilização ocidental se assistia a uma guerra civil.12  

                                                             
10 Idem, p. 592. 
11 HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 145. Apesar de constituir uma discussão que 
nos é cara, por conta de nossa proposta, aqui não há espaços para se discutir o conjunto de léxicos que o fenômeno do 
nacionalismo engendra, a exemplo de pátria, nação, patriotismo, sentimento nacional etc. Sem que essa seja uma questão 
menor, queremos compreender o nacionalismo e seu caráter mobilizador por um espectro mais geral. No entanto, há 
autores que, em meio às suas reflexões sobre o fenômeno, dedicaram algumas linhas às especificidades de tais conceitos. 
Sobre isso, entre outros, ver: CATROGA, Fernando. Pátria, Nação, Nacionalismo. In: TORGAL, PIMENTA, SOUZA. 
(Orgs.). Comunidades Imaginadas. Nação e Nacionalismo em África. Coimbra: Editora da Universidade de Coimbra, 2008. p. 9-
39 e JANCSÓ, Istvan; PIMENTA, João Paulo. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da 
identidade nacional brasileira. In: MOTA, Carlos Guilherme. Viagem Incompleta: a experiência brasileira. Formação: Histórias. 
São Paulo: SENAC São Paulo, 2000. p. 129-171. 
12 KOHN, Hans. A Era do Nacionalismo. São Paulo: Fondo de Cultura, 1963, p. 73. 
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O poder de mobilização do nacionalismo se configurou, portanto, num dos elementos centrais 

que levariam um grande contingente humano à primeira das grandes guerras mundiais, evento trau-

mático que abalou, sobremaneira, o edifício social, fazendo com que parte considerável de seus valores 

e instituições perdessem seu sentido e eficácia.  

Para Francisco Falcon, na situação na qual a Europa se encontrava no biênio 1918/1919, a 

maior parte dos valores, dos pressupostos e das práticas típicas das instituições liberais, da maneira 

como se apresentavam até 1914, estavam destituídas de sua acepção e efeito. Exemplos disso seriam 

o sistema parlamentarista, o pluripartidarismo e o processo que gradualmente levava à democratização 

da participação política. No lugar destes, aspectos que antes estavam apartados da realidade europeia, 

como o recurso à violência e à revolução que, de certo modo, eram até então concebidos como “irra-

cionais”, entravam na ordem do dia em diversos países.13  

Com o fim da Primeira Guerra, se constatou que a realidade europeia divergia bastante da 

existente antes de sua eclosão. Ao invés de uma vitória arrasadora, construída pelo heroísmo naciona-

lista dos combatentes que aos milhões se dirigiram para o fronte de batalha, o que se verificou foi uma 

realidade anárquica que endereçava-se para o desconhecido. Os diques pelos quais as águas que im-

plodiram o edifício da sociedade liberal e devastaram em grande medida seus valores e instituições 

haviam sido abertas.  

Concomitantemente à Primeira Guerra Mundial e, em alguma medida, como um dos seus 

reflexos, um processo histórico, cuja eclosão influiu sobremaneira nos ambientes político, econômico 

e social até o crepúsculo do século XX, teve a possibilidade de ocorrer: a Revolução Russa. Sem em-

bargo, se por um lado, o processo revolucionário russo servia como um modelo que poderia se tornar 

um exemplo inspirador para que outros povos pudessem se debater contra as desigualdades e a ex-

ploração que são engendradas pelo capitalismo, numa direção oposta, de modo veloz, também se viu 

acompanhado de uma concepção que se inseria num espectro diametralmente oposto a ele no campo 

político: o fascismo. 

Em seu diagnóstico sobre a questão do nacionalismo, Hans Kohn ressaltou o quadro da ex-

pansão do fascismo quando afirmou que, menos de doze anos depois do fim da Primeira Guerra, a 

                                                             
13 FALCON, Francisco. Fascismo: Autoritarismo e Totalitarismo. In: O feixe: O autoritarismo como questão teórica e 
historiográfica. SILVA, José Luiz Werneck da. (Org.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991, p. 37.  
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Europa centroriental e meridional encontrava-se coberta por ditaduras autoritárias que, marcadas pelo 

caráter fascista, trariam a face mais extremada do nacionalismo.14 

Diferentemente da ideia de que poderia ser equilibrado e levar à igualdade da humanidade, o 

nacionalismo se exacerbava demonstrando seu lado mais perigoso. 

 

(...) um nacionalismo não equilibrado pela consideração dos valôres predominantes da hu-
manidade e pelos direitos dos outros povos torna-se moralmente estéril e politicamente pe-
rigoso à liberdade civil e à paz. Para êle, nada existe a não ser a nação, que se torna a unidade 
e o todo, o guia supremo dos atos e do pensamento do homem. Tal nacionalismo, especial-
mente quando baseado na uniformidade racial ou religiosa, ou na exclusividade, produz, 
quando dispõe de fôrça militar e de um espírito militante, uma grande ameaça a seus vizinhos, 
e de qualquer forma constitui uma fonte de decadência espiritual para seus próprios adep-
tos.15 

 

Para concluir sobre a origem e expansão na realidade material e também sobre o tratamento 

teórico que o nacionalismo recebeu desde o século XIX, entende-se que, apesar de não se ter buscado 

fazer um levantamento exaustivo sobre suas possibilidades analíticas e dos principais autores que se 

voltaram à temática, por ser um fenômeno relativamente recente, na historiografia, sua abordagem 

teve início na década de 1920, sendo que os impactos das duas guerras mundiais, em especial da se-

gunda, tiveram um papel catalisador importante.16 

Ao se considerar tais questões, retrospectivamente, retomando as colocações de Anthony 

Smith, se destaca que é possível perceber que os estágios diferentes da abordagem do nacionalismo, 

em boa medida, acompanharam a situação e a época dos próprios autores.  

A primeira destas temporalidades teria início em meados do século XIX, quando surgiram suas 

primeiras abordagens sob a forma de ensaios ou seções que abordaram algumas situações específicas 

da Europa, sendo que, desde aproximadamente 1920, surgiram tentativas sérias por parte dos histori-

adores e demais pesquisadores das ciências humanas e sociais de examinar as variedades das ideologias 

nacionalistas e suas periodizações.17  

                                                             
14 KOHN, Hans. A Era do Nacionalismo. São Paulo: Fondo de Cultura, 1963, p. 38. Para um maior detalhamento do surgi-
mento das experiências fascistas que, inicialmente surgidas na Europa, vieram a se replicar por outros continentes, ver: 
HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.  
15 KOHN, Hans. A Era do Nacionalismo. São Paulo: Fondo de Cultura, 1963, p. 24-25. 
16 Um dos primeiros estudos acadêmicos sobre o nacionalismo foi o de Otto Bauer, publicado em 1924. BAUER, Otto. 
A nação. In: BALAKRISHNAN, G (Org.). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. p. 45-83. 
17 SMITH, Anthony. O nacionalismo e os historiadores. In: BALAKRISHNAN, G. (Org.). Um mapa da questão nacional. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. p. 200. 
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Seja como for, tomando como baliza o estudo de Otto Bauer, pode-se afirmar que, em resumo, 

por meio de diferentes perspectivas analíticas que se dedicaram à sua abordagem, dentre as quais 

poderiam se destacar o romantismo, o etno-simbolismo, o pós colonialismo e outros, sem apresentar 

uma evolução temporal linear que, à luz de um determinado modelo interpretativo suplantaria o an-

terior, na historiografia passou-se a dar conta do complexo fenômeno sem intentar abarcar a um só 

tempo todas as suas variáveis constitutivas.18  

 

O Casal Piacesi em Barbacena: dois intelectuais nacionalistas e fascistas 

 

A trajetória da família Piacesi no Brasil começou em 1900. Neste ano, a italiana Maria Zuchetti, 

com intuito de reencontrar seu marido, Orlando Piergentile, que havia imigrado anos antes, saiu da 

Itália, vindo da região da Umbria e se dirigiu para a cidade de Barbacena, trazendo junto a si sua filha 

Ines Piergentile e seus sobrinhos Nelo e Aroldo Piacesi.19  

Pouco tempo depois de sua chegada, um destes sobrinhos, Aroldo Piacesi, fundou, com seu 

tio Orlando, a Sociedade Piergentile & Piacesi, que teve diversificada atuação no comércio local da cidade 

mineira. Além dos negócios, um fato aproximou ainda a família, pois no ano de 1912, com a intenção 

de livrar a prima de um casamento com um homem descrito como rústico, de pouco estudo, Aroldo 

veio a se casar com Ines Piergentile que, desde então, passava a se chamar Ines Piacesi.20 

Uma vez estabelecido em Barbacena, Aroldo passou a integrar a intelectualidade local em uma 

posição de relevo, conquistando também significativo destaque em meio à população em geral. Para 

se ter uma ideia das várias atividades por ele desenvolvidas que fizeram com que ele se projetasse em 

diversas esferas, ele atuou como colunista em jornais locais, foi proprietário do Cine-Teatro Apollo e do 

                                                             
18 Como não é nosso intento e também por não haver espaço para tanto, por buscar analisar os artigos dos jornais do casal 
Ines e Aroldo Piacesi publicados a partir de meados da década de 1930, não se realizará uma descrição, ainda que breve 
das correntes interpretativas do nacionalismo que surgiram desde então, pois boa parte delas foi cunhada posteriormente. 
19 A opção por Barbacena se deu pelo fato de que lá se encontrava a colônia italiana Rodrigo Silva que, em pouco tempo, 
viria a se tornar a maior colônia italiana do estado. Fundada no final da década de 1880, ela possuía a fabricação de tijolos, 
atividades pecuaristas, tornando-se o celeiro grande da cidade. Contudo, se destacaria sobremaneira pela produção sericí-
cola na qual os imigrantes italianos tiveram um papel preponderante. Sobre a imigração italiana em Barbacena ver: AN-
DRADA, Antônio Carlos Doorgal de. Um século de história: A imigração italiana em Barbacena (1888-1988). Barbacena: 
Gráfica e Editora Cidade de Barbacena, 2006 e DISCACCIATI, Henrique Sergio. Discacciati: da Itália a Barbacena: História 
de uma família. Campinas: Incentivar, 2012. Sobre a Colônia Rodrigo Silva, ver: Almanach Municipal de Barbacena. Rio de 
Janeiro: Casa Mont'Alverne, 1898 e SAVASSI, Altair José. Barbacena 200 anos. Belo Horizonte: Editora Lemi, 1991. v. 1. 
20 Ver: PIMENTA, Everton Fernando. Duas faces de uma mesma moeda: recepção e circulação do ideário fascista e integralista em 
Barbacena - MG através do casal Ines e Aroldo Piacesi, 1924-1945. Dissertação de Mestrado (História). São João del Rei: UFSJ, 
2015. 
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Apollo Jornal21, tendo também uma substancial inserção no seio da comunidade italiana radicada na 

cidade por meio de suas ações na condição de agente consular e membro da associação italiana Vittorio 

Emanuelle II. 

Tal fato merece relevo, pois, a partir de 1928, ocorreu a chegada de cônsules italianos cuja 

missão era a de “fascistizar” o corpo diplomático do país no Brasil. Desde então, em consonância com 

aquilo que politicamente o regime de Mussolini preconizava, uma significativa parte das agências con-

sulares se tornaram integrantes de uma das mais sofisticadas estruturas do fascismo que tinha como 

objetivo controlar as coletividades italianas, propagar sua ideologia e defender de seus interesses.22 

 No desempenho de suas funções de agente consular, ao escrever artigos em defesa do fas-

cismo, realizar conferências, palestras e exibições de filmes em seu cinema sobre temas correlatos ao 

mesmo, Aroldo também veio a se configurar como um dos mais destacados propagadores do regime 

fascista de Mussolini em Barbacena, dirigindo seu discurso a uma diversificada parcela da população, 

desde o público letrado às pessoas analfabetas.  

Por conta deste perfil intelectual e das diversas atividades que ele exercia, entende-se que seu 

matrimônio teve significativa importância, tanto para a formação intelectual de Ines, quanto para o 

delineamento de suas ideias políticas, amplamente divulgadas através de sua longeva e destacada car-

reira jornalística.23 

Destarte, embora se admita que Ines veio a compartilhar de algumas das posições políticas do 

marido, é de se destacar que ela manteve para com ele diferenças importantes que denotam uma au-

tonomia intelectual e política. Malgrado, a princípio, ambos terem defendido o fascismo italiano, é 

preciso frisar que, a despeito de não ter por completo abandonado tal defesa, Ines se aproximou do 

integralismo brasileiro e passou a congregar estes dois credos políticos fascistas.24 

                                                             
21 Foi um dos membros fundadores da Academia Barbacenense de Letras, ambiente cultural de destaque na cidade. Ver: 
Aroldo Piacesi. Originais de Ines Piacesi. s/d. (Acervo pessoal de Elge Piacesi Calvi) 
22BERTONHA, João Fábio. O fascismo e os imigrantes italianos no Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 87-164. Em 
Barbacena, é perceptível que, além do Fascio all’ estero, a Associação Italiana e a Agência Consular haviam sido cooptadas 
pela máquina de propaganda do regime de Mussolini. Sobre isso ver: “A marcha sobre Roma” e “Vittorio Veneto” na 
sociedade italiana”. Cidade de Barbacena, Barbacena, 31/10/1934. p. 1 e “4 de novembro na sociedade italiana”. Cidade de 
Barbacena, Barbacena, 10/11/1934, p. 1-4. 
23 Com início por volta de 1920 e mais de 50 anos de duração, nos quais Ines escreveu para diversos jornais do estado de 
Minas Gerais e até de outros estados, ela teve seu ápice com as atividades de proprietária e colunista do jornal Rubicon. Em 
virtude de sua ampla e respeitável carreira, Inês se tornou uma das mais importantes intelectuais da cidade, sendo reco-
nhecida por isso, quando, após a morte de seu marido, assumiu sua cadeira na Academia Barbacenense de Letras. 
24 Diversas experiências políticas apresentavam uma mesma pauta que seria a de oferecer uma resposta satisfatória a um 
processo econômico, político, social e ideológico comuns, ou seja, colocar-se como uma alternativa viável frente às crises 
vividas pelo capitalismo e pela liberal democracia, assim como frente a convicção de que a última fosse capaz de vencer 
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A Segunda Guerra ítalo-etíope e a máquina de propaganda fascista no Brasil 

 

Abissínia é o designativo do Império Etíope, monarquia que, no intervalo de aproximada-

mente setecentos anos, no período compreendido entre o fim do século XIII e 1974, dominou a região 

da Eritreia e Etiópia. Em seus momentos finais, em decorrência da investida imperialista da Itália na 

região, no ano de 1896, a Abissínia foi mergulhada num confronto militar com o país.  

Na tentativa de se colocar como um dos tantos países europeus a manter possessões no con-

tinente africano, cuja partilha do mapa se deu na metade da década de 1880 num acordo travado na 

Conferência de Berlim entre as principais potências, os italianos travaram uma guerra pelo controle 

da supracitada região, sendo derrotada na batalha de Adwa em 1896.  

Quase quarenta anos depois, em 1935, momento no qual o regime fascista passava por seu 

processo de consolidação, com o fortalecimento de suas instituições, ele entrou em sua fase expansi-

onista, ao dar início à Segunda Guerra Ítalo-Etíope, cujo objetivo, ao anexar os territórios africanos 

da Abissínia e Eritreia à Somália italiana, era constituir a África Ocidental Italiana.  

Para João Fábio Bertonha, as ações de conquista da Abissínia, mais do que uma motivação 

econômica que poderia servir de justificativa para a nova empreitada, tinha uma função psicológica. 

Isto é posto pois a humilhante derrota ocorrida décadas atrás – diga-se de passagem, a única sofrida 

por um país europeu em continente africano, na qual houve a morte de milhares de soldados – teria 

sido fruto de uma campanha mal organizada, na qual, além das dificuldades logísticas e climáticas, o 

inimigo também havia sido subestimado, aspectos que geraram um sentimento revanchista dado o 

orgulho ferido. 

 

As próprias campanhas dos italianos na Abissínia em 1896 e 1935-1936 confirmam a força 
do fator psicológico, cultural no imperialismo italiano. A derrota inicial, de 1896, deixou 
marcas profundas na auto-imagem dos italianos, que s mostraram vítimas do desprezo de 
outros europeus. Não espanta, assim, que uma das obsessões do governo fascista, ao assumir 
o poder em 1919, tenha sido a de “vingar a honra italiana, conquistando a Abissínia. Musso-
lini, na verdade, queria construir um império a qualquer custo e a Abissínia era um alvo 
lógico, já que era a única parte livre e que podia ser conquistada.25 

                                                             
os problemas econômicos e deter o crescente avanço do ideário comunista em curso desde 1917 se tornar o grande bastião 
do anticomunismo. Sob tal ótica, para se ter um exemplo, apreende-se a Ação Integralista Brasileira como mais uma das 
manifestações fascistas que se colocaram contra situações político/sociais semelhantes às encontradas na Europa. Ver: 
CALIL, Gilberto Grassi. O Integralismo no processo político brasileiro – O PRP entre 1945 e 1965: Cães de Guarda da Ordem Burguesa. 
Tese de Doutorado (História). Niterói: UFF, 2005, p. 147-162. 
25 BERTONHA, João Fábio. Os italianos. São Paulo: Contexto, 2005, p. 159. 
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Grosso modo, no decorrer da década de 1930, a estrutura de propaganda do regime fascista 

foi aprimorada e atingiu seu ápice no período concomitante à Guerra da Abissínia. Este evento ganhou 

significado especial, pois simbolizava o momento crucial para sua consolidação no plano interno, mas 

também em suas ações em diversos países.26  

Neste contexto, as ações militares italianas no frente africano, condenadas pela Liga das Na-

ções, em solo brasileiro ensejaram um grande esforço por parte da máquina de propaganda do regime 

de Benito Mussolini, que visava a criar uma posição favorável à Itália, tanto no governo brasileiro, 

como na opinião pública.27 

Portanto, em um plano menor, porém imerso neste grande cenário, é necessário não negligen-

ciar o fato de que foi a partir do momento no qual os conteúdos acerca da guerra ítalo-etíope passaram 

a se fazer presentes nos jornais barbacenenses que estes, em conjunto com órgãos e instituições que 

se colocaram em defesa do regime de Mussolini, a exemplo da Agência Consular, da Sociedade Italiana 

Vittorio Emanuele II e do Fascio all´estero28 (que retransmitiam discursos de Mussolini) e do Cine 

Theatro Apollo (que exibiu filmes que eram produzidos pelo instituto de cinema organizado e mantido 

pelo regime fascista, L’ Unione di Cinema Educativo, também conhecido como Instituto nacional 

LUCE29), que tiveram um importante papel na defesa do expansionismo italiano na África.30 

 Sob tal perspectiva, sem que se desprezem os diversos canais mencionados para a propaganda 

do regime italiano e suas ações na África, se aproximará o foco de nosso olhar sobre o discurso do 

casal Piacesi referente ao conflito se valendo para tanto de seus escritos para os jornais de Barbacena, 

cotejando-os com a bibliografia abordada até então. 

 

                                                             
26 BERTONHA, João Fábio. Divulgando o Duce e o fascismo em terra brasileira: a propaganda italiana no Brasil, 1922-
1943. Revista de História Regional. Ponta Grossa, v. 5, n.2, 2000, p. 87. 
27 A propaganda fascista voltada para o exterior aumentou bastante nos anos de 1930, quando começou a se valer de 
diversificadas estratégias como a utilização do rádio, cinema, entre outros, sendo notável a mudança na linha de atuação 
que, de defensiva, pautada apenas pela busca da preservação dos valores italianos no mundo, passou a ser ofensiva, ou 
seja, buscava ser um instrumento de atuação na política externa e geopolítica.  BERTONHA, João Fábio. Divulgando o 
Duce e o fascismo em terra brasileira: a propaganda italiana no Brasil, 1922-1943. Revista de História Regional. Ponta Grossa, 
v. 5, n.2, 2000, p. 87. 
28 Sobre os vários órgãos de sociabilidade italianos, a exemplo dos Fascio all’ estero, que se fizeram presentes em Minas 
Gerais, ver: BIONDI, Luigi. Associativismo e militância política dos italianos em Minas Gerais na Primeira República: um 
olhar comparativo. In: LOCUS: revista de história. Juiz de Fora, v. 15, n 1, 41-66, Editora UFJF, 2009. 
29 Sobre a Luce Filmes, ver: ROSA, Cristina Souza da. O cinema do Fascismo e do Estado Novo em Comparação. Esboços. 
Florianópolis: UFSC, 2012. v. 19, p. 56-57.  
30 Foi exibido no Cine Teatro Apollo o filme, produzido pela Luce filmes, Italia-Abyssinia, que tratava justamente da 
campanha italiana na Abissínia. “Italia – Abyssinia”. Rubicon, Barbacena, 21/11/1936, p. 2. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 164-187, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

1
7
5

 

A Guerra da Abissínia e a defesa do fascismo italiano pelo casal Piacesi 

 

Em 1923, Aroldo Piacesi fundou o Cine Theatro Apollo e o Apollo Jornal que, concomitan-

temente à sua função de promover o primeiro empreendimento, se tornou também um espaço no 

qual o casal Piacesi poderia expor suas ideias, inclusive as políticas.31 

Outrossim, além do Apollo Jornal, anos depois a família viria a ser proprietária de um novo 

periódico, o Rubicon. Fundado em junho de 1935, o último jornal teve uma circulação mais longeva 

que o primeiro, uma vez que totalizou 361 edições entre 14/06/1935 e 22/06/1952, intervalo no qual 

teve alguns períodos de interrupção.  

Semelhantemente ao Apollo Jornal, além de intentar fazer a promoção do Cine Teatro Apollo, 

em suas páginas o casal também expressava suas posições políticas que, conforme se viu, desde suas 

primeiras edições, se pautavam pela defesa e publicidade do regime de Mussolini e de suas ações.32  

Foi deste modo que, um mês após ser fundado, o iminente combate que seria travado entre 

Itália e Abissínia passou a ser abordado em escritos cujo tom variava de ataques xenofóbicos a seu 

imperador a críticas à Inglaterra e à Liga das Nações que visavam a impedir a deflagração do mesmo.33  

Ao abordar a posição inglesa sobre as animosidades que as ações italianas causaram no seio da 

Liga das Nações, o jornal lançou mão da ironia ao propor que, a fim de se tentar impedir a eclosão do 

conflito, a Inglaterra havia recomendado que as possessões portuguesas no continente africano deve-

riam ser partilhadas com a Itália. Contrapondo-se a esta proposta, o pequeno texto acusava tal estra-

tagema inglês, pelo fato de que, uma vez que o país era detentor de dois terços das possessões euro-

peias na África, ele pregava “generosidade” com aquilo que pertencia aos outros.34  

Em vários outros artigos que fizeram menção ao conflito ítalo-etíope se percebe que, so-

mando-se às alegações que corroboravam com as o expansionismo italiano, fornecendo fundamentos 

para sua justificativa, no jornal também continuavam a se fazer presentes violentos ataques à Ingla-

terra.  

                                                             
31 Precocemente Aroldo defendeu o fascismo no início de 1924. Ver: “Pátria”. Apollo Jornal, Barbacena, 01/01/24. O 
Apolo Jornal teve uma curta circulação, entre o 12/08/1923 e 01/01/1924, totalizando 16 edições. 
32 Entre os diversos artigos que se colocaram em defesa do fascismo, ver: “Croniqueta Internacional”. Rubicon, Barbacena, 
14/01/39, p.1. 
33 “Teremos a Guerra!” Rubicon, Barbacena, 03/08/1935, p. 3. 
34 “Generosidade inglesa” Rubicon, Barbacena 17/08/1935, p. 2. 
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Dentre as acusações imputadas ao país destaca-se o argumento de que ele se colocava como 

uma barreira às conquistas italianas, uma vez que teria como intuito anexar a região pretendida pela 

Itália aos territórios que controlava no continente. Além disso, ela também era responsabilizada por 

fomentar a hostilidade entre as raças, posto que suas atitudes teriam aumentado aquilo que foi descrito 

como um “fanatismo estupido de bárbaros, contra uma raça civilizada e branca”.35 

É possível depreender em meio a argumentação, bem como em outros artigos que, nas queixas 

dirigidas à Inglaterra, era peremptória a ênfase dada a esta suposta antinomia barbárie africana e civi-

lização da raça europeia, branca, aspectos que são encontrados em escritos de autores que se dedica-

ram à análise do nacionalismo, a exemplo de Lord Acton. 

 

Na união política, as raças inferiores se elevam, através do convívio com raças intelectual-
mente superiores. As nações esgotadas e decadentes são revigoradas pelo contato com uma 
vitalidade mais jovem. As nações em que se perderam os elementos da organização e a capa-
cidade de governo, quer pela influência desmoralizante do despotismo, quer pela ação desin-
tegradora da democracia, são resgatadas e reeducadas sob a disciplina de uma raça mais forte 
e menos corrompida.36  

 

A respeito desta aproximação não se quer aqui propor que necessariamente os Piacesi tenham 

sido leitores de autores como Acton, Renan ou Fichte. Conquanto, também não se pode perder de 

vista que independentemente de seus pressupostos, argumentos muito semelhantes aos que eles ela-

boraram, em especial o primeiro, estavam disponíveis no arsenal ideológico daqueles que defendiam 

o imperialismo italiano, e, em boa medida, foram criados ou reforçados por muitos intelectuais, dentre 

eles, Aroldo e Ines Piacesi. 

Nessa seara, quando mencionou as mudanças ocorridas na colônia italiana africana desde sua 

conquista, Ines Piacesi reforçou as inúmeras obras realizadas que teriam levado a civilização à região, 

aspecto que se assemelha ao argumento de Acton acima mencionado. 

 

Poucos mezes se passaram da entrada da Italia em Adis-Abbeba e os effeitos já se fazem 
sentir tão concretos, tão pujantes de grandeza tão eloquentes à Civilização, que assombram! 

                                                             
35 Por não levar a cabo suas pretensões de conquistar territórios na África no final do século XIX, por não receber os 
espólios de guerra prometidos para que se juntasse aos Estados Unidos, França e Inglaterra na Primeira Guerra Mundial 
e por conta das críticas recebidas por parte da Liga das Nações e da Inglaterra em decorrência de sua nova investida sobre 
a Abissínia, entende-se porque um significativo número de artigos publicados no Rubicon direcionavam fortes críticas aos 
ingleses. “Teremos a Guerra”. Rubicon, Barbacena, 31/08/1935, p. 2. 
36 ACTON, Lord. Nacionalidade. In: BALAKRISHNAN. G. (Org.). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contra-
ponto: 2000, p. 37. 
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A primeira preocupação da Italia, tem sido rasgar estradas boas estradas, tornando assim ac-
cessivel do Comercio, aquellas inhospitais regiões. Luz Eletrica, Telephone, Radio, Telegra-
phos, Correios, Estradas de Ferro, tudo, tudo já surgiu ao toque da baqueta magica. A Abys-
sinia milenária, escravizada, acorrentada à mais animalesca barbaria, a Abyssinia, paraiso dos 
megros macumbeiros e horripilante, era uma vez... O que está surgindo lá agora, é um Paiz 
novo, grandioso, elegante, polido, solicito, fertil, insinuante, enfeitiçador.37  

 

Pouco a pouco, no decorrer do conflito, críticas como a que foi acima mencionada aumenta-

ram ainda mais. Fossem essas realizadas por meio de artigos assinados pelo casal, por outros colabo-

radores ou mesmo por meras reproduções de textos que apoiavam a campanha italiana oriundos de 

diferentes periódicos, desde o período que antecedeu a guerra aos momentos subsequentes a seu tér-

mino, em trinta e sete edições se fizeram presentes escritos que versaram sobre o mesmo.38 

Nesse contexto, somando-se às publicações de seu jornal, que objetivavam galvanizar o apoio 

dos italianos e criar uma boa impressão na opinião pública a respeito de suas ações, Aroldo Piacesi, 

representando a coletividade italiana da cidade, enviou um telegrama a Antônio Carlos de Andrada, 

deputado federal cujo curral eleitoral tinha a sede em Barbacena e adjacências, solicitando intercessão 

em favor da causa italiana.39  

No ambiente no qual as atividades da máquina de propaganda do regime de Mussolini aparen-

temente chegavam a seu ápice, tomados em conjunto, tais fatos evidenciam de que modo continua-

mente se ampliavam os canais e os expedientes para que uma imagem favorável da Itália fascista se 

forjasse em meio à opinião pública e ao governo brasileiro.  

Consoante, se antes já se buscava justificar a conquista da Abissínia, em suas páginas o Rubicon 

também passou a subir o tom na defesa das ações de Mussolini à frente do governo fascista, deline-

ando de modo cada vez mais explícito a Inglaterra como a grande inimiga do regime. Nessa direção, 

é digno de nota que, no jornal, também passaram a ser publicadas mensagens cujos destinatários eram 

os italianos e ítalo-brasileiros com o intuito de pedir a esses que boicotassem os produtos ingleses, 

aspecto que além de colocar a Inglaterra como a maior inimiga da Itália, a colocava também como 

uma inimiga da humanidade. 

Duas delas trouxeram mensagens claras aos italianos e ítalo-brasileiros, solicitando a realização 

de boicotes à Inglaterra. Na primeira delas, aparecia o seguinte texto “DEVER de todo italiano e italo-

                                                             
37 “Italia – Abyssinia.” Rubicon, Barbacena, 17/10/1936, p. 1. 
38 Em tais edições, em dezenove edições a cobertura se deu na primeira página, fato que dava ainda mais destaque ao 
evento no periódico. 
39 “Soliedariedade com a Italia”. Rubicon, Barbacena, 19/10/1935, p. 2. 
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brasileiro, é boicotar toda mercadoria inglesa! O italiano e italo-brasileiro nunca deverá esquecer, que a Inglaterra é o 

maior inimigo da Italia e da Humanidade”. 40 

A segunda, com uma mensagem similar, trouxe os seguintes dizeres: “ITALIANOS e italo-

brasileios, nunca esqueçam o papel o papel desempenhado pela hypocrita Inglaterra conta a Italia. É dever de 

todos boicotar os produtos ingleses e de seus amigos. A causa da Italia é a causa da liberdade dos povos.”41  

Sobre as sanções que a Liga das Nações havia imposto à Itália, às quais as supracitadas men-

sagens se remetiam, o Rubicon noticiou em novembro de 1935, em sua primeira página, a organização 

de uma campanha na qual todo italiano ficaria incumbido de realizar a doação de um dólar em prol 

das dificuldades e dos esforços empreendidos por seu país. Na ocasião se destacou que, em menos de 

quarenta e oito horas, foram arrecadados nas cidades de Roma e Trieste um total de cento e cinquenta 

quilos de ouro, iniciativa que se espalhava pelo país.42  

Logo depois, seguindo esta iniciativa, o exemplo de São Paulo e de outras cidades brasileiras, 

Ines Piacesi lançou tal campanha em Barbacena, sendo que, em meio às pessoas que realizaram as 

doações, além dos membros integrantes da diretoria da Sociedade Italiana e suas famílias, houve tam-

bém a participação de outros ilustres italianos radicados na cidade e seus descendentes que não cons-

tavam nas relações de membros  dos órgãos de sociabilização italianos locais, aspecto que aponta para 

o fato de que fascistas ou não, os italianos e seus descendentes radicados na cidade abraçaram a causa.43  

Além desta iniciativa, o casal Piacesi aderiu a uma outra campanha de arrecadação em benefício 

do povo italiano, a campanha de arrecadação de ouro. Nesta, eles acabaram fazendo a doação de suas 

próprias alianças ao embaixador italiano no Brasil, Roberto Cantalupo.44 

Por conta destas iniciativas, Aroldo e Ines Piacesi receberam elogios de autoridades do go-

verno fascista no Brasil, a exemplo do embaixador italiano45 e do cônsul italiano de Minas Gerais, 

                                                             
40 “DEVER”. Rubicon, Barbacena, 19/10/1935, p. 2. 
41 “Italianos e ítalo-brasilerios”. Rubicon, Barbbacena, 26/10/1935, p.3). 
42 “A força do patriotismo”. Rubicon, Barbacena, 30/11/1935, p.1. 
43 Idem. 
44 “O dia da fé”. Rubicon, Barbacena, 28/12/1935, p. 1-4. Enfatiza-se ainda que, no início de 1936, por meio do jornal 
Cidade de Barbacena, foi publicado um anúncio escrito em italiano que, por intermédio da Agência Consular local, solici-
tava à subscrição da coletividade italiana em uma nova campanha que visava a socorrer os soldados italianos na guerra, 
além de criticar as sanções que haviam sido impostas à Itália. Percebe-se que tal apelo foi prontamente atendido, pois os 
italianos contribuíram não só com a doação de um dólar, mas também de gramas de ouro e prata. Ver: “Regia Agenzia 
Consolare d’Italia”. Cidade de Barbacena, Barbacena, 09/02/1936, p. 4; “Regia Agenzia Consolare d’Italia”. Cidade de Barba-
cena, Barbacena, 04/03/1936, p. 2 e “Regia Agenzia Consolare d’Italia”. Cidade de Barbacena, Barbacena 07/03/1936, p. 3. 
45 “Agli italiani di Barbacena”. Rubicon, Barbacena, 28/12/1935, p. 1-2. 
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Tullio Grazioli46, além de seus esforços terem sido mencionados em uma matéria do importante jornal 

Fanfulla.47 

Em abril de 1936, o Rubicon, se colocando à disposição para prestar esclarecimentos e infor-

mações sobre a campanha, novamente solicitou aos italianos radicados na cidade para que procuras-

sem as autoridades consulares a fim de contribuir com seu país, que passava por muitas dificuldades, 

subscrevendo a lista pró Itália.48  

Somando-se as doações individuais que estas campanhas fomentavam, em 03/05/1936, na 

reunião da Sociedade Italiana Vittorio Emmanuele II, foi proposto que metade do patrimônio da 

instituição fosse doada para a lista pró Itália. Tal medida foi imediatamente aprovada e, em conse-

quência desta decisão, o montante de 9:000$000 de reis foi remetido à Itália.49  

No cômputo geral, as diferentes vias utilizadas a fim de se criar um clima favorável e, conse-

quentemente, um apoio às ações do fascismo italiano na campanha da Abissínia permitem a visualiza-

ção da organização da máquina de propaganda do regime que visava a se capilarizar pelo país se utili-

zando de diversas ferramentas como os órgãos de sociabilização italianos, o cinema, a imprensa, entre 

outros. 

Na esteira das proposições de João Fábio Bertonha, ao voltar a atenção para o Rubicon em 

seu primeiro ano de existência, torna-se claro que ele funcionava como um veículo de publicidade do 

regime de Mussolini, tendo uma incisiva atuação na divulgação e defesa de seu corolário de ideias e de 

suas ações a despeito de, até o momento, não se saber se ele contou com alguma ajuda financeira do 

regime para tanto.50  

Quando se observam em perspectiva os escritos de Ines Piacesi publicados nos diversos jor-

nais com os quais contribuiu a partir do final da década de 1920 e o ano de 1936, se pode perceber 

que, pouco a pouco, junto com seu marido ela teve uma ativa ação na condição de divulgadora do 

                                                             
46 “Recebemos e agradecemos”. Rubicon, Barbacena, 25/01/1936, p. 3. 
47 “A campanha do dollar”. Rubicon, Barbacena, 07/12/1935, p.1. Sobre o Fanfulla, ver: BERTONHA, João Fábio. O 
fascismo e os imigrantes italianos no Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 138-139. 
48 Na cidade de São Paulo, os condes Matarrazzo e Crespi teriam realizado a doação de 1000 contos de reis cada um sendo 
que o total arrecadado na cidade já teria atingido os 3000 contos. Ao enfatizar tal aspecto se propunha que Barbacena não 
poderia se esquivar neste momento das grandes privações pelo qual o povo italiano passava. “Pró Italia”. Rubicon, Barba-
cena, 19/04/1936, p. 1. 
49 “Um gesto bonito”. Rubicon, Barbacena, 09/05/1936, p. 1-2. 
50 BERTONHA, João Fábio. Divulgando o Duce e o fascismo em terra brasileira: a propaganda italiana no Brasil, 1922-
1943. Revista de História Regional. Ponta Grossa, v. 5, n.2, 2000, p. 87. Sobre a possível ajuda financeira, entende-se que não 
deve ter ocorrido pelo fato do jornal aparentar passar por dificuldades, pois, constantemente, eram dirigidos apelos aos 
leitores para que mantivessem suas assinaturas em dia. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 164-187, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

1
8
0

 

ideário fascista no contexto no qual o regime se fortalecia. Se nos anos iniciais esse apoio se dava de 

maneira mais tímida, porém, notadamente, a partir da Guerra da Abissínia eles passaram a se inclinar 

cada vez mais para a defesa do fascismo ao ponto de transformar seu jornal Rubicon em um órgão 

oficioso do mesmo.  

Todavia, para concluir, resta tentar responder a uma pergunta que ajudaria a compreender suas 

tomadas de decisões no universo da política: Por que o casal Piacesi se tornou defensor do fascismo? 

De início, se poderia afirmar que, por serem italianos, isso seria uma coisa natural. Entremen-

tes, tal argumento é frágil já que, muitos italianos, além de não terem apoiado o regime de Mussolini, 

chegaram a lutar contra o mesmo, seja na Itália, seja no Brasil.51 

À vista disso, a leitura de artigos de outros articulistas do Rubicon, quando combinada com 

seus escritos, em parte, ajudam a responder a tal indagação fazendo com que se possa também enten-

der quais eram os pilares que subjaziam seus posicionamentos. 

Para o professor Serafim Lacerda, líder integralista da vizinha cidade de São João del Rei, o 

Rubicon era um periódico que se colocava na vanguarda defesa da ação civilizadora do fascismo e da 

justiça, uma vez que propunha acabar com a barbárie na Abissínia, se colocando em guerra contra o 

comunismo e também contra Inglaterra, que foi retratada como a arrogante “glutona insaciável e egoísta 

dos direitos internacionais – a famigerada Albion”.52 

Ainda neste artigo, ao aludir o império romano, que teria conquistado o mundo e o iluminado 

com a civilização, Lacerda também afirmara que o Rubicon funcionava como o porta voz da raça 

latina e de sua civilização, sendo que no contexto no qual se encontravam, apenas os italianos seriam 

os possuidores do fermento que poderia levar à humanidade à renovação que tanto precisava.53  

O texto do professor Lacerda traz consigo dois importantes elementos para ajudar a responder 

à questão levantada que, ao fim e ao cabo, se remeteriam também à concepção nacionalista de Ines e 

Aroldo Piacesi. O primeiro destes seria a concepção de que Roma era o berço da humanidade e de 

que, em sua grandeza do passado, em seus tempos mais opulentos, nos quais se configurava como a 

                                                             
51 Sobre o antifascismo italiano no Brasil, ver: BERTONHA, João Fábio. Sob a sombra de Mussolini: os italianos de São Paulo e 
a luta contra o fascismo, 1919-1945. São Paulo: Fapesp: Annablume, 1999. 
52“Na Vanguarda”. Rubicon, Barbacena, 21/12/1935, p. 2. Sobre o professor Serafim Lacerda ver: ALBRICKER, Jarbas. 
São João del-Rei: seus colégios e outras lembranças. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1984, p. 59-60 e PIMENTA, Everton 
Fernando. Duas faces de uma mesma moeda: recepção e circulação do ideário fascista e integralista em Barbacena - MG através do casal Ines 
e Aroldo Piacesi, 1924-1945. Dissertação de Mestrado (História). São João del Rei: UFSJ, 2015, p. 280-283. Além dos textos 
do professor Serafim Lacerda ver: “Porque a Italia combate em Africa”, de Gilberto de Alencar. Rubicon, Barbacena, 
19/10/1935, p.1. 
53 LACERDA, Serafim. “Na Vanguarda”. Rubicon, Barbacena, 21/12/1935, p. 2. 
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capital do maior império existente, estariam os germens que viriam a renascer sob o fascismo, fazendo 

com que a Itália cumprisse seu destino de ser novamente um império.  

Um mês antes de iniciada a guerra italiana na África, em um artigo transcrito do jornal A nação, 

foi feito um grande elogio à grandeza da Itália que estaria por séculos adormecida. Seu argumento era 

o de que ela estaria finalmente despertando, por isso, teria justo direito de se expandir, posto que, por 

meio de tal ação, garantiria o futuro de uma raça que era o orgulho da humanidade.54  

Tais argumentos, pautados pela lógica do espaço vital,55 foram retomados por Aroldo e Ines 

Piacesi de modo reiterado, sendo que, sobretudo, por meio dos escritos do primeiro é que tal formu-

lação ganhou mais destaque. Para se ter uma ideia disto, em seu artigo “Roma faz anos!”, foi desta 

forma que ele se dirigiu à cidade e ao passado de seu povo: 

 

Filhos da cidade eterna, latinos, romanos, hoje italianos, expoentes de todas as glórias duma 
raça gloriosa e invicta de tradições milenarias, estão novamente em marcha pelo caminho 
que justamente lhe pertencia, dando ao mundo o mais alto exemplo de patriotismo, valor, 
dignidade e brio, de um povo, a Humanidade pode se orgulhar! Roma hoje está vivendo os 
seus dias mais gloriosos, consciente de sua potência e da justiça de sua causa.56  

 

Além de se valer deste passado mítico, na continuação do texto, Aroldo apresentou o segundo 

aspecto que ajuda a entender os motivos que fizeram com que ele e Ines Piacesi apoiassem o fascismo: 

a figura de Mussolini. Para eles, o “Duce” foi o responsável pela unificação do povo italiano e seria a 

pessoa capaz de levá-lo de volta a estas glórias de tempos imemoriais no presente, justamente por 

encarnar os valores daquilo que Aroldo chamou de raça granítica. 

 

Mussolini, a encarnação viva de todos os valores supremos da raça granítica, é o nume gi-
gante, tutela de Roma dos italiano, de toda a Latinidade, de toda a Romanidade! Hoje com 
Mussolini à frente e sua geração fascista, se pensa e se age com romana coragem, seguindo 
directo, romanamente o caminho do Direito e da Justiça! Todos os romanos, todos os itali-
anos, os também espalhados por este mundo afora, hoje congrega de corpo e espírito em 

                                                             
54 LABARTHE, Paulo. Italia. Rubicon, Barbacena, 14/09/1935, p. 3.  
55 Francisco Carlos Teixeira, entre as inúmeras características que poderiam ser verificadas nas diversas manifestações 
fascistas, que se espalharam pelo mundo no período entreguerras, destacou o culto à liderança, o irracionalismo, o antico-
munismo, o antiliberalismo, o nacionalismo e a defesa da teoria do espaço vital. SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Os 
fascismos. In: Século XX. REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (Orgs.). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000.  Grosso modo, a teoria do espaço vital, influenciada pelas ideias do geógrafo alemão, Friedrich 
Ratzel, postulava que ele seria o espaço territorial de que um povo necessitasse para poder se desenvolver. De posse de 
concepção, Hitler desenvolveu a teoria do espaço vital alemão em seu livro, Mein Kempf, que se constituiu numa das 
fontes que legitimava o expansionismo nazista. Sobre isso, ver: CARNEIRO, Silvio Ricardo Gomes. Sobre a concepção 
totalitária da vida. Cadernos de Ética e Filosofia Política. São Paulo, n. 18, 179-196, 2011. 
56 PIACESI, Aroldo. “Roma Faz anos”. Rubicon, Barbacena, 25/04/1936, p. 1. 
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Roma, entre majestade grandiosa de Roma imperial, em redor do gande “Duce” e juram 
todos juntos: “Presente, Duce! Sempre pronti ai tuoi commandi! Duce! Duce! Eia, eia, eia!”57 

 

Aroldo Piacesi possuía uma admiração por Benito Mussolini pois, além dele se colocar em 

combate com o comunismo, em diversas matérias ele, reiteradamente, elogiou o ditador e se remeteu 

aos feitos do fascismo que teriam levado à salvação da Itália que estava arruinada. Para ele, Mussolini 

é quem teria acabado com a anarquia existente antes de 1922, unificado o país e lhe ofertado o impulso, 

a bravura, a fama e o sucesso de um passado que se reportava à época dos Antoninos e dos Augustos.  

Sobre Ines Piacesi, além de tais aspectos, é visível a simpatia que nutria pelos ditadores de seu 

tempo, em especial por Benito Mussolini.58 Em várias ocasiões, ela foi enfática em sua defesa das 

ditaduras sendo que o exemplo mais emblemático destas ocorreu quando, ao se remeter aos governos 

de Hitler e Mussolini, ela afirmou que em conjunto estas ditaduras derrubariam a Inglaterra, cujo 

interesse seria o destilar ódio em benefício próprio.59 

 

Indiscutivelmente, é a epocha das multidões. A força das Nações. Se condensa, se enfeixa no 
seu símbolo mais perfeito: A Dictadura. Os tempos, estão provando que ella é a melhor, a 
mais benéfica forma de governo. Uma boa, Dictadura, vale para todas as Democracias e 
todas as Liberdades do mundo. A psicologia das multidões, é como a das creanças: basta 
sabel-a condusir com geito, e o Dictador, terá no seu Povo, mais docel e obediente compa-
nheiro. O Dictador, lembra um rei sem pompa, revestido apenas de sua alma forte, heroica 
luctador e invencivel (...) Hontem era a Italia de Mussolini que maravilhava o mundo com 
um gesto deste; hoje é a Allemanha, que dá ao mundo esta lição de embriaguez patriótica. E 
não são Dictaduras todas as duas? É a era das multidões; é a queda das monarchias; pela esta 
força mais expressiva e sadia: as dictaduras. São ellas que estão fazendo tremer os alicerces 
dos dominios da soberba d. Inglaterra.60  

 

Para concluir, dentre suas várias manifestações, o nacionalismo é dotado de facetas que podem 

ser apreendidas nos discursos do casal Piacesi sobre o fascismo e seu corolário de ideias: a volta para 

o passado, a crença na descendência de um povo escolhido e, sobretudo, o caráter quase religioso que 

esta ideologia incorpora, aspectos que fizeram com que ela viesse a se tornar um grande perigo. “O 

nacionalismo que se acredita sancionado pela vontade de Deus ou pela História, pela religião ou pela ideologia semi-

religiosa, leva à perigosa suposição de que seu povo ocupa uma posição excepcional, de que é um povo escolhido. 61 

                                                             
57  PIACESI, Aroldo. “Roma Faz anos”. Rubicon, Barbacena, 25/04/1936, p. 1. 
58 Apesar disso, também rasgava elogios a Getúlio Vargas, visto por ela como o Duce brasileiro. “Uma data especial que 
passará à história – 19 de abril.  Rubicon, Barbacena, 24/04/1938, p. 1. 
59 Além dos artigos, em seu cinema, exibiu o filme Cem dias, que versava sobre um livro que Benito Mussolini teria escrito 
sobre Napoleão Bonaparte. “Amanhã cem dias”. Rubicon, Barbacena, 23/05/1936, p.3) 
60 “A vez da Allemanha”. Rubicon, Barbacena, 04/04/1936, p. 1. 
61 KOHN, Hans. A Era do Nacionalismo. São Paulo: Fondo de Cultura, 1963, p. 25. 
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Estes elementos estavam presentes nos escritos do casal Piacesi, sendo que é digno de nota, 

sobretudo, esse “caráter religioso”, quase irracional nos escritos de Ines. Para se ter uma ideia disto, 

quando ela se dedicou a abordar a campanha de doação das alianças que realizou em Barbacena, ao se 

remeter ao exemplo dado pela esposa de Benito Mussolini, quem primeiro teria feito tal gesto frente 

à estátua do soldado desconhecido na Itália, durante um evento, ela assim descreveu tal ato: 

 

A alma dos italianos ajoelhou-se perante o altar da Patria, e offereceu mais uma prova quente 
de sacrifício, mais um prodígio comovente de amor. Rachel Mussolini, esposa de Benito 
Mussolini, depoz no altar da Patria, duas allianças – a sua e a de seu marido. Em poucas 
horas, o numero de alianças, subia a 250.000 só em Roma, calcula-se que tenha se elevado a 
uns muitos milhões, e o seu valor-ouro mais de um Bilhão e meio para o governo italiano.62  

 

Considerações finais 

 

A defesa do fascismo e de seus ingredientes principais, dentre eles o nacionalismo, desde a 

década de 1920 passou a ser realizada por parte da coletividade italiana radicada no Brasil, sendo que 

seu ápice se deu após o início da Guerra da Abissínia. Paralelamente à consolidação do regime e de 

suas instituições, foi criada uma máquina de propaganda que, além de tentar manter os vínculos dos 

emigrados com a pátria mãe, entre outros, teria como um de seus objetivos principais torná-los ins-

trumentos de sua política externa.  

A um só termo, lançando mão de diversificadas estratégias como, por exemplo, a produção de 

filmes, jornais, livros, a irradiação de discursos de Benito Mussolini, a fascistização de seu corpo di-

plomático, a criação de órgãos de sociabilidade como os Dopolavoro, Fasci all’ estero e também da 

cooptação de órgãos de sociabilidades italianos preexistentes ao próprio fascismo no Brasil, em parte 

seus objetivos foram alcançados. 

Sem desconsiderar que nem todo imigrante italiano se tornou um defensor da causa do fas-

cista, posto que também se verificou uma intensa mobilização antifascista, é de se destacar que, em-

bora os regimes fascistas europeus tenham mantido o foco da máquina de propaganda e difusão de 

sua ideologia em regiões estratégicas durante o período entreguerras, como por exemplo, o continente 

europeu e os EUA, em regiões periféricas como o Brasil, boa parte de seus esforços se deram nos 

grandes centros, a exemplo de São Paulo, onde figuras de proa como os Condes Crespi e Matarazzo 

                                                             
62 “O dia da fé”. Rubicon, Barbacena, 28/12/1935, p. 1-4. 
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tiveram uma atuação importante contribuindo para dar mais visibilidade à defesa do fascismo e con-

sequentemente arregimentando uma número maior de simpáticos à causa. 

Numa direção oposta, ao se debruçar sobre a trajetória do casal Piacesi, imigrantes italianos 

radicados numa região interiorana do país, além de se poder analisar mais de perto como se estrutu-

ravam e como funcionavam alguns dos veículos desta máquina de propaganda fascista, se pode realçar 

sua capilaridade, dinâmica e perceber algumas de suas particularidades ligadas a aspectos regionais e 

personalistas.  

Assim, embora se perceba que um dos ingredientes principais da militância pró fascismo de 

Aroldo e Ines Piacesi que, em parte foi corroborado por muitos de seus conterrâneos que também 

apoiaram o regime de Mussolini, seja o nacionalismo e que este tenha funcionado como uma espécie 

de religião civil, na qual as datas importantes do fascismo, como o aniversário da Marcha sobre Roma, 

eram cultuadas com frequência, percebe-se que, passado o momento de ápice deste, notadamente a 

Segunda Guerra Ítalo-Etíope, por conta dos acontecimentos em plano nacional ou internacional, em 

pouco tempo, a máquina de propaganda italiana seria desmontada e os imigrantes italianos que apoi-

avam o fascismo passariam a ser alvos de represálias aqui no Brasil.  

No plano interno, com a implantação do Estado Novo, que realizou o fechamento dos parti-

dos políticos e uma severa censura aos jornais que criticavam o governo, através da polícia política, 

notadamente, foi intensificado o monitoramento das pessoas que compartilhassem de “credos políti-

cos estrangeiros”, como o fascismo, aspecto que causou um clima desfavorável para a defesa d e seu 

ideário no Brasil.  

Internacionalmente, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a consequente entrada da Itália 

nesta fez com que os recursos destinados à máquina de propaganda passassem a ser destinados aos 

esforços de guerra. Além disso, após a entrada do Brasil na batalha em lado contrário ao Eixo fez com 

que muitos de seus partidários em todo o país passassem a ser alvos de ataques, assim como pairava 

sobre eles o perigo do confisco de seus bens. 

Em Barbacena tal quadro não se mostrou diferente. Embora, desde o Estado Novo, a defesa 

do fascismo por parte de Ines Piacesi não tenha cessado totalmente, é notório que ela passou, de 

início, por um processo de sublimação, posto que ao se analisar as edições do Rubicon, após novem-

bro de 1937, ao invés de se verificar a continuidade da defesa de Benito Mussolini e das ações italianas, 

o que se notou é que Getúlio Vargas passou a ser descrito como o Duce brasileiro ou ainda como um 

continuador possível para seus ideais políticos.  
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Para Aroldo, até o ano de 1942, ainda havia espaços para a publicidade do fascismo e de suas 

ações. Desde 1939, ele passou a escrever uma coluna no jornal Cidade de Barbacena, na qual realizava 

comentários sobre o desdobramento da guerra, reforçando o papel italiano nesta e a responsabilização 

da Inglaterra e França por sua deflagração.  

Conforme a Segunda Guerra Mundial avançava, sobretudo após setembro de 1942, apesar de 

mudar sua orientação, Aroldo Piacesi hesitou em continuar a defesa pública de suas ideias adequando-

se ao novo contexto. No lugar de uma defesa dos feitos de Mussolini e do fascismo, se remetia mais 

ao passado glorioso de Roma, chegando ao ponto de, junto de sua esposa, entrar com o pedido para 

se naturalizar brasileiro, aspecto que por um lado era uma estratégia para se evitar o confisco de seus 

bens e, por outro, uma maneira de evitar quaisquer tipos de represálias por sua origem e posiciona-

mento político até pouco tempo defendido. 

O novo contexto, definitivamente, inviabilizava a defesa do fascismo sendo que a derrota do 

Eixo na Segunda Guerra Mundial representara sua pá de cal. Naquilo que concerne ao casal, emble-

mático foi o fato divulgado em 15 de julho de 1945, no jornal Cidade de Barbacena, quando foi anun-

ciado que se realizaria a reunião de fundação do Partido Comunista em Barbacena, no Cine Teatro 

Apollo, espaço onde antes se publicizava o fascismo.63 

O jogo político havia mudado bruscamente e Ines e Aroldo não se mantiveram imunes a isso. 

No plano local se assistia à falência da defesa do fascismo por parte dos imigrantes italianos, aspecto 

que se multiplicou por todo o país. 
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A CASA DOS ESTUDANTES DO IMPÉRIO:  

Histórias e embates (1944-1965) 

 
 

Helena Wakim Moreno* 

 

 
RESUMO: Este artigo busca traçar o percurso da Casa dos Estudantes do Império (CEI), levando 
em conta os fatores que possibilitaram a sua criação em 1944 até o encerramento compulsório de suas 
atividades em 1965. A associação estudantil foi fundada em Lisboa com o apoio do governo português 
para formar jovens universitários aliados à política do estado novo. Entretanto, já nos seus primeiros 
anos, a CEI se firmava como um espaço de contatos e trocas marcado por ideias anticoloniais. Am-
parado em fontes históricas de naturezas diversas, esse estudo busca assinalar alguns dos principais 
aspectos da associação em seu tempo, evidenciando a relação de confronto e interdependência com o 
governo salazarista e entendendo-a como um espaço de sociabilidade fundamental na formação da 
elite política e intelectual que tomou parte nos movimentos de independência das antigas colônias 
portuguesas na África. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Casa dos Estudantes do Império; África; Salazarismo. 
 
 

THE CASA DOS ESTUDANTES DO IMPÉRIO: 
HISTORIES AND CONFRONTATIONS (1944-1965) 

 
ABSTRACT: This article attempts to trace the history of  the Casa dos Estudantes do Império (CEI), 
taking into account the factors that led to its creation in 1944 until the compulsory closure of  its 
activities in 1965. That student association was founded in Lisbon with the support of  the portuguese 
government in order to form college students who would become allies of  the state policy. However, 
already in its early years, the CEI became a space where contacts and exchanges were made, marked 
by anti-colonial ideas. Bolstered in historical sources of  diverse nature, this study aims to point out 
some of  the main aspects of  the association in its own time, showing the relationship 
of  confrontation and interdependence with the Salazar government and understanding it as a 
fundamental social space in the formation of  the political and intellectual elite that took part in the 
independence movements in the former Portuguese colonies in Africa. 
 
KEYWORDS: Casa dos Estudantes do Império; Africa; Salazarism. 
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pelas CAPES sobre o ideário anticolonial dos intelectuais angolanos a partir da Casa dos Estudantes do Império e suas 
relações com outros movimentos e associações. 
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Introdução 

 

studar na Casa dos Estudantes do Império (CEI) não é uma tarefa simples por 

diversos motivos: por ela passaram futuros presidentes e futuros dirigentes do pri-

meiro escalão de estados-nação que se formariam nas décadas seguintes, futuros 

cânones literários e intelectuais de prestígio. Assim, levando em conta o perfil dos jovens estudantes, 

não é difícil de se imaginar que a foi também um espaço de conspiração, de organização de movimen-

tos nem sempre duradouros e idealização de múltiplos projetos. 

Na contramão da grandiosidade dos agentes e das suas ideias e pretensões, as fontes produzi-

das pela própria instituição são limitadas, haja visto que tratava de uma associação em constantes 

conflitos com um governo autoritários, o que certamente acarretou na destruição de uma parcela do 

acervo institucional – por uma das partes ou por ambas. A produção historiográfica sobre o tema 

ainda é muito recente: até os primeiros anos da década de 1990 sabia-se muito pouco sobre a CEI, 

cenário que começou a mudar quando um grupo de antigos sócios da Casa decide realizar eventos de 

comemoração do cinquentenário da CEI (1944-1994) e divulgar seu patrimônio cultural.  Atualmente 

existem alguns estudos que se debruçam sobre a associação, mas ainda poucos perto das lacunas exis-

tentes1. 

Com estas questões em mente, este artigo propõe pensar a CEI como espaço de formação de 

política e cultural a partir de suas atividades internas e dos embates com o estado novo. Para tal, forma 

utilizadas tanto fontes históricas oficiais como de relatos de memória dos antigos associados e de 

periódicos produzidos pela CEI. Não é demais frisar que este estudo não se propõe a esgotar o objeto, 

mas a apresentar um olhar sobre seu percurso históricos e seus espaços.  

 

 

                                                             
1 Os principais estudos produzidos sobre a história da CEI são: CASTELO, Cláudia. Casa dos Estudantes do Império: 
uma síntese histórica. ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-
1994. Lisboa: UCCLA, 2015; CASTELO, Cláudia. A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória anticolonial. In: 
7º CONGRESSO IBÉRICO DE ESTUDOS AFRICANOS, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências africanas: 
desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010; FERREIRA, Pedro. Casa dos Estudantes do Império: pelo regime 
e contra o regime. ROLLO, Maria Fernanda; RIBEIRO, Maria Manuela Tavares; PIRES, Ana Paula; NUNES, João Paulo 
Avelãs (org.). ACTAS DO I CONGRESSO ANUAL DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA. Lisboa: IHC - CEIS20 - 
Rede História, 2013, pp. 459-469; MATA, Inocência da. A Casa dos Estudantes do Império e o lugar da literatura na conscienciali-
zação política. Lisboa: UCCLA, 2015; PIRES LARANJEIRA, José Luís. Uma casa de mensagens anti-imperiais. In: Mensa-
gem. Boletim da Casa dos Estudantes do Império. Lisboa: ALAC, 1996, pp. XI- XXXI. 

E 
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Casa dos Estudantes do Império: história e embates 

 

Os estudantes africanos que chegavam a Portugal para realizar seus estudos na década de 1940 

se deparavam com dificuldades de diversas ordens, motivadas pelo contexto era de crise social e eco-

nômica, motivada pelo fim da segunda guerra mundial. Greves e rebeliões motivados pela fome, es-

cassez de itens de necessidade básica e pela alta dos preços conformaram um cenário de instabilidade 

política. O estado novo atravessava a sua primeira crise2.  

Além dos impactos dos tempos de guerra, os estudantes precisavam lidar com uma dificuldade 

adicional: o fato de serem oriundos das colônias3, diferença evidenciada na cor da pele e/ou na lin-

guagem e pronúncia4. Em busca de apoio frente às dificuldades de moradia, alimentação e de vesti-

mentas adequadas para o inverno, os estudantes recém-chegados passaram a se agrupar com seus 

colegas conterrâneos em associações.   

A primeira dessas associações foi a Casa de Moçambique, fundada em Coimbra em 1941. 

Passados dois anos, um pequeno grupo de estudantes angolanos fundou em Lisboa a Casa de Angola. 

Entre os organizadores deste projeto, estava Alberto Marques Mano de Mesquita, sobrinho do ex-

governador de Angola Manuel da Cunha e Costa Marques Mano de Mesquita (1939-1941). Valendo-

se do prestígio do tio nos altos círculos da União Nacional5, o jovem estudante conseguiu o apoio de 

algumas firmas de Angola sediadas em Lisboa, do ministro das colônias Francisco Vieira Machado e 

do comissário nacional da Mocidade Portuguesa6, Marcelo Caetano, seu professor no curso de direito 

na Universidade de Lisboa, para angariar subsídios a fim de institucionalizar a associação. Assim, a 

                                                             
2 ROSAS, Fernando (autor). MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. O Estado Novo (1926-1974). Lisboa: Editorial Es-
tampa, 1994, PP. 368-370. 
3 Desde a implantação do Acto Colonial em 1933, passou-se a utilizar formalmente os vocábulos “colônias” e “império”, 
acentuando o viés integrista da legislação. Em 1951, antevendo as possíveis pressões internacionais, as designações passam 
a ser “províncias ultramarinas” e “ultramar português”. Cabe assinalar que as relações entre a metrópole e as colônias 
permaneceu intocada, as alterações se restringiram meramente aos termos legais. THOMAZ, Omar Ribeiro. Ecos do Atlân-
tico Sul: representações sobre o terceiro império português. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/FAPESP, 2002.  
4 Sobre esta questão conferir o primeiro parágrafo de A geração da utopia do escritor angolano Pepetela. O romance tem 
início em meio a uma entrevista de admissão no ensino superior, quando o professor universitário português interrompe 
o candidato oriundo de Angola para apontar um erro gramatical em sua fala: “De onde é o senhor?, perguntou o professor, 
ao que o escritor respondeu de Angola. Logo vi que não sabia falar português(...)”. Pepetela deixa claro para o leitor que 
a situação ocorreu com ele próprio, quando estudou em Portugal no início da década de 1960. Vide: PEPETELA. A geração 
da utopia. São Paulo: Leya, 2013, pp. 9.  
5 A União Nacional foi uma organização política de extrema-direita, criada em 1930 com a finalidade de apoiar o estado 
novo. Até sua extinção, em 1970, foi o único partido legalmente constituído em Portugal. 
6 A Organização Nacional da Mocidade Portuguesa era a face do movimento de juventude do estado novo. 
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Casa de Angola passou a dispor de uma sede própria instalada na rua Praia Vitória no. 1, no bairro do 

Arco do Cego.  

A Casa de Angola logo ganhou fama e o número de associados multiplicou-se rapidamente. 

Naquele mesmo ano, animadas pelo seu crescimento foram fundadas a Casa da Índia, Casa de Cabo 

Verde e Casa de Macau. Com uma comunidade de estudantes muito menor do que a dos provenientes 

de Angola e Moçambique e sem dispor de subsídios, essas associações funcionavam em condições 

muito modestas7.   

O modelo de organização das associações recém-fundadas, agrupando os estudantes a partir 

do seu território de origem, não agradou as autoridades coloniais: admitir uma identidade entre con-

terrâneos, excluindo desta os oriundos de outras localidades do “mundo português” afrontava a ima-

gem que o estado novo construíra de um império uno e indivisível que se estendia do Minho ao Timor. 

Entretanto, o intuito dos estudantes ao criar as “Casas” não era assinalar uma afirmação de identidade, 

mas sim fundar associações de assistência estudantil organizadas a partir de colegas que se conheciam 

previamente ou possuíam conhecidos em comum, ou seja, conterrâneos. 

Não é demais lembrar que apenas um número muito reduzido de jovens tinha acesso ao ensino 

liceal no império português: Angola, a mais populosa das colônias portuguesas contava com apenas 

dois liceus situados Luanda e Nova Lisboa, ao passo que Cabo Verde, colônia africana que possuía o 

maior índice de alfabetizados contava com apenas um, localizado na Ilha de São Vicente8. Desta ma-

neira, uma pequena porcentagem conseguia habilitações para cursar o ensino superior e uma fatia 

ainda menor iria, de fato, cursa-lo. 

Percebendo estas nuances, o governo decidiu por apoiar a iniciativa dos estudantes com uma 

condição: as “Casas” deveriam ser extintas e no lugar delas seria criada uma única associação que 

congregaria estudantes de todas as localidades do império português - a Casa dos Estudantes do Im-

pério (CEI).  

Assim, no dia 3 de julho de 1944, nas dependências da Casa dos Estudantes de Angola foi 

realizado um encontro de todas as Casas para a fundação da nova entidade. No evento, ficou decido 

que a presidência seria ocupada por Alberto Marques Mano de Mesquita, que segundo conta Sócrates 

                                                             
7 Conforme o relato de José Vasco Benedito Gomes, associado da CEI desde 1944. GOMES, José Vasco Benedito. “Pe-
quena história da Casa dos Estudantes do Império”. In: Mensagem, ano 1, no. 3, 1958. 
8 Em 1975, apenas 30% da população de Cabo Verde sabia ler e escrever. Vide: HERNANDEZ, Leila Leite. Os filhos da 
terra do sol – a formação do Estado-nação em Cabo Verde. São Paulo: Summus, 2002, pp. 100-104; COSME, Leonel. Agostinho 
Neto e o seu tempo. Campos das letras: Porto, 2004. 
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Dáskalos, a esta altura contava com o apoio de Marcelo Caetano, nomeado na ocasião presidente 

honorário9. O ministro das colônias Francisco Vieira Machado também compareceu ao evento e pro-

feriu um discurso, no qual afirmou que “Portugal é um só e a Casa do Império, fundada por rapazes, alimentada 

por rapazes e seguida com entusiasmo será o grande prolongamento da nação”10.  

Como denotam as palavras do ministro, a fundação da CEI foi apropriada pelo estado novo 

como uma mostra de que o “grande império português” era reclamado pela juventude ultramarina, ou 

seja, pelos por aqueles que conduziriam o futuro do império português longe da metrópole. Assim, se 

inventava uma imagem poderosa para promover o estado novo em tempos de crise. 

Para os estudantes recém-chegados à Lisboa, a criação da CEI com o apoio do governo signi-

ficava, em primeiro lugar, a promessa de assistência social e estudantil. Na ocasião da inauguração, 

ficou acordado que a contrapartida para a reunião de todas as Casas na Casa dos Estudantes do Im-

pério seria ceder o Palácio Burnay, edificação situada na Rua da Junqueira, para que a instalação dos 

escritórios, dormitórios, cantinas, espaços recreativos e todo aporte necessário para o funcionamento 

da associação11. A promessa nunca foi cumprida: passado algum tempo, a CEI foi locada no edifício 

situado no número 23 na Avenida Duque D’Ávila, significativamente menor e sem os anexos, mas 

que permaneceu como endereço da CEI até seu fechamento. O governo passou a ceder uma verba 

anual para a manutenção da entidade e dos estudantes, cujo uso era fiscalizado através dos relatórios 

de prestação de contas. 

Passado o momento da inauguração, a CEI implantou um modelo de organização a partir de 

seções autônomas, que reuniam os estudantes a partir da sua colônia de origem. Cada uma das seções 

possuía representantes que tinham a incumbência de eleger os dirigentes da assembleia geral e do 

conselho fiscal. Antônio Faria caracteriza esta estrutura como centralizadora e nota que ela se asseme-

lha a “uma miniatura da própria administração pública com a respectiva hierarquia e repartição de 

poderes”12. A observação foi expressa com uma conotação de crítica ao modelo adotado, entretanto 

vale refletir até que ponto se tratou de fato de uma opção, levando em conta que a Mocidade Portu-

guesa tinha, a esta altura, grande influência e se colocava o dever de “tutelar” a CEI. Porém, é preciso 

assinalar um aspecto notável: o modelo de organização é concebido em torno das seções das colônias 

                                                             
9 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos Estudantes do Império, Fundação e primeiros anos de vida. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa, 1993. 
10 Diário Popular, 04/07/1944. 
11 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos... Op. Cit, pp. 7. 
12 FARIA, António. Linha estreita da liberdade – a Casa dos Estudantes do Império. Lisboa: Ed. Colibri, 1997, pp. 25. 
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de origem, que correspondiam às antigas Casas. Assim, ao passo que o governo criou a CEI com o 

intuito de congregar sob a mesma associação todos os estudantes do império, no seu interior eles 

continuavam a se organizar a partir do seu local de proveniência. É certo que nem todas as colônias 

tinham seção própria: Timor, pelo diminuto número de estudantes, estava locado junto a seção de 

Macau, Cabo Verde e Guiné dividiam uma mesma seção e os estudantes de São Tomé dividiam-se 

entre esta última seção e a de Angola.  

O primeiro ano de existência da CEI ficou marcado pela contração de uma enorme dívida 

realizada pelo então presidente Marques Mano. Além de ter promovido atividades importantes, como 

a organização de uma biblioteca para a associação e o envio de informações sobre os cursos universi-

tários em Portugal para liceus e associações estudantis nas colônias, a gestão realizou gastos incompa-

tíveis com seus ganhos em festas luxuosas e despesas da diretoria. Sócrates Daskalos lembra também 

que Marques Mano monopolizava os assuntos de gestão da casa, não permitindo que os estudantes 

das demais colônias tomassem parte.  

Para pôr um basta nesta situação, os associados agendaram uma assembleia geral na qual foi 

decidida a destituição imediata do presidente da Casa. A nova gestão procurou implementar uma ges-

tão mais democrática, incentivando a participação dos sócios, além de negociar e saldar dívidas13. As-

sim, o presidente mais próximo da Mocidade Portuguesa que a associação teve em toda a sua história 

cumpriu apenas um ano de mandato. 

No primeiro aniversário da Casa, a lista de associados chegava a duzentos nomes14, contando 

com os membros da recém-inaugurada delegação de Coimbra. Nela foi lançada primeira publicação 

periódica da associação, o Meridiano (1946-1953). Tratava-se de um boletim datilografado e ilustrado 

com gravuras de autoria dos próprios estudantes. Depois de finalizado, cada número era policopiado 

e distribuído sem custo aos associados.  

Com recursos escassos, Meridiano dispunha de um projeto editorial modesto, ao passo que no 

interior contava com editorial, ensaios sobre temas de artes e culturas do continente africano, tal como 

o ensaio “A propósito do teatro negro de Keita Fodeba” de autoria do estudante de medicina Antônio 

Agostinho Neto e o poema “Nossa voz” da moçambicana Noemia de Sousa, além de notícias do meio 

estudantil e das colônias e informes das seções15. 

                                                             
13 DÁSKALOS, Sócrates. A Casa dos... Op. Cit. 
14 Idem. 
15 Meridiano, a. VIII, no. 10, janeiro a março de 1953. 
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Após a publicação de Coimbra, a sede da CEI em Lisboa lançou a circular Mensagem editada 

pelos serviços de cultura da associação. De sua estreia em 1948 até 1952, a publicação contou com 13 

números, com uma média de dois volumes por ano, cada um com cerca de 25 páginas. Neste período 

também despontaram alguns ensaios marcantes, como as reflexões do estudante de filologia clássica 

Mario Pinto de Andrade, sobre a literatura produzida pelos africanos e afro-americanos16. Entre os 

poetas que publicaram nestes primeiros anos, merecem destaque Agostinho Neto e Alexandre Dáska-

los (Angola); Aguinaldo Fonseca (Cabo Verde) e Orlando de Albuquerque (Moçambique). Edmundo 

Rocha, que integrou a CEI anos mais tarde, chamou a leva de estudantes que frequentou a Casa até 

1952 de “geração dos mais velhos”17.  

Neste mesmo ano, começava a se desenhar em Portugal a possibilidade da União Nacional 

disputar eleições com um candidato de oposição em ascensão, algo inédito no estado novo. O general 

Norton de Matos congregou em torno de sua candidatura adversários importantes do regime, como 

o Movimento da Unidade Democrática (MUD), frente ampla de oposição ao regime criada em 1945. 

O governo começou a se alarmar quando começaram a se multiplicar mais e mais as adesões ao MUD, 

engrossando as fileiras dissidentes do regime, monarquistas, eclesiásticos e liberais independentes. 

Corria que as listas de apoio ao movimento somavam mais de 50 mil assinaturas apenas em Lisboa18. 

O MUD também recebia o apoio velado do Partido Comunista Português (PCP), que na clandestini-

dade havia passado por uma grande reorganização que surtira efeito, resultando no fortalecimento e 

expansão do partido19.  

O MUD possuía uma frente de organização da juventude, o MUD Juvenil (MUDJ), que atuava 

sobretudo no âmbito do movimento estudantil. Muitos dos integrantes da CEI ingressaram no movi-

mento, percebendo-o como a principal via de oposição regime. Segundo Edmundo Rocha, aos olhos 

dessa geração discutir a possibilidade de autonomia das colônias passava pela derrubada do fascismo 

em Portugal, razão que ajuda a explicar a adesão dos estudantes ao MUD20.  

Em 1948, com receio das proporções que a agitação eleitoral ganhava, o governo cassou o 

MUD acusando-o de colaboração com o PCP. Não foi o suficiente para impedir que o movimento 

                                                             
16 ANDRADE, Mario Pinto de. “A literatura negra e seus problemas”. In: Mensagem, a. 3, no. 12, janeiro a julho – 1951; 
ANDRADE, Mario Pinto de. “A literatura negra e seus problemas (II)”. In: Mensagem, a.4, no. 13, janeiro – 1952. 
17 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição ao Estudo da Génese do Nacionalismo Moderno Angolano (período 1950-1964). Lu-
anda: Kilombelombe, 2003.  
18 ROSAS, Fernando (autor). MATTOSO, José (dir.). História de... Op. Cit., pp. 379. 
19 NEVES, José. Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, história e cultura no século XX. Lisboa, Tinta da China, 2008. 
20 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição ao... Op. Cit. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 188-204, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

1
9
5

 

continuasse a apoiar Norton de Matos, que retirou sua candidatura antes das eleições, percebendo que 

estava armada uma fraude eleitoral.  

Em represália aos simpatizantes do MUD, a polícia recolheu as listas de apoiadores do movi-

mento e iniciou uma série de perseguições e prisões. Procedendo ao exame das listas, a polícia identi-

ficou que todos os dirigentes e alguns tantos associados da CEI eram subscritores. Esses estudantes 

foram chamados para depor e alguns foram presos e torturados21. De “prolongamento da nação”, 

como dizia o ministro Vieira Machado, após este primeiro episódio e cada vez mais, a CEI passaria a 

ser vista como uma pendência com a qual o regime precisava lidar, a cada vez que as autoridades se 

questionavam se deveriam ou não fechar a associação. 

Nos primeiros anos da década seguinte, a CEI faria frente ao regime mais uma vez. Em 1950, 

a União Indiana expressou formalmente a pretensão de anexar o chamado “Estado Português da 

Índia”, composto pelos territórios de Goa, Damão e Diu, além dos enclaves de Dadrá e Nagar Aveli, 

contando então com considerável apoio da população local. O governo português reagiu prontamente, 

deixando clara a sua intransigência em qualquer tipo de negociação22. Ceder, ainda que pouco, signifi-

cava contradizer o discurso do Portugal pluricontinental, uno e indivisível. 

 Entre as ações de contraofensiva levadas a cabo pelo governo, foi endereçada à CEI uma 

moção de repúdio às declarações do primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru, que criticavam a 

presença portuguesa na Índia. Pedia-se que os membros da seção da Índia Portuguesa a assinassem, 

como forma de manifestação de apoio a Portugal. Todos se negaram. Esta recusa foi o estopim para 

a instalação de uma comissão administrativa do governo na sede da CEI em Lisboa (1952) e, três anos 

depois, na delegação de Coimbra (1955). Acusando os dirigentes da associação de irregularidades fis-

cais, a comissão destituiu os postos de gerência, cortou verbas e suspendeu diversas atividades. A 

circular Mensagem deixou de ser editada em 1952 e no ano seguinte o boletim Meridiano encerrava suas 

                                                             
21 O exemplo mais emblemático foi o de Agostinho Neto: membro do comitê diretor do MUDJ, foi preso e interrogado 
três vezes, tendo cumprido pena de mais de dois anos na última vez. Em 1955, renomados intelectuais da época como 
Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Nicolas Guillen e Basil Davidson escreveram ao presidente de Portugal pedindo a 
libertação do estudante angolano. Cf.: NETO, Maria Eugénia. “Discurso de Maria Eugénia Neto na homenagem aos 
associados a Casa dos Estudantes do Império”. Consultado em: 10/09/2016. Disponível em:  
http://www.agostinhoneto.org/index.php?option=com_content&id=1101:discurso-de-maria-eugenia-neto-na-homena-
gem-aos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio 
22 BETHENCOURT e CHAUDHURI, F. e K. História da Expansão Portuguesa: último império e recentramento. (1930-1998).  
Navarra: Círculo de leitores, 2000, volume 5. 
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atividades. Neste período, sem as atividades usuais da Casa, diversos sócios deixaram de frequenta-la 

e outros tantos apareciam apenas em função do posto médico e da cantina. 

Em meio a uma conjuntura na qual as atividades da CEI foram restritas, outro espaço de 

reunião e discussão se tornou uma alternativa para os estudantes: o Centro de Estudos Africanos 

(CEA). Em atividade desde 1950, o CEA era um seminário de estudos sobre a África para aqueles que 

desejavam debater temas e questões históricas e contemporâneas do continente. Fundado pelos jovens 

Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Alda Espírito Santo, Humberto Machado, Mário Pinto de Andrade, 

além de Noémia de Sousa e Francisco José Tenreiro, o Centro não possuía uma sede própria. Suas 

reuniões eram realizadas em uma casa situada na rua Actor Vale, morada da família Espírito Santo, 

originária de São Tomé. As reuniões tinham lugar na ampla sala da residência, que costumava ficar 

lotada, com muitos jovens em pé, amontoando-se para assistir as exposições23. 

 Os seminários funcionavam nos seguintes moldes: era montado um cronograma de apresen-

tações e destinado um expositor para cada tópico. O expositor estava encarregado de desenvolver um 

pequeno estudo sobre o tema, copilando o maior número possível de informações e dados, que seria 

apresentado para o grupo na ocasião agendada. Após a explanação, tinha início os debates.   

Mário Pinto de Andrade afirma que apesar de se tratar de um centro modesto, o CEA foi um 

importante espaço de formação e difusão de conhecimento sobre o continente africano para aquela 

geração de estudantes provenientes das províncias ultramarinas. Em suas palavras, os seminários pu-

deram proporcionar, “uma autoconsciencialização da cultura africana na sua globalidade, da civilização 

africana e das diversas culturas no quadro continental e do mundo negro e para lá do mundo negro”24. 

O CEA encerrou as suas atividades em abril de 1954, entendendo ter finalizado um ciclo importante 

de formação25.  

Passados cinco anos, a comissão administrativa encerrou suas investigações sem chegar a ne-

nhuma conclusão. As atividades estudantis puderam ser retomadas com a condição de que se apro-

vassem novos regulamentos internos e que fossem extintas as seções que organizavam os estudantes 

a partir do local de nascimento, consideradas pela Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) 

como ninhos de ideias subversivas, levando em conta a experiência com a seção da Índia. O requisito 

                                                             
23 ANDRADE, Mário Pinto de; LABAN, Michel. Mário Pinto de Andrade: uma entrevista. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 
1997. 
24 Idem, pp. 71. 
25 Edmundo Rocha atenta sobre uma possível imprecisão desta data, uma vez que neste ano Mário Pinto de Andrade já se 
encontrava em Paris. Cf: ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição... Op. Cit., pp. 94. 
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foi cumprido e o novo regulamento entrou em vigor em 1957, após ter sido homologado pela Moci-

dade Portuguesa26.   

A nova fase da CEI foi marcada por uma intensa atividade cultural e lúdica. Eram promovidos 

com regularidade palestras e colóquios que versavam principalmente sobre temas ligados a sociedade 

e às culturas nos territórios ultramarinos, grupos de estudos sobre temas africanos e sobre feminismo, 

saraus e concursos literários, publicações de antologias poéticas com autores agrupados a partir dos 

territórios africanos de origem.  Foi também um período de grande dinamização da coleção Autores 

Ultramarinos, responsável pela publicação de títulos literários (poemas e contos) e ensaios (críticas 

literárias e estudos etnográficos), todos de autoria de estudantes da CEI27.  

Também receberam grandes incentivos as exposições de arte, montagens de peças de teatro, 

sessões de cinema, foi criado o coral da CEI e se formaram grupos musicais que difundiam os ritmos 

e musicais produzidas na África, como o Ngola Kizomba. Bailes, jantares dançantes e torneios dispu-

tados pelas equipes de futebol da CEI também fizeram parte da agenda da associação, que crescia a 

olhos vistos.  

Em 1959 foi criada a delegação do Porto, marcando a presença da CEI em todos as localidades 

que possuíam ensino universitários governadas por Portugal. No ano seguinte, a Casa atingia a marca 

de 600 associados, servia 200 refeições diárias em sua cantina, dispunha de um posto clínico que fun-

cionava graças às consultas gratuitas oferecidas pelo médico angolano Arménio Ferreira, um lar de 

estudantes, além de biblioteca e espaços de estudo28.  

Acompanhando o reestabelecimento das atividades, voltou a ser editado o periódico oficial da 

CEI com uma ligeira alteração no seu nome: deixou de ser a circular Mensagem para se tornar o boletim 

Mensagem. Entre 1957 e 1960, o boletim contou com 16 números distribuídos em 14 volumes, que 

continham em média 34 páginas. O projeto editorial da Mensagem muda significativamente após o seu 

relançamento: os informes e noticiários internos deixam de ocupar a maioria das páginas para dar 

lugar a mais poemas – ainda o seu gênero literário mais popular - e ensaios por publicação, além de 

contos e algumas sátiras.  Entre os poetas, merecem destaque: Fernando Costa Andrade, Manuel Lima, 

                                                             
26 CASTELO, Claudia. Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica. ROSINHA, Maria do Rosário; FREU-
DENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015, pp. 26. 
27 MATA, Inocência da. A Casa dos Estudantes do Império e o lugar da literatura na consciencialização política. Lisboa: UCCLA, 
2015.  
28 CASTELO, Cláudia. A Casa dos Estudantes do Império: lugar de memória anticolonial. In: 7º Congresso Ibérico de Estudos 
Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências africanas: desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 188-204, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

1
9
8

 

Mário Guerra, Mario Antonio (angolanos), Rui Knopfli e Noemia de Sousa (moçambicanos), Gabriel 

Mariano e Ovídio Martins (cabo-verdianos) e Tomás Medeiros (são-tomeense). Edmundo Rocha as-

sinala que esta nova geração de estudantes ficou conhecida como “Nova vaga”29.  

No quinto número editado em 1958, Mensagem ganha as suas primeiras ilustrações: uma repre-

sentação de uma rua de Lisboa com seus prédios e bondes acompanha a sátira “O sócio Agá conversa 

com o sócio Jota” assinada por Africano Paiva (pseudônimo do angolano Fernando Costa Andrade) 

e um croqui de instrumentos musicais kimbundu, entre eles um quissange tema do poema “Quissange 

na noite” do angolano Manuel Lima30.  

A partir de 1960, período em que a Mensagem estava sob a direção do estudante de medicina 

António Tomás Medeiros, passaram a ser publicados poemas de autores afro-americanos, como o 

norte-americano Joseph Cotter (1861-1949), o jamaicano Claude Mac Kay (1889-1948) e o cubano 

Nicolas Guillen (1902-1989), entre outros. De forma bem mais espaçadas, foram editados ensaios 

sobre culturas africanas, história e temas contemporâneos do continente. Foi o caso do ensaio “Zim-

babwe a grande - ruínas de uma antiga cultura negra” de Henri Bart, publicado originalmente no 

correio da UNESCO31. 

Neste mesmo período, nas províncias ultramarinas portuguesas multiplicam-se o número de 

revoltas de trabalhadores. Em 1956, desponta a revolta de trabalhadores contratados no norte de An-

gola e a greve dos estivadores de Lourenço Marques, resultando em dezenas e dezenas de mortes. 

Três anos depois, a greve dos trabalhadores do porto de Bissau foi violentamente reprimida no epi-

sódio que ficou conhecido como “massacre do Pijiguiti”. Em meio a um cenário de crescente tensão, 

as ideias anticoloniais e a afirmação de novas identidades impulsionaram a formação de movimentos 

independentistas. Em Angola havia sido criada em 1954 sob a liderança de Holden Roberto a União 

dos Povos de Angola (UPA), que passados quatro anos dará lugar a Frente Nacional de Libertação de 

Angola (FNLA); o Partido Comunista de Angola (1955) teve duração efêmera e foi integrado ao Mo-

vimento de Libertação de Angola (MPLA), fundado pouco depois32. No ano seguinte foi oficialmente 

fundado o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), ao passo que em 

                                                             
29 ROCHA, Edmundo. Angola – Contribuição... Op. Cit. 
30 Mensagem, a. 1, no. 5, 1958. 
31 Mensagem, a. XIV, no. 4, 1962. 
32 A data de fundação do MPLA tem sido objeto de polêmicas. O MPLA defende que sua fundação teria acontecido em 
1956. Em contrapartida, há uma corrente contrária que afirma que a data da fundação do partido teria acontecido apenas 
em 1960. Uma boa síntese desta polêmica encontra-se em: BITTENCOURT, Marcelo. A criação do MPLA. In: Estudos 
Afro-Asiáticos. Rio de Janeiro: CEA/UCAM, no. 32, dezembro de 1997, p. 185-208. 
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1959 começam as primeiras movimentações para a organização da Frente de Libertação de Moçam-

bique (FRELIMO), fundada em 1962.  

Não se pode passar despercebido o fato que todos esses movimentos – com a exceção da 

UPA-FNLA - possuíam entre as suas lideranças e fundadores antigos associados da CEI: o presidente 

do Partido Comunista de Angola teve entre seus fundadores Mário António Fernandes de Oliveira, já 

o MPLA era presidido por Agostinho Neto e já nos seus primeiros anos contou com Lúcio Lara e 

Mário Pinto de Andrade em postos de destaque. O PAICG também era presidido por um antigo 

associado, Amílcar Cabral. Entre os membros fundadores da FRELIMO estava Marcelino dos Santos, 

muito ativo na CEI no início da década de 1950. 

Assim, tendo em conta a conjuntura das províncias e o fato de antigos associados agora ocu-

parem posições de destaque, a Casa adentra a década de 1960 com a fama de ser um reduto de comu-

nistas. A reputação não era injustificada: nas mesas da cantina, nos bailes e após as palestras, conver-

sava-se sobre a formação dos movimentos no ultramar, discutia-se ideias marxistas e alguns associados 

travavam contato com membros do Partido Comunista Português. As circunstâncias políticas pediam 

descrição, mas a PIDE tinha conhecimento pelo menos de algumas das agitações transcorridas na 

Casa. Ao se recordar dos seus tempos de estudante, a antiga associada Alda Espírito Santo, lembra-se 

que alguns estudantes trabalhavam inclusive em estreita colaboração com a PIDE, levando informa-

ções que obtinham no seio da Casa para os oficiais33. 

Em fins de 1960, entra em circulação um panfleto datilografado intitulado “Mensagem ao 

Povo Português”, portador da voz dos “estudantes universitários naturais das colônias africanas de 

Portugal”. Além de denunciar os abusos cometidos pelo governo português contra os trabalhadores 

africanos, a escassez de escolas e a inexistência de universidades, negavam apoiar qualquer ação do 

governo pela presença portuguesa no ultramar, ao contrário do que os órgãos oficiais divulgavam. Por 

fim, pediam o reconhecimento do direito à autodeterminação nas províncias ultramarinas, a anistia 

dos presos políticos, estabelecimento de liberdades públicas e retirada imediata das bases militares e 

tropas portuguesas e das províncias34.  

                                                             
33 Alda Espírito Santos fala em particular de uma estudante de direito nascida em Angola chamada Joana Simeão, associada 
da CEI, que inventava mentiras para se aproximar dos estudantes e passar informações à PIDE. Vide: LABAN, Michel. 
Alda Espírito Santo. In: São Tomé e Príncipe. Encontro com escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 
2002, pp. 65-104.   
34 Mensagem ao povo português. In: ROSINHA, Maria do Rosário; FREUDENTHAL, Aida (coord.). Mensagem – número 
especial, 1944-1994. Lisboa: UCCLA, 2015. 
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Como resposta, o governo instaurou uma comissão administrativa em dezembro de 1960. Há 

tempos discutia-se no âmbito da PIDE e do governo o fechamento da CEI: sem dúvida a associação 

tornara-se um espaço de predomínio da oposição e de alguns movimentos conspiratórios nas colônias. 

Entretanto, fecha-la significava assumir que o projeto de um grande Portugal professado pelo estado 

novo falhara, uma vez que as instituições e a sociedade portuguesas não tinham obtido êxito em for-

mar jovens africanos aliados aos seus ideais. Isso implicaria em uma derrota que tornaria pública a 

fragilidade do discurso professado pelo regime. Some-se a isso um tom paternalista expresso por au-

toridades portuguesas, que sustentavam que o que ocorria na CEI era um desvio momentâneo e que 

aqueles jovens podiam e deviam ser “regenerados”35.  

Após uma análise detalhada das contas da CEI, a comissão administrativa não encontra ne-

nhuma irregularidade e é destituída em julho de 1961 pelo governo. Contudo, foi determinado o fe-

chamento da delegação do Porto, uma vez as autoridades não identificaram nenhuma figura confiável 

que pudesse assisti-la. Finalizada a comissão, o governo obriga a associação a realizar uma revisão nos 

estatutos a para restringir seu leque de atuação. 

Em fevereiro de 1961 tem início em Angola a primeira e mais longa guerra de independência 

travada nas províncias portuguesas. Neste mesmo ano um grande número de estudantes, principal-

mente de origem angolana, começa a fugir clandestinamente para se ingressar nas fileiras dos movi-

mentos independentistas. Não se sabe ao certo quantos estudantes deixaram Portugal, mas estima-se 

que tenha sido entre cem e duzentos jovens, uma quantia considerável e que acabou por desfalcar em 

parte a atuação da associação, uma vez que os jovens que se identificavam com as ideias independen-

tistas eram também aqueles que mais se envolviam nas atividades da CEI.  

O ocorrido surpreendeu as autoridades portuguesas, que não tinham conhecimento do plano. 

Com receio, o governo proibiu as comemorações do dia do estudante em 1962, ao que a CEI respon-

deu prontamente, tornando-se uma das principais articuladoras do luto acadêmico, oferecendo suas 

dependências para a realização de reuniões e mimeografando comunicados. Suspeitando das ações da 

CEI, a PIDE invade o edifício da CEI, confisca livros e panfletos e submete os associados a uma série 

de interrogatórios.  

No início do ano seguinte, concomitante ao início da guerra de independência na Guiné Bis-

sau, o Ministério do Ultramar suspende as verbas de manutenção, deixando a CEI sem a sua principal 

                                                             
35 CASTELO, Claudia. Casa dos Estudantes do Império: uma síntese... Op. Cit. 
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fonte de recursos financeiros. Os estudantes iniciam uma campanha para angariar fundos e conseguem 

o auxílio de algumas firmas e companhias situadas no ultramar. Entretanto, os recursos continuam 

sendo insuficientes36. 

Some-se a este cenário um novo fator: a inauguração de centros universitários em Angola e 

Moçambique. Ao passo que na maioria dos países africanos as universidades foram inauguradas após 

o fim da segunda guerra mundial, e algumas poucas já se encontravam em funcionamento desde o 

século anterior, como a Universidade da Libéria (1862)37, nenhuma das províncias ultramarinas pos-

suía qualquer centro de educação superior, como já colocado anteriormente. Como quase 75% dos 

estudantes naturais do ultramar associados à CEI provinham de Angola e Moçambique, a inauguração 

de centros universitários nestas localidades significava aumentar substancialmente as possibilidades de 

ingresso no ensino superior entre os estudantes dos espaços com maiores demandas38. A CEI apoiou 

com entusiasmo a iniciativa, reforçando que era algo que pleiteava há anos, mas que o número de 

vagas oferecidas ainda era o insuficiente39. Este novo fator fez cair significativamente o número de 

estudantes que se deslocavam até a metrópole para realizar seus estudos, colaborando para o processo 

de decadência da CEI. 

Por fim, o regime decide por encerrar a CEI. Em 6 de setembro de 1965, oficiais da PIDE 

ocupam as dependências do edifício sede na Avenida Duque de Ávila, apreendendo arquivos internos, 

materiais de divulgação e bens e transferindo o material para o forte de Caxias. O prédio foi interditado 

e todas as atividades da associação foram imediatamente suspensas.  

Fora dada a largada para uma onda de perseguições e prisões truculentas de estudantes. Alda 

Espírito Santo conta que, em dezembro de 1965, enquanto dormia, a polícia invadiu a pensão de 

moças em que vivia. Teve todos os seus bens confiscados e foi presa, assim como todas as africanas 

que viviam na pensão, inclusive as “tias velhas” que cuidavam do lar. Ela conta: 

 

estive mais de oitenta dias presa, tortura de sono (...). As senhoras portuguesas, que estavam 
presas comigo, que já tinham uma experiência, gritavam ‘Mulheres de São Tomé, fulana foi 

                                                             
36 As firmas e companhias que efetuaram doações a CEI foram: União Comercial de Automóveis, Sorel, Companhia do 
Comércio de Moçambique, Companhia Fabril e Comercial do Ultramar, Caminho de Ferro de Benguela e Marques Seixas 
& Ca. Cf.: “CEI Solidariedade”. Mensagem, a. XV, no. 2, 1963. 
37 BOAHEN, Albert Adu. O colonialismo na África: impacto e significação. In: História Geral da África: África sob a do-
minação colonial (1880-1935). Brasília: UNESCO, 2010, vol. VII,  p. 920-950. 
38 Dados estipulados a partir dos arquivos arrolados pelo projeto “Listagens dos associados da Casa dos Estudantes do 
Império, existentes na Torre do Tombo, em Lisboa”. Consultado em 30/08/2016. Disponível em: http://www.uc-
cla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa  
39 “Centro de Estudos Universitários em Angola”. Mensagem, a. XIV, no. 2, 1962. 
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para a [sede da PIDE na rua] António Maria Cardoso há mais de oito dias. Podem matá-la, 
vocês gritem!’ 40 

 

Considerações finais 

 

O fechamento da CEI pelo governo de António Salazar ganhou repercussão internacional: a 

BBC, o Le Monde e outros veículos de imprensa dedicaram páginas ao caso41. Em um período no qual 

Portugal encontrava-se cada vez mais isolado no cenário internacional e negava sistematicamente as 

acusações de violação de direitos humanos nas províncias ultramarinas na África, o tratamento vio-

lento destinado aos estudantes africanos contribuiu para o crescente desprestígio político da metró-

pole no cenário internacional. Foi a última contribuição da CEI na oposição ao colonialismo. 
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40 “Alda Espírito Santo”. LABAN, Michel. São Tomé e Príncipe... Op. Cit., pp. 84. 
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HISTÓRIA, CINEMA E POLÍTICA:  

O filme “Clube da Luta” como crítica e discurso histórico 

em fins do século XX 

 
 

Michel Gomes da Rocha* 

 

 
RESUMO: A proposta deste trabalho é refletir o potencial do filme Clube da luta do diretor David 
Fincher em representar questões acerca da crítica ao consumismo presente na sociedade estaduni-
dense, bem como situar a narrativa como documento e discurso histórico, seu contexto de produção 
e as questões que estavam na ordem do dia. A narrativa foi contemporânea de um movimento de 
diretores e intelectuais afinados com o liberalismo, que se aproximaram da representação da guerra e 
do sentido de identidade que este fenômeno forja para criticar a postura bélica que os governos ante-
riores empreenderam através de filmes, fracassando, pela apropriação conservadora que estas narrati-
vas também proporcionavam, foi visto nos Estados Unidos uma contundente crítica aos ideais do 
sonho americano e do excepcionalismo presente no imaginário deste povo, neste sentido, pensamos 
que Clube da Luta é um destes filmes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crítica ao American way of  life; crítica ao consumismo; política estadunidense. 
 
 
HISTORY, CINEMA AND POLITICS: THE MOVIE “FIGHT CLUB” AS A CRITICAL 

AND HISTORICAL DISCOURSE IN THE LATE TWENTIETH CENTURY 

 
ABSTRACT: The purpose of  this paper is to reflect the potential of  the Fight Club film, directed by 
David Fincher, to represent questions about the criticism of  consumerism in the North American 
society as well as to situate the narrative as a document and as a historical discourse, its production 
context and the issues that were on the agenda at that period. The narrative was contemporary of  a 
movement of  directors and intellectuals sympathetic to liberalism, which approached to the war 
representation and the sense of  identity that this phenomenon forges to criticize the war stance that 
previous governments have undertaken through films, failing, for the conservative appropriation that 
these narratives also provided, it has been seen in the United States a scathing critique of  the ideals 
of  the American dream and exceptionalism in the minds of  people, therefore, we agree Fight Club is 
one of  those films. 
 
KEYWORDS: Critique of  the American way of  life; Critique of  consumerism; US policy. 
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 narrativa fílmica potencialmente representa aspectos socioculturais de uma dada 

sociedade por difundir imagens de personagens com modos de vida, costumes, vi-

sões políticas e ideológicas, lugares, momentos e situações do passado, presente e 

futuro. As obras fílmicas testemunhariam, bem como seriam agentes históricos dos anseios e projeções de 

sua época.1  

O historiador Marc Ferro propôs a crítica interna (elementos constitutivos da narrativa) e ex-

terna (elementos como crítica, local de produção) da obra, bem como definiu como percurso possível 

a leitura histórica do filme que busca verificar o conteúdo histórico representado/contido nas narrativas; 

a leitura do filme à luz do período em que foi produzido. E a leitura cinematográfica da historia que toma 

as problemáticas da narrativa como premissa para a pesquisa historiográfica, significa a leitura do filme 

enquanto discurso sobre o passado. Ele também promoveu uma sinergia de reflexões que ao passo 

que criticavam seus escritos não só apontavam seus possíveis impasses, mas promoviam uma evolução 

no método de análise com filmes. A reflexão historiográfica oriunda da crítica a Ferro avançou em um 

contexto onde incorpora em sua leitura aspectos técnicos e semiológicos.2 Desta forma, entender uma 

série de elementos constituintes do cinema tornou-se também território do historiador que reconhece 

ao filme o porte de uma linguagem própria3, que vão desde os enquadramentos de câmera4, vestuário, 

iluminação e som, se distanciando assim de uma leitura fechada da obra.5 Neste sentido, Mauricio 

Cardoso acrescenta que esta operação analítica que contextualiza e interpreta a obra de arte, exige o 

entendimento de alguns princípios teóricos que articulam as produções culturais e artísticas aos pro-

cessos sociais, através de um método de interpretação que desvenda a elaboração fílmica inserida nas 

possibilidades historicamente dadas de representação artística. Estas manifestações são influenciadas 

(e influenciam) pelos interesses dos grupos que as produzem, procurando impor suas escolhas e con-

dutas diante das demais representações. Um filme, um livro ou uma pintura são, portanto, expressões 

multifacetadas de grupos sociais e definem, mesmo que não intencionalmente, uma visão de mundo. 

Assim, a música, o teatro, a dança, o cinema, a literatura, as artes plásticas, compreendidos como 

                                                             
1 FERRO, Marc. O filme: uma contra-análise da sociedade? In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (orgs.) História: novos obje-
tos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. p. 202.  
2 MORETTIN, Eduardo V. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. In: História e Cinema: dimensões históricas 
do audiovisual. São Paulo: Alameda, 2007. 
3 ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes. Os filmes na história. Trad. Marcello Lino. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.  
4 MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. 2º Ed. São Paulo: Brasiliense, 2011.  
5 MORETTIN, Eduardo V. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. 
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resultado da criação individual ou coletiva revelam aspectos significativos do processo histórico no 

qual estão inseridos.6 

O trabalho do historiador que se debruça sobre as manifestações artísticas de uma determinada 

sociedade precisa equacionar sua análise através de dois movimentos complementares: de um lado, a 

compreensão do campo artístico num dado tempo e espaço – contexto, condições de produção, de-

bate cultural e estético -, de outro, a análise dos procedimentos de linguagem e da estrutura interna da 

obra, entendidos como respostas aos problemas apresentados. Entre os dois campos há ainda inter-

locuções, analogias, incongruências, enfim, um abismo de intenções não realizadas que devem ser 

interpretadas pela análise.7 A historiadora Michele Lagny destacou que o cinema é uma prática social 

e também um gerador de práticas sociais, na medida em que além de testemunhar sentimentos, pen-

samentos e ações de uma sociedade também apresenta modelos, veicula representações e suscita trans-

formações.8 Se atendo a uma leitura ampliada da fonte fílmica a autora defende a profusão de sentidos 

que a mesma possui, chamando a atenção para necessidade de se evocar o maior número de informa-

ções acerca do filme.   

O conceito de representação nos é oportuno para pensar o filme como constituinte do imagi-

nário de uma sociedade. A noção de representação se pauta a apreender e “identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”9. A identificação 

desta proposta põe à disposição uma série de possibilidades, sendo uma delas a apreensão dos signos 

no mundo social que contaria com fatores que disporiam a noção e apreciação da realidade. A repre-

sentação nos permite ver o ‘objeto ausente’ (coisa, conceito ou pessoa), substituindo-o por uma ‘ima-

gem’ capaz de representá-lo adequadamente. Representar, portanto, é fazer conhecer as coisas medi-

atamente pela ‘pintura de um objeto’, ‘pelas palavras e gestos’, ‘por algumas figuras, por algumas mar-

cas’ – tais como os enigmas, os emblemas, as fábulas, as alegorias.10  

Chartier acrescenta ainda que a apropriação das representações só pode ser estudada se recu-

sarmos a “dependência que relaciona as diferenças nos hábitos culturais a posições sociais dadas a 

                                                             
6 CARDOSO, Mauricio. História e Cinema: Um estudo de São Bernardo (Leon Hirszman, 1972). Dissertação de mestrado, 
FFLCH – USP. São Paulo, 2002. p. 14-16. 
7 Idem. p. 16. 
8 LAUGNY, Michele. Cine e história: problemas y métodos en la investigación cinematográfica. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 
1997.   
9 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1990. p. 17.    
10 CHARTIER, Roger. Defesa e Ilustração da Noção de Representação. Tradução: André Dioney Fonseca e Eduardo de Melo 
Salgueiro. In: Fronteiras. Dourados, MS, v. 13, n. 23, Jan/Jun, 2011, p. 17.   
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priori, seja em escala de contrastes macroscópicos (entre elites e o povo, entre dominadores e domi-

nados), seja na escala de diferenciações de escalas menores, onde se busca a distinção no que parece 

horizontal”. Deve-se, portanto, a fim de obter uma aproximação maior da forma como tais represen-

tações são apropriadas por grupos sociais e reinventadas no decorrer do tempo, observar não só onde 

se produziram tais discursos, mas também onde e como eles circularam.11   

 Os historiadores Steven Mintz e Randy Roberts nos alertam que o cinema foi mediador na 

formação de uma dada imagem da sociedade americana e teve papel importante na junção de símbolos 

de uma sociedade multifacetada em seus diversos aspectos como gênero, raça e religião.12 Acreditamos 

assim que o itinerário em um filme como Clube da luta pode elucidar o contexto sócio político estadu-

nidense e descortinar nuances que transcendem suas fronteiras. 

 

Contexto político; Local de fala de Clube da Luta 

 

O contexto político de produção do filme Clube da Luta foi de um governo do partido demo-

crata, representado na figura de William Jefferson Clinton, que até o início dos anos 1990 era um 

político pouco conhecido e de projeção tímida. Sua ascensão aconteceu nas previas do partido para as 

eleições, com propostas que faziam nítidas referências a resolução da situação econômica do país 

naquele momento. Bill Clinton chamou atenção para a crise que se instalou no país com os gastos 

astronômicos relativos à política externa, notadamente com a área militar. Daí a necessidade de su-

pressão do déficit, ampliação das exportações, bem como uma reforma do governo.13 A experiência 

política do advogado formado pela Universidade de Oxford e pela Yale Law School, junto a um pro-

grama voltado a ênfase na política interna, o levou as eleições de 1992 como candidato do partido 

democrata que desde o governo Jimmy Carter não chegara ao posto mais importante do país. Seu 

vice-candidato foi o jornalista Albert Arnold Gore Jr., mais conhecido como Al Gore, notadamente 

popular pelo seu engajamento em causas pró-meio ambiente e de democratização da internet.  

                                                             
11 CHARTIER, Roger. À Beira da Falésia: A História entre certezas e Inquietude. Editora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul: Porto Alegre, 2002. p. 68. 
12 MINTZ, Steven; ROBERTS, Randy. Hollywood’s America. United States History Through Its Films. Nova York: Brandywine 
Press, 1993.  
13 TOTMAN, Sally Ann. How Hollywood projects Foreign Policy. New York: Palgrave Macmillian St. Martin´s Press. 2009. p. 
27. 
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Os custos oriundos da guerra fria pautados no aumento de zonas de influência foram onerosos 

para os Estados Unidos, certamente inferiores à crise econômica da União Soviética. Assim, ainda que 

o presidente na época, George Bush, reunisse os sucessos de ter liderado o país “rumo à vitória” na 

Guerra Fria e na primeira guerra do Iraque (1991), a situação econômica nos primeiros anos da década 

de 1990 era preocupante.14 Clinton por outro lado na corrida eleitoral apresentou uma plataforma que 

atendia às principais reivindicações do povo. Sua falta de experiência e interesse em política externa 

tinham menor importância diante de promessas de diminuição dos gastos com defesa15, redução da 

carga tributária, geração de empregos e, dentre outros pontos, uma reforma no sistema de saúde.16 

Sem prejuízo de ação, parte do Produto Interno Bruto, PIB, destinada à Defesa, após oito anos de 

governo, chegou à metade, numa média de 3% ou US$ 280 bilhões.17 

Com habilidade para gestão pública e firme no cumprimento das propostas de campanha, 

comprometido com os problemas domésticos concomitantemente ao aumento de interesse em polí-

tica externa, Clinton e Gore concluíram um bom primeiro mandato não se afastando dos compromis-

sos domésticos firmados durante as duas campanhas e os resultados foram aparecendo.18 Como des-

creve o presidente: “Quando assumi a função, o déficit para 1998 foi projetado em US$357 bilhões e 

crescente. Este ano nosso déficit está projetado em US$10 bilhões e decrescente. Durante três déca-

das, seis presidentes vieram diante de vocês avisar dos danos representados pelos déficits para a nossa 

nação. Esta noite, venho diante de vocês anunciar que o déficit federal — tão incompreensivelmente 

grande que tinha 11 zeros - será, simplesmente, zero. Apresentarei ao Congresso para 1999 o primeiro 

orçamento equilibrado em 30 anos”.19 Ao fim de seus dois mandatos, os Estados Unidos tiveram 

transformados seus índices socioeconômicos. Assim, os gastos com o sistema de saúde, em 1999, 

chegaram à casa de US$ 1,3 trilhão, assistindo um número significativo de cidadãos.20 

 De acordo com René Garcia Jr., o governo Clinton, em oito anos, conseguiu aumentar as 

receitas do governo em 15%, reduziu as despesas públicas em aproximadamente 24%, dos quais 52% 

                                                             
14 VISENTINI, José William. Novas geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2001. 
15 NYE, Joseph. O paradoxo do poder americano. Por que a única superpotência do mundo não pode prosseguir isolada. São Paulo: 
UNESP, 2002, p. 34-35.   
16 KATZ, Michael. In the Shadow of the poorhouse: a social history of welfare in America. New York: Basic Books, 1996. p. 311. 
17 OITO anos: A gloriosa e conturbada Era Clinton (1992-2000). Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 5 nov. 2000. Internaci-
onal, p. 7.   
18 Idem. p. 08. 
19 Para os discursos presidenciais de Bill Clinton podem ser consultados no domínio:  www.presidency.ucsb.edu/ws/in-
dex.php?pid=46366. Acesso em 26/02/15. 
20 Idem, ibidem. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=46366
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=46366
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só com os cortes nos gastos com o orçamento militar, tendo expandido as despesas com programas 

sociais (principalmente saúde) em 32%; as despesas com o encargo da dívida pública diminuíram 16% 

no total, e o comércio internacional dos Estados Unidos cresceu em média 7% ao ano no período.21 

Dito isso, é natural acreditar que Bill Clinton tivesse governado sob grande aprovação, tanto que sua 

popularidade chegava aos 72% em janeiro de 1999.
 

Porém o presidente sofreu duas crises que preju-

dicaram enormemente sua popularidade: os escândalos Whitewater e Lewinsky. No primeiro, o casal 

Hillary e Bill Clinton foi acusado de operações imobiliárias ilegais, entre 1970 e 1980, enquanto o 

presidente ainda governava o Estado de Arkansas, junto a já falida Whitewater Development Corporation.
 

Já no escândalo Lewinsky, mais famoso, o presidente foi acusado de perjúrio por omitir uma relação 

extraconjugal com a estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky.22 Ambos enfraqueceram a imagem 

do presidente e renderam processos no Congresso, mobilização contrária da opinião pública e ameaça 

de impeachment. De acordo com Francisco Teixeira da Silva, o caso Lewinsky “transformou-se rapida-

mente num teste de força para a direita e da direita fundamentalista contra a política do Partido De-

mocrata no poder”.23 

O governo atuou diretamente no controle da inflação, na aplicação de fundos na educação, 

geração de empregos e na área da saúde, sendo essa historicamente carente de investimentos. Nesse 

sentido, a amplitude dos investimentos na área de saúde, que ao fim do mandato equivaleu 14,3% do 

PIB estadunidense, gerou um superávit nesse setor cuja previsão, naquele momento, era de que man-

teria equilibrado o orçamento pelos 15 anos seguintes.24 A inflação, um dos índices mais explosivos à 

época da campanha eleitoral, foi reduzida sensivelmente, conforme 5,4% para 2,2%.25 Todavia, o ín-

dice apresentou expressivo aumento no ano de 1999. Isso se deveu, segundo especialistas, aos gastos 

com armamentos decorrentes da intervenção em Kosovo.26     

 Os programas sociais e de combate ao desemprego foram outra prioridade dessa gestão, espe-

cialmente com investimentos na qualificação de mão-de-obra. Em 1999, portanto, o presidente pôde 

ressaltar: “Hoje venho diante de vocês declarar que a América criou a mais longa expansão econômica 

                                                             
21 GARCIA Jr., René. Uma economia passada a limpo. Internacional. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 5 nov. 2000. Internacional. 
22 TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos. Monica Lewinsky, O caso. In: __________ et alli (org). Dicionário Crítico do 
Pensamento da Direita. Ideias, Instituições e Personagens. Rio de Janeiro: FAPERJ/MAUAD, 2000, p. 311-312.   
23 Idem, ibidem. 
24 OITO anos: A gloriosa e conturbada Era Clinton (1992-2000). Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 5 nov. 2000. Internaci-
onal. 
25 Idem. p. 10. 
26 LIMA, Barbara. Entre Ruanda e Kosovo: A Política Externa dos Estados Unidos e a Questão do Direito de Ingerência durante a gestão 
Bill Clinton (1994 e 1999). Dissertação de mestrado em História. Rio de Janeiro UFRJ, 2008. p. 45.   
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em paz na nossa história — com quase 18 milhões de novos postos de trabalho, salários aumentando 

a mais que o dobro da taxa de inflação, e o mais baixo índice de desemprego em tempos de paz desde 

1957”.27 O desemprego decresceu consideravelmente em relação aos índices apresentados no início 

da década, foi de 5,6 em 1990 para 3,9 no ano de 2000. Tanto que em 2000, despedindo-se do poder, 

Clinton afirmou: “Começamos o novo século com mais de 20 milhões de novos empregos; o mais 

rápido crescimento econômico em mais de 30 anos; as mais baixas taxas de desemprego em 30 anos; 

as mais baixas taxas de pobreza em 20 anos”.28      

 Verifica-se uma recuperação e um crescimento econômico consistente dos Estados Unidos ao 

logo dos oito anos de gestão Clinton – Gore, o qual parecia o passaporte ideal para que o Partido 

Democrata se mantivesse no poder. Todavia, as eleições seguintes deram luz a uma grande questão 

no sistema eleitoral americano, que é o sistema de contagem de votos, que deu a George W. Bush a 

presidência do país e o retorno dos republicanos. 

Notavelmente o governo Clinton sofre um salto entre os dois mandatos, mas essa “virada” e 

renovação de agenda que se aprofundou no primeiro ano do segundo mandato de Clinton foi perce-

bida pela maioria dos autores como uma mera correção de rumos e administração dos fracassos acu-

mulados anteriormente. Ela não era vista como uma prova do sucesso do engajamento e da expansão, 

mas sim como uma superação de suas premissas idealistas e pouco seletivas. Nesse sentido, os Estados 

Unidos aparecem atuando de forma consistente. Com base na negociação em fóruns multilaterais, na 

Organização das Nações Unidas ou na Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Uni-

dos atuaram na Somália, Bósnia, Oriente Médio, Irlanda, Haiti, Guatemala, dentre outros exemplos, 

ainda no primeiro mandato de Clinton e Gore.29      

 Para Henry Kissinger, a gestão Clinton representa uma tentativa de modelar a ordem interna-

cional através da ampliação dos valores domésticos americanos para todo o mundo.30 Por conta disso, 

a defesa de princípios democráticos, dos direitos humanos, e das liberdades individuais, bem como, a 

                                                             
27 Para os discursos presidenciais de Bill Clinton podem ser consultados no domínio:  www.presidency.ucsb.edu/ws/in-
dex.php?pid=46366. Acesso em 26/02/15. 
28 Idem, ibidem. 
29 LIMA, Barbara. Entre Ruanda e Kosovo: A Política Externa dos Estados Unidos e a Questão do Direito de Ingerência durante a gestão 
Bill Clinton (1994 e 1999). p. 43. 
30 KISSINGER, Henry. Diplomacia. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997.   

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=46366
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=46366
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expansão da liberdade econômica capitalista ampliou significativamente o caráter intervencionista da 

política externa estadunidense.31 

Desmistificando porcentagens quanto ao potencial que o governo Clinton obteve o econo-

mista Robert Brenner assevera que o período de seu governo de fato assistiu a uma serie de progressos, 

todavia simultâneo a bolhas econômicas que fez com que o país se amparasse em empréstimos reali-

zados com órgãos supranacionais, e dividindo os custos com grandes potencias do globo, bem como 

uma forte crise imobiliária oriunda da venda de títulos feitos no fim dos anos 1990. O autor alerta que 

mesmo tendo acenado para políticas de bem estar, o governo Clinton continuou a política neoliberal 

estabelecida nos governos republicanos anteriores.32  

 

Na sombra do Vietnã; o cinema e os episódios de glória da nação 

 

É sabido que no imaginário político norte-americano, guerra relaciona-se à regeneração e re-

denção. E enfim, ao célebre sentido de missão, que acompanha a ideia dos Estados Unidos serem 

portadores de um destino especial no mundo. Tal visão remonta aos primórdios da colonização pelos 

peregrinos religiosos, mas o uso abundante da metáfora da guerra no discurso político em tempos 

recentes, aludindo a crises internas, tem reiterado a mitologia da guerra, ao mesmo tempo em que, em 

alguns casos, provocou o efeito, talvez imprevisto, de ampliar o repúdio à guerra em termos efetivos.33 

A experiência do Vietnã remodela o olhar para com o veterano de guerra, bem como do papel da 

guerra na vida da comunidade imaginada, se antes a guerra, unia o povo e nutria o ímpeto por liber-

dade, constituía-se também de oportunidade para os imigrantes se verem no “nós”, após o conflito 

do Vietnã a guerra toma além do papel de ode à liberdade, o papel de lição.34  

 Como acrescenta Gary Gerstle35, as guerras do século XX viraram ocasiões para se celebrar a 

grandeza da América, intensificando a devoção popular aos seus ideais democráticos, e abrindo a 

                                                             
31 ALBUQUERQUE, José Augusto Guilhon. Bill Clinton: um presidente para que século? Política Externa. Vol.1, n.4, Março 
de 1993.   
32 BRENNER, Robert. Novo Boom ou Nova Bolha? A trajetória da economia norte-americana. In: Contragolpes; seleção de artigos 
da New Left Review. Org. Emir Sader. São Paulo: Boitempo, 2006. 
33 AZEVEDO, Cecília. Guerra à pobreza: EUA, 1964. In: Revista de História 153 (2º - 2005), 305-323. p. 307; Ver também: 
AZEVEDO, Cecília. “O sentido de missão no imaginário político norte-americano”. In: Revista de História Regional. Departamento 
de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vol. 3, n.2, 1998, p. 77-90. 
34 SPINI, Ana Paula. Ritos de Sangue em Hollywood; mito da guerra e identidade nacional norte-americana. Tese de Doutorado, UFF, 
Niterói, 2005.   
35 GERSTLE, Gary. Na sombra do Vietnã: o nacionalismo liberal e o problema da Guerra. In: Tempo – Revista da UFF, Departa-
mento de História, Vol. 13, Nº 25, Jul. – Dez. 2008, Rio de Janeiro. p. 48. 
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nação para grupos que tinham sido marginalizados. As guerras legitimaram a ideia de um Estado libe-

ral, que estava autorizado a remediar as desigualdades econômicas e sociais em nome da justiça e da 

segurança. As mobilizações, em tempos de guerra, também liberaram instintos repressivos, na medida 

em que os liberais procuravam conter ou eliminar aqueles que rotulavam como ameaças internas. A 

repressão e a democratização, juntas, uniram o nacionalismo liberal ainda mais à dinâmica política da 

guerra. Mas a maioria dos liberais cortou sua ligação histórica com a guerra, nas décadas de 1960 e 

1970, quando eles se opuseram ao envolvimento americano no Vietnã. Ao mesmo tempo, muitos 

deles também repudiaram o nacionalismo, vendo nele agora, principalmente, um avanço na direção 

do domínio sobre países mais fracos no exterior e a subjugação de grupos “desfavorecidos” – minorias 

e mulheres – em casa.36 Ao invés disso, estes liberais direcionaram suas energias políticas para a pro-

moção do “multiculturalismo”.37 O distanciamento dos liberais da guerra e do sonho americano afas-

tou-os do controle do poder político nacional. Muitos americanos de fora do meio liberal associaram 

este afastamento do nacionalismo ao declínio da nação. O sucesso de Ronald Reagan em ganhar duas 

eleições e em assegurar a eleição de seu sucessor, George H. W. Bush, em 1988, convenceu grupos de 

liberais influentes que a volta do Partido Democrata ao poder dependia de reabraçar o nacionalismo, 

retirando seu controle da direita. Segundo Gerstle, esforços liberais para reapropiar o nacionalismo 

implicavam numa gama de iniciativas: falar a respeito dos americanos de uma forma que demonstrasse 

orgulho; reconceptualizar o multiculturalismo como uma história de diversidade dentro da unidade 

americana; repensar, afinal, posicionamentos liberais até então intransigentes – o compromisso com 

o welfare state (estado de bem-estar social), ação afirmativa e investimento à custa de déficit público –, 

objetivando obter apoio de um país americano imaginado “de grande potencial econômico e estraté-

gico”, e moldar um nacionalismo que fosse inclusivo e tolerante e que não dependesse, para ser atra-

ente, como acontecia com versões anteriores.38      

 Na década de 1990 um pequeno grupo de celebrados nacionalistas, entre eles cineastas, histo-

riadores e jornalistas, viram a possibilidade de através de representações da história, abraçarem uma 

visão liberal da guerra. As figuras principais – James McPherson, Stephen Ambrose, Ken Burns, 

Stephen Spielberg, Ted Turner e Tom Brokaw – resolveram, no final dos anos 1980 e nos anos 1990, 

                                                             
36 Idem, ibidem. 
37 Para Nestor Canclini, o multiculturalismo pode ser visto como: a admissão da diversidade de culturas, sublinhando sua 
diferença e propondo políticas relativistas de respeito, que frequentemente reforçam a segregação”. CANCLINI, Néstor 
Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados. Trad. Luiz Sérgio Henriques. 3º Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 
38 GERSTLE, Gary. Na sombra do Vietnã: o nacionalismo liberal e o problema da Guerra. p. 50. 
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mergulhar os americanos na história do que foram as duas maiores e mais decisivas guerras na história 

dos Estados Unidos: a Guerra Civil e a Segunda Guerra mundial. A seus olhos, os liberais poderiam 

reivindicar outra vez o nacionalismo, pela recuperação do fascínio com as guerras liberais, e para tanto, 

os episódios de glória seriam a matéria prima para este projeto.39 

Esses liberais da “guerra e nacionalismo” merecem mais atenção por seu papel em revigorar o 

nacionalismo liberal do que receberam. Eles dedicaram esforços e se valeram de recursos sofisticados 

para conceder a suas histórias de guerra um conteúdo liberal. Eles julgaram melhor o valor da guerra 

para a construção da nação americana do que os liberais que ignoraram a questão. Mais importante, 

no caráter do soldado cidadão, esses liberais centraram a construção de um americano emblemático 

que lutava movido não pelo ódio ou por um ímpeto de dominar, mas por um dever patriótico e um 

compromisso com os valores republicanos. Um nacionalismo tolerante e decente, eles pareciam argu-

mentar, podia ser alcançado por guerras feitas em nome de objetivos justos e por guerreiros altruístas. 

Resgatando a figura do soldado cidadão e celebrando suas conquistas, esses liberais chamaram 

a atenção para um acontecimento crítico embora amplamente ignorado na modalidade de guerra ame-

ricana que se desenvolveu no pós-Vietnã: o afastamento do soldado cidadão e a adoção, no seu lugar, 

do guerreiro profissional. Quando a administração Richard Nixon eliminou o alistamento militar obri-

gatório e criou, como alternativa, uma força inteiramente composta de voluntários, ela pôs fim a uma 

tradição de serviço militar do cidadão, que tinha começado duzentos anos antes para evitar o estabe-

lecimento do tipo de exército profissional que se tem hoje nos Estados Unidos.40 

Mas, tal crítica, na verdade, não se efetivou. Os liberais da “guerra e nacionalismo” se mostra-

ram relutantes ou incapazes de lidar com as consequências da Guerra do Vietnã para a sociedade 

americana.41 Aquela guerra levantara questões complicadas e dolorosas sobre o que constitui a obri-

gação cívica em uma República em tempos de guerra e como os soldados cidadãos deveriam se com-

portar em uma guerra que eles julgassem perigosa para o futuro de sua nação.42 Nenhum tipo de 

nacionalismo liberal pode ser bem sucedido na América do século XXI sem confrontar as questões 

                                                             
39 Idem. p. 51. 
40 Idem, ibidem. 
41 ROLLINS, Peter C. The Vietnam War: Perceptions Through Literature, Film, and Television. In: American Quarterly, Vol. 36, 
No. 3 (1984), pp. 419-432. 
42 SPINI, Ana Paula. Ritos de Sangue em Hollywood; mito da guerra e identidade nacional norte-americana. Tese de Doutorado, UFF, 
Niterói, 2005. p. 247. 
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cívicas e militares que o Vietnã suscitou. Evitar o tópico do Vietnã não tornou inútil o tipo de nacio-

nalismo que estes liberais estavam tentando criar, mas fez com que suas narrativas nacionalistas ficas-

sem disponíveis para outros grupos no espectro político, particularmente aqueles dispostos a se apro-

priarem das narrativas para fins conservadores.43 Gerstle defende a ideia de que as representações da 

guerra no trabalho desses autores, jornalistas e produtores de cinema tinham vários princípios em 

comum: em primeiro lugar, a guerra é um inferno, e seus horrores físicos e psicológicos têm de ser 

mostrados vividamente; em segundo lugar, mesmo assim, grandes guerras foram redimidas pelos ide-

ais nobres que as guiaram – a eliminação da escravidão na Guerra Civil e a derrota de Hitler na Segunda 

Guerra mundial – e pelos grandes líderes, como Abraham Lincoln e Franklin D. Roosevelt, que foram 

capazes de transmitir aos americanos o que estava em jogo; em terceiro lugar, até mesmo aqueles 

americanos que estavam do lado errado da Guerra Civil – Generais Robert E. Lee e James Lonstreet, 

em Gettysburg, por exemplo – lutaram com virtude e consciência; e, finalmente, e mais importante de 

tudo, as grandes guerras foram vencidas por soldados cidadãos.44    

 A figura do soldado cidadão é crucial para o entendimento do liberalismo desse nacionalismo 

centrado na guerra. Ele não é um guerreiro profissional e não tem o desejo de vir a se tornar um. Esse 

tipo de figura exemplar pode ser um educador gentil e entregue a seus pensamentos na vida civil: o 

Capitão James Miller, em Saving Private Ryan (O Resgate do Soldado Ryan), é um professor de uma escola 

da Pennsylvania, e o Coronel Joshua Lawrence Chamberlain, em Gettysburg, é um professor de uma 

faculdade no Maine. Nenhum deles é um aventureiro militar. Eles lutam porque sua nação os convo-

cou para o serviço militar e seu dever tem de ser cumprido. Tom Hanks representa Miller na narrativa 

de Spielberg, bem como desdobra este tipo de representação com outro personagem que se consagrou 

nos anos 1990 como um soldado cidadão. Forrest Gump é um ser humano distinto que viveu a experi-

ência da guerra, com contornos um tanto diferente da proposta destes diretores, mas com uma mesma 

finalidade, reconceptualizar a guerra. Forrest Gump ao narrar suas histórias traz sua experiência como 

um soldado cidadão e como poucos, não viu o horror na guerra do Vietnã como a filmografia anterior 

representava. Seus compatriotas possuem compaixão e coragem, (lembrado em cena emblemática 

onde ele assim os chama). Forrest possui déficit de inteligência, e isso lhe dá acesso a grandes perso-

nagens e acontecimentos históricos.45 Se a figura do soldado cidadão servir apenas como uma desculpa 

                                                             
43 GERSTLE, Gary. Na sombra do Vietnã: o nacionalismo liberal e o problema da Guerra. p. 52. 
44 Idem. p. 54. 
45 HOLMLUND, Chris. American cinema of the 1990s: themes and variations. The State University, 2008. p. 120. 
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para glorificar o espírito belicoso, ela será de pouca valia para os nacionalistas liberais. Ela servirá tão 

somente àqueles que consideram a guerra como a essência tanto da masculinidade quanto da nacio-

nalidade. Mas, se essa celebração ajuda a iniciar uma discussão sobre a relação adequada entre o serviço 

militar e o dever cívico, esse pode ser um meio de os liberais recuperarem sua voz nacionalista.46 

 Seria plausível pensar que uma versão mais suave e mais branda de americanismo pudesse 

florescer. Mas esta tese sofreu um grande baque com os eventos do dia 11 de setembro de 2001. Como 

consequência daquele dia de terror, o sentimento militante nacionalista nos Estados Unidos emergiu 

incitado pelas guerras lideradas pelos americanos no Afeganistão e no Iraque. À luz destes novos 

acontecimentos, a relação do nacionalismo americano com a guerra merece um novo olhar. Acredita-

mos que o 11 de setembro traz um novo fôlego a narrativa da nação onde projetos como o dos liberais 

da “guerra e nacionalismo” falharam, e esse novo nacionalismo teve sucesso motivado pela conster-

nação do ataque em casa. A vitimização justificou uma guerra por justiça no Oriente. 

 A narrativa de Forrest Gump (1996) merece ainda atenção por ser simultânea a estes filmes e 

atender a uma serie de prerrogativas que os liberais defendiam neste momento. Se muitos destes inte-

lectuais carregam a memória de na juventude terem acompanhado os crimes de guerra pelas transmis-

sões diárias, eles possuem uma percepção diferenciada da guerra de uma geração que a viveu, como 

Oliver Stone, David Rabe e Robert Altman, por exemplo, que também a encenaram nos anos 1980. 

E neste sentido, Forrest ao ir ao Vietnã o vê com uma textura bem diferente. Ele sofre um ataque no 

qual corajosamente salva um compatriota e descreve em uma missão de rotina que “aqueles homens 

são a geração mais forte que aquele pais já teve”, citando o nome dos compatriotas como nomes de 

cidades e fazendo alusão que eles nasceram em outros Estados, unificando o cidadão americano no 

ato heroico, criando assim um discurso inversamente proporcional a crítica que se fez a geração que 

viveu a guerra nos anos 1980. Se nos anos 1980 a narrativa de Rambo galgou algum sucesso em tra-

balhar com memórias protéticas da guerra47, nos anos 1990 esse papel foi dado a Forrest Gump. 

                                                             
46 GERSTLE, Gary. Na sombra do Vietnã: o nacionalismo liberal e o problema da Guerra. p. 73. 
47 Robert Burgoyne citando Alison Landsbergh define “prosthetic memory” – (memórias postiças) que aqui iremos chamar 
de “Memórias protéticas”, para descrever como a memória popular pode ser moldada por tecnologias de massa que pos-
sibilitam ao espectador incorporar como experiência individual eventos históricos não vivenciados. O termo resume bem 
a influência que ícones e imagens podem passar a exercer no imaginário coletivo. Apesar de a produção e a disseminação 
destas memórias não estarem organicamente relacionadas com a experiência pessoal do indivíduo, o que pode viabilizar 
uma certa alienação, elas também possibilitam um engajamento com fatos passados que podem servir como “uma base 
mediadora para uma identificação coletiva.” BURGOYNE, Robert. Prosthetic memory. Disponivel em: 
tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/. Acesso 12/07/15. 
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 Robert Zemeckins compõe Forrest com a tópica de ser o porto seguro de Jeny48, de trazer 

perspectivas ao melancólico tenente Dan, que ficou paraplégico na guerra. A redenção de Dan é com-

posta em dois planos, ele se recompõe utilizando pernas mecânicas e se casa com uma oriental selando 

a paz consigo mesmo. Mas Forrest, além dos valores de um soldado cidadão é também excepcional. 

Ele se supera a cada desafio que a vida lhe traz, tem problemas locomotivos na infância e se torna um 

corredor, motivando milhares de pessoas. Ele possui déficit de inteligência, mas se torna um grande 

empresário do Alabama e se forma na Universidade. Zemeckis faz com que ele conviva com negros, 

sem ao menos ter nenhum rastro de racismo. E sua mãe é representada com o tom de um ser angelical, 

tendo uma carga afetiva que o faz reproduzir suas filosofias. 

Como um melodrama muito bem articulado, os momentos fulgurantes de Forrest são emba-

lados por uma canção que tem um viés político; Sweet Home Alabama da banda de rock, Lynyrd 

Skynyrd. Esta foi gravada em resposta as canções Southern Man e Alabama de Neil Young, que pareciam 

culpar o sul inteiro pelos atos de uma minoria racista. Na canção, os membros do Skynyrd, contrários 

a segregação e grandes fãs de Neil Young, mas orgulhosos das origens sulistas, chamam a atenção de 

Young e elogiam o Estado do Alabama. O fracasso do projeto dos liberais em reconceptualizar a 

guerra uma vez que seu discurso pôde ser apropriado também por vertentes conservadoras e aventu-

reiras foi simultâneo a produção de narrativas que tinham uma simetria bem distinta. O fim dos anos 

1990 trouxe espaço para narrativas de diretores que promoveram acidas críticas a sociedade americana. 

Beleza Americana (American Beauty) do diretor Sam Mendes é um significativo itinerário. O filme se 

intitula de uma metáfora: American Beauty é uma rosa que não exala cheiro, levando a crer que o 

diretor vê a sociedade americana como vazia de sentidos, construindo uma narrativa que representa a 

família em um contexto de cinismo. Clube da luta, a nosso ver, possui trilha similar ao erigir uma serie 

de discussões em torno da crítica contundente ao consumo desenfreado, bem como da ideia de ex-

cepcionalismo que esta sociedade defende. Ambos os filmes de 1999 tematizaram elementos que veem 

a sociedade americana como um engodo no que diz respeito ao tão aclamado American way of life. O 

Show de Truman de 1998 já representava os problemas da espetacularização da vida, ao narrar à história 

de Truman Burbank, um homem que tem sua vida filmada em um Reality Show interagindo com atores 

que simulam ser seu núcleo familiar, bem como sendo condicionado a viver sua vida pacata na cidade 

em que nasceu e cresceu (um mega estúdio) para gerar lucros contínuos a corporação que o adotou 

                                                             
48 XAVIER, Ismail N. O Olhar e a Cena: Hollywood, Melodrama, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac & Naify, 
2003. p. 121-124. 
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para fazer o show. Neste sentido, o percurso de analise em Clube da luta pode nos trazer os elementos 

constitutivos da agenda de alguns diretores e que percebemos como a crítica de seu tempo em relação 

à sociedade americana. 

 

Percurso fílmico 

 

Clube da Luta é uma narrativa fílmica de 1999 que possui roteiro inspirado em obra homônima 

do escritor Chuck Palahniuk49 publicado em 1996. Palahniuk possui uma escrita minimalista e tem em 

suas obras traços similares aos de Clube da luta, desde as frases curtas e de efeito, bem como uma 

narrativa não linear, com momentos de revelação e virada na história. David Fincher encampou o 

projeto de adaptar o livro para o cinema em formato de Graphic novel. O diretor que nasceu em Denver, 

Colorado, nos Estados Unidos, em 1962, teve em 1980 contato com o filme O Império Contra Ataca de 

George Lucas, e foi esta experiência que o fez olhar de outra maneira para o cinema e o ajudou a 

encontrar o seu próprio estilo. Começando a trabalhar numa empresa de animação, aos 18 anos foi 

trabalhar para a Industrial Light and Magic - ILM de George Lucas, onde permaneceu por vários anos. 

Como realizador de longas-metragens estreou com Alien 3 em 1992. Passados três anos e a 

oportunidade de filmar o argumento de Andrew Kevin Walker para Seven, Fincher obteve a aclamação 

da crítica para se afirmar como diretor de cinema. No ano de 1997, Fincher fez o seu terceiro filme, 

Vidas em Jogo. Em 1999 com Clube da Luta, além de amadurecer o seu estilo e suas propostas, o longa-

metragem provocou grande polêmica em diversos países, inclusive no Brasil devido ao seu conteúdo 

violento50, com abordagens a práticas terroristas51 e anárquicas, fato que determinou a censura do filme 

para uma faixa etária maior, restringindo um grande publico de ver o filme nos cinemas, afetando o 

                                                             
49 PALAHNIUK, Chuck. Clube da Luta. Trad. Vera Caputo. São Paulo: Nova Alexandria, 2000. 
50 “A temática de "Clube da Luta" levantou a velha inquietação: filmes muito violentos não incitariam a violência fora das 
telas? Indagado sobre a questão, antes da estreia do filme nos EUA (15 de outubro de 99), o diretor, David Fincher, 
declarou: "Violência sempre é colocada da seguinte forma: 'Isso é moral? Está colocado de uma maneira moral?'". "Con-
ceitualmente, não acho que a ideia seja ruim. Acho que o filme é satírico o suficiente para dar a entender que não está 
propondo essa questão. Seria bom esperar pelas repercussões." Folha de São Paulo. Diretor não pretendia discutir moral. 
Sexta-feira, 05/11/1999. Editoria: COTIDIANO. Página: 3-9. da Redação. 
51 MENEZES, Thales. “Enquanto "Laranja Mecânica" mostrava a violência física como um estado que a juventude inglesa 
teria alcançado num futuro não muito distante, "Clube da Luta" é, em essência, mais subversivo. Agora, a confrontação 
física e o terrorismo são objetivos traçados pelos personagens. O único "fator externo" que leva a moçada a uma espiral 
de violência é a falta de perspectivas. Todo o trabalho de Palahniuk e Fincher é mostrar que isso é o bastante para a 
barbárie zen que é estabelecida. 'Clube da Luta' bate forte e acerta na alma”. Folha de São Paulo. Sexta-feira, 29/10/1999. 
Editoria: ILUSTRADA. Página: 4-12. da Reportagem Local. 
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seu resultado nas bilheterias52, além de cenas proibidas em alguns países.53    

 Fincher vem dirigindo filmes em Hollywood e marcando um estilo próprio, obras que adaptam 

livros da literatura estadunidense, e com uma forte influencia Noir54, no que diz respeito a cenários 

obscuros e noturnos, não obstante, elementos vistos também em seus personagens. Clube da luta 

obteve uma critica de recepção difusa. Alguns críticos reconheceram o filme como uma grande obra55, 

salientando em suas analises traços marcantes do filme para a critica a qual ele se propõe fazer. Outros 

críticos conotaram uma serie de problemas a narrativa 56 , desde a perspectiva apelativa de suas 

imagens57, com violência gratuita e a incitação à violência e associação de atos terroristas ao filme. No 

                                                             
52 Segundo o site The Numbers and Movies que difunde resultado dos filmes, Clube da luta obteve U$37,030,102 de venda 
domestica de cópias do filme. U$63,823,651 de vendas de cópias no exterior, bem como U$100,853,753 de vendas pela 
Internet. Dados disponíveis em: http://www.the-numbers.com/movies/1999/FIGHT.php. Acesso: 12/07/15.  
53 “O filme "Clube da Luta", de David Fincher, estréia amanhã no Reino Unido com 40 segundos a menos de duração do 
que sua versão original, a mesma que está sendo exibida no Brasil. É o resultado de cortes em duas cenas de violência 
determinados nesta semana pelo British Board of Film Classification (BBFC), órgão independente que estabelece as faixas 
etárias autorizadas a assistir a cada filme exibido no país e censura as cenas consideradas inapropriadas. (...) "As cenas que 
sofreram corte mostram homens que sentem prazer e satisfação em praticar atos de extrema violência contra outras pes-
soas indefesas", disse à Folha Sue Clark, representante do BBFC. O filme, que já estreou nos EUA, tem causado protestos 
porque estaria promovendo um culto à violência”. Ver: ZANINI, Fábio. 'Clube da Luta' chega ao Reino Unido em versão 
com cortes. Quinta-feira, 11/11/1999. Folha de São Paulo. Editoria: ILUSTRADA Página: 5-6. Documento. Filme estréia 
amanhã com 40 segundos a menos de duração. Ver também: "Clube da Luta" foi classificado no Brasil como impróprio 
para menores de 18 anos por conter cenas de violência. Nos EUA, o filme foi classificado como R (Restricted), ou seja, 
menores de 18 anos podem vê-lo, desde que acompanhados dos responsáveis. Fita tem pancadaria, não tiroteio”. Da 
redação da Folha de São Paulo. Sexta-feira, 05/11/1999. Editoria: COTIDIANO. Documento Página: 3-9. 
54 VALIM, Alexandre Busko. Cinema e Guerra fria: film Noir, Representações da Sociedade Norte-Americana. As Dimensões da 
Imagem. Londrina: Ed. UEM, 2002.   
55 “Descrito como o "Laranja Mecânica" da década de 90, o filme de David Fincher é, realmente, genial. Assim como na 
obra-prima de Anthony Burgess e Stanley Kubrick, os personagens manipulam e invertem o sentido das coisas. Se, na 
obra clássica, o personagem principal se inspira numa obra pacifista (a "Nona Sinfonia", de Beethoven, conhecida como 
a sinfonia da "paz e da união entre os homens") para criar o caos e provocar a violência, em "Clube da Luta" os personagens 
usam a violência como uma base na busca da coerência e da paz. Pode-se dizer que ambos são filmes de "resistência", na 
luta pela demolição dos valores hipócritas e medíocres, estereotipáveis e desprovidos de memória impostos pelos tempos 
modernos. "Clube da Luta" é aglomerado de citações e homenagens a uma verdadeira tradição de filmes "rebeldes". Pro-
fético, divertido e engajado, ele dividiu a crítica radicalmente, e sua publicidade não deixou escapar nem algumas das 
(poucas) opiniões negativas a seu respeito”. THOMAS, Gerald. Filme usa banha humana para descobrir quem somos. 
Folha de São Paulo. Segunda-feira, 25/10/1999. Editoria: ILUSTRADA. Página: 6-1. Este editorial foi inicialmente publi-
cado no The New York Times em 07 de novembro de 1999. 
56 “Em uma das batidas mais apoplética, Rex Reed, escrevendo no The New York Observer, diz que "é um filme sem uma 
única qualidade redentora, que pode ter para encontrar a sua audiência no inferno." Mais de um crítico condenava o filme 
como um incitamento à violência; vários compararam à propaganda fascista. ("Ele ressuscita o princípio do Führer", um 
crítico britânico declarou.) The New York Times. Editorial. Publicado em: 06 de novembro de 1999. 
57 “A temática de "Clube da Luta" levantou a velha inquietação: filmes muito violentos não incitariam a violência fora das 
telas? Indagado sobre a questão, antes da estreia do filme nos EUA (15 de outubro de 99), o diretor, David Fincher, 
declarou: "Violência sempre é colocada da seguinte forma: 'Isso é moral? Está colocado de uma maneira moral?'". "Con-
ceitualmente, não acho que a ideia seja ruim. Acho que o filme é satírico o suficiente para dar a entender que não está 
propondo essa questão. Seria bom esperar pelas repercussões." Folha de São Paulo. Diretor não pretendia discutir moral. 
Sexta-feira, 05/11/1999. Editoria: COTIDIANO. Página: 3-9. Da Redação. Em entrevista para o jornal Frances Le Monde 
Fincher disse que: “Meu objetivo era zombar das práticas da cirurgia estética e dessas mulheres que se vêem em Beverly 

http://www.the-numbers.com/movies/1999/FIGHT.php
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Brasil, especificamente a chacina ocorrida no Morumbi Shopping58 em 1999 fez com que o filme 

tivesse uma recepção limitada em relação às expectativas. Associado a atos de vandalismo o filme 

teve nos Estados Unidos um verniz negativo59. É importante salientar que muitas das reportagens que 

mencionam o filme em um contexto pós 11 de setembro de 2001, estão imbuídas pelo 

recrudescimento em relação à segurança pública nacional. De fato, a experiência do 11 de setembro 

permitiu que a Doutrina Bush se assentasse em um Estado de exceção.60  

A narrativa de Clube da luta se inicia em um ritmo frenético, em um movimento onde a câmera 

parece percorrer um cérebro, visualizando sua estrutura. Em um enquadramento de câmera em close 

up, a câmera sai da boca do narrador e percorre o cano de uma arma que nela estava sendo introjetada. 

Com narrador em On ele diz: “As pessoas me perguntam se conheço Tyler Durden.” (interlocutor) 

“Três minutos. É isso ai. Chegou a hora. Quer dizer alguma coisa para celebrar a ocasião?” (...) 

(Narrador) “Estamos na primeira fila deste teatro de destruição em massa. (...) O comitê de demolição 

do Projeto destruição amarrou as fundações de 12 prédios com explosivos. Em dois minutos, uma 

cadeia de explosões vai se iniciar, e alguns blocos serão reduzidos a uma pilha de entulho. Eu sei disso 

por que Tyler sabe.” A câmera percorre o prédio de vários andares mostrando o que o narrador 

descrevia, em movimentos rápidos de câmera em panorâmica, bem como em plongee e contraplongee61. 

O narrador que não anuncia seu nome sentencia que para entendermos como ele chegou até ali temos 

que conhecer seu breve passado. Com narrativa em On em todo filme, este se descreve como um 

sofredor de insônia que busca uma solução para seu problema. Além de uma forma de conforto para 

sua vida, o narrador demonstra ser alguém frustrado diante de toda comodidade da vida moderna.  

Trabalhando em uma seguradora multinacional bem reconhecida, cujo nome não é citado, 

nosso narrador, conta um pouco de sua rotina por demais monótona. Nesta cena o diretor se utiliza 

de diversas referencias do imaginário do oeste americano que foram apropriadas pela ficção para falar 

                                                             
Hills e cujos rostos foram refeitos tantas vezes que se tornam irreconhecíveis”. BLUMENFELD, Samuel. Diretor de 
"Clube da Luta" rebate críticas de violência. Folha de São Paulo. Domingo, 07/11/1999. Editoria: COTIDIANO. Página: 
3-3. do "Le Monde''. 
58 SILVEIRA, Julliane. Prefeitura interdita cinemas do Morumbi Shopping. Folha de São Paulo. 16/11/1999.   Documento - 
Página 2.   
59 MOYNIHAN, Colin. A polícia diz que Clube da Luta inspira atentado. The New York Times. Publicado em: 15 julho de 
2009. 
60 WILLIS, Susan. Evidencias do real. Os Estados Unidos pós 11 de setembro. São Paulo: Boitempo, 2008. 
61 Ângulo de câmera em que ela é colocada em uma espécie de mergulho no objeto ou personagem a qual se observa. Seu 
nome vem do francês – mergulho, no sentido da linguagem cinematográfica ela enfatiza a pormenorização do personagem 
ao qual se observa, dando ênfase ao seu oposto. Do contrário, a câmera em contraplongee valoriza o indivíduo ou objeto 
ao qual observamos. 
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da fronteira ultima: o espaço. Todavia, aqui as grandes corporações e empresas estariam dominando 

galáxias e sistemas com seus produtos, impondo sua marca, e sua forma de consumo. Ele cita a marca 

de café Starbucks, a de informática IBM, metaforizando a presença na vida de cada vez mais pessoas, 

criticando o expansionismo romântico que este mito possui. 

O narrador conta como se envolveu na prática de frequentar periodicamente grupos de auto-

ajuda. Vale salientar que ele não sofria de nenhuma das enfermidades a qual ele supostamente dividia 

experiências. A ideia de frequentar os grupos parte de seu médico, quando o mesmo menciona que 

em locais como este existem pessoas com um sofrimento maior que o seu. É inventando nomes que 

o narrador procura nesses locais emoções suficientes para alcançar seu sono. "Toda noite eu morria. 

Toda noite nascia de novo. Ressuscitava.” Sentencia. O conhecimento dos sofrimentos dos outros se 

mostra como um escape das emoções pessoais, uma forma paliativa de aliviar os ruídos do seu vazio. 

Nos vários grupos de autoajuda o narrador se apresenta como uma pessoa que porta uma dor, e é 

justamente conhecendo uma dor maior que a sua que ele pode ir para casa e dormir tranquilamente, 

para no dia seguinte encarar sua rotina estressante, que lhe impõe um trabalho e um ritmo que ele 

odeia, mas que lhe permite um estilo de vida de ostentação, e por isso ele se permite conviver com 

esse fardo. 

As visitas aos grupos de autoajuda se mostram eficazes na vida de nosso narrador, que em 

significativa parte do filme não é chamado pelo seu nome, apenas é referido por pronomes. Um fato 

que dá outro rumo a narrativa é a aparição de Marla Singer, que começa a frequentar os mesmos 

grupos que o narrador. Ele vê destruir-se seu meio de alcançar sua pseudo-paz quando o mesmo relata 

que “a mentira de Marla refletia a sua, ela era uma turista que estava arruinando seus planos.” 

Conhecendo-a, e propondo dividir os encontros com a moça, o narrador fica intrigado com sua 

concepção tanto de mundo como de vida - o pessimismo junto à ideia de que podemos morrer a 

qualquer instante, evidenciando a banalidade da vida. Ao conhecer Tyler Durden, um excêntrico 

vendedor de sabonetes, que em uma de suas viagens de trabalho, dividem a poltrona no avião, o 

narrador o descreve como uma das companhias mais inteligentes que ele já teve. Em sua narrativa ele 

situa suas viagens como carregadas da efemeridade da vida moderna. Ao realizar uma autorreflexão 

ele situa seu ritmo de vida como caótico, mostrando que a vida lhe escapa sem um bom 

aproveitamento. 
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O narrador chama de “amigos descartáveis” todos aqueles que ele conhece durante as viagens 

de trabalho, onde conversam futilidades e daí por diante a expectativa é de que nunca mais se encon-

trem. No entanto, Tyler se mostra alguém que porta todas as qualidades desejadas por ele: ele é bonito, 

atraente, inteligente, e enxerga mecanismos de manipulação e de disciplinamento, que para ele produz 

e reproduz milhares de alienados. Tyler “possui uma enxurrada de discursos contra a sociedade de 

consumo, afirmando ser esta a razão da falta de desafios que compõe as perspectivas do homem 

moderno.”62 O narrador ao acordar de um pesadelo pergunta a Tyler: com o que você trabalha? Este 

responde: “Sabonete, o Pilar da civilização”. Fincher aqui utiliza como metáfora a ideia em torno do 

“Fardo do homem branco” que tem o papel na cultura ocidental de esclarecer aqueles que não alcan-

çaram seu grau de progresso, o sabonete, metaforicamente significa a limpidez do homem que é do-

tado de razão. O que será revelado, é que Tyler trará uma crítica a razão e teleologia que o narrador 

acredita. 

 O narrador continua sua fala descrevendo seu dia a dia; Fincher dispõe suas imagens iniciais 

de maneira bem didática compondo o personagem narrador e sua complexidade. Na cena em seu 

apartamento ao fazer compras em revistas de catálogo, sua casa mais se parece uma vitrine, e ele 

demonstra ser um sujeito introspectivo e individualista. “Antes líamos pornografia. Agora é a coleção 

Hershow”, sentencia. As marcas de grifes famosas ou utensílios raros que ele possui em sua casa, em 

momento nenhum o faz pensar a que preço, ou mesmo que dinâmica acontece para que ele detivesse 

aqueles bens e todo conforto que ele dispõe. Para Fredric Jameson, a produção das mercadorias é 

agora um fenômeno cultural, no qual se compram os produtos tanto por sua imagem quanto por seu 

uso imediato. Surgiu toda uma indústria para planejar a imagem das mercadorias e as estratégias de 

venda: a propaganda tornou-se uma mediação fundamental entre cultura e a economia, e se inclui 

certamente entre as inúmeras formas da produção estética (ainda que a existência da propaganda possa 

nos levar a questionar nossas ideias a respeito da estética).63 Para o autor, essa força suprema é o 

consumismo, o ponto central de nosso sistema econômico, e também o modo de vida para o qual 

somos todos os dias sem cessar treinados por toda nossa cultura de massas e indústria do entreteni-

mento, com uma intensidade de imagens e de mídias sem precedentes na história.64 

                                                             
62 RIBEIRO, Paulo Jorge. A era da frustração: melancolia, contra-utopia e violência em Clube da luta. In: Revista de Antro-
pologia, vol.45, Nº. 1. São Paulo, 2002. p. 05. 
63 JAMESON, Fredric. A cultura do dinheiro: ensaios sobre globalização. 3º Ed. Trad. Maria Elisa Cevasco e Marcos Cesar de 
Paula Torres. Vozes, Petrópolis, 2002. p. 22. 
64 Idem, p. 56. 
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Um acontecimento que traz outro sentido para a trama é a explosão do apartamento do nar-

rador, que representava todo um esforço de vida, e pela descrição dele, o motivo dela. É deste evento 

que há a aproximação dele com o vendedor de sabonetes. Mesmo relutando, ele liga para Tyler e eles 

marcam um encontro no bar onde conversam, com o narrador lamentando a Tyler todas as suas 

perdas. É neste momento que vemos um choque de visões de mundo: o materialista do narrador, 

apegado ao extremo aos objetos, e o de Tyler, deslocado dos valores convencionais de consumismo. 

“Depois de divagações sobre o sentido da vida - Somos consumidores. Não nos importamos com 

fome, violência, pobreza. Mas, sim, com marcas de cueca - eles começam a brigar. Depois de exaustos, 

e repletos de hematomas, eles descobrem que aquilo, sim, conferia algum significante às suas existên-

cias”.65 Durante a conversa Tyler acusa em vários momentos a mídia, bem como a televisão de formar 

mentes que vivem na ilusão de uma vida perfeita, além de adotarem como necessidade básica, elemen-

tos que na verdade são supérfluos, mencionando as Tv’s à cabo, e a mídia de forma geral, como 

mecanismos alienantes, e que induzem ao consumismo desenfreado. Tyler questiona o narrador: o 

que é um edredom? Alegando com a resposta do mesmo que nas sociedades antigas valorizava-se 

aquilo que era imprescindível para a vida, enquanto os tempos modernos a mídia estipula aquilo que 

realmente é necessário, difundindo a ideia de que determinados consumos são imprescindíveis. Tyler 

fecha sua reflexão com uma frase de efeito: “As coisas que você possui. Acabam possuindo você”.    

O narrador modifica substancialmente sua vida, começa a viver com Tyler em um sobrado 

abandonado e suas seções de luta dão outro sentido à vida do narrador, que se vê cada vez mais 

distante da imagem que ele tinha descrito de si. Com novos adeptos a pratica da luta que aparece como 

uma catarse das mazelas pessoais faz com que eles fundem o Clube em um bar. Tyler adverte para as 

oito regras do Clube da luta: Não comente sobre o Clube da Luta; Nunca, jamais, comente sobre o 

clube da luta; Quando alguém gritar pára!, sinalizar ou desmaiar, a luta acaba; Somente duas pessoas 

por luta; Uma luta de cada vez; Sem camisa, sem sapatos; As lutas duram o tempo que for necessário; 

Se for a sua primeira noite no clube da luta, você tem que lutar! 

O clube da luta surge então como uma critica ao progresso e superação que a tradição 

americana defende assentada em valores como o trabalho e esforço individual. É justamente 

recorrendo a instintos primitivos que aqueles homens chegam a catarse de suas vidas. Com as 

divagações do narrador e Tyler, Fincher disfere uma serie de criticas ao American way of life. “Temos 

                                                             
65 RIBEIRO, Paulo Jorge. A era da frustração: melancolia, contra-utopia e violência em Clube da luta. p. 07. 
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que ter o padrão de corpo definido por Calvin Klein, ou Hilfiger?”. “Um homem tem de ser assim?” 

Marla é inserida no nucleo melodramatico entre o narrador e Tyler, se envolvendo com este ultimo, 

gerando uma serie de impasses na relação dos dois, e trazendo a mudança de um elemento estrutural 

na trama: o narrador nunca vê Marla e Tyler juntos, bem como, cada um deles só interage com este 

estando só. Em um plano noturno, Tyler e o narrador vão a uma clinica de lipoaspiração e roubam 

gordura humana escretada em cirurgias. Eles transformam em sabonete de luxo e vendem a uma loja 

da alta classe média. O narrador descreve que eles transformavam o que aquelas madames escretavam 

para se adequar a um padrão de beleza e após transformar, vendiam as mesmas. Na casa de Tyler, ao 

fabricar os sabonetes, ele descreve que os povos antigos sabiam que as roupas ficavam mais limpas se 

lavadas em certa parte do rio. Alertando que sacrificios humanos foram feitos em parte superiores 

deste rio. Os primeiros sabões foram feitos com cinzas dos herois. Sem dor ou sacrificio não teriamos 

alcançado nada, acrescenta. A cena possui uma composição forte pois Tyler faz uma queimadura 

quimica na mão do narrador. Ele divaga sobre a possibilidade de Deus o odiar, e os planos são 

cortados por imagens de uma natureza intocada, como o wilderness66, aqui representado como refugio 

da dor. As colocações de Tyler podem ser lidas como uma crítica a ideia mitologica de 

excepcionalismo, e de povo eleito que os americanos carregam, tratando essa leitura de mundo como 

um equivoco. Em momentos seguintes, Tyler irá enfatizar a condição igual ou inferior que estes 

homens possuem, quando o Clube dá espaço a uma organização com fins terroristas. 

A narrativa segue, e ao constatar que o Clube da luta possuía mais participantes, Tyler descreve 

que eles quebraram as duas primeiras regras do Clube. Seguindo sua fala com um discurso contundente 

que se compõe como uma espécie de Jeremiada67: 

                                                             
66 Wilderness é constantemente usado como adjetivo, todavia a palavra consiste em um substantivo. Seria então um estado 
mental provocado pela observação de determinado lugar. Com origem teutônica, no inglês arcaico o verbo to wilder, signi-
fica perturbar, deixar perplexo, desnortear, desencaminhar, extraviar. To wilder deu origem a palavra wilderness que compre-
ende enquanto espaço; deserto, sertão, solidão, região inculta, imensidão, multidão. O movimento transcendentalista re-
presentado por nomes como Henry David Thoreau e Ralph Waldo Emerson pensava o wilderness como espaço da con-
templação, da revelação, do encontro com o divino, com uma essência da humanidade, servindo de inspiração para mo-
vimentos ecologistas no século XX, bem como os Hippies e os movimentos estudantis que criticaram a postura imperia-
lista de seu país em torno de conflitos externos como os travados no Vietnã. Em Clube da luta ele está positivado em uma 
crítica ao wilderness urbano, a perda da identidade em torno do demasiado consumo, bem como o retorno a valores ances-
trais. Ver: JUNQUEIRA, Mary Anne. O Imaginário da Conquista do Oeste e as Representações sobre a América Latina na revista 
Seleções do Reader’s Digest. In: VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, nº 23, Jul/00, p.97-108. 
67 Jeremiada consistia em uma fala que condenava a degradação moral e a apostasia do povo, anunciando o castigo imi-
nente, bem como mostrando o caminho para os valores edificados pelos Puritanos em torno de uma nação cristã e eleita. 
A Jeremiad tem como referência as admoestações do Profeta Jeremias aos hebreus, alertando para o desregramento moral 
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“Eu vejo aqui os homens mais fortes e inteligentes que eu já vi. Vejo todo esse potencial 
desperdiçado. A propaganda põe a gente pra correr atrás de carros e roupas. Trabalhar em 
empregos que odiamos para comprar merdas que não precisamos. Nós somos a geração sem 
peso na história, sem propósito ou lugar. Não tivemos Grande Guerra, não tivemos Grande 
Depressão. Nossa grande guerra é espiritual, nossa grande depressão é a nossa vida. Fomos 
criados através da TV para acreditarmos que um dia seríamos milionários ou estrelas de 
cinema. Mas não seremos. Aos poucos tomamos consciência dos fatos. E isso nos deixa 
muito, muito zangados”... 

 

O discurso de Tyler toca em uma serie de elementos do imaginário americano, desde a guerra, 

como pontuamos, que possui papel de forjar uma identidade, bem como traz o senso de compromisso, 

de missão, que cada cidadão possui na comunidade imaginada pela defesa da liberdade, a depressão, 

que solicitou o esforço de todos para ser superada. Contrapondo que a guerra espiritual se compõe 

do vazio em suas vidas, atrelado a falsa promessa do excepcionalismo que está incutido na sua 

educação, bem como da dinâmica capitalista que forja a ideia de vencedor, mas que por outro lado 

não comporta quem está fora, produzindo uma geração de homens frustrados e sem sentido. Seu 

discurso se reafirma quando dá como tarefa para cada participante do Clube sair e procurar uma briga, 

mas tendo que perde-la, Tyler reafirma sua critica descredenciando a competitividade que também faz 

parte do imaginário americano.  

Tyler após incitar que um jovem desmotivado volte aos estudos o ameaçando de morte, 

assevera que a geração a qual eles estão se distanciam cada vez mais dos desafios. Ao mandar o rapaz 

partir, estando nos fundos de uma loja de conveniência ele grita, “Corre Forrest”, a alusão cabe bem 

à construção de superação pessoal que a narrativa de Zemeckins constrói, transitando por estes 

símbolos, Fincher apresenta os protagonistas em ações praticas onde destroem símbolos da cultura 

do consumo. Tyler em um enquadramento de câmera em close up discursa: “Você não é seu emprego.” 

“Nem quanto ganha, ou quanto tem no banco.” “Nem o carro que dirige.” A câmera ao fazer um 

movimento horizontal uniforme de vai e vem, traz a sensação de estar tremendo, quando o 

protagonista olha como se estivesse interagindo com o publico68 e diz: “você é só a merda ambulante 

no mundo”. A trama segue e Tyler da inicio a uma milícia terrorista chamada de projeto Caos: seus 

                                                             
em que viviam e a iminência da vingança divina. Ver: AZEVEDO, Cecília. A santificação pelas obras: experiências do protestan-
tismo nos Estados Unidos. In: Revista Tempo, Rio de Janeiro, vol. 6. Nº 11, Rio de Janeiro: 7 letras/Ed UFF, 2002. p. 111 – 
129; BERCOVITCH, Sacvan. The American Jeremiad. Winsconsin: University Winsconsin Press, 1978. 
68 Este recurso estilístico é também chamado de “a quebra da quarta parede”, onde o protagonista que até então encenava, 
se dirige ao público como se este estivesse em seu cenário, é neste sentido que a metáfora coloca o observador no ambiente, 
‘quebrando’ uma das ‘paredes’ que antes colocava o observador fora do contexto de encenação. 
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participantes são associados a macacos do espaço, fazendo clara alusão à corrida espacial, bem como 

aos contextos bélicos que estavam acirrados naquele período no Oriente médio e que tiveram 

recrudescimento anos depois com os atentados de 11 de setembro. Aqui Fincher constrói sua critica 

ao militarismo, como uma ideologia que copta seus correligionários pela promessa de uma missão em 

comum. Com um mega fone nas mãos, Tyler discursa para sua milícia dizendo que eles se compõem 

da mesma matéria orgânica que todos os outros, que não são em nada especiais. O narrador questiona 

o por que de Tyler estar construindo um exercito, com que propósito, e responde, “em Tyler 

confiamos”, fazendo clara alusão a justificativa religiosa de muitas investidas de seu país. O diretor se 

ampara não só nas ações recentes de seu país, mas em toda história de sua nação. 

O diretor mais uma vez toca no tema dos padrões de beleza instituídos pela sociedade. Ao 

dizer que deseja destruir algo belo, o narrador desfigura em uma luta seu oponente. O grupo daí por 

diante efetiva ações terroristas e juntos vivem um premeditado acidente de carro. Simbolicamente, o 

narrador passa pela experiência daqueles que ele sequer se importava quando trabalhava em uma 

seguradora verificando acidentes. Daí por diante, ele entra em uma busca frenética e melancólica a 

procura de Tyler que desapareceu. Não tendo nenhuma informação de todos a quem consulta, até que 

um garçom o diz quem ele é, não acreditando, ele se dirige a um quarto de hotel e liga para Marla que 

lhe revela sua real identidade. A cena se compõe de uma metanarrativa quando o narrador se dirige ao 

publico e diz que todos devem posicionar seus assentos como se estivessem em um avião. Fincher 

recorre a um recurso de reconstrução de uma serie de cenas vistas, mas por outro ângulo. Se antes 

víamos Tyler como um bastião da critica ao consumismo e ao valores individualistas, vemos o narrador 

encenar seus atos, pois ele é Tyler Durden. O diretor produz um movimento que faz com que seu 

espectador se questione se entrou em estado de choque ao descobrir junto ao narrador que ele possuía 

dupla personalidade. Tyler (narrador) em uma busca desenfreada tenta impedir a ação de seu grupo 

terrorista. É neste contexto que ele chega à sacada do prédio no qual ele explicara que tinha que contar 

seu breve passado. Em um estado de confusão, ele tem um confronto com Tyler (consigo mesmo), 

Fincher coloca em uma sequencia rápida de imagens o protagonista interagindo ora com Tyler, ora 

sozinho. Na maior ação do Projeto Caos, a milícia pretende colocar em xeque a alienação de sua 

sociedade; a destruição das centrais financeiras no qual colocaram bombas, representa um novo status 

quo para muitos. Para os grandes empresários, um grande desafio: com a queda das centrais estes irão 

saber lidar com a perda de seus impérios e fortunas invisíveis? Ou farão como muitos empresários 

que em fins da década de 1920, com a crise da bolsa de Nova Iorque, cometeram suicídio por suas 
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perdas? E para aqueles que eram endividados, tomarão tamanho fato com a perspectiva de um novo 

começo? Essas são questões que a narrativa nos deixa, ao vermos as muralhas caírem. 

 Tyler criou outra personalidade para canalizar seus desejos antes reprimidos por uma ordem 

que lhe impunha uma vida regrada por metas a serem cumpridas, onde ele mesmo delineou o seu 

prazer, sua satisfação, na ideia de chegar a ter o apartamento dos sonhos, o guarda-roupas perfeito e 

tudo que estaria na dinâmica do sonho americano. Em nossos apontamentos a cena “As muralhas de 

Jericó” que encerra a narrativa se faz como uma elipse69 da primeira, distintamente intriga a sua 

interpretação, não só pelo fato dela produzir imensos índices de possibilidade para sua leitura. Mas 

por que ser chamada desta forma? Ao contrário de muitas outras cenas que ao serem exibidas chegam 

de forma simbólica a expressar o porquê de seus respectivos nomes e que mensagem ela passa diante 

do conjunto de criticas ao qual faz parte, esta difere bem deste contexto.    

 Em nossas pesquisas vimos que a Cidade de Jericó, que é aludida na nomeação da cena, tem 

na bíblia grande menção no evangelho de Josué. Neste tempo, do antigo testamento, Deus viu a 

necessidade de enviar juízes a terra para que estes guiassem o povo nas práticas religiosas. Ao invés 

de cometerem sacrifícios com animais, deveriam dar esmolas aos necessitados, por exemplo. É neste 

sentido que Deus envia Josué à cidade de Jericó, cidade da cobiça, e lhe ordena que mande dois espiões 

para sondar a cidade. Chegando ao local os enviados são ajudados por uma prostituta que nada tinha, 

chamada Raab. Estes prometem boas aventuranças à mulher por ter ajudado-os em sua missão. A 

narrativa bíblica nos elucida bem o evento supostamente apropriado pelo diretor. 

 

Conquista de Jericó  

  

1 Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saia dela nem podia 

entrar. 2 O senhor disse a Josué: “Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. 

3 Daí volta à cidade, vós todos, homens de guerra; contornai toda a cidade uma vez. Assim 

farás durante seis dias. 4 Sete sacerdotes, tocando sete trombetas, irão adiante da arca. No 

sétimo dia dareis sete vezes voltas à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. 5 Quando o 

som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor 

e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará (de assalto) a cidade, cada um no lugar 

que lhe ficar defronte.”(...) 15 Mas, ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta 

à cidade sete vezes, como nos dias precedentes: esse foi o único dia em que fizeram sete 

vezes a volta. 16 Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta, Josué disse ao 

povo: “Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade”. 17 A cidade será votada ao Senhor 

por interdito, como tudo o que nela se encontra; exceção feita somente a Raab, a prostituta, 

                                                             
69 Movimento narrativo onde se retorna a uma cena e o espaço de tempo entre sua exposição e sua retomada dá ao 
observador uma serie de conhecimentos para compreensão da cena. 
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que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os 

espiões que tínhamos enviado. 18 Mas guardai-vos (de tocar) no que é votado no interdito. 

Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de 

Israel, o que seria uma catástrofe. 19 Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze 

e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro.” 20 O povo clamou e 

os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou 

um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. 21 

Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se 

encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumen-

tos. 22 Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra: “ Entrai na casa da 

prostituta e fazei-a sair de lá contudo o que lhe pertence.” 23 Os espiões entraram na casa e 

fizeram sair Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda sua parentela, 

e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. 24 Queimaram a cidade com 

tudo o que ela continha, exceto prata, ouro, e todos os objetos de bronze e de ferro que 

foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. 25 Josué conservou a vida de Raab, a 

prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou 

no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar 

Jericó.70 

  

A nosso ver, o diretor retoma a história do texto bíblico para construir uma grande metáfora: 

a Jericó de nossa época, e neste caso, no filme, é a cidade em que Tyler está, e que pode ser qualquer 

uma outra onde as relações de cobiça, desvirtuadas que a Jeremiada alertava podem ser concretizadas. 

Os dois espiões em nossa narrativa na verdade tratam-se da mesma pessoa. Tyler possuía dupla 

personalidade. A prostituta Raab é representada por Marla Singer – que nada tinha e ao final foi 

redimida de sua condição. Na escritura ela esconde o segredo; na moderna Jericó ela é reveladora. As 

muralhas da cidade consequentemente são as centrais financeiras que trará uma nova condição. 

Fincher encerra sua narrativa com uma história aberta como defendia Walter Benjamin71, com 

índices de possibilidade, e traz uma contundente critica a sociedade americana e seus valores. O con-

texto político do final dos anos 1990 se encontra no filme pela crítica a visão unilateral que o país 

vinha defendendo no cenário externo e interno de sua política, intervindo em diversas realidades em 

um contexto expansionista. É denunciativa dos rumos que a sociedade do progresso e eleita pode 

alcançar. Clube da luta possui grande plasticidade, ao tocar em temas como consumismo, individua-

lismo e crise de identidade e pode ser adequado para diversas realidades, possivelmente daí a grande 

repercussão do filme em diversos países. Compõe-se também de um documento de seu tempo ao 

criticar contundentemente valores que compõe o imaginário excepcional americano. 

                                                             
70 Livro de Josué. Capitulo Seis; Versículos; 1 - 25. Bíblia Sagrada. 170º Ed. São Paulo: Ave Maria. 2006.  
71 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, Arte e Política - Obras Escolhidas. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo; Brasiliense, 
1985.  
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ORPHEU:  

Raiz de Árvore e outras ramificações 

 
 

Sônia Maria de Araújo Cintra* 

 

 
RESUMO: As revistas Orpheu (1915) e Árvore (1951) têm na gênese motivo comum, ou seja, um 
espaço para publicar a poesia portuguesa de seu próprio tempo. Ambas as revistas são nutridas por 
uma amizade entre seus criadores e colaboradores, que será a mais forte razão íntima dessa aventura 
literária. Ambas foram marcadas pela resistência e oposição declarada à literatura oficial e ao poder 
estabelecido, sofrendo depreciação pública e censura. Contudo, em 1915 a publicação de Orpheu marca 
o início do Modernismo em Portugal; e Árvore, publicada em 1951, situa a poesia portuguesa mais 
proximamente das tendências, que se ramificam na nova fase da modernidade portuguesa. Nesse con-
texto desponta a poesia de Albano Martins, publicada em Árvore, que de certo modo dialoga com a 
poesia de Mário de Sá-Carneiro, publicada em Orpheu. Mediante o cotejo das duas revistas, e da análise 
de poemas ali publicados, este artigo quer, à luz do dialogismo de Mikhail Bakhtin, apontar algumas 
relações entre elas e com aspectos de nossa contemporaneidade. 
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ORPHEU:  GENESIS OF ÁRVORE AND OTHER BRANCHES 
 
ABSTRACT: The magazines Orpheu (1915) and Árvore (1951) have a common cause in the genesis, 
it means, a space to publish the Portuguese poetry of  their own period. Both magazines are linked by 
a friendship among their creators and collaborators, which will be the strongest intimate reason of  
that literary adventure. Both were marked by resistance and opposition stated to the official literature 
and to the established power, suffering public depreciation and censorship. In 1915 the publication of  
Orpheu marks the beginning of  Modernism in Portugal; and Árvore, in 1951, lies the Portuguese poetry 
closest to the tendencies, which are branch off  in the new stage of  the modernity. In this context 
emerges the poetry of  Albano Martins, published in Árvore, which dialogues with Sá-Carneiro poetry, 
published in Orpheu. By the publication process of  those magazines and the analysis of  poems 
published on them, this article intends, according to Bakhtin concepts, to point some connection 
between them and with aspects of  our contemporaneity. 
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s revistas Orpheu (1915) e Árvore: folhas de poesia (1951) têm na gênese motivo co-

mum, ou seja, um espaço para publicar a poesia portuguesa de seu próprio tempo. 

No que diz respeito à origem de Orpheu, cumpre lembrar, resumidamente, que os 

primeiros anos do século XX em Portugal são marcados pelo entrechoque de correntes literárias, as 

quais vinham se manifestando desde algum tempo. Dentre elas, decadentismo, simbolismo e impres-

sionismo, consideradas denominações da tendência geral que impunha o domínio da metafísica e do 

mistério no terreno em que, até então, as ciências da lógica eram soberanas. É nessa atmosfera de 

emaranhadas forças estéticas e instabilidades político-sociais, provocadas pela busca do inusitado e 

pelo ideal republicano, proclamado em 1910, a que se sobrepõe a inquietação trazida pela 1ª Grande 

Guerra Mundial, que, por volta de 1912, em Lisboa, alguns rapazes da então chamada geração nova, 

começam a encontrar-se nos cafés da Baixa. A preocupação de estar em dia com o “lá fora” acaba por 

levá-los ao desafio da originalidade e ao entusiasmo de escandalizar as tradições estabelecidas, deses-

tabilizando a consciência burguesa de tranquilizadora visão estética, educada na persistência duma fácil 

arte de repetição e habilidade versificatória, consumidora dum determinado tipo de temas e formas 

poéticas. Desses encontros resulta a publicação, em 25 de março de 1915, do primeiro número de 

Orfeu, uma revista trimestral que pretendia a classificação de revista literária, cuja condição de admissão 

era o nível autêntico e exigente das composições apresentadas. Entre seus fundadores estão: Fernando 

Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Santa-Rita Pintor, Raul Leal, Luís de Montalvor, Ronald de Carvalho, 

figurando esses dois últimos, nesse primeiro número, como diretores para Portugal e para o Brasil, 

respectivamente. Seu ideário de tem por base um estilo novo de poesia que se fundamenta no repúdio 

de toda ideia feita e na aceitação da anarquia do não prático, entendendo poesia como único valor 

importante, “o único mito numa época sem mitos”. A revista Orpheu só teve dois números publica-

dos, o terceiro ficou nas provas tipográficas, mas isso foi o bastante para que suas raízes abrissem o 

caminho para o modernismo florescer em Portugal e várias revistas ramificarem de sua seiva. 

A partir de 1950, novas tendências vão-se formando, quase sempre em torno de revistas. Des-

sas revistas, busca-se enfocar Árvore: folhas de poesia, que daqui e diante será tratada, neste trabalho, pelo 

título resumido Árvore que, por sua vez, surge no outono de 1951, sob o signo da universalidade e da 

liberdade de pensamento e de expressão. No auge do salazarismo, em meio a um ambiente ainda 

conturbado pelos efeitos da Segunda Grande Guerra Mundial, um grupo de jovens poetas que costu-

mava se reunir na cave do Martinho, em Lisboa, apoiado nas ideias de existencialismo de Sartre e de 

sua postura contra o totalitarismo, pensou a criação de um periódico que retomasse a experiência de 

A 
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Orpheu, atento não só aos herdeiros da Presença e Cadernos de Poesia, enquanto publicação literária, mas 

que representasse um leque aberto de toda a poesia da época, em Portugal. E assim brotou Árvore. 

Segundo o Depoimento “Árvore”, concedido por Albano Martins, seu oculto secretário e intenso 

colaborador, a esta leitora, pesquisadora e estudiosa de sua obra literária, em oito de maio de 2015, a 

revista era um espaço aberto às mais diversas tendências, desde que obedecessem ao critério de au-

tenticidade, ou seja, da poesia encarada na sua “realidade específica”, estabelecido na Introdução do 

nº. 1 de Árvore: "Nosso primeiro critério: o da autenticidade" .Nasceu, portanto, da necessidade, sen-

tida por alguns poetas residentes em Lisboa1, de criação dum amplo espaço de convergência e de 

diálogo e, simultaneamente, de abertura às tendências e propostas mais inovadoras que, ao nível da 

linguagem e da compreensão do fenômeno poético (da poesia encarada na sua ‘realidade específica’), 

contrariando o formalismo, o ‘conformismo piegas’, o ‘lirismo bem comportado’ e o esteticismo que 

ameaçavam a poesia portuguesa no início dos anos 50 e não correspondiam aos anseios de liberdade 

e abertura de poetas da época. 

Ambas as revistas são nutridas por uma amizade entre seus criadores e colaboradores, que será 

a mais forte razão íntima dessa aventura literária. Ambas se propõem a dialogar com as tendências 

artísticas e literárias de seu tempo em Europa, ambas foram marcadas pela resistência e oposição 

declarada à literatura oficial e ao poder estabelecido, sofrendo depreciação pública da crítica e censura. 

Contudo, em 1915 a publicação de Orpheu marca o início do modernismo estético em Portugal; e 

Árvore, publicada em 1951, situa a poesia portuguesa em seu tempo. Dir-se-á, lembra Albano Martins, 

em e-mail datado de 6 de maio de 2015, que o critério da Árvore é o mesmo dos Cadernos de Poesia: “A 

poesia é só uma”2. E considera: “Independentemente das tendências, já se vê pelas páginas da revista 

que passaram os neorrealistas, sim, mas também os surrealistas (Mário Cesariny de Vasconcelos...), os 

tradicionalistas (David Mourão-Ferreira...) e outros”. (Idem). O leque de colaboradores é vasto e aglu-

tina as mais diversas tendências que se ramificam na nova fase da modernidade portuguesa. Apesar de 

ainda estar condicionada a certos modismos da época, a literatura expressa a angústia resultante da 

crise por que passa a Europa, voltando-se para a condição do homem lançado na correnteza da vida. 

Nesse contexto desponta a poesia de Albano Martins, reunida no livro de estreia do poeta Secura verde 

                                                             
1 Revista Árvore: folhas de poesia, nº 1, Introdução. Lisboa, Outono de 1951. 
2 Depoimento de Albano Martins concedido à autora desse artigo, por e-mail, em 6.1.2015. In: CINTRA, Sônia Maria de 
Araújo. Paisagens poéticas na lírica de Albano Martins: Natureza, Amor e Arte. Tese de doutorado, Literatura Portuguesa/ De-
partamento de Letras Clássicas e Vernáculas / Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, 24 de maio de 2016. 
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(1950), e esparsamente publicada em Árvore, que de certo modo dialoga com a poesia de Mário de Sá-

Carneiro, publicada em Orpheu 1, como se verá mais à frente. 

 Mediante breve cotejo das duas revistas, Orpheu e Árvore e sucinta análise de dois poemas ali 

publicados, este estudo quer apontar algumas relações entre elas e com aspectos de nossa contempo-

raneidade. Nesse sentido, busca-se, sobretudo, verificar aproximações e distanciamentos na gênese, 

no contexto, no propósito e nos resultados da publicação das duas revistas, considerados aspectos 

intrínsecos e extrínsecos. Como fundamento teórico valeram os conceitos de Mikhail Bakhtin, no que 

concerne a autoconsciência, dialogismo e polifonia, bem como as considerações de Massaud Moisés 

acerca das duas revistas, e, principalmente, aquelas acerca do Orfismo (1915-1927) e das Tendências 

Contemporâneas (1950-1970) da Literatura Portuguesa.  

Paulo Bezerra, no Prefácio de “Problemas da Poética de Dostoiévski”, lembra que o dialo-

gismo, essência do pensamento filosófico bakhtiniano permite acompanhar as tensões no interior da 

obra literária, as relações interdiscursivas e intersubjetivas, as intenções ocultas das personagens, o 

diálogo entre culturas como essência da literatura, a luta entre tendências e ‘escolas literárias’, entre 

vozes como pontos de vista sobre o mundo, o homem e a cultura. Na ótica do dialogismo, diz ele, “a 

consciência não é produto de um eu isolado, mas da interação e do convívio entre muitas consciências, 

que participam desse convívio com iguais direitos como personas, respeitando os valores dos outros 

que igualmente respeitam os seus”3. E, mais adiante, explica: “Eu tomo consciência de mim mesmo 

só me revelando para o outro, [...] que é a realidade que, por minha própria formação, trago dentro de 

mim, exerce um profundo ativismo em relação a mim”. E sobre o processo de autoconsciência, diz: 

“Essa relativização de mim mesmo é o que me permite ver o mundo fora de mim mesmo, construir 

minha autoconsciência, [...] entender o outro como parte de mim mesmo e não como parte dele, 

tirando-me do isolamento, da morte”. Depreende-se daí que o esquema básico do diálogo em Dos-

toievski, para Bakhtin, é muito simples. Trata-se de “a contraposição do “eu” ao “outro” 4. Nesse 

sentido, pode-se dizer que tanto Orpheu quanto Árvore se contrapunham à literatura oficial do mo-

mento e buscavam expor revelações de pensamento e arte de seu tempo. Aquela, sob o princípio 

aristocrático “de bom gosto e refinados propósitos em arte”; esta a exigir autenticidade. Entretanto, 

                                                             
3 BEZERRA, Paulo: Prefácio: Uma obra à prova do tempo, p. XXII. In: Problemas da Poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária Ltda., 2010. 
4 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. 5ª ed. Trad. Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária 
Ltda., 2010, p. 293. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 232-244, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
3
6

 

nenhuma delas se propõe a ser monológica do ponto de vista do enredo, lírico, ou cognitivo), mas se 

constroem como o todo de interação entre várias consciências de seus colaboradores. Assim enfoca-

das, podem ser analisadas à luz do romance polifônico de Dostoievski, onde, segundo Bakhtin,  

 

o problema não gira entorno da forma dialógica comum de desdobramento da matéria nos 
limites de sua concepção monológica no fundo sólido de um mundo material uno”, porém 
das várias vozes, “mas como o todo da interação entre várias consciências, dentre as quais 
nenhuma se converteu definitivamente em objeto da outra.5 

 

A principiar por Orpheu, cabe resumidamente dizer que o clima em que a revista foi gerada é 

de opressão da Primeira Grande Guerra Mundial, em todos os sentidos. Portal de horrores e atmosfera 

massacrante, em que os portugueses, mesmo não envolvidos diretamente, sentem os efeitos indiretos 

que potencializam a insegurança e a angústia de viver em mundo dilacerado por combates e desesta-

bilizado pela matança em massa. A par disso, a aceleração da comunicação pelas máquinas produz a 

sensação de perda de controle da existência e um cotidiano sem tempo para refletir ou assimilar as 

notícias do exterior. As novas tendências artísticas, propagadas em velocidade absurda, buscam ex-

pressar formas de viver o imaginário como recriação do equilíbrio precário e provisório, na tentativa 

de lidar com a loucura e o pesadelo que a realidade europeia impunha.  Na Introdução de Orpheu 1, 

com capa desenhada por José Pacheco, e assinada por Luís de Montalvor, lê-se: “Bem propriamente, 

ORPHEU, é um estilo de temperamentos de arte que a querem como a um segredo ou tormento...”. 

E, no parágrafo seguinte: “Nossa pretensão é formar, em grupo ou ideia, um número escolhido de 

revelações em pensamento ou arte, que sobre este princípio aristocrático tenham em ORPHEU o seu 

ideal estético e bem nosso de nos sentirmos e conhecermo-nos” 6. Em sua estrutura são considerados 

o nível de competência de seus formadores e o ritmo em elevação, unidade e discrição, “de onde 

dependerá a harmonia esthética que será o tipo de sua especialidade” 7. No último parágrafo da Intro-

dução, a declaração da esperança de ir ao encontro de “alguns desejos de bom gosto e refinados pro-

pósitos em arte que isoladamente vivem para ahi, certos de assignalarmos como os primeiros que 

somos em nosso meio alguma cousa de louvável e tentamos por esta forma, já revelar um signal de 

vida,” 8.  

                                                             
5 Idem, p.18 
6 Idem, ibidem 
7 Idem, p. 12 
8 Idem, ibidem 
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Desde 1912, em Lisboa, o clima literário vai-se formando com o encontro em cafés da Baixa 

dos rapazes da então nova geração, a escritura dos primeiros poemas de Mário de Sá-Carneiro (que 

até então se julgava contista), em 1913, a publicação em 1914, no único número da revista A Renascença 

e sob o título de “Impressões do Crepúsculo”, duas composições de Fernando Pessoa: “O Sino de 

Minha Aldeia” e “Paúis” agradam e intrigam. Em Nota dos Editores, “O Momento Poético do Or-

pheu”, Maria Aliete Galhoz afirma: “E de um lado anedótico de posse contra um público, e de uma 

mistura de consciente e exigida qualidade intrínseca com a externa sofreguidão de brilhos inéditos, 

nasce Orpheu 9 . Seu nome de batismo deve-se a Luiz de Montalvor, o Luís Filipe de Saldanha da Gama 

da Silva Ramos, que retornara do Brasil e junto com Ronald de Carvalho pensara na publicação de um 

Orpheu como hipótese de uma revista para “o escol intelectual dos dois países”. Em fevereiro de 1915, 

Orpheu estava organizada como revista trimestral de literatura e tinha como diretores, aquele, para 

Portugal; e, este, para o Brasil. Participaram do número 1 Mario de Sá-Carneiro, com “Indícios de 

Oiro”; Ronald de Carvalho com “Poemas”; Fernando Pessoa, com “O Marinheiro”; Alfredo Pedro 

Guisado, com” Treze Sonetos”; José Almada-Negreiros, com “Frisos do desenhador”; Cortes-Rodri-

gues, com “Poemas”; Álvaro de Campos, com “Opiário” e “Ode triunfal”, composições publicadas 

por Fernando Pessoa. Quanto ao acolhimento à validade da sua literatura, em relação ao meio portu-

guês, os autores e críticos consagrados no momento, voltam-lhe as costas, numa atitude de ostensiva 

e superior ignorância a seu respeito. Alguns leitores disseram sim para a jovem revista. Houve quem 

a compreendesse como blague e quem tivesse percepção do novo, embora não o compreendesse por 

falta de hábito. Repeliu-a o “educado na persistência duma fácil arte de repetição e habilidade, consu-

midor dum determinado tipo de temas e formas, repeliu-a por instintiva defesa o que nele lhe quebrava 

a linha média da sua pauta de entendimento e exigia um imediato esforço progressivo” 10. No tranqui-

lizador conceito estético deles, segundo notas e comentários coligidos pela autora em “Repercussão 

na Imprensa”, Orpheu é [em 1915] uma soberba piada, um logro medíocre, uma desonesta tentativa de 

notoriedade, uma destrambelhada aberração de neuróticos sem talento. E Orpheu 2, “Ato de loucura” 

reafirmada, posto à venda em 28 de junho, mantinha o critério lançado do primeiro número, e trazia 

como novidade, a colaboração plástica, do poseur e futurista Santa-Rita Pintor, e o poeta Ângelo Lima, 

paranoico interno do Hospital de Miguel de Bombarda. Trazia, também, a inquietante prosa filosófica 

do doutor Raul Leal e a intriga da feminina Violante de Cysneiros, que assina a poesia de Cortes-

                                                             
9 1ª reedição – Lisboa, novembro de 1957 – março de 1958 
10 Idem, p. XIX 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 232-244, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
3
8

 

Rodrigues, em passagem pela heteronímia. Menos Alfredo Pedro Guisado, cuja colaboração com o 

ciclo de poemas “Queda”, por acaso se perdeu, os outros que participaram do primeiro número estão 

presentes. “Manucure” de Sá-Carneiro e “Ode Marítima” de Álvaro de Campos, publicada por Fer-

nando Pessoa reacenderam os vereditos da imprensa de “pretensa produção literária” contra a revista 

11. O terceiro número de Orpheu, após vários ensaios e embora no prelo, não chega a ser publicado. 

Mário de Sá-Carneiro, que vinha sustentando financeiramente o periódico, em carta que escreve a 

Fernando Pessoa, de 13 de setembro de 1915, dita a sentença de morte a Orpheu, numa longa explica-

ção misturada de desculpas e receios, e suicida-se em Paris. Segundo Maria Aliete Galhoz, sabe-se que 

em dado momento de 1917 esteve total ou quase totalmente composto o Orpheu 3. Em 1976, pela 

primeira vez são publicamente expostas folhas do Orpheu 3, na exposição que foi feita no Porto, na 

Fundação Engº. Antonio de Almeida, por ocasião do I Congresso Internacional de Estudos Pessoa-

nos. Em 1984 Arnaldo Saraiva faz a preparação do texto, introdução e cronologia de Orpheu 3, publi-

cada pela Ática, em edição fac-similada dos cadernos na posse de Alberto de Serpa. A capa é de João 

Machado. Constam da edição: “Poemas de Paris”, de Mário de Sá-Carneiro, “Após o rapto” – com-

posição - de Albino de Menezes, “Glaudio e Além-Deus” – poemas – de Fernando Pessoa, “Por esse 

Crepúsculo a Morte de um Fauno”, de Augusto Ferreira Gomes, “A Scena do Ódio”, de José de 

Almada-Negreiros, “Olhos”, por D. Thomaz de Almeida, “Para Além Doutro Oceano” – notas- de 

C. Pacheco, “Névoa” – composição – de Castello de Moraes. Segundo Saraiva, “no conjunto im-

perfeito ou incompleto que nos chegou, não se pode dizer que o número 3 de Orpheu desmerecesse 

dos outros dois”. Voltaremos ao assunto em outra ocasião. 

Quanto às publicações de Árvore (1951-1953), vistos a gênese e o propósito, anteriormente, 

resta expor brevemente seu ideário e considerar sobre suas publicações, que se resumem, segundo 

depoimento de Albano Martins, ao seguinte: o ideário da Árvore encontra-se, por assim dizer, conden-

sado no seguinte passo da nota inserta na p. 194 do seu terceiro fascículo: “Árvore nunca pretendeu 

ser o porta-voz de um grupo, embora não renuncie ao espírito de coesão que possa haver dentro da 

livre diversidade de tendências ou caminhos dos seus colaboradores”. Quanto às publicações da re-

vista, continua ele: “Da revista (para escapar à Censura, cada um dos números era designado por 

‘fascículo’) saíram apenas quatro números: o 1º no outono de 1951; o 2º no inverno de 1951/1952; o 

terceiro na primavera/verão de 1952 e o 4º na primavera de 1953. E lembra: “A 17 de abril deste 

                                                             
11 GALHOZ, Idem, p XXIII. 
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último ano, por ordem da Censura, a Pide (Polícia de Informação e Defesa do Estado) ordenou a 

apreensão e suspensão da revista.” 

Para exemplificar a produção poética, dois poemas foram selecionados, sendo um de cada 

revista, Orpheu e Árvore, e cujas transcrições se sucedem:  

 

7  (ORPHEU 2015) 

 

Eu não sou eu nem sou o outro, 

Sou qualquer coisa de intermediário: 

Pilar da ponte de tédio 

Que vai de mim para o outro. 

 

Mário de Sá-Carneiro12 

 

Neste poema, composto de apenas uma quadra de versos brancos e livres a denotarem liber-

dade de expressão, a formação da autoconsciência pode ser depreendida desde o primeiro verso, 

quando o sujeito lírico afirma: “Eu não sou eu nem sou o outro”, reconhecendo no outro algo dife-

rente de si. Por esse prisma, e transposta a questão do romance para o poema, pode-se dizer a partir 

dos ensinamentos de Bakhtin, que “assim como o herói dostoievskiano não é apenas um discurso 

sobre si mesmo e sobre seu ambiente imediato, mas também um discurso sobre o mundo: ele é apenas 

um ser consciente: é um ideólogo” 13. O dominante da representação do sujeito lírico do poema con-

tinua o mesmo: a autoconsciência do “homem do subsolo”. Na poesia de Mário de Sá-Carneiro, e 

intensa emoção, o outro não é só e necessariamente o social, mas também um interior mais profundo. 

Ainda a se pensar no poema de Sá-Carneiro, o segundo verso “Sou qualquer coisa de intermediário” 

antecipa ideia de extensão contida no substantivo concreto “ponte” que inicia o terceiro verso, ligando 

o mundo subjetivo do “eu” ao mundo do “outro”, na construção da autoconsciência, na medida em 

que o discurso sobre o mundo de “tédio” se une com o discurso confessional sobre si mesmo, través 

da ponte. “A verdade sobre o mundo, segundo Dostoievski, é inseparável da verdade do indivíduo”14.  

                                                             
12 SÁ-CARNEIRO, Para os “Indícios de Oiro” – In: Orpheu 1, p. 22. Lisboa, 1914. 
13 BAKHTIN, 2010, Op. Cit, p. 87. 
14 Idem, ibidem. 
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Desse modo, “as categorias de autoconsciência – aceitação e rejeição, revolta ou resignação -, tornam-

se agora categorias fundamentais do pensamento sobre o mundo”15. Transpostas para análise do po-

ema interagem paradoxalmente no processo de autoconsciência “eu não sou eu” e consciência do 

outro “nem sou o outro”, buscando nas palavras poéticas a síntese da identidade com o mundo: “Pilar 

da ponte de tédio”. Assunto complexo e instigante que demanda estudo aprofundado e que se pre-

tende desenvolver em outro momento. 

Entretanto, cabe notar, o processo de identidade do sujeito lírico está interrompido e incom-

pleto, por não ser “eu” nem o “outro”, por se reconhecer como “qualquer coisa de intermediário”, de 

algo fragmentado que não realiza humanamente, mas que se sente “pilar da ponte do tédio”. O subs-

tantivo “pilar”, metáfora de força e sustentáculo do mundo concreto, nesse caso, cumpre papel in-

verso, pois sustenta a “ponte do tédio”, sentimento de desintegração comum e coletivo, deflagrado 

juntamente com o clima de angústia da guerra na Europa, em 1914. No caso de Sá-Carneiro, segundo 

alguns, também o pessoal (perda da mãe muito cedo, ausência do pai, sua gordura, foram muito fortes. 

Ao sujeito lírico, nas palavras de Massaud Moisés, nada sobra: “só lhe restando a peregrinação na 

alma, em busca dum sustentáculo qualquer, mas mesmo esse caminho lhe é interditado”16. Posto à 

frente do espelho, sozinho perante a própria imagem, o ser humano angustia-se com a crise da guerra 

e a manifestação nítida, “provocada pela real necessidade de abandonar as velhas e tradicionais formas 

de civilização e cultura (do tipo burguês) e de buscar novas fórmulas substitutas” (MOISÉS, 2008, 

329.) A fragmentação do mundo espelha-se na fragmentação do sujeito “nem eu nem o outro”, re-

presentando a sem-razão de existir, o insólito “pilar da ponte do tédio”. Nessa atmosfera de fim de 

linha, a poesia substitui os mitos, diz Massaud Moisés, “transformando-se, ela própria, num mito”. 

(Idem, ibidem.). Ao resgatar com seu título o mito de Orpheu, o herói mitológico que transitou do 

mundo superior para o inferior, da luz para as trevas e vice-versa, para recuperar da morte sua musa 

e cuja lira tornou-se símbolo dos poetas, a revista reforça sua vocação poética fundada na condição 

de não olhar para trás, ou seja, de esquecer o passado, as tradições estético-literárias vigentes, em busca 

da expressão do novo, das novas formas de criação artística, da poesia.  

O segundo poema selecionado para exemplificar e cotejar a produção poética de Orpheu e 

Árvore é o “Poema para Habitar” de Albano Martins, transcrito a seguir. 

 

                                                             
15 Idem, ibidem. 
16 MOISÉS, Massaud. A literatura Portuguesa. 35ª ed. São Paulo: Cultrix, 2008, p. 342. 
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POEMA PARA HABITAR 

(A Raul de Carvalho) 

 

A casa desabitada que nós somos 

pede que a venham habitar, 

que lhe abram as portas e as janelas 

e deixem passear o vento pelos seus corredores. 

 

Que lhe limpem os vidros da lama 

e ponham a flutuar as cortinas do sangue 

- até que uma aurora simples nos visite 

com o seu corpo de sol desgrenhado e quente. 

 

Até que uma flor de incêndio rompa 

o solo das lágrimas carbonizadas e férteis. 

Até que as palavras de pedra que arrancamos da língua 

sejam aproveitadas para apedrejarmos a morte. 

 

(ALBANO MARTINS. Para Árvore: folhas de poesia, nº. 4, p, 21) 

 

O poema acima transcrito é composto de três estrofes de quatro versos longos, livres e bran-

cos, a significar a liberdade de ideia e expressão. Em andamento quase narrativo, a expressão “a casa 

desabitada” conota vazio e solidão, e pode ser compreendida como metáfora do ser humano em si, 

da casa propriamente dita, da pátria, do planeta e da própria poesia, dadas as circunstâncias em que se 

encontram. O pronome pessoal “nós” expressa a vontade comum, coletiva, do pedido para que a 

venham habitar. Por esse prisma, ‘fio de Ariadne’ da análise parece ser a ânsia de religação eu-mundo, 

o que pode se dar através do dialogismo, entendido como diálogo com o outro, com o diferente, 

conforme já se observou anteriormente, e através da vibração emotiva que percorre o poema como 

força erótica (integração com a vida através de Eros), como mítica-telúrica (interligação com a terra-

mãe) ou como poética (a poesia como fundadora do real). Nos três sentidos, o processo de autocons-
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ciência do sujeito lírico se evidencia na busca de transformação do eu e do mundo, através da trans-

mutação das imagens que conotam o estado de tristeza e miséria, opressão, censura e morte, presentes 

nas expressões “vidros da lama”, “cortinas de sangue”, “solo das lágrimas carbonizadas”, “palavras de 

pedra”, em imagens de liberdade, fertilidade, florescimento de beleza, da vida e da poesia, reunidas 

nos versos da terceira estrofe: “- até que uma aurora simples nos visite / com o seu corpo de sol 

desgrenhado e quente”, e reiteradas na quarta estrofe: “Até que uma flor de incêndio rompa” e até 

“apedrejarmos a morte”. Cabe notar que a imagem “sol desgrenhado”, entre outras, surpreende o 

leitor ao captar e expressar o inusitado de um momento, em consonância com as vanguardas. 

À luz das modernas correntes europeias no terreno estético e no filosófico (Picasso, o Cu-

bismo, o Futurismo, Max Jacob, Apollinaire, etc.), em 1915, Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa 

e Raul Leal, mais Santa-Rita Pintor, Luís de Montalvor, Almada-Negreiros, Rui Coelho, Tomás de 

Almeida, Alfredo Guisado, Cortes-Rodrigues e Ronald de Carvalho, resolvem fundar uma revista para 

“servir de porta-voz e concretização de seus ideais estéticos, em consonância como o que acontecia 

no restante da Europa”, nascendo, assim, a revista Orpheu, cujo título remete ao mito de Orfeu, herói 

da Trácia, filho do deus Apolo e da musa Calíope, que ao tocar sua lira obteve de Perséfone a graça 

do retorno de sua amada Eurídice do reino dos mortos. Entretanto, por não ter cumprido a condição 

de não olhar para trás antes que chegasse ao mundo superior; fez com que Eurídice retornasse ao 

mundo dos mortos. Alguns dizem que, após a morte de Orfeu, sua lira foi colocada em templo de 

Lesbos e inspirou a poesia de Safo e Alceu; outros afirmam que, segunda a lenda, ela foi colocada por 

Zeus entre as estrelas do céu. A revista Orpheu resistiu até o terceiro número, que ficou no prelo, e, 

sobre seu encerramento, um silêncio reservado e mantido persistirá nos seus colaboradores. “Frustra-

ção de cima”, em conformidade ou superstição de Sá-Carneiro.   

Árvore, revista que principia no ano de 1951 com Antonio Luis Moita, Antonio Ramos Rosa, 

Egito Gonçalves, José Terra, Luís Amaro, Raul de Carvalho, João Rui de Sousa, Albano Martins, foi 

destinada a divulgar e a defender a criação poética de seu tempo. Os três primeiros números foram 

impressos nas Oficinas Gráficas de Ramos, Afonso & Moita, Ltda., traziam na capa as seguintes ins-

crições: o título ÁRVORE folhas de poesia, logo abaixo, um desenho discreto de modesto cesto de 

vime trançado, contendo flores e folhas e, em seguida a data de publicação: Outono de 1951. Acerca 

do título da revista, pode-se dizer que, do ponto de vista simbólico, a árvore é um dos símbolos mais 

ricos e difundidos, significativo da regeneração, do renascimento da vida, que sempre vence a morte, 

em perpétua ascensão para o céu. Sua verticalidade permite a comunicação dos três níveis do cosmos; 
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“o subterrâneo, através das raízes sempre a explorar as profundezas onde se enterram; a superfície da 

terra, através de seu tronco e de seus galhos inferiores; as alturas, por meio de seus galhos superiores 

e de seu cimo, atraídos pela luz do céu” 17. Da ilustração, convém notar que a folha participa do 

simbolismo geral do reino vegetal, como símbolo da felicidade e da prosperidade. Um buquê ou ramo 

de folhas designa o conjunto de uma coletividade, unida numa ação coletiva e um pensamento comum. 

18. 

Vários e sucessivos periódicos, como a Távola Redonda, Cassiopeia, Graal, Cadernos do Meio-Dia, 

Bandarra, Grifo, Circunlóquios, Cadernos do Passeio Alegre, Estranhar Pessoa, etc., deram continuidade ao 

movimento de revistas que teve como epicentro Orpheu (1915) e Árvore (1951), originando e ramifi-

cando o modernismo e as novas tendências literárias, estéticas e filosóficas em Portugal. Após o 25 de 

abril de 1974, a poesia liberta-se, expande-se em “uma outra poesia” mais a serviço do povo, da liber-

dade sócio-política. E, conforme se aprende em Massaud Moisés, passada a primeira quadra de 74, 

são retomadas as lendas de Orpheu e o espírito moderno de Árvore. Surgem de suas raízes e copa outras 

ramificações que abrigam grandes revelações no domínio da poesia, bem como no âmbito da prosa e 

na atividade dramática. Apesar de silenciadas, aquela, pelas circunstâncias trágicas que envolveram o 

suicídio de Sá-Carneiro; esta pela brutalidade da censura da Pide, suas sementes germinam e se multi-

plicam em nossos dias, tendo em vista a renovação literária em Língua Portuguesa, como é o caso 

Congresso Internacional Luso-Brasileiro 100Orpheu, ilustrado Carlos Felipe Moisés: “Orpheu está longe 

de ser um episódio datado” 19, palavras que retomam e repercutem aquelas de Fernando Pessoa, em 

1915: “Cá estamos sempre. Orpheu acabou. Orpheu continua”. 
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UM OUTRO PONTO DE VISTA:  

O Ponto de Cultura como ferramenta para o desenvolvimento e 

preservação das identidades culturais 

 
 

Eduardo Garcia Souza* 

Ícaro Vasques Inchauspe** 

 

 
RESUMO: O presente estudo busca discutir como o Programa Nacional Cultura Viva (PNCV) con-
tribui no desenvolvimento local por meio da preservação dos saberes-fazeres através de identidades 
culturais ligadas ao artesanato em lã (cultura da lã – ovinocultura) enquanto uma manifestação cultural 
geradora de um produto cultural no município de Jaguarão/RS. Como ponto de partida analisou-se 
especificamente a Associação dos Artesãos, entidade cultural que atua no manejo do artesanato em lã, 
do qual o Ponto de Cultura Jacquard – em implementação – é responsável. Verificou-se em um pri-
meiro momento como este mecanismo político-cultural pode contribuir para expansão do território 
local no viés econômico, social e cultural com a finalidade de fornecer subsídios a salvaguarda dessa 
cultura que fornece proventos à diversas famílias e serve como complemento gerador de emprego e 
renda. A fim de obter um maior conhecimento sobre a atividade, se fez uso de observação participante 
em reuniões desde o processo de elaboração e implementação e análise da legislação e do escopo do 
projeto. Foi possível identificar que existe a potencialidade do Ponto de Cultura funcionar como ins-
trumento promotor dessa dinâmica produtiva e impulsionar o desenvolvimento local, preservando a 
cultura e promovendo o acesso das artesãs locais desde a produção, circulação até fruição deste pro-
duto cultural na sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ponto de cultura; desenvolvimento territorial; identidades culturais.  
 
 

ANOTHER POINT OF VIEW: THE CULTURE POINT AS A TOOL FOR 
DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF CULTURAL IDENTITIES 

 
ABSTRACT: The present study aims to discuss how the National Program Alive Culture (NPCA) 
contributes to local development through the preservation of  knowledge-doings through cultural 
identities linked to wool crafts (wool culture - sheep industry) as a cultural manifestation that generates 
a cultural product in Jaguarão city in Rio Grande do Sul. As a starting point was analyzed specifically 
the Association of  Artisans, a cultural entity that operates the craft handling wool, which the Jacquard 
Culture Point - in implementation - is responsible. In the first moment was verified how this politic-
cultural tool could contribute to expand the territory in the economic, social, and cultural domains 
with the finality to give subsidies to preserve this culture that provides support to different families 
and it works as a complement which promote job and income. In order to get a better understanding 
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of  the activity, was utilized the participant observation in meetings since the process of  drafting and 
implementing and analyzing legislation and the scope of  the project. It was possible to identify that 
there is the potential of  the Point of  Culture to function as a promoter of  this productive dynamics 
and to promote local development, preserving the culture and promoting the access of  local artisans 
from the production, circulation and enjoyment of  this cultural product in society. 
 
KEYWORDS: culture point; territorial development; cultural identities. 
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Introdução 

 

 criação de ovinos e caprinos, por vezes ignoradas por países em desenvolvimento, 

são fundamentais para a produção de alimentos para famílias pobres1, além de pro-

ver alimentos para famílias das zonas rurais, graças a sua adaptabilidade a diversos 

tipos de clima, foram muito úteis como fonte de lã para proteger-se das baixas temperaturas2. No Rio 

Grande do Sul, a ovinocultura foi inserida a partir do Século XV, mas teve seu real destaque comercial 

no século XX, com a lã como produto principal3 demanda essa exigida no mercado internacional 

fortemente em virtude da Primeira Guerra Mundial4. 

Desses dois propósitos principais da produção de ovinos, a lã tomou destaque no início do 

século passado, sendo a carne um produto de segundo plano, subproduto da produção lanífera. To-

davia, da mesma forma que aconteceu ascensão da lã, a sua queda veio à tona no final da década de 

1980 e início de 1990, a crise da lã se estabeleceu por conta da política australiana de estocagem, 

visando aumentar os preços da lã, fazendo os consumidores aderissem ao tecido sintético que entrava 

no mercado com preço mais acessível5. Segundo Viana e Waquil6 (2013) a carne tomou conta do 

cenário produtivo, fazendo a reversão do quadro anterior, colocando a lã em segundo plano. Ascensão 

essa, que em grande medida foi beneficiada pelo aumento do poder aquisitivo da população e novos 

hábitos de consumo7. 

Diante do cenário atual, com pouco destaque para a produção lanífera, o território de Jaguarão-

RS, cidade gêmea8 de Rio Branco – Uruguai, apresenta ainda atores que salvaguardam essas atividades 

                                                             
1 KHALFAN, Zulf. Pequeños rumiantes con gran potencial. CIID Informa, v. 10, n. 3, p. 20-21, 1984 
2 VIANA, J. G. A. Panorama Geral da Ovinocultura no Mundo e no Brasil. Porto Alegre: Revista Ovinos, n. 12, 
março/2008 
3 VIANA, J. G. A., SILVEIRA, V. C. P. Análise econômica da ovinocultura: estudo de caso na Metade Sul do Rio Grande 
do Sul, Brasil. Santa Maria: Ciência Rural, dez/2008. 
4 POETA, A. P.; SANTOS, D. V.; KOHEK JR, I.; MACHADO, G.; HEIN, H.; VIDOR, A. C.; CORBELLINI, L. G. 
Ovinocultura do Rio Grande do Sul: descrição do sistema produtivo e dos principais aspectos sanitários e reprodutivos. 
Pesquisa Veterinária Brasileira (Online), v. 12, p. 1441-1446, 2013. 
5VIANA, J. G. A., SILVEIRA, V. C. P. Análise econômica da ovinocultura: estudo de caso na Metade Sul do Rio Grande 
do Sul, Brasil. Santa Maria: Ciência Rural, dez/2008. 
ÁVILA, V. S.; FRUET, A. P.; BARBIERI, M.; BIANCHINI, N. H.; DÖRR, A. C. O Retorno da Ovinocultura ao Cenário 
Produtivo do Rio Grande do Sul. Florianópolis: Rev. Elet. em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v.11, no 11, p. 
2419-2426 , JUN, 2013. 
6 VIANA, J. G. A., WAQUIL, P. D. The evolution of sheep production in Rio Grande do Sul and Uruguay: a comparative 
analysis of structural change. Santa Maria: Ciência Rural, v.43, n.6, p.1131-1140, jun/2013. 
7 Op.cit. AVILA (2013) 
8 O conceito de cidades-gêmeas, definido pelo Ministério da Integração Nacional (MI) em 2014, reconhece municípios 
situados na linha de fronteira, seja seca ou fluvial, integrada ou não por obras de infraestrutura, que apresentem grande 
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econômicas produtivas, em especial a cooperativa local, responsável pela lavagem de lã e a associação 

de artesãos, que trabalha diferentes técnicas de artesanato através da lã natural de ovinos, a qual centra-

se nossa análise. 

Existem em torno de 30 artesãs que dominam as técnicas de produção em lã e um grupo 

interessados em aprender o trabalho, que é passado através de oficinas do Serviço Nacional de Apren-

dizagem Rural (SENAR). Todavia, existem alguns problemas enfrentados, desde dificuldades com 

gestão, a perda dos saberes, haja vista que a maioria das artesãs se encontra em uma idade mais avan-

çada.  Frente estes problemas, o estudo procura identificar algumas questões consideradas relevantes 

tanto para fins científicos de análise quanto para a comunidade local.  

Portanto, a ideia central deste trabalho é abordar em sua forma teórica-conceitual e prática 

como o Ponto de Cultura Jacquard9 (ainda em implementação) por meio da ação do da Lei nº 13.018 

de 201410 que institui a Política Nacional Cultura Viva (PNCV) pode ajudar a promover o desenvol-

vimento através da identidade cultural do território, expressada pelo artesanato em lã. Buscamos aqui, 

relacionar a exemplificação da Associação dos Artesãos via Ponto de Cultura Jacquard, a partir de uma 

política de Estado (PNCV) que traga a salvaguarda desta manifestação cultural e dê condições de 

potencializar atividades já realizadas através da identidade e diversidade cultural em combinação com 

o desenvolvimento do território, no caso a ovinocultura ou cultura da lã que move uma cadeia desde 

os produtores da agricultura familiar, as cooperativas de lã, entidades culturais e a comunidade em 

geral permeado por um território que dê condições para o desenvolvimento via políticas públicas 

dando condições de acesso.  

                                                             
potencial de integração econômica e cultural. A definição só é válida para as cidades que tenham, individualmente, uma 
população superior a dois mil habitantes. O reconhecimento dessas cidades-gêmeas é um primeiro passo para a formulação 
de políticas públicas conjuntas, que tratem de problemas e de oportunidades comuns aos dois lados da fronteira. A portaria 
nº 213/2016, pode ser verificada no Diário Oficial da União (DOU): http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visua-
liza/index.jsp?jornal=1&pagina=12&data=20/07/2016 
9 Jacquard é uma técnica de tecelagem idealizada por Joseph Marie Jacquard (1834) onde os tecidos são formados por fios, 
que por sua vez feitos de fibras, naturais ou artificiais. As fibras naturais são obtidas de plantas como o algodão ou o linho; 
a lã e a seda são obtidas de animais; e as fibras sintéticas são produzidas pelo homem, através de processos químicos. A 
cor é adicionada depois do tecido através da estamparia ou do tingimento; mas os tecidos podem ser também construídos 
a partir de fios tingidos (YATES, 1996, p.4-5). Ao longo do tempo, as próprias artesãs da Associação dos Artesãos foram 
criando novas técnicas de tecelagem em crochê e tricô em Jacquard.  
YATES, Marypaul. Textiles: a handbook for designers. New York: Norton & Company, 1996.  
10 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. LEI Nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional Cultura 
Viva. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13018.htm. Acessado em 
04/10/16. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=12&data=20/07/2016
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=12&data=20/07/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13018.htm
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As análises que constam no trabalho se deram através de observação participante juntamente 

com as artesãs locais, em reuniões desde a idealização até a implantação do Ponto de Cultura Jacquard 

realizadas em duas etapas: A primeira parte foi pensada na idealização do projeto ano de 2014 e após 

sua aprovação em 2016. Decorrente deste processo, foi pensado o planejamento da execução do pro-

jeto. Além disso, realizou-se análise documental através da interpretação do conteúdo legislativo e do 

escopo do projeto em questão, identificando os desdobramentos institucionais do Ponto de Cultura, 

decorrente do Programa Cultura Viva de forma a verificar suas contribuições para um melhor apri-

moramento de suas práticas e ações a serem desenvolvidas a partir do planejamento elaborado.   

Para tanto, na sequência apresenta-se a discussão teórica acerca deste debate e como esta ma-

nifestação cultural pode ser potencializada desde a sua atividade já executada até dimensões de desen-

volvimento territorial, econômico, simbólico e cidadão. 

 

Desenvolvimento, um debate incessante 

 

Diante do caráter multifacetado do desenvolvimento, a tarefa da sua conceituação torna-se 

difícil, devido à multiplicidade de entendimentos que são atribuídos a ele. Ainda assim, usualmente se 

atribui o desenvolvido ao moderno, compreendendo que esse fenômeno de desenvolvimento é uma 

transição, de um modo tradicional para um modo novo, moderno e tecnológico. Esse dualismo his-

tórico acarreta na dicotomia entre urbano e rural, onde o rural é apenas um degrau na caminhada ao 

plano urbano. Assim os métodos mais antigos de produção (ditos tradicionais), fontes de renda das 

famílias rurais, são subvalorizados frente um ideal de modernização. Esse discurso traz implicações 

na esfera sociocultural. A supressão do rural sob o plano moderno faz com que formas de trabalho e 

renda típicas das famílias rurais sejam desestimuladas e acabem desaparecendo e na exclusão social 

pelo fim da atividade que garantia proventos à família.  

O conceito de desenvolvimento veio à tona depois da Segunda Guerra Mundial por volta da 

década de 1950, com o nascimento da escola de desenvolvimento econômico, “anteriormente se uti-

lizaram outros conceitos próximos e para muitos sinônimos de desenvolvimento: riqueza, evolução 

econômica, industrialização, modernização ou crescimento econômico”11. 

                                                             
11 RODRIGUEZ-FERREIRA, J. C. La Economia Mundial y El Desarollo. Madrid: Acento, 1997. 
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No Brasil, através da economia cafeeira o país tinha seu crescimento induzido pela exportação 

na década de 1930, com a grande depressão nesse período, passou-se a repensar o modelo econômico 

de desenvolvimento para um modelo centrado na substituição de importações. Esse ideal se fortificou 

com a criação da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) em 1948, ancorada 

num ideal Cepalino, a década de 1950 com a liderança de Juscelino Kubitschek, criou-se o plano de 

metas com uma política econômica voltada para principalmente para a industrialização, com grande 

intervenção estatal12. Desenvolvimentismo foi a nomenclatura designada ao processo interno de in-

dustrialização, centrando-se em questões de desenvolvimento tecnológico, inclusive no mundo rural13. 

Segundo Fonte e Ranaboldo (2008)14 o modelo de desenvolvimento econômico experimen-

tado, baseado no modelo industrial fordista e na globalização ameaça a sobrevivência de diferentes 

regiões e de comunidades locais, “A crise social, que tem se acentuado nos últimos tempos, com graves 

reflexos sobre a sociedade brasileira em geral. A modernização da agricultura foi – e ainda é – um 

fator de exclusão social”. Tanto a modernização e industrialização, quanto mais recente nas últimas 

Nesse sentido, a reflexão acerca do termo “desenvolvimento”, é necessária, há a necessidade de se 

pensar a esfera social e cultural do desenvolvimento também. 

Concentrar o olhar aos indivíduos, e identificar na capacidade deles de ter acesso a melhores 

condições de vida, acesso a saúde e educação de qualidade, é mais do que simplesmente verificar a 

renda, ainda que esta seja uma variável essencial para garantir o acesso a tais condições15 o desenvol-

vimento é um processo que ligado com a liberdade dada às pessoas, e a capacidade que o agente social 

tem de agir na sociedade, conforme as oportunidades que são dadas a população. Neste caso, para que 

exista realmente a liberdade, o Estado deve prover condições a seus cidadãos de acesso a saúde, edu-

cação, cultura, transporte e distribuição de oportunidades. Portando, é preciso progredir na análise e 

não tomar uma única via de desenvolvimento como ideal. 

                                                             
12 PEREIRA, J. M. D. Uma breve história do desenvolvimentismo no Brasil. Cadernos do Desenvolvimento, Rio de 
Janeiro, v. 6, n. 9, p.121-141, jul.-dez. 2011. 
13PEREIRA, L. C. B. Desenvolvimento e crise no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1976;  
PAIVA, Ruy Miller. Modernização e dualismo tecnológico na agricultura. Pesquisa e Planejamento, Rio de Janeiro, v. 1, n. 
2, p. 171-234, dez. 1971. 
DELGADO, G. C. Expansão e modernização do setor agropecuário no pós-guerra: um estudo da reflexão agrária. Estu-
dos avançados, v. 15, n. 43, p. 157-172, 2001 
14 FONTE, M. RANABOLDO, C. Desarrollo rural, territorios e identidades culturales. Perspectivas desde América Latina 
y la Unión Europea. In: URIBE, D. S. MALDONADO, C. E. FONTE, M. RANABOLDO, C. Territorios con identidad 
cultural. Perspectivas desde América Latina y la Unión Europea. Colombia: Revista Opera, 2008. Introdución, p. 7-33. 
15 SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Letras, 2007. 
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No entendimento, do desenvolvimento como promoção das condições de acesso dos indiví-

duos, ainda que suas atividades econômicas sejam tradicionais, a concepção do desenvolvimento como 

identidade cultural, fornece o entendimento da possibilidade da abertura econômica e social para as 

pessoas marginalizadas pelo processo de modernização através da valorização da localidade e as tra-

dições do lugar, o desenvolvimento com identidade cultural16. 

Os produtos dessas regiões oferecem uma gama de virtudes para redução da pobreza, pois 

seus criadores são geralmente grupos marginalizados e também criam empregos agrícolas ao mesmo 

tempo que fortalecem a diversificação das habilidades, capacidades e saberes locais, sendo assim ca-

pazes de gerar renda e aumentar as liberdades individuais. 

Todavia, esse processo não é tampouco fácil, ele parte da disponibilidade de uma democracia 

mais participativa (que constituem a capacidade dos atores locais promover o desenvolvimento através 

de características endógenas)17. O desenvolvimento com identidade cultural, não acontece obviamente 

num processo automático através dos atores locais, é necessária a participação de agentes e instituições 

de fora do território, pois esse desenvolvimento supõe interação entre forças locais e de fora da loca-

lidade (endógenas e exógenas)18. 

Para isso acontecer, explica Flores (2006)19, há que considerar a importância das instituições, 

pois o desenvolvimento não ocorre somente por movimentação dos atores sociais da localidade, se 

não por um fortalecimento das práticas desses atores através das instituições. Essas instituições tor-

nam-se fundamentais para promover o desenvolvimento com identidade cultural, trazendo atores ex-

ternos ao território que por intermédio das instituições contribuem com os atores locais para que o 

desenvolvimento ocorra. 

Nesse sentido, o ponto de cultura surge como uma ferramenta capaz de fortalecer a capacidade 

do território, inserindo-se através de agentes externos ao território, tem a intenção de promover di-

mensões socioculturais que são essenciais para o desenvolvimento local e para a ascensão de atores 

sociais envolvidos nesses processos, no que diz respeito a obtenção de melhores condições de vida, 

graças a promoção da prática tradicional da localidade. 

                                                             
16 Op. Cit. FONTE; RANABOLDO (2007) 
17 Op. Cit. FONTE; RANABOLDO (2007). 
18 Op. Cit. FONTE: RANABOLDO (2007). 
19 FLORES, Murilo. A identidade cultural do território como base de estratégias de desenvolvimento–uma visão do estado 
da arte. Santiago-Chile: RIMISP, 2006. 
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Embutido na execução do PNCV que procura fortalecer as práticas já realizadas com a finali-

dade de ampliar e dar condições do Ponto de Cultura Jacquard no desenvolvimento de suas atividades. 

Veremos como o Ponto de Cultura poderá desenvolver suas ações através da inclusão do PNCV no 

rol das políticas culturais. 

 

A Política Nacional de Cultura Viva e a diversidade cultural como ferramenta 

para o desenvolvimento territorial 

 

A partir do Programa Cultura Viva na gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira à frente do Ministério 

da Cultura até sua virada institucional tornando-se a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), insti-

tuída pela Lei nº 13.018, de 22/07/2014, regulamentada pela Instrução Normativa/MinC nº 01, de 

07/04/2015, que transforma os Pontos e Pontões de Cultura em Política de Estado, é ação funda-

mental para o impulso a uma política de base comunitária tendo como uma das políticas culturais com 

mais capilaridade e visibilidade do Ministério da Cultura, a criação dos Pontos de Cultura enquanto 

mecanismo pontual de execução.  

Os Pontos de Cultura, representam hoje cerca de 4 mil iniciativas em todo o país, presentes 

nos 27 estados brasileiros e em cerca de mil municípios. Segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), os Pontos de Cultura reúnem em suas ações cerca de 8 milhões de 

pessoas, na periferia das grandes cidades e também nos menores municípios do país, reconhecendo e 

fomentando iniciativas e projetos já existentes e atuantes nestes territórios. 

Entre os principais beneficiários e protagonistas do Cultura Viva estão os grupos de culturas 

tradicionais, a produção cultural das periferias e do interior do Brasil, a cultura digital e as tradições 

dos povos indígenas. Esta base social também se amplia para outros segmentos sociais, alcançando os 

setores médios, em especial a juventude urbana, periférica, universitária, jovens artistas, novos arranjos 

econômicos e produtivos. 

É uma parceria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com a sociedade 

civil. O objetivo é: garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros; estimular o protagonismo, 

a gestão pública compartilhada das políticas públicas da cultura, amparada em mecanismos democráticos de diálogo e 

participação20[grifo nosso]. 

                                                             
20 Para acesso das diretrizes da política cultural, acessar o link: http://www.cultura.gov.br/cultura-viva1 

http://www.cultura.gov.br/cultura-viva1
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Na avaliação de Juca Ferreira, secretário executivo do Ministério, houve, na instituição, uma 

nova visão de cultura com viés antropológico que valoriza todos os modos de expressão, daí a neces-

sidade do MinC em chegar às culturas populares, às etnias, aos grupos etários, aos trabalhadores, 

dando “a importância devida a essas expressões culturais, conferindo-lhes o justo valor cultural, pre-

enchendo lacunas e reparando erros”21. 

Segundo Barbalho (2007)22 a preocupação do MinC com os grupos e redes excluídos do raio 

de alcance do Ministério motivou a criação de um dos mais importantes programas da gestão Gilberto 

Gil, o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva. Na compreensão de Célio 

Turino, grande idealizador da cultura de paz, dos territórios, e coordenador do programa, o Cultura 

Viva se volta para aqueles que denomina de “os sem Estado”, ou seja, os milhares de brasileiros e 

brasileiras que não acessam os direitos básicos da cidadania, inclusive o cultural. Em sua busca por 

um “Estado ampliado”, o Cultura Viva promove:  

 

[...] acesso aos meios de formação, criação, difusão e fruição cultural, cujos parceiros imedi-
atos são agentes culturais, artistas, professores e militantes sociais que percebem a cultura 
não somente como linguagens artísticas, mas também como direitos, comportamento e eco-
nomia23. 

 

Neste sentido, em consonância com o PCNV, a cultura relaciona-se em sua transversalidade 

com educação e cidadania, da qual aponta três conceitos para superar o que Paulo Freire denominou 

como a cultura do silêncio24, ou pouca efetividade enquanto cidadania cultural na participação política. 

Os três conceitos foram buscados para uma nova composição da ideia entre democracia, educação, 

cultura e participação da sociedade, que servirão de referencial para sustentação de nosso objeto de 

estudo, sobre o qual, daqui em diante, debruçamos em definitivo:  

 

[...] Autonomia, protagonismo e empoderamento. O primeiro diz respeito à dimensão sim-
bólica da cultura, atividade essencial ao imaginário humano; o segundo está associado à ci-
dadania, conquista de direitos básicos como alimentação, saúde, moradia, educação e voto; 
e, finalmente, o empoderamento, decorrente da emancipação por meio de atividades artísti-
cas e culturais facilitadoras de geração de emprego e renda [...].25 

                                                             
21 FERREIRA, Juca. Um grande encontro no coração do Brasil: a mudança pela cultura. In: Seminário nacional de políticas 
públicas para as culturas populares. Brasília: Ministério da Cultura, 2005. p. 19-20. 
22BARBALHO. Alexandre. Políticas culturais no brasil: identidade e diversidade sem diferença. III Encontro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura - Enecult. Salvador, Bahia. 2007 
23 TURINO, Célio. “Desescondendo” o Brasil profundo. In: CULTURA VIVA – PROGRAMA CULTURA VIVA. 2007 
24 LIMA, Venício Arthur de. Comunicação e Cultura: as ideias de Paulo Freire. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
25 ANDRIES. André. Pontos de cultura, uma experiência de política pública participativa. UFMG. Belo Horizonte: 2010. 
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O PNCV, portanto, tem como premissa o pensamento humanista de Paulo Freire, onde tem 

sua maior fonte de alimentação e referência, especialmente por meio de uma definição do ser humano 

enquanto um ser inconcluso e de sua vocação ontológica em ser mais, em ir além, em permanente 

procura26. De igual modo, os conceitos de empoderamento, autonomia e protagonismo social também 

foram inspirados nas ideias do educador que os compreende como uma alternativa de sustentabilidade 

econômica para as comunidades em que os Pontos de Cultura estão inseridos. 

Ainda assim, além dos três conceitos identificados enquanto norteadores de um pensamento 

libertador de cidadania e desenvolvimento humano, o PNCV também postula o compartilhamento da 

gestão dos Pontos e da participação democrática situadas emredes [grifo nosso]para sua funcionalidade, 

por meio de processos de deliberação pública. Características fundamentais para a promoção de um 

desenvolvimento endógeno que preserve as identidades27 (FONTE; RANABOLDO, 2007; FLORES, 

2006) 

 Da forma que os Pontos de Cultura podem ser enquadrados à moldura do que Avritzer no-

meia como um arranjo deliberativo argumentativo já que “envolve duas circularidades relacionadas 

não somente à oposição entre argumentação e decisão, mas relacionadas também a uma segunda ten-

são entre pluralismo cultural e experimentação administrativa”28:  

 

[...] E, aqui, construir a rede, significa criar uma maior proximidade dos Pontos de Cultura, 
trocar experiências culturais, estéticas, sociais, fazer uma gestão compartilhada, empoderar 
ações e sujeitos que trabalham o despertar da música, da literatura, das artes visuais, do teatro, 
da dança e assim, cada um deles em sua especialidade possa trocar, estender e disseminar 
ações dentro e fora do Programa Cultura Viva[...].29 

  

O que permite através da iniciativa, para uma prática30 política que toma a cultura como o 

conjunto de saberes e fazeres da população que deverá buscar e trabalhar com o diverso, com o plural, 

investir no diálogo que promova e fortaleça a diversidade cultural.   

                                                             
26 STRECK, Danilo R. REDIN, Euclides, ZITKOSKI, Jaime J. (orgs.) Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte, Autêntica 
Editora, 2008. 
27 Op. Cit. FONTE; RANABOLDO (2007) 
Op. Cit. FLORES 2006). 
28 AVRITZER, Leonardo. Teoria Democrática e deliberação política. Revista Lua Nova. São Paulo, nº 49, 2000-a, pp.26 
a 46 
29 TURINO. Célio. Pontos de Cultura – O Brasil de baixo para cima. São Paulo, Editora Anita Garibaldi. 2009 
30  BARBALHO, Alexandre; BARROS, José Márcio; CALABRE, Lia. Federalismo e políticas culturais no Brasil. 
EDUFBA, 2013. 
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Ainda na questão transversal sobre a identidade cultural enquanto celebração da diferença31 

aponta que a questão é afirmar as diferenças verticais, os antagonismos que atravessam a sociedade. 

É preciso “reafirmar a noção de um antagonismo inerente que constitui o campo social”32. 

No antagonismo da participação da sociedade, o PNCV pretende contribuir incluindo essa 

parcela societária visando minorar as carências e dar autonomia e condições através de instrumentos 

e de estímulos para a produção e circulação de culturas locais e retirar do isolamento das comunidades 

em relação a novas tecnologias digitais.  

Com essa pequena estrutura, tem-se o início de um processo de criação, uma rede horizontal 

de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais inovadoras. O Ponto de Cultura é uma 

das extremidades, uma referência para novas conexões em rede. Enquanto o Programa Cultura Viva 

pode ser identificado como uma macro-rede, o Ponto de Cultura pode ser definido como uma micro-

rede. A capacidade para buscar micro-soluções a partir da construção de redes locais e a disposição 

para se conectar em rede é um dos critérios para a escolha dos Pontos de Cultura e pode dar materia-

lidade à expressão pense globalmente, aja localmente33. 

Dessa forma, buscamos trazer para a discussão deste trabalho, para uma análise das potencia-

lidades da Associação dos Artesãos da qual por meio do Ponto de Cultura Jacquard, é necessário 

conhecer um pouco da atividade meio (PNCV) ou macro-rede; para uma atividade fim (Pontos de 

Cultura) micro-rede; e como podem se conectar as atividades enquanto sujeitos-participantes e atuan-

tes desse processo que os colocam no compartilhamento das decisões no campo da cultural por meio 

da transversalidade da diversidade cultural e como desenvolvem suas atividades a partir da diferença, 

e as percepções do território que contribuirão para uma análise imprescindível para as primeiras ações 

do Ponto de Cultura Jacquard. 

 

 

 

 

                                                             
31 Ibid. BARBALHO (2007, p. 18) 
ZIZEK, Slavoj. Chocolate e identidade. Folha de São Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 22 de dezembro de 2002, p. 12-
13. 
32 Ibid. ZIZEK (2002, p.12). 
33 LABREA, Valéria. Das margens se vêm melhor as estruturas de poder. In: Revista Brasileira de Educação Ambiental, 
Rede Brasileira de Educação Ambiental, Cuiabá, nº 4, 2009. 
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Associação dos Artesãos e o Ponto de Cultura Jacquard 

 

A Associação dos Artesãos surge no ano de 2004, composta inicialmente por um grupo de 20 

mulheres (associadas) que viram a oportunidade de se organizar através de práticas que já atuavam a 

partir da ovinocultura, ou a cultura da lã. Inicialmente foi um grupo composto basicamente por mu-

lheres da terceira idade – faixa etária entre 70-80 anos, sendo que muitas já praticavam as técnicas de 

crochê e tricô (saberes) perpassados por meio de suas avós e suas mães, basicamente produzidos a 

partir da esquila da lã das ovelhas da região, da qual a ovinocultura, importante atividade econômica 

rural do município de Jaguarão em sua maioria de propriedade familiar, surgiu o artesanato em lã 

ovina, podendo ser considerado uma atividade tradicional.  

Atualmente, com a entrada de novas integrantes, mais jovens, 30-40 anos, muitas a partir dos 

próprios cursos ofertados pela Associação dos Artesãos, tornaram-se associadas e viram oportunidade 

deste meio como uma ação geradora de trabalho e renda, assim aprendendo algumas das técnicas 

artesanais na confecção dos produtos a serem gerados.  

Já na parte da confecção, o artesanato em lã produzido pelas associadas se materializa em um 

produto único, pois o processo de produção é manual desde a esquila da lã, da qual é produzido o 

material com a lã crua, sem nenhum tipo de tingimento ou coloração com a introdução de materiais 

químicos e/ou industrialização da peça.  O tempo de duração de uma peça grande como uma colcha, 

poncho ou um casaco de frio, pode durar até 90 dias desde o processo da extração da matéria prima, 

a lavagem da lã, o cardeamento (confecção da lã em si) até a fiação em no maquinário de roca ou em 

fuso, finalizando com a confecção da peça.  

Dentre as peças, são confeccionados vestuários que vão desde ponchos, boinas, casacos, blu-

sões, entre outros, onde são comercializados no “boca a boca” pelas mais experientes e atualmente 

via redes sociais pelas mais novas. Há também vendas internacionais sob encomenda para Austrália 

de alguns produtos.  

Além da confecção dos produtos artesanais, muitas das associadas participam de concursos 

municipais e estaduais por meio de feiras e exposições de ovinos que tratam o artesanato em lã en-

quanto um meio de um saber-fazer legitimando pelas técnicas aprendidas, difundidas e criadas pelas 

artesãs. Como se houvesse uma “arte rural-familiar”. Os formatos destes concursos vão desde o uso 
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da lã a partir das técnicas de fiação artesanal, tecelagem artesanal, industrial e composta, técnicas mistas 

artesanal, industrial e compostas, entre outros. 

 

 

Figura 1: Artesãs da entidade premiadas na 36ª Expointer/RS. 
Fonte: Secretária de Cultura e Turismo de Jaguarão/RS. Ano: 2013.  

 

Ainda embora o reconhecimento das técnicas das artesãs jaguarenses da fiação de lã seja supra 

conhecido e tornando-se único no estado e quiçá no Brasil, houve até o primeiro semestre de 2016, 

com auxílio da Secretária do Desenvolvimento Econômico por meio de disponibilização de espaço 

para a sede da entidade em troca da oferta de cursos gratuitos de tricô em Jacquard para moradores 

do bairro localizado no Centro de Economia Solidária, mesmo local da sede.  

Mas isso ainda é insuficiente e volta a tornar-se um problema constante no desenvolvimento 

para estas atividades, contudo o grau avançado de idade de pelo menos metade das artesãs, das quais 

torna inviável desde a participação nas atividades da Associação até a presença em concursos, feiras e 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 245-262, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
5
8

 

exposições torna-se inviável por problemas de saúde, muitas acabam se afastando por motivos de 

ordem pessoal, o que acaba enfraquecendo a atividade e a perpetuação das técnicas levando ao desa-

parecimento.  

Nesse sentido, por meio de produtores culturais da Universidade Federal do Pampa – UNI-

PAMPA em conjunto com a ex-presidenta da Associação dos Artesãos, foi contemplado o projeto 

intitulado: Ponto de Cultura Jacquard por meio do Edital de chamamento e seleção de entidades para 

o desenvolvimento do projeto “Rede RS de pontos de cultura lançado no ano de 2014. O projeto 

contemplado prevê justamente o prognostico desse problema resultando como: 

 

Objetivo central do projeto é a salvaguarda e a difusão da cultura do artesanato tradicional 
por meio da técnica do Jacquard. Compreende-se que o edital de criação de Pontos de Cul-
tura funcionará como um instrumento de pulsão e articulação de ações e projetos já existen-
tes da Associação. A partir daí vimos a oportunidade de inscrever nosso projeto que possi-
bilitará a execução de ações voltadas à preservação desta técnica que corre o risco de desa-
parecer. Serão ofertados cursos e oficinas voltados para a aprendizagem e a difusão desta 
tradição, auxiliando assim no fomento e permanência desta cultura popular que é considerada 
um patrimônio imaterial para a nossa sociedade34. 

  

A importância do projeto é uma via de mão dupla; tanto para entidade enquanto potencializa-

dora de suas atividades da qual condicionará a inclusão de novos equipamentos como máquinas e 

peças de seus produtos para as oficinas e futuramente partilhará para auxilio da entidade no atributo 

de suas funções, e a partir da aquisição de materiais digitais, como computadores condicionando a 

manutenção e expansão das atividades via internet.  

Mas principalmente, o que se pretende é preservar essa técnica e reverberar uma potencial 

atividade para mais pessoas, interessados que possam agregar e incluir-se nessa esfera de atuação en-

quanto trabalhadoras a partir da permanência da cultura tradicional vinculado há uma dimensão geo-

gráfica e simbólica existente na região, fazendo com que se identifiquem através da cultura da lã e que 

se efetive enquanto geradora de trabalho e renda de acordo com as suas necessidades para a comuni-

dade jaguarense. 

Mesmo ainda em fase de implementação tanto do Programa como do Ponto de Cultura em 

Jaguarão, não há dúvida sobre a potencialidade que um Ponto de Cultura pode ter enquanto uma 

possibilidade de auto-reconhecimento, inclusão e participação de comunidades que possam ter o 

                                                             
34 Justificativa do Projeto em fase de idealização (Ponto de Cultura Jacquard) em 2014. 
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acesso e se identifiquem com vistas à uma sociedade tão desigual e desprovida de acesso e exercício 

da cidadania.  

O que se pretende é perceber um outro ponto de vista, um ponto onde a cultura a viva seja 

sentida pelo povo vivo e junto com o povo. Com isso o programa Cultura Viva envolve esta dimensão 

intangível da vida: é o povo em movimento; e o Ponto de Cultura, a autonomia e o protagonismo 

sociocultural deste povo35. 

Espelhando a diversidade através da diferença, e a diferença através do diferente, e o diferente 

através do igual, acaba-se por compreender como experiências e vivencias acabam-se por tornarem 

iguais e diferentes ao mesmo como Turino nos conta em suas mais de 600 viagens pelo Brasil:  

 

[...]. No extremo sul do Brasil, em São Lourenço do Sul, cidade da Revolução Farroupilha, 
às margens da Lagoa dos Patos, há dois Pontos: um de pomeranos, outro de quilombolas. 
Hoje atuam em conjunto, mas a convivência não era tranquila. Os quilombolas do Sul são 
descendentes de escravos que resistiam ao trabalho desumano a que eram submetidos pelos 
criadores de gado e suas fazendas de charque; para viver em liberdade fugiam para morros e 
regiões perdidas no meio da mata. Com a imigração alemã no século XIX, vieram os pome-
ranos, povo de origem eslava germanizado há muitos séculos. Por não serem propriamente 
alemães também sofriam discriminação em sua terra de origem; nas guerras eram forçados a 
se alistar na infantaria, sendo os primeiros a morrer. Com o nazismo esta prática foi intensi-
ficada e milhares morreram na frente oriental. No início do século XXI há aproximadamente 
500 mil descendentes de pomeranos na Alemanha, mas sua cultura e dialeto estão mais pre-
servados nas colônias brasileiras que em sua terra de origem. Mesmo assim se consideravam 
alemães. Como imigrantes, foi-lhes destinada a mesma terra habitada por quilombolas. Sen-
tiam-se detentores de uma cultura superior à dos quilombolas e o relacionamento entre eles 
era tenso. Mas eslavo vem de escravo, por isso foram tão humilhados e maltratados na pátria 
que julgavam sua. Quilombolas e pomeranos, ambos filhos da diáspora. Com o Ponto de 
Cultura criam o coral Afro-Pomerano[...]36.  

 

Trazemos Hall (2006) à discussão rapidamente para complementar que a perspectiva diaspó-

rica da cultura37 pode ser vista como uma subversão dos modelos culturais tradicionais orientados para 

a nação. Como outros processos globalizantes, a globalização cultural é desterritorializante em seus 

efeitos. Suas compreensões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os 

laços entre a cultura e o lugar38. 

A identidade através diversidade cultural pode e deve ser um meio determinante de inclusão 

para toda e qualquer forma de produção artística-cultural e deve ser pensado enquanto uma força de 

                                                             
35 Ibid. TURINO (2009, p.16). 
36 Ibid. TURINO (2009, p.19) 
37 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. TupyKurumin, 2006. 
38 Ibid. HALL (2006, p. 36). 
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inclusão e não de exclusão. Um Ponto de Cultura motivado pela potência na diversidade pode modi-

ficar um ação-temporal real nas comunidades especificas potencializando conhecimento e difusão dos 

processos socioculturais como forma de desenvolvimento humano através dos territórios comuni-

cando-se do local para o regional, e do regional para o global.  

Cabe ressaltar ainda, que por outra via, mediante processos burocráticos e por mudanças de 

projetos e programas políticos ainda não há a efetivação do prognostico pensado, pois o recurso ainda 

não foi liberado (caso ainda seja liberado). Outra forma de se pensar, é o quanto, esta iniciativa do 

PNCV por meio do Ponto de Cultura é necessária enquanto uma política cultural de acesso aos recur-

sos e insumos monetários e econômicos, movendo o Brasil de baixo para cima, de cabo a rabo, de 

lado a lado numa mudança de protagonismo desde o processo de produção, difusão, e criação do 

campo cultural.  

 

Primeiras impressões do Ponto de Vista 

 

Observou-se numa primeira análise, de caráter exploratório, que a implementação do Ponto 

de Cultura Jacquard, tem em seu cerne a intenção de promover as características de determinado terri-

tório, colaborando assim para a promoção das identidades como forma de expressão cultural dos 

atores locais. Essa instituição conecta os atores locais a outros, permitindo a ampliação da capacidade 

de ação local. 

A promoção dessas identidades, através de atividades econômicas produtivas, especificamente 

o artesanato, tem por fundamento a expansão das liberdades individuais39 tornando possível que esses 

indivíduos tenham mais acesso a oportunidades na sociedade, através do aumento da renda pelo for-

talecimento da identidade cultural e promoção dos trabalhos realizados. O fortalecimento da cultura 

local e a sua salvaguarda permite a inserção de mais pessoas na atividade produtiva e ampliação do 

trabalho. 

É notado, que a instituição enquanto meio para atingir maiores liberdades individuais, é de 

fato uma ferramenta que pode fortalecer não só a renda das famílias, mas também a coesão social, 

fortalecendo as ligações entre os atores sociais envolvidos nesses processos (FLORES, 2006).40 

                                                             
39 Op. Cit. SEN (2007) 
40 Op. Cit. FLORES (2006) 
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O ponto de cultura, como desdobramento do Programa Federal Cultura Viva, traz à localidade 

atores externos, que através da colaboração com as artesãs, fortalecem a capacidade de um desenvol-

vimento endógeno do território, que além de amparado institucionalmente, pode impulsionar a capa-

cidade dos cidadãos locais, tornando-se ferramenta útil para a redução da desigualdade e dar acesso a 

melhores condições de vidas, colocando-os como protagonistas deste processo por meio da diversi-

dade cultural enquanto formas de identidades buscando através da preservação do saber local, que 

passa a ser difundido de maneira sistemática. 
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“ME ADICIONA? / PODE ENTREVISTAR PELO FACEBOOK?”: 

(Re/Des)Conectando procedimentos operacionais através de etnografia, 

história oral e observação ciborgues 

 
 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho* 

 

 
RESUMO: Apresento, neste artigo, algumas indicações sobre possíveis procedimentos operacionais 
a partir do que chamei rasurável e provisoriamente de etnografia ciborgue, processo que envolve, dentre 
outras coisas, a conexão entre história oral ciborgue e trabalho de campo (des)envolvendo observação par-
ticipante / participação observante ciborgues. Trata-se de texto em processo, inconclusivo, algo entre um 
ensaio e um rascunho, que, mais que respostas prontas ou definitivas, procura trazer indaga-ações / 
provoca-ações sobre as “fronteiras” entre on-line e off-line, e como nossos trabalhos de campo recentes 
podem transitar entre tais ambientes – se é que ainda seja possível / conveniente utilizarmos tais 
categorias dualistas. A pesquisa que realizei, que fomenta esse trabalho, teve como mote as trans(ge-
neridades/religiosidades), ou seja, analisa religião e gênero, mas o texto pode dialogar com futuras 
pesquisas não só destas, como de outras áreas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: história oral ciborgue; etnografia ciborgue; trabalho de campo e entrevistas 
on-line e off-line; Facebook. 
 
 

“ADD ME? / CAN INTERVIEW BY FACEBOOK?”: (RE/DES)CONNECTING 
OPERATING PROCEDURES THROUGH A CYBORGS ORAL HISTORY 

AND ETHNOGRAPHY 
 
ABSTRACT: Presented, in this article, some indication of  possible operating procedures from what 
I called rasurably and provisionally as cyborg ethnography, a process that involves, among other things, 
the connection between cyborg oral history and field work (dis) involving cyborgs participant observation / 
participation observant. It is a process text, inconclusive, something between an essay and a draft, which 
more than ready or definitive answers, seeks to bring asks-actions on the "borders" between on-line 
and off-line, and as our recent field work can carry over between these environments - if  it is still 
possible / convenient use such dualistic categories. The research I conducted, which promotes the 
work, had the motto trans(generities/religiosities), i.e., analyzes religion and gender, but the text can 
dialogue with future research not only these, as in other areas. 
 
KEYWORDS: cyborg oral history; cyborg ethnography; on-line and off-line fieldwork and interviews; 
Facebook. 
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Introdução 

 

o texto que segue, apresento algumas indicações sobre possíveis procedimentos 

operacionais do que denominei etnografia ciborgue, entendida como o processo que 

tem em seu bojo a imbricação entre história oral ciborgue e trabalho de campo 

(des)envolvendo observação participante / participação observante ciborgues. Como um texto em processo que 

é, as considerações que virão devem ser consideradas, não como afirmações precisas, mas sim, estí-

mulos e provoca-ações a diálogos – especialmente sobre os “limites” do uso de termos duais como 

on-line e off-line. Enfim, de início penso que possamos usá-los sob rasura, ou seja, com fins didáticos e 

heurísticos, cientes da provisoriedade e instabilidade desses termos; e obviamente, a mesma operação 

de rasurabilidade – com ainda mais vigor – deve ser empregada ao termo ciborgue, que uso para con-

ceituar o trabalho entre (e/ou ao mesmo tempo) on-line e off-line, e que serve para repensar e questionar 

tais polaridades.  

O artigo se estrutura da seguinte forma: início com um brevíssimo relato de campo de meu 

doutorado em História Social1, em que analisei múltiplas (re/des)carpintarias de gênero e religiosas de 

pessoas transgêneras e ex-transgêneras, e em seguida, procurando conectar a experiência de campo 

descrita com as partes seguintes, apresento os conceitos sob rasura de etnografia, história oral e observação 

participante / participação observante ciborgues. Para tal, antes de desenhar tais conceitos, procurarei fazer 

considerações sintéticas sobre história oral, segundo uma linha de pesquisa específica (do Núcleo de 

Estudos em História Oral da Universidade de São Paulo), e etnografia – plausíveis (e certamente in-

suficientes) substratos para o design de uma etnografia, história oral, observação participante / partici-

pação observante ciborgues. Por “fim”, apresento algumas considerações de caráter inconclusivo. 

 

“Me adiciona no Facebook? / Pode entrevistar pelo Facebook?” 

 

Lembro-me bem quando conheci Marina. À época ela ainda se chamava Mabelly. Foi numa 

noite fria de agosto de 2011, no centro de São Paulo. À época, eu fazia doutorado em História, e tinha 

(ainda tenho!) muitas inquietações a respeito de como fazer um trabalho de campo, acerca dos dilemas 

                                                             
1 Esse texto é fundamentado na Tese de Doutorado em História Social (Re/des)conectando gênero e religião. Peregrinações e con-
versões trans* e ex-trans* em narrativas orais e do Facebook, depositada em 2014 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), sob a orientação de José Carlos Sebe Bom Meihy. 

N 
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éticos, epistemológicos, teóricos e metodológicos que (des)envolvem estar em campo, e principal-

mente sobre a finalidade sócio-política de se fazer uma pesquisa acadêmica. Esse era o assunto da 

conversa que eu tinha, naquele momento, com minha amiga Catarina (à época também doutoranda 

em História), enquanto caminhávamos pela avenida Ipiranga.  

A alguns metros da travessa da Ipiranga com a rua Epitácio Pessoa, eu conversava com Cata-

rina mais especificamente sobre a instabilidade de perspectivas de minha tese, bem como sobre alguns 

de meus projetos futuros, especialmente acerca do meu interesse em pesquisar sobre pessoas que 

costumam ser vítimas de discriminação, como as pessoas com características físicas que costumam ser 

consideradas “deficiências” (anãs, albinas, cegas, amputadas, por exemplo) e as profissionais do sexo. 

Àquela época, eu já pesquisava sobre um segmento social discriminado, o das pessoas transgêneras 

(termo utilizado aqui como condição sócio-política, e não como identidade específica)2 – sendo que 

eu mesme3 costumo me marcar como pessoa transgênera não-binária,4 ou seja, de alguma modo meu 

trabalho tem uma perspectiva de alguém no campo e do campo.  

                                                             
2  O termo transgeneridade não deve ser entendido como identidade, mas sim, como condição sócio-política de transgressão 
de expectativas sociais fundamentadas (e fundamentalistas) sobre o dispositivo binário de gênero e o sistema sexo-gênero 
de outorga no nascimento ou gestação. Nesse sentido, transgênera é qualquer pessoa inconforme com as normas e con-
venções sociais (ou dispositivos de conduta) esperadas binariamente de acordo com o sistema sexo-gênero que lhe foi 
atribuído ao nascer ou através de tecnologias que “detectam” sexo-gênero na gestação. É válido destacar que parte do 
ativismo LGBT e do ativismo trans refutam o uso do termo transgênero, entendendo que o mesmo invalidaria identidades 
específicas. O uso de transgeneridade, aqui, não tem o objetivo de deslegitimar nenhuma identidade de gênero em parti-
cular. O termo refere-se à conduta transgressora do sistema sexo-gênero e não a identidade. Letícia Lanz explica que: “a 
não conformidade com a norma de gênero está na raiz do fenômeno transgênero, sendo ela – e nenhuma outra coisa – 
que determina a existência do fenômeno transgênero. A primeira coisa a se dizer sobre o termo ‘transgênero’

 
é que não se 

trata de ‘mais uma’ identidade gênero-divergente, mas de uma circunstância sociopolítica de inadequação e/ou discordân-
cia e/ou desvio e/ou não-conformidade com o dispositivo binário de gênero, presente em todas as identidades gênero-
divergentes” (LANZ, 2014, p. 70). 
3 @ leitor@ deve ter percebido que ao referir a mim mesme, me marquei com um e ao invés do o ou a. Trata-se de recurso 
(não criado por mim) de referir a não-binariedade na língua e escrita.  
4 Não-bináries é o termo neutro para pessoas não-binárias, ou “que não se encaixam/enquadram integralmente em nenhum dos gêneros 
binários, feminino ou masculino. (...) Há entre pessoas n-b um amplo espectro de identidades possíveis relacionadas à mul-
tiplicidade, ausência, fluidez, ambiguidade, parcialidade, neutralidade de gênero. (...) Pessoas n-b em geral estão em um lugar identi-
tário que não as situa como totalmente mulher ou totalmente homem, ou seja, não devem ser confundidas com pessoas que se sentem 
nem um pouco mulher e nem um pouco homem, a não ser que a pessoa assim se defina. No caso destas últimas pessoas, estas 
costumam se identificar como agêneras, por exemplo, que pode ser considerado uma identidade n-b ou uma ausência de 
identidade de gênero. Como em tudo em relação à automarcação/declaração de gênero, o ideal é saber da pessoa agênera 
se ela se sente e quer ser considerada n-b ou sem gênero (ou outra alternativa). (MARANHÃO Fo, 2014, p. 33). 
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Atravessando a Epitácio Pessoa, num trecho que é costumeiramente utilizado por mulheres 

trans e travestis para negociarem programas sexuais com clientes, eu e Catarina ficamos impressio-

nad@s5 com a imagem de uma moça loira empurrando uma cadeira de rodas com uma senhora. Pa-

reciam estar representados ali os três públicos que eu acabara de mencionar: uma moça que era apa-

rentemente transgênera e fazia programas6, e uma pessoa com dificuldades de mobilidade física. Vim 

saber posteriormente que a pessoa na cadeira de rodas era uma travesti, também garota de programas, 

acometida pelo vírus do HIV. 

Alguns dias depois, transitando pelo centro à noite, observei a moça loira próxima ao cruza-

mento da Epitácio Pessoa com a Bento Freitas, rua paralela à Ipiranga e à Rego Freitas. Aproximei-

me e comentei que havia ficado encantade com a cena de solidariedade. Ela se apresentou dizendo 

chamar-se Mabelly (ainda não se chamava Marina), e pediu meu perfil no Facebook (FB) para que 

enviasse um convite de amizade e conversássemos mais, depois. Imediatamente, através do celular, 

ela adicionou meu perfil. Ao chegar no apartamento onde eu morava, fiquei me questionando sobre 

as potencialidades de se fazer um trabalho de campo e entrevistas através dessa rede social. 

Fomos conversando em diversos momentos a partir deste dia, tanto pela internet como “pes-

soalmente”7. A maior parte das conversas com Mabelly eram realizadas no centro da cidade mesmo, 

especialmente em uma lanchonete localizada na rua Augusta, quando compartilhávamos pratos co-

merciais e sucos de frutas, após sua noite / madrugada de trabalho. Como eu residia no Redondo, prédio 

da Ipiranga famoso por acolher travestis e garotas de programa, e ficava próximo do local de trabalho 

de Mabelly, muitas vezes ela me ligava e eu descia para irmos à lanchonete onde passávamos boa parte 

da madrugada conversando. 

Tornamo-nos amig@s e confidentes. Mabelly, assim como outras meninas que trabalha(va)m 

no centro da cidade, especialmente na rua Rego Freitas e travessas da mesma, me contou detalhes 

desestabilizantes sobre seu cotidiano, desde sua vivência em seu estado de origem, o Maranhão, em 

que passou por diversos episódios de intolerância, até seus esforços de superação nos dias atuais e 

seus sonhos de se tornar estilista.  

                                                             
5 No texto, utilize dois tipos de lingaugem inclusiva: o e para marcar a não-binariedade, e o @, para referir simultaneamente 
a qualquer situação de gênero (feminina binária, masculina binária, não-binária).   
6 Novamente, o termo transgênera aqui serve para marcar a condição de transgressão de expectativas sociais relativas a 
gênero, e não como identidade específica. Essa, certamente, só pode ser determinada pela própria pessoa (como a própria 
condição de transgeneridade, aliás). Deduzimos que a moça era transsexual ou travesti e fazia programas por conta do 
contexto espacial, de moças trans e travestis que trabalham naquela rua dessa forma. 
7 Aspeio o termo como recurso irônico, pois afinal, porque falar pela internet seria menos pessoal ou presencial?).  
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Até aquele momento, eu não havia lido absolutamente nenhum trabalho acadêmico sobre ga-

rotas de programa, travestilidade, transexualidade ou transgeneridade, o que achei um fator positivo, 

dado que evitei a possibilidade de ter sido “contaminade” pelas informações de outr@s pesquisa-

dor@s.8 Muitas das conversas com Mabelly, e com outras moças, se deram entre o on-line e o off-line, e 

às vezes, nos dois lugares ao mesmo tempo: em alguns casos, a pessoa com que eu conversava “off-

line” me apresentava informações que estavam no Facebook ou em outra rede do ciber através do 

celular, reforçando a instabilidade das categorias on e off ao se tratar de conversas em geral.  

A experiência relatada com Mabelly foi, de formas semelhantes, repetida outras vezes em 

campo. Em outra oportunidade, uma moça trans, com quem eu havia comentado minha pesquisa de 

doutorado, me perguntou: “pode me entrevistar pelo Facebook?”. 

Dúvidas se avizinhavam na minha mente: seria uma entrevista por Facebook tão válida quanto 

uma entrevista “ao vivo”?  Se, ao invés do recurso de áudio e vídeo do Facebook, eu conversasse com 

ela pelo chat (bate-papo) escrito, isso poderia ser considerado uma entrevista? E se fosse por Skype? 

E se fosse por e-mail?   

Além disso, se eu acompanhasse suas postagens, isso poderia ser igualmente considerado um 

trabalho de campo? Uma etnografia? Uma etnografia “on-line”? Ou seria o que alguns/mas autor@s 

definem como netnografia ou etnografia digital? 

Essas inquietações se juntavam a outras, que já enxameavam minha cabeça: há necessidade de 

uma precisão aparentemente milimétrica e territorial entre trabalho de campo on e off? Entre etnografia 

do “universo on” e etnografia da “galáxia off”? Um trabalho de campo ou uma etnografia (que não são, 

necessariamente, sinônimos)9 já não poderia dizer respeito igualmente ao off e ao on? Por “fim”, há 

mesmo distinções precisas entre tais fronteiras? (Não) seria melhor dar um off nesses dualismos?  

De todo modo, escolhi – bem ciente da instabilidade e potencial de rasura de qualquer conceito 

– pensar em possíveis procedimentos operacionais para se trabalhar as possíveis conexões entre on e 

off em um campo com entrevistas. 

*** 

                                                             
8 Obviamente, esse é um posicionamento pessoal e controverso: costuma-se entender que, antes de ir à campo, deve-se 
fazer as leituras “necessárias” para os diálogos precisos. Pessoalmente, não sei até que ponto é uma condição sine qua non 
que se leiam outros trabalhos acadêmicos sobre o tema antes de fazer etnografias. Penso, contudo, ser preciso que estabe-
leça-se pontes, em algum momento, durante ou mesmo após o campo, com outr@s pesquisador@s, para os debates 
cabíveis e ampliação do entendimento. Mas meu posicionamento foi de primeiro deixar o campo falar.  
9 Estou entendendo etnografia, segundo Peirano (2008, 2014), como um conjunto de procedimentos do qual o trabalho 
de campo faz parte.  
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Em tempo, cabe comentar sobre os nomes de Mabelly / Marina. Em uma das primeiras con-

versas com Mabelly, falamos sobre nomes sociais.10 Ela comentou ter escutado tal nome em algum 

lugar e achado delicado, e perguntou se era um nome “passável” o bastante. Comentei que um nome 

mais “comum” poderia servir melhor ao interesse dela, de ser (re)conhecida como mulher e não como 

travesti ou transsexual. Ela pediu que pensássemos em um nome, iniciado com M. Foi através do 

Facebook que sugeri Marisa e Marina, e ela escolheu o segundo. Recordo que na mesma noite Mabelly 

trocou o seu nome de perfil, anunciando a tod@s a novidade.  

No dia seguinte, conversamos novamente, “off-line”, numa das lanchonetes da região, e brin-

damos com um suco o novo nome. Não me lembro da mescla de frutas do suco. Seria provavelmente 

de uva com framboesa? Não me recordo. Mas era um suco, de certo modo, ciborgue, com fronteiras 

misturadas, assim como foi minha pesquisa, assim como são (ao menos potencialmente) nossas iden-

tidades, e assim como a vida talvez seja.  

Antes de prosseguirmos, é bom explicar o uso que faço do termo ciborgue. Esse é diretamente 

legatário dos escritos de Donna Haraway11, para quem ciborgue é alegoria para pensar identidades, 

mostrando como: 

 

a imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos por meio 
dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos pra nós mesmas [...] significa 
tanto construir quanto destruir máquinas, identidades, categorias, relações, narrativas 
espaciais.12 

 

É a partir dessa ideia de mistura e desconstrução de dualismos (inclusive entre on e off-line, 

human@ e não-human@/máquina) que os procedimentos operacionais necessários ao campo que 

realizei foram transparecendo.13 Mas antes de rascunhar o que seriam uma etnografia, história oral e 

                                                             
10 Comentei sobre a questão do uso de nomes sociais e retificação de prenomes em ocasiões anteriores (MARANHÃO 
Fº, 2012 e 2013a). 
11 “Falo” na tese que a mesma se ampara em autoras como Daniélle Hervieu-Lèger, Judith Butler e Donna Haraway, e 
que, ainda que não tão citada quanto Butler e Hervieu-Léger no decorrer do trabalho, Haraway é, dentro da santíssima 
trindade teórica desta pesquisa, comparável ao espírito santo, inspirando minhas concepções acerca dos fluxos e ciborguismos 
identitários. O panteão de autor@s referenciad@s se complementa com Homi K. Bhabha e seu conceito de entre-lugares, 
Bruno Latour, com sua teoria ator-rede (TAR ou ANT) que percorre silenciosamente a tese, imperceptível como uma for-
miguinha (o acrônimo ANT remete à formiga em inglês), dentre outr@s. 
12 HARAWAY, 2013, p. 99. 
13 Importa, claro, lembrar que a própria ideia das identidades descritas na tese remete a possíveis ciborguismos, visto as 
transgeneridades e ex-transgeneridades tratarem-se de deslocamentos e descolamentos subjetivos relacionados a expecta-
tivas sociais de gênero. Mas cabe ressaltar que a ideia de identidades ciborgues não se subsumem às pessoas transgêneras 
(A própria pessoa que escreve esse texto se (in)define como uma pessoa ciborgue de gênero e religião, ao se perceber 
trans(gênera) não-binária e trans(religiosa) ), mas também às cisgêneras: quem não têm seus fluxos subjetivos? Quem, de 
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observação ciborgues, iniciemos com algumas indicações (dentre várias possíveis) sobre história oral 

e etnografia. 

 

Entre o entre-vistar e o etnografar 

 

Da Ipiranga ao Facebook e do Facebook à Ipiranga, passando pelo Redondo, Epitácio e outros 

lugares, meu trabalho de campo foi sendo realizado entre ambientes off e on, tendo a observação par-

ticipante (e em alguns casos a participação observante e a análise de outras fontes) e as entrevistas de 

história oral como eixos centrais, e diretamente relacionada à questão do narrar e do lembrar. Mas @ 

leitor@ pode perguntar: o que seria história oral, afinal? 14 

História oral, em uma determinada concepção, a do Núcleo de Estudos em História Oral da 

Universidade de São Paulo (NEHO/USP), é o conjunto de procedimentos que se inicia com o arte-

sanato de um projeto e que continua com a(s) entrevista(s) com determinado(s) indivíduo(s). Suas 

etapas são: a) elaboração do projeto; b) gravação de entrevista(s); c) confecção de documento escrito; 

d) devolução; e e) análise dos resultados. É bom ressaltar que “entrevistas não se equivalem a história 

oral” e “em termos operacionais da história oral, entrevista é uma etapa do processo”.15 Segundo o 

NEHO/USP, há 4 gêneros narrativos em história oral: história oral de vida, história oral testemunhal (drama 

ou trauma coletivo) história oral temática e tradição oral.16  

A história oral professada pelo NEHO/USP tem como conceitos básicos a co-labor-ação e a 

mediação.17 A co-labor-ação diz respeito à relação de compromisso entre entrevistador@ e entrevistad@. 

Há o convite à participação ativa de ambas as partes, ainda que a primeira seja a responsável direta 

pelo trabalho: os sujeitos ativos se unem no propósito de produzir um trabalho que demanda coni-

vência e, preferencialmente, um objetivo comum.  

                                                             
um modo ou de outro, não ultrapassa fronteiras e dissipa, ao menos momentaneamente, alguns binarismos, dualismos e 
polaridades? 
14 Ressalto que há muitos entendimentos possíveis sobre “o que é” história oral. Apresento um dentre vários, legatário 
dos estudos do NEHO/USP.  
15 MEIHY, 2009, p. 139.  
16 Na tese pratiquei duas destas modalidades: a história oral de vida e a história oral temática. A primeira abrange aspectos 
mais gerais da biografia d@(s) entrevistad@(s), e a segunda trabalha temas mais específicos a partir (ao menos em geral) 
de divers@s entrevistad@s. 
17 O NEHO/USP tem alguns conceitos que lhe são caros: são os de comunidade de destino, ponto zero, colônia e rede. 
O NEHO/USP tem como métodos ainda a transcrição, textualização e transcriação, e tem como métodos, Conferência, 
validação, tom vital, devolução. Esses procedimentos podem ser encontrados, especialmente, na obra de Meihy. 
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Por colaboração entende-se a relação estabelecida entre pesquisador@ e narrador@, onde @ 

segund@ age em co-labor-ação com @ entrevistador@, mais que prestando informações, acompa-

nhando o processo de formatação da pesquisa, e assim, colaborando com a mesma. Neste sentido, @ 

pesquisador@ assume o papel de mediador@, possibilitando condições favoráveis à narração, esti-

mulando o diálogo com perguntas abertas e anotando informações relevantes.  

A mediação também pode ser entendida como o papel d@ entrevistador@ no processo de 

  

coleta de entrevistas, pois ele deve estar treinado para ser hábil e dar bom andamento ao 
projeto. O pesquisador coloca-se como mediador de todo o trabalho em vista de uma preocu-
pação acadêmica e social, tentando conciliar preocupações, ouvir diferentes versões e conter 
possíveis tensões.18 

 

Mas, devemos lembrar que @ mediador@ não é tabula rasa no processo nem se situa numa 

torre de marfim: é pesquisador@, mas muitas vezes – como no meu caso – agente e paciente; além 

disto, cada pesquisador@ pode possuir suas próprias tensões subjetivas a serem (re)negociadas em 

(com o) campo – e porque não deixá-las (im)expressas no trabalho? @ colaborador@ é menos capaz 

de agência e empoderamento que @ pesquisador@? É @ pesquisador@ quem empodera, agencia ou 

“dá voz” @ colaborador@? @ pesquisador@ “dá ouvidos” @ colaborador@? Não creio.  

Prefiro que as redes sejam tecidas do modo mais simétrico e menos hierárquico possível19, e é nesse 

sentido que sugiro o termo entrevista cortado ao meio por um hífen, entre-vista – sinalizando para dois 

(ou mais) pontos-de-vista. Ainda assim, devemos admitir que não há imparcialidade ou completa simetria 

no trabalho entre oralista e co-labor-ador@ (entrevistador@ e entrevistad@). Por mais que se ofereça 

ao/à colaborador@ “estímulos” como “conte sobre sua vida” ou “fale sobre suas experiências religi-

osas”, o exercício de escuta, de um lado, e o de fala, do outro – ainda que numa entre-vista estes 

lugares muitas vezes sejam trocados – operam seleções naturais na (da) memória e na (da) narrativa. 

Sobre tal “simetria”, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro explica: 

  

A simetria não cancela a diferença, pois a reciprocidade virtual de perspectivas em que se 
pensa aqui não é nenhuma ‘fusão de horizontes’. Em suma, somos todos antropólogos, mas 
ninguém é antropólogo do mesmo jeito: “está muito bem que Giddens afirme que ‘todos os atores 

                                                             
18 FERNANDEZ, MARANHÃO Fo, TONINI, 2014.  
19 Ciente de que muitas “decisões” a respeito da pesquisa sejam dadas pel@ pesquisador@ em consonância com alguns 
de seus pares acadêmicos (orientador@, bancas, etc.).  
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sociais [...]são teóricos sociais’, mas a frase é vazia se as técnicas de teorização têm pouca 
coisa em comum” (Strathern, 1987, p. 30-31).20 

 

Assim, pensar uma pesquisa fundamentada em relações o mais simétricas possíveis não implica na 

anulação das diferenças entre pesquisador@ e colaborador@.  

Se Viveiros de Castro comenta que “ninguém é antropólogo do mesmo jeito”, e que “ninguém 

é nativo o tempo todo”21, podemos pensar que ninguém é oralista, historiador@ ou pesquisador@ da 

mesma maneira, e que muitas vezes, @ entrevistad@ entrevista e observa @ entrevistador@, além de 

procurar identificar quais as melhores ideias e palavras a se dizer – e também a se perguntar. Assim, a 

relação entre observador@ e colaborador@ pode ser mais dialética e rica do que pode se pensar. 

Como disse em outra ocasião,  

 

Por mais que abramos nossa caixa de ferramentas e nos utilizemos com consistência do que 
dispomos - análise, seleção, recorte, hierarquização, interpretação e crítica -, nossa pesquisa 
é atravessada por nossas escolhas e interesses, o que nos constitui como espécies de discipli-
nadores de memórias e narrativas alheias, expressas nas perguntas que fazemos.22 

 

Entretanto, reforço a ideia anterior: até que ponto “quem narra” não faz o mesmo, sondando, 

rastreando, (n)etnografando, entre-vistando, procurando investigar aquel@ que se pretende “don@” 

da pesquisa?  

O narrado é a exata medida do vivido? E o escutado, tem a mesma dimensão do que é narrado 

ou vivido? Certamente não. Mas isto não faz com que a informação narrada, e a sua análise concomi-

tante e/ou posterior sejam mais ou menos “autênticas” que um documento escrito. Este produto 

humano – o escrito – é tão suscetível a falseamentos, embargos, seleções em decorrência de tabus, 

interditos, interesses diversos como é a fala – e a escuta. Escrita e oralidade são documentos igual-

mente (des)confiáveis. Entretanto, como ensina Meihy, tratando-se de memória, “mais do que a fala, 

o esquecimento, as distorções, as mentiras, a tradição oral têm se feito matéria”.23 

                                                             
20 VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 141. Comenta ainda: “O que muda, em suma, quando a antropologia é tomada 
como uma prática de sentido em continuidade epistêmica com as práticas sobre as quais discorre, como equivalente a elas? 
Isto é, quando aplicamos a noção de “antropologia simétrica” (LATOUR, 1991) à antropologia ela própria, não para 
fulminá-la por colonialista, exorcizar seu exotismo, minar seu campo intelectual, mas para fazê-la dizer outra coisa? Outra 
coisa não apenas que o discurso do nativo, pois isso é o que a antropologia não pode deixar de fazer, mas outra que o 
discurso, em geral sussurrado, que o antropólogo enuncia sobre si mesmo, ao discorrer sobre o discurso do nativo?” 
(Idem, 2002, p. 115). 
21 Ibidem, 2002, p. 141. 
22 MARANHÃO Fº, 2010, p. 19. 
23 MEIHY, 2009, p. 138.  
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Sobre a memória, sabemos que esta é seletiva, hierarquizável, fragmentada e dada a distorções. 

Como ensina Paul Ricouer, @ historiador@ deve reconhecer sua profunda dependência da memória, 

aceitando que esta seja seu solo de enraizamento. Além disso,  

 

A memória está ligada a uma ambição, uma pretensão, a de ser fiel ao passado; a este respeito, 
as deficiências atinentes ao esquecimento [...] não devem ser de início tratadas como formas 
patológicas, como disfunções, mas como o lado sombrio da região iluminada da memória.24  

 

Nesta direção, como eu disse anteriormente,  

 

Ainda que lembrar seja importante e o saber “não ocupe espaço”, o esquecimento e o se-
gredo contribuem para um amparo psíquico e emocional, e daí o exercício da sensibilidade 
ao silêncio e ao segredo: atentar a eles é aprender sobre o outro, e apreender o que as lacunas 
significam faz da memória a dialética do indizível, cujo vazio cheio de significados é matéria-
prima ao que estuda a história viva. Para preencher estes espaços, novas conversas, contex-
tualizações e o auxílio de fontes escritas e audiovisuais podem se fazer mister.25 

 

E ainda,  

 

Devemos lembrar aos outros o que a névoa do tempo esfumaçou, mas também duvidar do 
que é lembrado e narrado. É atentar para as zonas cinzentas: o indizível dos que sofreram 
traumas, tendo em mente que a interdição do discurso também inunda o silêncio dos perpe-
tradores do trauma. É relevante que se identifique as vozes silenciosas dos violentadores.26  

 

Assim, diferentes locais de escuta podem se estabelecer quando fazemos história oral de pes-

soas que sofrem discriminação. Além dessas, pode-se ouvir as pessoas que perpetram violências, e 

lembrar que as memórias e narrativas são edificadas num contexto relacional, e que as violações sim-

bólicas afetam e causam efeitos. Além disso, ser opressor@ ou oprimid@ pode ser questão de ponto 

de vista.  

E mesmo que uma análise d@ oralista possa (ou deva?) atentar a silenciamentos e distorções, 

cotejadas a partir de outras informações, o relato d@ colaborador@ deve ser tomado como um pro-

duto cheio de verdade referencial. Importa menos se a pessoa está elaborando inverdades, já que nosso 

trabalho não é de policial ou detetive. E importa muito mais o que podemos aprender com a narrativa d@ 

colaborador@ – e o que isto pode ajudar na promoção do bem comum, dos direitos humanos e/ou de 

                                                             
24 RICOEUR, 2000, p. 26.  
25 MARANHÃO Fº, 2010, p. 21. 
26 Idem, 2010, p. 19. 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 263-287, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
7
3

 

políticas públicas de defesa da justiça social. Ainda pensando a (im)parcialidade da parceria entre co-

laborador@ + oralista, é importante atentar ao  

 

contorno das narrativas e identificar continuidades e rupturas, mas admitir sua própria sub-
jetividade, o que pode legar um tipo de recuo: este distanciamento se dá não em relação à 
fonte viva e proteiforme que enseja diferentes graus de interação, mas ao que já imaginamos 
saber antes de perguntar: é preciso assim, não induzir respostas, é deixar falar, e escutar para 
se surpreender.27 

 

As narrativas surpreendentes e desestabilizadoras devem, assim, ser bem-vindas @ oralista, que deve 

se manter respeitos@ em relação à verdade referencial d@ contador@. De toda maneira, nossas pes-

quisas são inundadas pelo agora: 

 

uma pesquisa de história oral, na qual relembrar, esquecer e narrar são fundadores, é por 
excelência imbricada com o presente: o tempo da lembrança e da contação é o do agora, 
como o tempo da análise do pesquisador, e os interesses deste se moldam a partir de suas 
inquietações e curiosidades, que nascidas em qualquer tempo reverberam no hoje.28 

 

Narrar, escutar, interagir na entre-vista é também (des)amarrar ideias. Numa entre-vista em 

que estímulos convivem com perguntas de corte e @ oralista se coloca como possível ponto de ob-

servação e diálogo, abre-se para tornar-se também ponto (des)estabilizador e (des)estabilizado. Assim 

como se pode ser afetad@, abalad@ e desestruturad@ ao narrar e ao escutar, o mesmo exercício pode 

possibilitar a terapêutica do (re)lembrar, (re)viver, (re)contar e (re/des)aprender.  

 

A atenção à narrativa é fundamental: ao evocar a memória e contar, organizam-se os senti-
mentos, processando reaprendizado em relação ao vivido e reconfigurando o passado através 
das novas informações que possui e da experiência de vida adquirida até o momento da 
contação. Ao relatar, o contador o faz no presente, incitando reinterpretações sobre o acon-
tecido. Como se diz, “quem conta um conto, aumenta um ponto”, o que aponta para a rein-
venção do acontecido pelo narrador, mas também pelo condutor da entrevista: boa parcela 
da história se conserva, mas outra parte é reinterpretação da narrativa. É bem possível que 
experiências traumáticas sejam mais bem elaboradas na psique através das narrativas de me-
mória e que áreas fronteiriças como a psicologia e a psicanálise dotem o historiador de maior 
grade de inteligibilidade em relação ao que escuta. Além disto, estas áreas apontam para o 
efeito terapêutico que tem no narrar, e às vezes no escutar.29  

 

                                                             
27 MARANHÃO Fº, 2010, p. 21.  
28 Idem, 2010, p. 21. 
29 Ibidem, 2010, p. 20. 
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Áreas como a antropologia, dentre outras, podem trazer boas contribuições a quem exerce a 

história oral. Aliás, o trabalho d@ oraliste é muitas vezes, marcado pelos entre lugares de saber, pela 

transdisciplinaridade.30 Mas, antes de prosseguirmos, vale destacar algumas (das inúmeras) percepções 

sobre o que seria etnografia.31  

 

Etnografia 

 

Método classicamente empregado pela antropologia e entendido por Márcio Goldman como 

“o estudo das experiências humanas a partir de uma experiência pessoal,”32 a etnografia encontra-se 

atualmente apropriada por pessoas das mais diversas áreas de estudo, como psicologia, biologia, teo-

logia, ciências da religião, medicina e história - no meu caso específico, numa imbricação entre a his-

tória oral e uma história do tempo imediato, sendo esta entendida como variação da história do tempo 

presente: realizada não somente no calor dos acontecimentos, mas na fervura dos mesmos.  

Como explica José Guilherme Magnani, “o método etnográfico não se confunde nem se reduz 

a uma técnica; pode usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa; ele é 

antes um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos.”33  

Já para Mariza Peirano, etnografia é mais que metodologia, mas “a própria teoria vivida” e “no 

fazer etnográfico, a teoria está, assim, de maneira óbvia, em ação, emaranhada nas evidências empíricas 

e nos nossos dados.”34 Para a mesma, a prática é atravessada pela teoria, desejavelmente obtida antes 

da partida ao campo, conhecendo antecipadamente o grupo a ser pesquisado e a produção bibliográ-

fica sobre o mesmo: o olhar é assim guiado pelas leituras prévias. No retorno do campo, ordena-se os 

dados obtidos e os inscreve numa dada interpretação/análise. Ao mesmo tempo, a teoria nem sempre 

disciplina @ pesquisador@, visto que o campo pode surpreender. Ou como comenta Goldman,  

 

os discursos e práticas nativos devem servir, fundamentalmente, para desestabilizar nosso 
pensamento (e, eventualmente, também nossos sentimentos). Desestabilização que incide 

                                                             
30 Meu próprio trabalho na tese tem mais características de um exercício de inspiração (n)etnográfica e de esforço de 
oralista do que historiográfica. 
31 Talvez por esta razão, prefira definir meu trabalho como de ume etnógrafe ciborgue (com o exercício de oralista incluso), e 
não de ume historiadore oral ou ume historiadore stricto sensu, ainda que meu bacharelado, licenciatura e mestrado tenham 
sido realizados na área de História, e eu ter passado o doutorado com vínculos com um núcleo de História Oral. 
32 GOLDMAN, 2006, p. 167. 
33 MAGNANI, 2002, p. 17 
34 PEIRANO, 2008, p. 3.  
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sobre nossas formas dominantes de pensar, permitindo, ao mesmo tempo, novas conexões 
com as forças minoritárias que pululam em nós mesmos.35 

 

Como complementa Peirano, “agitar, fazer pulsar as teorias reconhecidas por meio de dados 

novos, essa é a tradição da antropologia.”36 De modo geral, a etnografia é compreendida como um 

processo com três fases, ler, ir à campo e escrever: faz-se a leitura prévia sobre o tema para obter uma 

formação teórica que embasará o campo; seguida do trabalho empírico (preferencialmente um longo tempo 

entre @s nativ@s), e retorna-se à casa afim de tabular os dados, cotejar as informações e realizar a 

parte escrita de sua análise.37  

Aqui apresento uma diferença entre o fazer etnográfico proposto por Peirano e a pesquisa que 

fundamentou minha tese: primeiro me lancei ao campo como uma criança no mundo38, me encantando com 

o campo, depois, fui fazendo leituras que de alguma forma estabelecessem pontes com o que fui obser-

vando. Fui a campo, claro, com algumas leituras prévias e correlatas, como as referentes à religião e à 

identidade - mas não sobre gênero nem especificamente transgeneridades. Ao mesmo tempo, fui es-

crevendo (e em alguns casos, já publicando) algumas análises das informações do campo. 

De todo modo, entendo o conjunto de meu trabalho, ainda que com as fases “clássicas” da 

etnografia misturadas, como um trabalho etnográfico, ou usando um jargão utilizado por algumas/ns 

antropólog@s, um trabalho de inspiração etnográfica, especialmente por eu não ter a fundamentação teórica e 

metodológica de ume etnógrafe de formação.   

Em relação ao campo, a etnografia costuma recomendar um tempo relativamente longo e 

contínuo de pesquisa e como salientado tanto por Roberto Da Matta quanto por Gilberto Velho, o 

tempo possibilita que @ antropólog@ torne exótico (distante, estranho) o que é familiar (conhecido, 

próximo) e o que é exótico.39  

Tais experiências podem ser atravessadas ainda pelo que Da Matta chamou de antropological 

blues,40 ou uma espécie de saudade de casa e sofrimento por estar fora. Ou subvertendo o conceito, 

este blues é possível a qualquer etnógraf@, oralist@ ou pesquisador@ e pode se dar em campo ou 

                                                             
35 GOLDMAN, 2008, p. 7. 
36 PEIRANO, 2008, p. 4. 
37 Conforme, dentre muit@s autor@s, Roberto Cardoso de Oliveira (RCO), em O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, 
escrever, 1998 e Urbi Montoya Uriarte, O que é fazer etnografia para os antropólogos, 2012. 
38 SEEGER, 1980. Aliás, algo que meu orientador me disse em uma reunião em 2014 foi: “você parece uma criança no 
campo, se encanta com tudo, e é bom saber parar e sair do campo” (MEIHY, reunião do NEHO/USP, 2014).  
39 DA MATTA, 1981, p. 144; VELHO, 1978.  
40 DA MATTA, 1978. 
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após o campo, local saudoso e marcante na (da) vivência biográfica. Ainda podemos relativizar o “estar 

fora”, muitas vezes o campo está “dentro de casa”, como no caso de uma pesquisa com o FB, acessível 

em seu notebook.   

Já a escrita etnográfica (ou terceira fase da etnografia) seria fundamentada num (suposto) 

realismo etnográfico,41 o esforço em se representar o que ocorre em campo da forma mais precisa possível, 

descrevendo o cotidiano “nativo” em detalhes que demonstrem a ida e permanência em campo e 

iluminem @ leitor@ sobre o que ocorreu durante a observação/experiência empírica d@ 

pesquisador@. Tais detalhes/fragmentos são antes de tudo pistas para se compreender o cenário 

analisado de modo contextual.42 

No caso desta pesquisa, há uma imbricação entre os pontos de vista “nativos” e os meus 

próprios (ainda que eu tenha feito algum esforço para diferenciar tais vozes), quando eu exercitei 

minhas experiências subjetivas em contato com outras, num trabalho em que a “voz nativa” e a “voz 

pesquisadora” foram sendo constantemente (con)fundidas.43 Há assim uma perspectiva dialógica. 

Mais que uma “palavra cedida”, há palavras trocadas. Fica a pergunta: quando iniciam ou acabam o êmico 

(categorias d@ pesquisador@) e o ético (categorias d@ nativ@)? E nesta perspectiva, os dados se 

apresentam e se (per)fazem para @ pesquisador@, ao mesmo tempo em que, de certa maneira, @ 

pesquisador@ (per)faz os dados. 

Tal experiência pode ser relacionada diretamente com a observação participante ou ainda a 

participação observante,44 bem como pelo ser afetad@ proposto por Favret-Saada.45 Ainda que haja tal 

(con)fusão entre pontos de vista nativos e de pesquisador@s, lembro que para a etnografia (ou uma 

de suas múltiplas vertentes), a narrativa d@ pesquisador@ não é necessariamente a narrativa d@ 

nativ@, ainda que @ primeir@ também seja nativ@.  

                                                             
41 MARCUS, CUSHMAN, 1998 apud URIARTE, 2012. Os autores criticam o realismo etnográfico, assim como Clifford 
que comenta sobre um surrealismo etnográfico, indicando mais uma construção do que uma descrição “do real”.  
42 Rosaldo lembra que a parte mais difícil da etnografia é a escrita. Para ela, “se tivermos de dizer qual das três fases 
etnográficas é a mais difícil, diríamos certamente que é a da escrita, pois como converter tantos dados num texto? Em 
quantos capítulos? De quê será cada um? A teoria irá em um capítulo e os dados em outro? Por onde começar? São 
perguntas que ansiosamente todos nos perguntamos quando nos vemos diante de uma escrivaninha abarrotada de 
depoimentos, transcrições, fitas, cadernos de campo, fotos, diário de campo, lembranças, sensações, etc.” (ROSALDO, 
2000, p. 61, apud URIARTE, 2012).  
43 Certamente não há pesquisa “neutra”. Especifico aqui a falta de neutralidade de minha própria pesquisa.  
44 DURHAM, 1986; WACQUANT, 2002. Na participação observante, @ observador@ torna-se experimentador@ e a 
experimentação é colocada a serviço da observação. 
45 FAVRET-SAADA, 2005, pp. 155-161; GOLDMAN, 2005, pp. 149-153. 
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Como lembra Viveiros de Castro, o ponto de vista d@ antropólog@ é o de sua relação com 

o ponto de vista d@ nativ@, é o que @ primeir@ entende que @ segund@ pensa.46 No caso de uma 

etnografia que tem como um de seus fundamentos a gravação de entre-vistas em história oral, como 

é aqui proposto, ainda que tais narrativas sejam armazenadas em um dado suporte e possam ser 

analisadas, é bom realçar que qualquer narrativa é um ponto de vista contextual, produto de 

determinado momento da biografia d@ entrevistad@ e, claro, d@ entrevistador@ (mesmo que as 

fronteiras entre entrevistad@ e entrevistador@ sejam borradas). Além disso, quando @ 

pesquisador@ analisa seus dados etnográficos, inclusive suas entre-vistas, muitas vezes o faz para 

(des)confirmar suas próprias teorias e hipóteses de pesquisa, descontextualizando as narrativas e os 

próprios pontos de vista nativos. É possível ainda pensarmos que qualquer narrativa (oral ou escrita), 

assim como qualquer escuta (ou leitura) é de certo modo descontextualizada, visto ser reflexo do 

momento de fala(escrita)/escuta(leitura), de uma seleção fragmentada da memória e do discurso, com 

fins de explicitar o que se deseja que  @ outr@ saiba, e pela razão de que as ideias apresentadas no 

momento em que se diz (ou se escreve) ou se escuta (ou se lê), em muitos casos são reformuladas em 

instante posterior. De todo modo, pontos de vistas nativos e de pesquisador@s mesclados, o que 

importa é que o resultado “final” do trabalho seja o mais polissêmico (ou polifônico?) e inter-subjetivo 

possível.  

As inferências anteriores servem para pensarmos o trabalho de campo “off-line”, mas também 

o “on-line”. Destaca-se a importância das novas tecnologias, especialmente do ciberespaço, como 

campo de estudos a ser acessado. Como comenta Geórgia Maria Ferro Benetti, “motivados pelo fato 

de que estes estudos se realizam em território “fluído”, não-topológico, muitos pesquisadores reno-

meiam etnografia”47 através de uma nomenclatura diversa proposta para os estudos etnográficos rea-

lizados no ciber, composta por termos como netnografia48,  cibernetnografia49, etnografia virtual50,  

etnografia digital, dentre outras. A autora pergunta:  

 

Há algum elemento distintivo na etnografia virtual? Ou a etnografia virtual é unicamente a 

mesma etnografia clássica com um novo objeto de estudo: Internet?” As diferenciações entre 

                                                             
46 VIVEIROS DE CASTRO, 2002. 
47 BENETTI, 2008, p. 2. 
48 O termo netnografia parece ter sido utilizado pela primeira vez em 1997 por Kozinets, e no Brasil, por Sá, em Netnografias 
nas redes sociais, de 2002. 
49 Em 2008, Benetti refere-se ao termo cibernetnografia, em Gênero e subjetividade nas comunidades sobre menstruação no Orkut. 
50 Christine Hine foi provavelmente a primeira pessoa que utilizou o termo, em Virtual Ethnography, de 2002. 
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a etnografia clássica e aquela chamada de virtual são dadas pelo campo ou se fazem notar no 
trabalho de campo?51 

 

Lembra ainda que “houve um tempo em que se acreditava que para garantir o distanciamento 

requerido pelo estudo etnográfico era necessário deslocar-se até terras distantes e exóticas”, mas que 

na   

 

Antropologia das sociedades complexas, o foco de interesse investigativo se desloca do es-

paço físico e recai sobre as representações da espacialidade e as redes de pertencimento, bem 

como se enfatiza o pertencimento dos indivíduos a determinadas redes de relações e/ou 
significados, sem a pretensão de esgotar, em termos explicativos, o funcionamento da socie-
dade como um todo. Assim, hoje não é preciso sair de casa para viajar até onde estão os 
informantes. Já é possível realizar o trabalho de campo apenas conectando-se à Internet por 
intermédio de um computador, permanecendo no conforto do lar, imerso na própria cultura 
e podendo sempre fazer uma pausa para uma xícara de chá. 52 

 

Em relação à inserção d@ pesquisador@ no ciber, há basicamente duas formas de se netno-

grafar: como lurker ou como insider. @ lurker é compreendid@ como um@ pesquisador@ silencios@, 

nem sempre revelando sua identidade na comunidade ou grupo analisado. @ insider, ao contrário, é 

percebid@ como parte do grupo. Em ambos os casos há uma observação participante, e no segundo, 

provavelmente, uma participação observante e maior potencial de ser afetad@.  

Ambas metodologias podem ser combinadas. Na tese, por exemplo, acompanhei algumas pos-

tagens e textimagens de modo invisível como lurker, e em alguns casos, participando mais ativamente 

como insider – do mesmo modo, o trabalho de etnografia pode comungar com o de história oral no 

acompanhamento de redes e fluxos das pessoas observadas (que, lembrando, também observam quem 

as observa).   

Podemos perguntar: como realizar uma etnografia que envolve trabalho de campo e história 

oral em ambientes off-line e on-line?  

Mais que respostas precisas, a seguir rascunho alguns procedimentos que realizei na tese de 

doutorado, através do que chamei etnografia, história oral e observação participante / participação 

observante ciborgues. 

 

 

                                                             
51 BENETTI, 2008, p. 2. 
52 Idem, 2008, p. 3. 
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Possíveis procedimentos operacionais a partir de etnografia, história oral e ob-

servação ciborgues 

 

Chamo provisoriamente de etnografia ciborgue, o conjunto de procedimentos que compreendeu 

história oral e observação participante / participação observante em ambientes “on-line” e “off-line”53 – 

se é que ainda seja possível / conveniente utilizarmos tais categorias dualistas.   

Dentre os procedimentos deste empreendimento metodológico, que @ leitor@ pode (ou não) 

curtir e compartilhar, destacou-se o diálogo com os pressupostos de história oral54 do NEHO/USP, es-

pecialmente da história oral temática e da história oral de vida. Em relação à primeira, escolhi determinados 

temas de interesse e fiz perguntas específicas para detectar determinadas reações e respostas, como as 

relacionadas à intolerância, fluxo e (re/des)elaboração identitária. Acerca da história oral de vida, com-

preendendo entre-vistas mais longas, procurei oferecer estímulos @os colaborador@s como “conte 

sobre sua vida” ou “fale o que quiser sobre suas experiências de gênero e religiosas”. Em alguns casos 

as entre-vistas de história oral de vida foram colocadas integralmente na tese, mas na maioria das vezes 

utilizei fragmentos selecionados das mesmas, de acordo com determinados assuntos.  

Na constituição da tese tive como inspiração o livro Brasil fora de si, de Meihy, que se utiliza 

concomitantemente de relatos inteiros não muito longos, advindos de trabalho de história oral de vida 

e de fragmentos de histórias temáticas, referentes a assuntos diversos (por vezes um ou dois parágra-

fos).55 Se no livro citado Meihy se utilizou de uma história oral plena,56 graças à vasta pesquisa com cerca 

                                                             
53 Aspeio ironicamente tais termos visto a imprecisão cada vez mais latente das fronteiras entre “on” e “off-line”. Para uma 
discussão acerca da provisoriedade dos “limites” entre “on” e “off” relacionados às religiões, veja MARANHÃO Fo, Religi-
osidades no e do ciberespaço, 2013b, capítulo do livro Religiões e religiosidades no (do) ciberespaço (MARANHÃO Fo, Org., 2013c), 
primeira coletânea brasileira que trata de conexões entre religiões/religiosidades e internet.  

54 Dentre estes pressupostos e procedimentos, destacam-se: co-labor-ação e mediação; comunidade de destino, ponto 
zero, colônias e redes; pré-entrevista e entrevista; transcrição, textualização e transcriação; conferência, validação, tom vital 
e devolução. O livro Manual de História Oral (2005), de Meihy, é um guia eficaz para se compreender com profundidade as 
modalidades de história oral. Além destas, outras obras do autor são referências (MEIHY, Brasil fora de si: experiências de 
brasileiros em Nova York, 2004; História oral: como fazer, como pensar, 2007 [com Fabíola Holanda]; História oral: desafios 
conceituais, 2009; Guia prático de história oral: para empresas, comunidades, universidades, famílias, 2011 [com Suzana Lopes Salgado 
Ribeiro]). 
55 Idem, 2004. 

56 Em história oral, “as entrevistas podem ser o fim ou o meio: como fim, a proposta de história oral se esgota na constituição 
de arquivo ou coleção de entrevistas; como meio, a proposta de história oral prevê análises dos resultados”. Há 3 tipos de 
situações em relação ao uso de entrevistas em história oral: (1) história oral instrumental: as entrevistas são o fim do projeto, 
ou seja, não há análise; (2) história oral plena: as entrevistas são o meio e são analisadas dialogando entre si, sem a inclusão 
de outras fontes documentais; (3) história oral híbrida: as entrevistas são o meio e são analisadas com outras fontes 
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de 700 entrevistas com emigrantes brasileiros que foram para Nova York,57em minha pesquisa realizei 

uma história oral ciborgue, visto que muitas das entre-vistas foram realizadas no ciberespaço. Este traba-

lho também pode ser pensado como híbrido, remetendo a uma espécie de história oral mista ou hí-

brida58 por ter analisado não só entre-vistas como outras fontes.59 Em ambos os casos, do livro de 

Meihy e da tese, a história oral é vista e utilizada como um meio, e não como um fim,60 é a metodologia 

empregada para se obter informações ora imaginadas/previstas, ora surpreendentes e desestabilizado-

ras. 

O NEHO/USP tem feito discussões sobre possíveis novos métodos de trabalho com história 

oral. Pergunta-se: quais os possíveis  recursos a serem utilizados, além de um gravador? A memória 

será ativada através de roteiro de perguntas, estímulos gerais ou outros meios como objetos biográfi-

cos ou fotografias? O caderno de campo, recomendado para se registrar a “evolução” ou possíveis 

transformações no projeto, será utilizado? No NEHO/USP a maior parte das pesquisas foi realizada 

através de gravação em áudio, mas algumas pessoas tem pensado o uso do formato audiovisual, como 

demonstram Marta Rovai, Suzana Ribeiro e Marcela Evangelista:  

                                                             
documentais (FERNANDEZ, MARANHÃO Fo, TONINI, Minicurso de iniciação à pesquisa em História Oral: conceitos e 
práticas, 2014). 
57 O autor explica: “Com o devido respeito à história de cada um/uma, mais do que redesenhar um fenômeno individual, 
foi a questão histórica e social que busquei tocar. Constituir um registro do processo imigratório nacional brasileiro através 
das histórias pessoais exigiu a responsabilidade de mostrar os efeitos da relação entre o público e o privado, do Estado e 
dos cidadãos. [...] O alvo do trabalho é o registro de experiências de pessoas comuns, de personagens anônimos, de homens 
e mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos que, individual ou familiarmente, se investiram da coragem de imigrar para 
um espaço de supostas realizações pessoais” (MEIHY, 2004, p. 21). De forma semelhante, a partir da história contada, 
esta tese também procurou tocar questões sócio-históricas. 
58  Um exemplo de história oral híbrida está em As Moedas Errantes: Narrativas de um Clã Germano Judaico Centenário 
(NOVINSKY, 2002). Neste foram entrevistadas 4 famílias nucleares do clã, que constituíram as “fontes prioritárias” da 
pesquisa. Contudo, a convivência com @s colaborador@s foi intensa, o que levou a ter muitos tipos de fontes, além das 
narrativas. São “fontes complementares”, importantes para o trabalho: registros de psicoterapias e de sonhos, registros de 
conversas telefônicas, cartas e documentos familiares, anotações pessoais, fotografias e as moedas de ouro, que eram quase 
um segredo de família e que foram dispersas, perdidas e recuperadas, tal como a união do clã. (FERNANDEZ, 
MARANHÃO Fo, TONINI, 2014). 

59 Cabe ressaltar que história oral híbrida, que usa outras fontes além das entrevistas, não é o mesmo que história oral 
ciborgue, referente ao trabalho nas “polaridades” on e off-line (ao mesmo temo em que problematiza tais “dualidades”). 
Mas uma pergunta pode ficar em suspensão: história oral híbrida não seria semelhante à etnografia?  
60  Um exemplo de história oral instrumental, ou de história oral como fim, está no Banco de memória e histórias de vida da 
EPM/UNIFESP, um desdobramento do Projeto 75 x 75: Histórias de vida para contar os 75 anos da EPM/UNIFESP. Neste, 
procurou-se registrar, conservar e disponibilizar um grande número de histórias/memórias de vida de pessoas que 
participaram da história/memória da EPM/UNIFESP. Eram alun@s, professor@s, funcionári@s, vizinh@s, dentre 
outr@s. Tal banco de memórias/histórias de vida é um rico acervo para a história/memória dos serviços de saúde de São 
Paulo (GALLIAN, 75x75: EPM/Unifesp, uma história, 75 vidas, 2008). 
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O uso de vídeo no trabalho com histórias orais coloca em debate uma série de novas preo-
cupações sobre as relações que se estabelecem entre entrevistado e entrevistador e os produ-
tos da pesquisa. Uma delas é até que ponto a imagem interfere – positiva ou negativamente 
– na condução de narrativas e que critérios podem ser pensados para os cortes, construção 
e análise das mesmas.61 

 

Antes de fazer entre-vistas através do ciber, conduzi um projeto sobre homofobia nas igrejas 

(2010 e 2011), em que entrevistei algumas pessoas através de gravador, em uma ocasião, e em outra, 

através de filmadora, ou seja, a partir de recurso áudio-visual. Antes de filmar as entre-vistas, eu ima-

ginava que as pessoas se sentiriam, provavelmente, menos à vontade que em uma entre-vista somente 

com gravador. Para minha surpresa, percebi que as pessoas se sentiram muito mais (des)envoltas 

quando filmadas que simplesmente tendo suas vozes gravadas. Isso fica com uma constatação de 

campo, sem uma resposta a respeito, mas com perguntas: por que isso teria ocorrido? Teria a ver com 

a própria cultura da (re/des)construção da imagem através do ciber – e aqui me refiro a sites como 

Youtube, Facebook, etc.?   

De todo modo, em relação à história oral ciborgue que realizei (as entre-vistas foram realizadas 

a partir de dois suportes, em áudio [com gravador ou recurso de gravação de celular], e em audiovisual 

através do Facebook)62, o resultado das entrevistas por ciberespaço me agradou e entendo que, em 

muitos casos, as pessoas também apreciaram a interação da entre-vista “on-line”.  

Algumas pessoas foram entre-vistadas a partir da interpolação destes recursos, tanto “presen-

cialmente” como “on-line”, e em momentos distintos. Além destas entre-vistas orais, considerei como 

parte do conjunto de entre-vistas as conversas escritas realizadas através de chats do FB.63 Enfim, as 

maneiras como as entre-vistas foram realizadas ultrapassaram a história oral tradicional64 para outros 

métodos. Foi um trabalho ciborguiano. Todas as entre-vistas em que há citações diretas ou indiretas de 

nomes receberam autorização expressa d@ co-labor-ador@ envolvid@, por escrito (inclusive on-line) 

e/ou através de gravação. Algumas/ns entrevistad@s optaram por ficar em anonimato. Nos casos de 

                                                             
61 Sobre entrevistas de história oral em áudio-vídeo em geral, recomendo “Audiovisual e história oral: utilização de novas 
tecnologias em busca de uma história pública” (EVANGELISTA, RIBEIRO, ROVAI, 2011). 
62  O Microsoft Network (MSN) e o Skype também foram utilizados como espaço proporcionadores de entre-vistas. No 
entanto, não utilizei tais entre-vistas ao longo da tese. 

63 Chats são conversas entre duas pessoas ou mais, em ambiente on-line. 

64 Chamo aqui de história oral tradicional aquela feita no “mundo off-line”, com gravador. Algumas entre-vistas foram realiza-
das através de conversas de e-mails, também. 
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quem preferiu ser citad@, foi utilizado seu nome real – entendido como aquele de autodeclaração/au-

toidentificação, e não o de registro/de batismo (com exceção de quem se identifica através deste, 

como pessoas cis e ex-trans* entre-vistadas). Muitas das entre-vistas partiram do “oral” para as con-

versas no (do) FB ou outros espaços do ciber. E o inverso também ocorreu: pessoas que conheci no 

ciber possibilitaram conversas “on” e “off-line”.  

As análises das entre-vistas65 foram cruzadas a partir de temas que foram se iluminando por si 

mesmos: a partir da leitura do material colhido, fui percebendo alguns assuntos que pareceram mais 

relevantes ou inusitados – como as relações estabelecidas entre pessoas trans* e ex-trans* com igrejas 

inclusivas ou ministérios de “cura e libertação” (“recuperação”, “conversão”, “resgate da heterosse-

xualidade”, “reversão da homossexualidade”) de travestis.  

Houve certa instabilidade em relação aos métodos. Algumas das pessoas entrevistadas o foram 

apenas uma vez. Outras foram entrevistadas de modo seriado. Optei preferencialmente por manter as 

conversas com as mesmas pessoas em continuidade, mesmo porque as opiniões são muitas vezes 

fluidas e condicionadas ao contexto e relações (re)estabelecidas. Assim, poucas foram as entre-vistas 

únicas (uma entrevista com a mesma pessoa), em geral foram múltiplas. Algumas foram coletivas, 

realizadas com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.  

Houve casos em que conversei com pessoas, mas não gravei suas narrativas, procurando gra-

var na memória e anotar em caderno de campo – aliás, cadernos, visto que acabei usando vários (des-

contando/“desconectando” um caderno perdido).66 Alguns destes comentários não-gravados foram 

inseridos no produto das entre-vistas com estas pessoas, outros não, ficando como componente de 

minhas observações participantes. Todas as entre-vistas foram transcritas literalmente e só em alguns 

casos textualizadas. Os cadernos – diários de bordo – foram utilizados de vários modos: como auxiliares 

                                                             
65 Algumas entre-vistas foram curtas, outras mais longas: algumas das transcrições/textualizações contavam com mais de 
90 páginas. A maior parte das entre-vistas não foi utilizada na tese por conta do redirecionamento que ela tomou a partir de 
setembro de 2014 e até meados de dezembro do mesmo, quando ela foi depositada no setor responsável da FFLCH/USP.  
66 Em 2012, eu conversava – ou fazia uma entre-vista? – com duas moças transexuais na padaria Gêmel, no Largo do 
Arouche, São Paulo. Àquela época eu morava no centro da cidade, mais especificamente num prédio apelidado de Redondo, 
na Avenida Ipiranga, 81, onde grande parte das residentes eram travestis, mulheres trans e cis profissionais do sexo. Por 
volta das 19h30, retornávamos a nossas respectivas moradas – eu ficaria entretide em programas no computador e as duas 
se aprontariam para fazerem programas (o que não quer dizer que no meio tempo não ficassem também imersas no ciber 
através de seus celulares) – e resolvi pedir um sanduíche para viagem, para comer mais tarde vendo tevê. Coloquei o meu 
caderno de campo na sacola do sanduíche e fomos embora. No caminho, um morador de rua  me pediu algo, e eu disse 
que poderia ceder meu lanche. O resto @ leitor@ já adivinhou... na hora de oferecer o lanche para ele, cedi a embalagem 
com tudo dentro, esquecendo que o caderno estava dentro da mesma. Só me recordei ao chegar em casa – e retornando 
ao local onde o lanche foi oferecido, não achei mais o pedinte. 
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nas entre-vistas “presenciais” e “on-line” para (re)lembrar perguntas/respostas; como diários que (a)no-

tavam possíveis mudanças e continuidades nas conversas com as mesmas pessoas; como reflexos do 

que eu sentia em campo; como observadores das (im)expressões e reflexões de campo; como anota-

dores de informações em geral, como agendas de entre-vistas e contatos. Nesses diários de bordo 

anotava acontecimentos, sentimentos, falas marcantes, insights, endereços, referências, lembranças, 

comparações entre fatos, e tudo o mais que decorria do fluxo inter-ativo no campo. O objetivo era 

relatar parte do meu trabalho, que era o de seguir as pessoas em rede (sabendo também ser seguide) e 

aprender com seus agenciamentos e deslocamentos.  

Em relação à etnografia no FB, segui perfis pessoais de amig@s do site, além de páginas, grupos 

e eventos. Minha inserção no campo foi na maior parte do tempo como insider e não como lurker, 

interagindo com @s demais.67 Procurei copiar e colar, ipsis litteris, as postagens e comentários que fossem 

interessantes à tese.68 Em todos os casos em que as postagens foram utilizadas e que as pessoas podiam 

ser identificadas, perguntei às mesmas se queriam/autorizavam que seus nomes e imagens fossem 

mantid@s nas reproduções. Em outras postagens, para preservar o anonimato das pessoas, foram 

colocadas tarjas sobre suas fotos e nomes. Outra ferramenta fundamental foi a análise de postagens 

do grupo Religiosidade, Espiritualidade e Ateísmo de Pessoas Trans* (REAPT*), que criei no FB e forneceu 

bom material interpretativo.  

Um dos supostos da pesquisa foi o de seguir redes e fluxos, como prega Latour,69 e como Sônia 

Weidner Maluf esboça ao falar de religiões/religiosidades: 

  

a pesquisa de campo em situações que envolvem sujeitos, experiências e trajetórias hetero-
gêneas, redes e circuitos que articulam diferentes territórios urbanos ou não, acaba sendo não 
apenas multissituada (ou seja, feita a partir da imersão em vários sítios ou espaços) mas com-
bina planos e platôs diferenciados, favorecido por um certo ecletismo também metodológico, 
que envolve o rastreamento de sujeitos e práticas, conversas e entrevistas sistemáticas, ob-
servação direta e participação em cursos, oficinas e todo tipo de vivência coletiva.70    

 

                                                             
67 Em relação à inserção d@ pesquisador@ no ciber, há basicamente duas formas de se netnografar: como lurker ou como 
insider. @ lurker é compreendid@ como um@ pesquisador@ silencios@, nem sempre revelando sua identidade na comunidade 
ou grupo analisado. @ insider, ao contrário, é percebid@ como parte do grupo. Em ambos os casos há uma observação 
participante, e no segundo, provavelmente, uma participação observante e maior potencial de ser afetad@. Nesta pesquisa, 
combinei ambas as metodologias, em menor tempo acompanhando postagens e textimagens de modo invisível como 
lurker, e em geral, participando mais ativamente como insider.  
68 Apesar de tais esforços, com o redirecionamento da tese a partir de setembro de 2014, muitas informações foram (ao 
menos temporariamente) descartadas. 
69 LATOUR, 2012. 
70 MALUF, 2011, p. 11. 
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Para esta, importa deslocar o foco para as redes, os circuitos e a circulação dos sujeitos, bem 

como “os diferentes agenciamentos possíveis que deslocam doutrinas e filiações para sínteses e dinâ-

micas singulares e coletivas em permanente reinvenção”71, ideia à qual curto e compartilho72 e utilizo para 

pensar as trans(generidades/religiosidades), também vistas a partir de redes e fluxos. 

 

Considerações ciborguianas e inconclusivas 

 

Entre redes e fluxos, meu trabalho foi sendo (re/des)confeccionado de modo um pouco in-

tuitivo: não havia previsto, no projeto inicial de pesquisa, utilizar entre-vistas por ciber ou analisar 

postagens e conversas de Facebook. O start para a transição / conversão (para usar, respectivamente, 

metáforas das transgeneridades e das trans-religiosidades) da metodologia usada se deu no próprio 

campo. Foi a partir da primeira conversa que tive com Marina, uma moça transexual que conheci no 

centro de São Paulo (e se tornou minha amiga), que percebi a necessidade de inter-agir através do ciber.   

E é à Marina, e ao professor José Carlos, que eu dedico esse texto – “finalizado” com essas 

inconclusões, que são de alguma forma convites para diálogos possíveis com @ leitor@. A essas pes-

soas, apresento minha sincera gratidão. 

 

 

Referências 
 

Bibliográficas 
 

BENETTI, Geórgia Maria Ferro. Gênero e subjetividade nas comunidades sobre menstruação no 
Orkut. Anais do Fazendo Gênero 8 - Corpo, violência e poder. Florianópolis, 2008.  

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003a. 

DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo ou como ter Anthropological Blues, Boletim do Museu 
Nacional, 1978. 

__________.  Relativizando. Uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis: Vozes, 1981. 
DURHAM, Eunice. A pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas e perspectivas. In: 

CARDOSO, Ruth C. L. (Org.) A aventura antropológica: Teoria e pesquisa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1986. 

EVANGELISTA, Marcela; ROVAI, Marta; RIBEIRO, Suzana. Audiovisual e história oral: utilização 
                                                             
71 Idem, 2011, p. 11.  
72 Curtir e compartilhar (ou não) são atividades realizadas pel@s usuári@s do FB.  



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 263-287, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
8
5

 

de novas tecnologias em busca de uma história pública. Oralidades, São Paulo, n. 10, 2011.  
FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado. In: Cadernos de Campo, p. 155-161; 2005.  
GALLIAN, Dante M. C. 75x75: EPM/Unifesp, uma história, 75 vidas. São Paulo: FAP-UNIFESP, 2008. 
GOLDMAN, Márcio. Os tambores do antropólogo: Antropologia pós-social e etnografia. PontoUrbe, ano 

2, versão 3.0, julho, 2008. 
__________. Alteridade e experiência: antropologia e teoria etnográfica. Etnográfica, Vol. X (1), 2006, 

p.161-173. 
__________. Jeanne Favret-Saada, os Afetos, a Etnografia. Cadernos de Campo, n. 13, p. 149-153, 2005. 
HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz. Tadeu da (Org.) Identidade e diferença: 

a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, Vozes, 2000. 
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do sé-

culo XX. In: TADEU, Tomaz. Antropologia do ciborgue. As vertigens do pós-humano. Belo Ho-
rizonte: Autêntica Editora, 2013 (2ª edição). 

HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. Petrópolis: Vozes, 
2008. 

LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as 
normas de gênero. Orientação de Miriam Adelman. Dissertação em Sociologia apresentada à 
UFPR, Curitiba, 2014.  

LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede. EDUSC, EDUFBA: 
Santa Catarina, São Paulo, 2012.  

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v.17, N.49, São Paulo, junho 2002. 

MALUF, Sônia Weidner. Além do templo e do texto: desafios e dilemas dos estudos de religião no 
Brasil. Antropologia em Primeira Mão, 124, 2011, p. 5-14. 

MARANHÃO Fº, Eduardo Meinberg de Albuquerque. A memória como desafio para a história do 
tempo presente: notas sobre narrativas e traumas. História Agora, São Paulo, v.1, n.9, p. 10-31, 
2010b. 

__________. Anotações sobre a “inclusão” de travestis e transexuais a partir do nome social e mu-
dança de prenome. In: MARANHÃO Fº, Eduardo Meinberg de Albuquerque (Org.). Dossiê 
(In) Visibilidade Trans 1. História Agora, São Paulo, v.1, n. 15, p. 29-59, 2013a.  

__________.  “Educar corretamente evitando aberrações”: discursos punitivos / discriminatórios so-
bre homossexualidades e transgeneridades.  Paralellus, Recife, v. 6, n. 12, p. 187-200, jan./jun. 
2015a. 

__________. “É prá baixar o porrete!” Notas iniciais sobre discursos punitivos-discriminatórios 
acerca das homossexualidades e transgeneridades. Mandrágora, São Bernardo do Campo, v. 
21, n. 21, p. 47-87, 2015b. 

__________. “Falaram que Deus ia me matar, mas eu não acreditei”: intolerância religiosa e de gênero 
no relato de uma travesti profissional do sexo e cantora evangélica. In: MARANHÃO Fº, 
Eduardo Meinberg de Albuquerque (Org.). Dossiê Gênero em Movimento. História Agora, São 
Paulo, n. 12, p. 198-216, 2011a.  

__________.  “Inclusão” de travestis e transexuais através do nome social e mudança de prenome: 
diálogos iniciais  com  Karen  Schwach  e  outras  fontes.  Oralidades – Revista de História Oral 
da USP, dossiê Diversidades e Direitos, p. 89-116, 2012.  

__________. “Jesus me ama no dark room e quando faço programa”: narrativas de um reverendo e 
três irmãos evangélicos acerca da flexibilização do discurso religioso sobre sexualidade na ICM 
(Igreja da Comunidade Metropolitana). In: MACHADO, Paula Sandrine (Org.). Polis e Psique, 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 263-287, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
8
6

 

Edição especial, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 221-253, 2011b.  
__________.  “Que sejam atendidos bem longe da gente, porque aqui não dá” – intolerâncias em 

relação a diversidades sexuais e de gênero. In: BRONSZTEIN, Karla Regina Macena Pereira 
Patriota; MARANHÃO Fº, Eduardo Meinberg de Albuquerque (Orgs.). Gênero e religião: Diver-
sidades e (in)tolerâncias nas mídias (Vol. 1). Coleção 2º Simpósio Nordeste da ABHR. Recife: 
ABHR, ABHR Nordeste, 2015c.  

__________. (Re/des)conectando gênero e religião: peregrinações e conversões trans* e ex-trans* em nar-
rativas orais e do Facebook. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. Orientação de José Carlos Sebe Bom Meihy.  

__________. (Org.). Religiões e Religiosidades. Oralidades – USP, São Paulo, v. 10, 2010. 
__________.  (Org.). Religiões e religiosidades no (do) ciberespaço. São Paulo: Fonte Editorial, 2013b. 
__________. Religiosidades do (no) ciberespaço.  In: MARANHÃO Fº, Eduardo Meinberg de Albu-

querque (Org.). Religiões e religiosidades no (do) ciberespaço. São Paulo: Fonte Editorial, 2013c. 
MARCUS, George E. CUSHMAN, Dick. Las etnografías como textos. In: CLIFFORD, J. y otros. El 

surgimiento de la antropologia posmoderna. Barcelona: Gedisa, 1998. 
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Brasil fora de si. Experiências de brasileiros em Nova York. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2004. 
__________; RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado. Guia prático de história oral: para empresas, comunidades, 

universidades, famílias. São Paulo: Contexto, 2011. 
__________; HOLANDA, Fabíola. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 2007. 
MEIHY, História oral: desafios conceituais, 2009.  
__________. História oral testemunhal, memória oral e memória escrita e outros assuntos: Entrevista 

a Marta Gouveia de Oliveira Rovai e Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº. In: 
MARANHÃO Fº, Eduardo Meinberg de Albuquerque; ROVAI, Marta (orgs.). Memória Escrita 
e Memória Oral: Desafios Interpretativos. História Agora, São Paulo, n. 9, p. 190-195, 2010. 

__________. Manual de história oral. São Paulo: Loyola, 2005. 
NOVINSKY, Sônia. As moedas errantes: narrativas de um clã germano judaico centenário. Orientação de José 

Carlos Sebe Bom Meihy. Tese em História Social apresentada à USP, São Paulo, 2002. 
ORLANDI, Eni Pulcinelli. A linguagem e seu funcionamento. As Formas do Discurso. Campinas, São 

Paulo: Pontes, 1987. 
PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 20, n. 42, p. 

377-391, jul./dez. 2014.  
__________. Etnografia, ou a teoria vivida. PontoUrbe, Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da 

USP, Ano 2, Versão 2.0, 2008. 
RICOEUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil, 2000. 
ROSALDO, Renato. Cultura y verdad. La reconstrucción del análisis social. Quito: ediciones Abya-Yala, 

2000. 
SEEGER, Antony. Os índios e nós. Estudos sobre sociedades tribais brasileiras. São Paulo: Campus, 

1980. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O nativo relativo. Mana, vol.8, N.1, p. 113-148, Rio de Janeiro, 

abril 2002. 
WACQUANT, Loïc. Corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 2002. 
 
 

 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 263-287, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
8
7

 

Minicurso 
 

FERNANDEZ, Vanessa Paola Rojas; TONINI, Marcel Diego; MARANHÃO Fo., Eduardo Mein-
berg de Albuquerque. Minicurso de iniciação à pesquisa em História Oral: conceitos e práticas. 
Ministrado em 08 maio 2014. NEHO/Diversitas/USP, 2014. 

 
 

Artigo recebido em: 25/11/2016 ♦ Artigo aprovado em: 29/11/2016 

 

 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
8
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
8
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 290-297, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
9
0

 

A APLICABILIDADE DA NOÇÃO DE AUTORITARISMO 

NO MUNDO ANTIGO 

The applicability of the notion of Authoritarianism 

in the Ancient World 
 

Manuel Rolph de Viveiros Cabaceiras 

 
 

 historiador e pesquisador da antiguidade Manuel 

Rolph de Viveiros Cabeceiras é Bacharel e Licen-

ciado em História pela UFRJ (1983, 1984) e Mes-

tre em História Social (História Antiga) pela mesma universi-

dade (1999), Doutor pela UFF (2013), é professor do Depar-

tamento de História da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), onde fundou, com outros docentes e pesquisadores, 

o Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade 

(CEIA-UFF) e atua na área de Ensino de História e da His-

tória da Antiguidade Greco-Romana e da Alta Idade Média. 

Desenvolve pesquisa com ênfase nos seguintes temas: identi-

dade e ritmos temporais, comparativismo, mediterrâneo, his-

tória cultural, discurso, sentido e história, etnicidade, mitologias, tradições clássicas, história militar, 

história das religiões e paleocristianismo. Na Pós-Graduação "Lato Sensu" em Cultura, Língua e Lite-

ratura Latina do Instituto de Letras da UFF coordena as disciplinas de Cultura do programa. Na Ini-

ciação à Docência (formação de professores) coordenou o Subprojeto de História-Niterói do PIBID-

UFF/2011-13 e, com a ampliação do projeto, co-coordena o mesmo subprojeto na edição de 2014-

15. Sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC) e membro da Associação 

Nacional de História (ANPUH) e da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica (ABIB). Sócio emérito 

do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil (IGHMB), ocupando a cadeira 89, cujo patrono 

é Olavo Bilac. Editor assistente da edição brasileira de "COMMUNIO - revista internacional de teo-

logia e cultura". 

 

* * * 

O 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 290-297, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

2
9
1

 

BEATRIZ MOREIRA DA COSTA: O Sr. atua como um dos coordenadores do Centro de Estudos Interdis-

ciplinares da Antiguidade da Universidade Federal Fluminense (CEIA-UFF). Quais as atividades que o laboratório 

tem desenvolvido no âmbito da academia? 

 

MANUEL ROLPH CABECEIRAS: O CEIA, criado em 1998, formal e simultaneamente aprovado 

na plenária do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (proposto pelos professores de Grego 

e de Latim da UFF) e na do Departamento de História (proposto pelos professores da Antiguidade 

da UFF), desde o início alimenta a sua interdisciplinaridade nesta raiz bidepartamental e, a partir daí, 

constantemente vem buscando ampliar o seu horizonte, com o concurso em particular, mas não ape-

nas, das áreas da Arqueologia e da Filosofia, agregando pesquisadores de outras instituições não só do 

Rio de Janeiro como de outras unidades da federação. Desde 2000 registrado no Diretório do Grupo 

de Pesquisas do CNPq, para melhor articular professores, estudantes e interessados, os foi agregando 

em grupos de estudo, os quais, cada qual a seu tempo, foram acrescentando a esta dimensão a de 

grupos de pesquisa. No dia-a-dia, são eles os responsáveis, através de encontros regulares, em geral 

quinzenais, pelas atividades do CEIA. O seu desenho, ao longo do tempo, conforme a demanda foi 

se alterando. Hoje, no âmbito da História, abrange os grupos do Cristianismo Antigo (NEHC), do 

Egito (GEKEMET), de História Militar (GEHM), do Japão (GEHJA) e de Mitologia Comparada 

(MYTHOS). No bojo destes grupos, além desses encontros quinzenais, cada grupo segundo o seu 

cronograma e ritmo, desenvolve também ocasionalmente cursos de extensão, palestras e jornadas te-

máticas. Como um todo o CEIA-UFF, antes anual e mais recente bienal, organiza desde o ano de seu 

início as Jornadas de Estudo da Antiguidade, sempre interdisciplinares, tendo a mais recente, a XVIª, 

ocorrida no início de 2016, estando prevista a próxima para 2018. Melhor ideia dessas e outras ativi-

dades podem ser visitados o blog www.ceiauff.wordpress.com e o sítio eletrônico www.ceia.uff.br. 

 

BEATRIZ MOREIRA DA COSTA: Sabemos que um dos Grupos de Estudos vinculados ao CEIA-UFF é 

o Grupo de Estudos em História Militar (GEHM). Sob quais perspectivas o grupo, sob sua coordenação e 

orientação, desenvolve pesquisas sobre História Militar? 

 

MANUEL ROLPH CABECEIRAS: O grupo, iniciado em novembro de 2007, está centrado no 

estudo da guerra e do combatente, no mar ou em terra, como fenômenos histórico-culturais, tendo 

especial interesse pelos registros em sociedades da Antiguidade e da Idade Média. No entanto, não 

http://www.ceiauff.wordpress.com/
http://www.ceia.uff.br/
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perdemos de vista tudo o que a Pré-História e os Tempos Modernos e Contemporâneos possam nos 

auxiliar comparativamente quanto à compreensão de tais fenômenos no que possuem de mais singular. 

Por isto a escolha do método comparativo como desenvolvido em torno da tríade da Escola de Paris 

(Vernant/Vidal-Naquet/Detienne), de um lado, e, de outro, a história cultural da guerra referida nos 

trabalhos de John Keegan e Giovanni Brizzi, sem descuidar, a partir deste referencial teórico-meto-

dológico, do debate com outras formulações da história militar e da polemologia. 

 

BEATRIZ MOREIRA DA COSTA: É comum encontrarmos pesquisas, na atualidade, sobre os Regimes Au-

toritários do Mundo Contemporâneo. É um campo de pesquisa crescente e que, gradativamente, demarca o seu território. 

A partir desse cenário, qual a aplicabilidade desse termo para o Mundo Antigo? É possível afirmarmos que a antigui-

dade possuiu alguma derivação de autoritarismo? 

 

MANUEL ROLPH CABECEIRAS: Apesar do vocábulo “autoritarismo” só se achar documen-

tado a partir de fins do século XIX, a sua ideia já pode ser achada nos quadros de uma experiência 

cuja invenção se dá no mundo antigo, o da sociedade cívica ou políade, isto é, da cidadania. O latim 

libertas e o grego eleuthería veiculam uma ideia intraduzível em qualquer outro idioma dos povos da 

Antiguidade, pois não há nada nem próximo da prática ou da experiência a qual remetem entre he-

breus, egípcios, mesopotâmios, indianos, chineses ou quaisquer outros até então. Só a partir da refe-

rência a um contexto de tomada de decisões e formulação de leis no interior de um coletivo de iguais, 

avesso a qualquer personalismo (ao qual podemos chamar de res publica ou politeia) é que se pode passar 

a falar de autoritarismo. Não importa se estamos a tratar de aristocracias ou de democracias (designa-

ção das duas formas básicas de governo geradas no seio da pólis a depender de como as suas decisões 

mais centrais privilegiem colegiados mais amplos, as assembleias, ou restritos, os conselhos ou sena-

dos), só a partir da noção zoon politikon, como anotada em Aristóteles, é que podemos definir um tirano 

ou um déspota. Costumamos traduzir a citada definição de Aristóteles para o ser humano como “ani-

mal social”. Escolha infeliz por produzir uma tradução desistoricizada, carente de sua singularidade. 

Aristóteles distingue o “animal político” (o “animal da pólis”) de animais gregários como as formigas 

e abelhas, evitando analisar o tema pela ótica da simples associação ou agregação. Para ele, a pólis é a 

sociedade na qual se permite ao ser humano desenvolver plenamente as suas capacidades. Nela, em 

espaços públicos, os seus pilares são a preeminência da palavra e a participação pessoal direta nas 
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deliberações. Neles, os cidadãos (formalmente iguais entre si) constroem as suas respostas aos proble-

mas enfrentados por suas cidades buscando persuadir-se mutuamente daquilo que julgam melhor 

atender aos seus interesses. Daí são discernidas as ameaças internas a este estilo de vida (os tiranos) e 

avaliados os governantes (identificados como déspotas) de povos vistos como bárbaros de tão afasta-

dos avaliam de suas práticas cidadãs. É a partir da apropriação das teorias políticas desenvolvidas por 

gregos e, depois, por romanos (assim como da reflexão em torno dessas experiências) que o Ocidente, 

mais particularmente com os processos que desaguam e são desencadeados pelas chamadas Revolu-

ções Americana e Francesa, que o arbítrio, o despotismo, a autocracia e o autoritarismo são discerni-

dos. Eles inexistem quando não se tem a cidadania (ou as reflexões dela decorrentes) como referência. 

Neste sentido, devemos considerar, por exemplo, a democracia ateniense, pela sua radicalidade, a nos 

desafiar, numa crítica contundente, em nossas próprias práticas democráticas, jogados que fomos em 

um desvio elitista a partir do qual, desde o século XIX, fomos dando lugar a políticos profissionais, 

ao monopólio dos partidos, ao crescente divórcio entre eleitores e eleitos, manifestado no elevado 

grau dos diversos tipos de absenteísmo nas eleições, independente do voto ser facultativo ou obriga-

tório, o que faz desta ausência algo estrutural e não circunstancial, a depender da boa vontade ou 

consciência do eleitor. 

 

BEATRIZ MOREIRA DA COSTA: O Império Romano caracterizou-se por ser uma potência político-militar. 

O próprio conceito de Imperium ligado à noção de Poder, cujo princeps encarna o Imperator, contribui para a 

construção da centralização do poder na imagem do imperador. Para além dos meios político-militares, quais as outras 

formas de propagação dessa imagem? 

 

MANUEL ROLPH CABECEIRAS: Aqui cumpre antes precisar a noção de imperium. Entre os 

romanos, todas as magistraturas ordinárias (as quais são caracterizadas por serem exercidas de modo 

colegiado e anual) são definidas a) por sua potestas própria (ou seja, atribuição ou poder específico) e 

b) por possuírem ou não imperium (sendo então classificadas em cum ou sine imperio), possuírem ou não 

capacidade coercitiva em virtude da natureza de sua atribuição. Assim, diferentemente, por exemplo, 

do edil curul, responsável por organizar os jogos e pela vigilância de pesos e medidas nos mercados e 

dirimir pleitos menores relacionados ao comércio, o pretor era responsável por presidir os tribunais 

já que era sua função julgar e aplicar castigo ao culpado, uma atribuição outrora do cônsul, a qual por 

sua natureza exige uma atuação coercitiva, donde se enquadrar entre as magistraturas cum império. O 
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consulado (o mais alto cargo da república, responsável por dirigir o Estado) é outra destas magistra-

turas, as quais por deterem o imperium, em caso de guerra, eram os seus titulares os comandantes das 

legiões. Importante lembrar que nestas sociedades o exército é cívico e, por isto, não havia separação 

entre o que designamos por esferas civil e militar. Era na guerra, fora dos limites da cidade, que tais 

magistrados exerciam em plenitude o seu imperium. Caracteristicamente, os próprios soldados presta-

vam um juramento, ao serem mobilizados, abrindo mão durante a campanha da própria libertas visando 

a defesa da república. Afinal a guerra acarreta o risco concreto da conquista pelo inimigo da república, 

e daí dominada, a extinção da liberdade e, com ela, da vida cívica. Assim, comandando exércitos, 

cônsules e pretores, tinham poder de vida e de morte sobre os seus soldados, de modo a melhor exigir-

lhes disciplina. Claro, de volta à cidade, legiões desmobilizadas (e desarmadas), tais magistrados devem 

prestar conta ao Senado de suas decisões. Assim, Roma e seu império, cabe distinguir o espaço da 

cidade e o do imperium que é exercido fora da cidade. Com Augusto, no processo de consolidação do 

seu poder, lhe foi concedido o imperium maius, isto é o comando máximo e vitalício de todas as legiões 

e, desde então, a todos os seus sucessores. Este e mais outros expedientes acabaram por consagrar o 

fim da república e da libertas mesmo diante da manutenção à época de algumas de suas formalidades. 

Destarte, imperator, de nome aplicável a qualquer comandante em campanha, durante o período de 

pleno exercício da cidadania, passou por excelência a designar o princeps, o que evidenciava bem a fonte 

de seu poder. Não obstante, exibir às escâncaras tal princípio é um convite para a volta da instabilidade 

institucional. Um governante que se garanta apenas na sua capacidade de coerção física, pela tensão 

advinda de tal situação, tem sempre a sua sustentação ameaçada, provindo bem provável tal ameaça 

de algum general mais jovem e ascendente, pois a tendência é o declínio das próprias condições do 

governante ao longo do tempo. Assim, ao mesmo tempo que diminui o efetivo do exército, Augusto 

dedica-se à propaganda de si próprio, da sua família e de seu regime. O empenho do autocrata em 

manter as formalidades republicanas (estreitando a aliança com o setor das elites mais sensível ao 

desrespeito dessas formalidades, aquele mesmo de onde saíram os assassinos de Júlio César) acabou, 

porém, por acarretar-lhe duas fragilidades institucionais: a de não poder assumir de pronto e previa-

mente a vitaliciedade de seu poder e definição de seu sucessor, tendo de fazer reconhecer este perante 

o Senado, o Povo e o Exército, ao preço de se abrir com a sua morte uma crise sucessória. Neste 

sentido, a associação da imagem do imperador a de seus familiares é uma das insistências de Augusto. 

Através dos mais diversos meios: em moedas, joias (camafeus), na cerâmica e na escultura, na litera-

tura, com destaque para a poesia, nas obras urbanísticas conduzidas pelo regime, redesenhando este 
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espaço (vide, entre outras, o fórum augustano), na arquitetura religiosa, conduzindo não apenas a 

restauração mas também a profusão de novos templos. A imagem de Augusto vai sendo vinculada 

aos deuses de cultos tidos como tradicionais em Roma. A começar pelo fato da família Júlia (Iulia) se 

crer descendente de Iulo (nome latino de Ascânio, filho do troiano Eneias) e, através dele, da deusa 

Vênus. O que o fazia também descendente de Rômulo, fundador e primeiro rei de Roma, cultuado 

como Quirino, e, através deste de Marte. E o seu próprio pai, cuja apoteose (ou consecratio), isto é, o 

seu reconhecimento como o divino Júlio César, foi obtida logo após a sua morte, por isto recebendo 

templos também em sua honra. E Júpiter, e Apolo, e Mercúrio e muitos mais. O caráter de favorecido 

pelos deuses, expresso na divulgação do sucesso de suas iniciativas ou obras, é manifesto tanto no 

nome de Augusto, distinção concedida a ele pelo Senado em 27 a. C., como na noção de auctoritas a 

qual o próprio Augusto frisa no testamento político que determinou fosse reproduzido em templos 

de todo o império. Ambas as palavras, augustus e auctoritas, de mesma raiz, remetem também às ideias 

de auctor e augur, autor e augúrio. Não se pode deixar de mencionar que, neste testamento (chamado 

de Res Gestae Diui Augusti ou “Façanhas do Divino Augusto”), se insiste em dizer ter tido a mesma 

potestas dos colegas com os quais exerceu idêntica magistratura, nem mais nem menos, também afirma 

ser maior em quanto à auctoritas. Sem embargo de advir desta palavra a nossa “autoridade” e correlatos 

nos mais diversos idiomas modernos, não se negar que em Roma o seu significado envolve, diferente 

do nosso, tanto a ideia do fascínio do carisma pessoal (reforçado com o sucesso obtido em seus em-

preendimentos) quanto a da linhagem familiar como é de se esperar em uma sociedade aristocrática. 

Exatamente como tinha sido a república romana e segue sendo assim o novo regime. Não podemos 

deixar de mencionar ainda, conforme as fontes, a respeito da propaganda, no seu esforço pessoal e de 

sua esposa Lívia, em dar testemunho através de si mesmos, no modo de trajar e de se comportar 

sempre com simplicidade e austeridade, abrindo mão do luxo e de sua ostentação à semelhança do 

ideal dos antigos romanos, sempre tendo em mente o exemplo destes e os seus valores. Para ele, 

infelizmente, a filha e alguns de seus netos lhe trouxeram dissabores neste quesito. 

 

BEATRIZ MOREIRA DA COSTA: Sabemos que os Regimes Autoritários da Contemporaneidade mobiliza-

ram artifícios simbólicos como meios de cooptação da população, tais como a propaganda, filmes, imagens etc. Artifícios 

os quais foram significados por tal população de diversas maneiras. De acordo com a pesquisa desenvolvida ao longo de 

sua trajetória acadêmica, é possível identificarmos diferenças entre o discurso oficial e a recepção “popular” 

na Antiguidade? Quais são? 
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MANUEL ROLPH CABECEIRAS: De fato, a imensa maioria das fontes escritas, oriundas não só 

da Antiguidade Greco-Romana, mas do Mundo Antigo em geral, provêm das elites ou dos centros de 

poder (e nem sempre, lá como cá, ser da elite significa ser oficial). É preciso um olhar fino e atento 

para através da sua ausência ou presença indireta obter nestes documentos a fala “popular”. Todavia 

um acesso mais amplo ao “popular” pode ser alcançado através do manejo da documentação arqueo-

lógica. E, neste caso, não apenas fontes materiais, mas também escritas como são os grafitos ou pi-

chações (escritas para as quais se fazia uso em muros e paredes de pedaços de carvão achados ao chão) 

que se espalharam por toda a área do império romano e, de modo muito desigual, chegaram até nós. 

Aqui o popular se manifesta em primeira pessoa em textos de composição e sintaxe muito próprios a 

desvelarem um acesso à escrita e mesmo ao produzido pelas elites que apenas podemos conjecturar 

como foi obtido, uma vez que somos carentes de dados a respeito. No atinente à recepção do “dis-

curso oficial” tudo leva a crer que eram os populares de Roma e da Itália bem menos preocupados 

com a rejeição do divino como uma deificação do princeps à moda dos soberanos helenísticos ou da 

ideologia monárquica do Antigo Oriente Próximo e nada atentos em distinguir esta operação daquela 

promovida pelos círculos augustanos em Roma de marcar o entendimento do divino como apoio 

benévolo dos deuses às ações do princeps/imperator. Tal distinção, cara à certa parcela da elite central 

(isto é, da cidade de Roma e da Itália) mais apegada à configuração tradicional dos valores e ideais 

romanos (o chamado mos maiorum ou “costume dos ancestrais”), mal repercutia nas camadas popula-

res. Bastante pragmáticos, os temas da propaganda “oficial” só lhes interessariam à medida que cor-

respondessem a uma efetiva estabilidade e prosperidade do império. Penso que isto seria resultado de 

uma estrutura política oligárquica que dificultava e diluía a pressão social dos mais pobres através dos 

laços de clientela e da existência de diferentes tipos de assembleia segmentados em parcelas desde 

critérios de natureza diversa (centúrias, tribos), contando-se a maioria obtida em cada segmento como 

um único voto (semelhante às eleições presidenciais de hoje ou à forma de obtenção de resultados 

nos Estados Gerais do Antigo Regime da França moderna), bem distinto da Atenas democrática onde 

não existia mais que uma única assembleia e nela a votação, sem qualquer divisão por segmento, era 

contada por cabeça. Aliás, vale mencionar, este prurido republicano ao qual era suscetível uma parcela 

das elites centrais romanas, já não existia mais em nenhuma outra parte do mundo mediterrânico. Nele 

incluindo a área das antigas póleis, isto é, das sociedades cívicas helênicas ou gregas, assimiladas na 

forma de províncias do império romano. E observe, mesmo no centro do império, em Roma, já tem 

tempo estou convicto, que também setores desta elite (como demonstra, por exemplo, a poesia de 
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Ovídio) estão longe de partilharem de modo fechado da comprometida leitura tradicional dos ideais 

romanos. 

 

BEATRIZ MOREIRA DA COSTA: Por último, gostaríamos de solicitar a indicação de referências bibliográ-

ficas básicas sobre o assunto. 

 

MANUEL ROLPH CABECEIRAS: Antes de tudo é essencial a leitura da Política de ARISTÓTE-

LES (recomendo a da Universidade de Brasília, tradução, introdução e notas Mário da Gama Kury, 

cuja 3ª edição é de 1997), A República de PLATÃO (a da Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa, 

em 2010 na 12ª edição, tradução, introdução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira), assim como 

a homônima A República de CÍCERO (tradução e notas de Amador Cisneiros publicada na Coleção 

“Os Pensadores”, São Paulo, Abril Cultural, 1993, publicada, páginas 145 a 188, com textos de outros 

autores clássicos, é bem acessível; todavia, tendo oportunidade é insuperável a tradução, introdução e 

notas desta obra por Francisco de Oliveira, com o nome Tratado da República, Lisboa, Círculo de Lei-

tores, 2008). 

 

Quanto a estudos: André AYMARD e Jeannine AUBOYER, Roma e seu império (volumes 3, 4 e 5 da 

Coleção “História Geral das Civilizações”, para o nosso tema o primeiro dos três, 4ª ed., São Paulo, 

Difel, 1976); Pedro Paulo FUNARI, Cultura popular na Antiguidade Clássica (São Paulo, Contexto, 1989); 

Moses FINLEY, Democracia antiga e moderna (Rio de Janeiro, Graal, 1988) e Política no mundo antigo (Rio 

de Janeiro, Zahar, 1985), Pierre GRIMAL, Os erros da liberdade (São Paulo, Papirus, 1990), Paul PETIT 

A Paz romana (São Paulo, Pioneira - EDUSP, 1989, volume da Coleção “Nova Clio”); Paul ZUNKER, 

Augusto y el Poder de las Imágenes (Madrid, Alianza, 1992). 

 

Entrevista recebida em: 01/11/2016 ♦ Entrevista aprovada em: 10/11/2016 
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ENTREVISTA COM O EX-DELEGADO CLÁUDIO GUERRA 

DO DOPS/ES:  

“Matei o Nestor Veras do PCB!” 

 
 

Leandro Seawright Alonso* 

 

 
RESUMO: Na entrevista que se segue, o ex-delegado do DOPS/ES – que atuou junto a Sérgio Pa-
ranhos Fleury – referiu uma conversão ao cristianismo e acorreu às narrativas bíblicas para contar a 
sua experiência. Ao se converter, concedeu uma entrevista de História Oral e contou diversos crimes 
cometidos à época da ditadura militar brasileira. Nessa oportunidade, fez revelações importantes ao 
mesmo tempo em que contribuiu com a “justiça de transição” incompleta no país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História Oral; Memória; Regime Militar Brasileiro.  
 
 

INTERVIEW WITH FORMER DELEGATE CLÁUDIO GUERRA FROM DOPS/ES: 
“I KILLED NESTOR VERAS FROM PCB!” 

 
ABSTRACT: In the interview that follows, the former DOPS/ES delegate - who worked together 
with Sérgio Paranhos Fleury - mentioned a conversion to Christianity and used the biblical narratives 
to tell his experience. When converting, granted an Oral History interview and counted several crimes 
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Apresentação 

 

 ex-delegado do DOPS/ES, 

Cláudio Guerra, vivenciou 

recentemente uma experiên-

cia de conversão religiosa no âmbito do 

pentecostalismo da Assembleia de Deus1 . 

Sem titubear – no período da vigência legal 

da Comissão Nacional da Verdade, CNV, e 

de outras comissões, propôs-se a “confes-

sar”, como disse, aquilo que fez: entre outras coisas estão os assassinatos de militantes e as ocultações 

de cadáveres. Por isso, Cláudio Guerra, que se proclamou “arrependido”, “salvo” e “regenerado” em 

“categorias cristãs”, confidenciou-me uma parte da sua trajetória durante a ditadura militar brasileira2. 

Realizei uma entrevista de História Oral3, com Cláudio Guerra em sua residência, na cidade de Vitória, 

no Estado do Espírito Santo, a 16 de agosto de 2013, constante integralmente na Revista Poder & 

Cultura que, ao publicá-la, segue tendência democrática no contato com o “tempo presente”. À época, 

trabalhava como pesquisador da CNV e era bolsista do FUNDEP para colaborar com as investidas 

no âmbito da “justiça de transição” inconclusa (e de conclusão difícil) no Brasil. Os procedimentos para 

a realização da entrevista foram oriundos das obras de José Carlos Sebe Bom Meihy e dos pesquisa-

dores do Núcleo de Estudos em História Oral – NEHO/USP – que atualmente coordeno. Cabe-me 

esclarecer, portanto, que a entrevista – ligada ao gênero narrativo de “história oral de vida” – foi feita 

com perguntas exíguas e com a utilização de “estímulos” à narração; na mesma linha teórico-metodo-

lógica, foram utilizados os procedimentos de “transcrição”, de “textualização” e de “transcriação” no 

processo de sua passagem do oral para o escrito4. 

                                                             
1 ALENCAR, Gedeon Freire de. Matriz Pentecostal Brasileira: Assembleias de Deus 1911 – 2011. Rio de Janeiro: Editora 
Novos Diálogos, 2013. 
2 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto, 2014. 
3 Ver as seguintes obras: ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2005; MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de História Oral, 5ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005; THOM-
PSON, Paul. A Voz do Passado História Oral. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
4 Cf. MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. História Oral Como Fazer Como Pensar. São Paulo: Con-
texto, 2013, p. 133 – 145; MEIHY, José Carlos Sebe Bom; RIBEIRO, Suzana L. Salgado. Guia prático de história oral: 
para empresas, universidades, comunidades, famílias. São Paulo: Contexto, 2011, p. 106 – 111. 
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Ao buscar uma tematização para entrevista inédita que se segue, de “tom vital” marcante: 

“Matei o Nestor Veras do PCB!” – como mostra das “confissões” de Cláudio Guerra e da força 

narrativa da História Oral para além da metodologia –, estabeleci “subtítulos” como blocos de orga-

nização para a leitura: “Provocações ao imaginário religioso: do “perseguidor” ao “convertido”, “Me-

mórias de uma Guerra Suja”, “Um acerto de contas com a sociedade”, “Colaboração e críticas à Co-

missão Nacional da Verdade, CNV”, “Jogos de temporalidade: imaginário religioso, violência e “con-

fissões”, “[...] tenho nomes que vou te dar: o caso do Crematório de Vila Alpina”, “O Comando de 

Caça aos Comunistas, CCC” e “O “apocalipse”: visões e versões de um fim etéreo?”.  

 

Provocações ao imaginário religioso: do “perseguidor” ao “convertido” 

 

Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Que difícil... É interessante a maneira como você 

começa a me entrevistar porque você recorreu à história bíblica do Novo Testamento sobre Paulo de 

Tarso e sua conversão ao cristianismo. Claro, eu também fui um perseguidor. Ainda que por razões 

diferentes. Bem, considerando a conversão de Paulo de Tarso, que nas culturas judaica e cristã tem 

uma importância significativa, em que ele abandonou a velha vida, inclusive com movimentos na di-

reção de várias perseguições a partir do texto bíblico... Eu gostaria de fazer uma retomada de minha 

memória para dizer brevemente quais foram os meus pecados e que a minha vida mudou em Cristo 

Jesus. Olha... Eu fui um grande pecador... Fui usado pelo inimigo de nossas almas... Assim... De uma 

maneira incrível... É muito grave tudo o que fiz, não é? Eu tirei vidas. Fui muito usado pelo Diabo 

nesse campo. Mas não achava um caminho, assim como um caminho para mudar tudo que de alguma 

forma eu sabia estar errado. Pra mudar foi muito difícil... Tive duas experiências de vida... Na verdade, 

dois fatos distintos e determinantes. Primeiro, fui preso em 1989 e, naquela época, fiquei muito revol-

tado porque foi assim... A prisão não foi uma coisa legal. Foi! Ah... Foi usado um artifício jurídico pra 

minha prisão. Então fui pra prisão e, assim, perdi toda aquela autoridade que eu achava que tinha e 

aquele negócio todo, mas foi uma prisão “light” perto do que fiz. Eu ficava dentro de uma delegacia. 
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Eu não me emendei, né?  Aí fui me pronunciado... Fui solto. Depois de quatro anos preso, na delega-

cia, mas tinha toda a liberdade... E não tinha, assim... Eu achava que era alguma coisa, né? Delegado! 

E, passei 12 anos como se estivesse solto e o processo transitou em julgado em 2005. 

Eu estava em Brasília nessa época e tinha toda a capacidade de fugir... Inclusive, é... Passavam 

por mim as pessoas do passado às quais eu era ainda ligado e ficaram meus inimigos a partir daí. 

Porque se esperava que eu fugisse com auxílio dos meus amigos do passado. Já tinha um lugar para 

mim em Santa Catarina e, outro, no exterior... Eu não quis fugir porque tinha convicções sobre a 

minha atuação ao lado do aparelho de repressão. Porque disse comigo mesmo: tenho família. E eu 

não me considerava bandido, não é? Pensei... Eu não vou fugir porque eu não sou bandido... E vim 

pra cá... Fiquei em Vitória no Espírito Santo. Passei na Polinter e falei: oh! Agora pronto, vai chegar 

o mandado de prisão pra mim, o processo está transitado em julgado. Assim, continuei revoltado 

ainda e achando que era impossível ser preso de fato porque não havia prova contra mim...  Foi um 

negócio assim que me aconteceu. Deus trouxe tudo sobre mim. Eu fui pra um lugar na delegacia e 

ficava onde estavam os policiais presos que foram mandados para um presídio comum. Bom, ali eu 

estava triste, abatido, achando que me encontrava no “fundo do poço”. Eu estava mesmo no “fundo 

do poço”. Acostumei-me a mandar... Acostumei-me a ter regalias e lá na prisão não tinha nenhuma 

vantagem. E... um belo dia, já em 2006, no início de 2006, havia um serviço evangélico que eu co-

nheci... Eles frequentavam esse Presídio... Era o Presídio de Segurança Média II.   

E havia um grupo lá no Presídio, que passava sempre, que evangelizava os presos... Tinha uma 

senhora junto com o grupo evangélico que pediu para entrar na galeria na qual eu estava. E eu comecei 

a olhar essa mulher falando de perdão e ela, fisicamente – até hoje eu me encontro com ela e a gente 

faz missões evangelísticas juntos de vez em quando – ela fisicamente era parecida com a minha falecida 

mãe. Parece que foi por isso que eu comecei a crer. Ela se parecia com a minha mãezinha. Por causa 

dessa lembrança de minha mãe, do contato com o evangelho através dessa mulher terna e das minhas 

recordações mais antigas... Eu comecei a mudar! Foi por isso que comecei a mudar! Arrependi-me das 

coisas que eu tinha feito. Nesse período, já tinha usado artifícios legais para ludibriar a justiça... Tinha 

arrumado “um algo” que provava que eu era incapaz, sabe? Louco.  Arrumava 1001 armações... Que 

o homem carnal sem Cristo Jesus faz sempre. Quando eu aceitei a Jesus fui lá e expliquei: olha... isso 

é mentira... Eu não tenho nada de doença mental... Eu sou saudável... Fiz tudo o que fiz em meu 

perfeito estado mental... É, não tem nada de mental que me afeta... Porque, antes, eu estava lidando 

com coisas ilícitas pra poder ganhar benefícios e ir pra casa. Isso me custou e a verdade me custou... 
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Mas, de 2006 até 2010 eu fiquei preso. Só que quando eu aceitei a Jesus lá, todos os presos do crime 

(chamados do crime), todos eles queriam me matar. Porque eu era... Eu era um delegado! Na cabeça 

deles eu cheguei a matar os colegas deles. E é verdade! Muitos bandidos, aqui, naquela época, morriam 

mesmo. Eu e a minha equipe matávamos muitos bandidos. Nós desovávamos os corpos nos estados 

vizinhos para poder tirar o foco das atenções daqui. Mas que os bandidos morriam, morriam, né? 

Com essa minha conversão, agora, comecei a mudar e também os presos começaram a me olhar de 

maneira diferente... Acabaram-se aquelas ameaças constantes. Isso veio a acontecer só em 2010, 

quando eu fui transferido para um presídio de segurança máxima não sei o porquê. É que quem real-

mente vai pra lá é porque cometeu alguma falta interna. Mas também foi o trabalhar de Deus, porque 

foi quando eu fui conversar com o meu anterior inimigo, Perly Cipriano... Quando eu me vi lá, embora 

eu tivesse com Jesus, concebi-me de uma maneira tão assim... Eu poderia morrer a qualquer mo-

mento... Então, pedi pra um advogado conhecido meu, e conhecido do Perly, que falasse com o Perly 

que tinha uma coisa pra lhe dizer. E  Perly, nessa época, era subsecretário dos Direitos Humanos... 

Ele foi me visitar. E eu falei para ele: oh, sei muita coisa do passado, da ditadura, mas preciso sair 

daqui. Eu queria sair e tinha pedido pra ele, na época, que eu aposentasse... Perly é muito influente! 

Pedi que conseguisse a minha aposentadoria porque até hoje eu não sou aposentado. O Estado tem... 

eu tenho direito, mas não... Até hoje não se resolveu esse problema. E ficou assim. Ele me ouviu... 

Ele viu que eu tinha conteúdo em algumas coisas que falava. E dizia-me: ‟olha, a história é muito 

maior!”.  

 

“Memórias de uma Guerra Suja” 

 

Passaram-se os anos... Em 2010 fui liberado pra ir... Não pra ir pra casa! Recontrataram o 

hospital porque eu estava com 95% da... da... Comprometido, não é? Mandei chamar o Rogério, que 

era justamente aquele que... Bem, os dois que me perseguiam mais no passado... Eram os meus... Hoje, 

depois da ditadura, meus amigos Perly Cipriano e o Rogério Medeiros... Hoje ele é meu amigo tam-

bém. São pessoas... Mas porque eu via, eu naquela época, no passado, quando não tinha Jesus na 

minha vida, via-os como inimigos. Passou... Quando eu aceitei a Jesus percebi como eles tinham um 

mesmo ideal que eu. E eu? Estava fazendo coisas erradas mesmo. Vi quando o Rogério falava, lá, que 

eu era o “Fleury Capixaba” e que eu fazia e fazia... Acontecia. Eu ficava bravo com ele, mas agora 



  

 
 

Revista Poder & Cultura, Rio de Janeiro, Vol. 3, Nº 6, pp. 298-320, Jul.-Dez. 2016 | www.poderecultura.com  

3
0
3

 

como... Com a mudança, com o novo homem em Jesus Cristo, passei a respeitar porque era a reali-

dade. Eu falei honestamente: bem, a pessoa ideal para escrever a minha história é a pessoa que me 

combateu primeiro, pois vai fazer com a mesma clareza e com a mesma sinceridade com a qual ele 

me combatia antes. E eu o chamei e fizemos a história: “Memórias de Uma Guerra Suja”. Eu contei 

tudo para ele. O livro foi escrito da seguinte maneira: eu falava, o Marcelo Neto pesquisava pra ver a 

realidade daquilo que eu estava dizendo e, então, ele transcrevia. Então, a mudança foi essa aí. Eles 

passaram, inclusive, em vários estados brasileiros para confirmar as minhas informações.  

Hoje, sinto-me de uma maneira, é... Hoje me sinto bem em vista do que eu vivi no passado. 

No passado eu tinha um poder efêmero! Portava uma arma! Andava com muitos policiais submetidos 

às minhas ordens. Era respeitado! Hoje é diferente... Eu era respeitado não pelo meu porte físico como 

você percebe, mas pelo medo de um homem sanguinolento como fui. Atualmente eu tenho respeito 

das pessoas que convivem comigo pelo que sou. É um testemunho de vida que eu tenho, hoje, dentro 

das igrejas principalmente pentecostais. Então, hoje eu sou feliz. Antes eu não era feliz embora tivesse 

poder. Hoje eu tenho... Tenho... Eu sei que... Que os pecados, Deus perdoa e as consequências ficam. 

As consequências iguais foram na vida do rei Davi como consta na Bíblia Sagrada. Porque a espada 

nunca mais saiu da casa dele, diz a Bíblia... Eu tenho as mesmas maldições, porque possuo as minhas 

dificuldades: família... Sou pai de nove filhos... Tenho 11 netos... E pra poder trazê-los pra si mesmos, 

para o caminho que eles sabem que é o certo é difícil... Não viram nenhum exemplo em mim... No 

velho homem. Mas a gente vai lucrando... 

 

Um acerto de contas com a sociedade 

 

Na perspectiva ainda da minha conversão, mas, fazendo um salto para o passado, especifica-

mente para a época da ditadura militar, que abrangeu um aparato informativo-repressivo muito 

grande... Pensando assim... O que eu, Cláudio Guerra, ainda preciso dizer e contar... Lembrar... Tes-

temunhar... Do meu passado... Para acertar, assim, as contas com a sociedade? Olha, eu tenho feito... 

O que eu tenho feito? Eu tenho procurado ajudar a Comissão Nacional da Verdade, as comissões da 

verdade, não somente daqui, do Espírito Santo, mas estive lá em Brasília... Procurei esclarecer as coisas 

que eu sabia...  Na Comissão Nacional da Verdade, quando eu estive lá, o Dr. Cláudio me pediu que 

fizesse um roteiro do que precisava ser feito para conferir aquilo que eu estava falando. Eu fiz o 
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roteiro... Só que não houve um desenvolvimento dessas diligências, sabe? Eu sugeri, lá, que voltasse 

novamente para Belo Horizonte pro caso do Veras... Pra fazer uma busca melhor, eu sugeri que fosse 

ouvido o Augusto Pinto Moreira... Que alguém fosse para o Rio de Janeiro comigo para ouvi-lo. 

Augusto Pinto Moreira é uma pessoa importante para o esclarecimento das coisas. Não fomos e não 

aconteceu essa diligência... Depois, teve a Comissão da Prefeitura de São Paulo em uma escola da 

capital paulista. Pensei comigo, aqui (eu tenho detalhes que a Comissão da Verdade de São Paulo deu 

mais ênfase pra gente buscar. Então, tenho cooperado com eles, lá, nessa busca, nessa verdade dese-

jada), que era para eu encontrar o destino dos desaparecidos de São Paulo. Isso a gente tentou... Estou 

fazendo o melhor... Eu creio que tem um caminho, agora, pra poder esclarecer tudo. Além de tudo, 

estou ajudando a Comissão da Assembleia Legislativa, da Prefeitura de São Paulo e dos procuradores 

federais. Todos me ouviram, inclusive os procuradores federais. Só que não sei se existe muita efici-

ência, pois está meio assim... Uma Comissão que está dando condições de buscar, de fazer diligência 

e trazer o conteúdo para uma análise é só a Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo... E lá 

de Recife também... 

 

Colaboração e críticas à Comissão Nacional da Verdade, CNV 

 

A Comissão Nacional da Verdade não teve, assim... Vontade. Não sei se não houve grande 

credibilidade nas minhas narrativas... Não sei se foi isso... Porque... Por que? Não sei! Eu sei que não 

foram realizadas as diligências e, por isso, eu vejo a necessidade de aprofundamento. Você vê, em 

Campos, no Rio de Janeiro, eu esclareci sobre as pessoas que eu mesmo cremei.  Eu incinerei pessoas 

junto com as coisas todas. É... o Ministério Público Estadual, lá, disse que eu falei de uma pessoa que 

eu executei pessoalmente dentro da usina e foi incinerada lá... Quer dizer, foi um crime... O Ministério 

Público Estadual disse, no parecer dele, que não iria investigar porque quem estava dando a informa-

ção era uma pessoa da comunidade de informações do passado que não tinha credibilidade. Ah! In-

vestiga. A filha... A filha do dono da usina falou que era impossível cremar uma pessoa lá porque a 

boca do forno era muito estreita. Você vai ver na filmagem aí, do cd que eu te dei, que não cabe uma 

pessoa apenas, mas dois, três, de uma só vez. Era assim! Um, dois ou três inimigos. Você vai ver, 

naquela filmagem, que estou mandando para você que a Al Jazeera fez. É... Você vê que a imprensa 

nacional – não é que eu queira holofote, nada disso – mas não investigou nada da história porque 
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envolveu naturalmente o Roberto Marinho. Ele quem me pediu... Ah, eu recebi para colocar uma 

bomba na casa dele para poder... Depois, tem o jornal Folha de S. Paulo... É outra coisa que... A Folha 

fornecia os carros para nós fazermos campana pra colocar as escutas nos lugares de interesse. Quer 

dizer, então a imprensa nacional não tem interesse em nada que quero fazer por causa do meu novo 

compromisso com Jesus Cristo. Foi preciso vir um lá da Al Jazeera pra poder realizar um trabalho 

sério... Estão dando coisa, estão pesquisando, estão vendo, estão convencidos da verdade... Das in-

formações que estamos dando. E a Comissão Nacional da Verdade? 

Muitos estão vivos. Por exemplo, o procurador federal Geraldo Abreu, está vivo ainda...Está 

vivo ainda. Ninguém vê? Ninguém ouviu o Geraldo Abreu? Camilo Cola, aqui no Espírito Santo, 

praticou um crime contra uma pessoa que era dona de um jornal – Jornal O Povão. Era o jornalista 

José Roberto Jeveaux. Esse caso do Camilo Cola foi o seguinte... O coronel Perdigão, que era conhe-

cido aqui, na região, como Dr. Flávio... Ele e o comandante Vieira do Cenimar... Eles faziam a segu-

rança do Camilo Cola... Porque o Camilo Cola era um dos financiadores da ditadura, do Regime Mi-

litar. Certa época, já no início dos anos de 1980, tinha um jornal chamado O Povão... E esse dono do 

jornal, chamado Zé Roberto Jeveaux, era um cara que fazia reportagens incômodas. Se ele sabia um 

negócio seu, escrevia no jornalzinho dele para esculhambar... Eu acho que ele sabia alguma coisa muito 

grave do Camilo Cola. Ele começou... Ele começou a extorquir segundo o que o coronel Perdigão me 

falou... Que ele estava querendo extorquir o Camilo Cola. Camilo tinha ido à Brasília pra atender a um 

pedido lá da chefia do SNI no sentido de ajudar em alguma coisa. O coronel Perdigão me procurou, 

aqui, e, junto com o procurador Geraldo Abreu, me disse: “tem que desaparecer com um cara aqui”. 

Eu falei: ‟eu tô fora porque o cara é meu amigo e frequenta a minha casa”. E era verdade. Ele con-

sentiu: ‟então tá, você está fora, mas precisamos só de um apoio logístico porque vou mandar uma 

equipe mista de Minas Gerais e do Rio de Janeiro para resolver o problema”. Daí eu forneci dois 

policiais... Aliás, um policial apenas e o outro era um informante... Um era o Levi Sarmento e o outro 

era Moacir. Este foi pro Rio de Janeiro depois... Bem, eu sei que o Zé Jeveaux desapareceu! Eu não 

sei pra onde... Eu sei que desapareceu! Desapareceu não de qualquer forma... Na casa dele, à beira da 

piscina, ficou mancha de sangue... Deve ter sido executado ali mesmo ou colocado dentro do carro e 

levado em um saco... Sumiram com ele. Eu narrei isso lá na Comissão Nacional da Verdade... Narrei 

isso na Comissão, aqui, dos Jornalistas do Espírito Santo... E eu diria, assim... Nenhuma... Ninguém... 

Olha como eu estou fazendo com as mãos: sinal de desprezo: ninguém se interessou por nada do que 
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eu disse. Quer dizer, então você vê que é um crime, sim, porque pela própria concepção da Procura-

doria da República, desaparecimento é crime permanente. É um crime permanente e o Jeveaux está 

desaparecido. A própria Procuradoria não fez nada... Não sei se agora, dia 23, que está marcada a 

audiência comigo, e com os procuradores, se eles vão falar... Se eles vão pesquisar sobre isso... Mas o 

deputado Camilo Cola não foi incomodado em nada. Impunidade. Na primeira vez, ele ouviu a minha 

entrevista dizendo que era mentira, que ele era um homem religioso, que ele era católico romano, que 

era isso e aquilo, mas... Não investigaram, não teve uma investigação, não teve um trabalho sério...  

Por isso digo que é uma luta, pois hoje eu continuo pelejando porque vejo o exemplo de Perly. 

Vejo o exemplo do pessoal da Comissão da Verdade e, sobretudo, meu compromisso com Deus. 

Essas razões são fortes para que eu continue lutando. E pondo a cara, não é? Não querendo me 

exaltar, mas essas idas a São Paulo... Eu sei do grande risco que corro. Risco igual ao de ir sozinho... 

Sempre vou sozinho. Por exemplo, me levaram para um lugar estranho para conversar, lá, entendeu? 

E creio só em Deus mesmo. Só por Deus... Na penúltima vez, fui com a minha mulher... Ela foi 

comigo. Ficamos em um hotel... Os encontros eram no hotel porque isso é mais seguro. Mas desta 

vez não, foi tudo fora... Eu só e sem a cobertura de ninguém. Só liguei para o delegado da Polícia 

Federal, que é o Kant, e falei: oh! Estou indo a São Paulo e vou fazer isso, isso e isso... Se tiver alguma 

coisa ou alguma coisa acontecer comigo... Você já sabe.... Você sabe que foi lá que eu sumi, entendeu? 

Mas, eu creio no poder de Deus, porque nos homens não confio jamais. Creio muito no Deus que 

nós servimos porque Ele nos guarda e nos protege. 

 

Jogos de temporalidade: imaginário religioso, violência e “confissões” 

 

Muito bem, retomando a ideia inicial da narrativa judaico-cristã, da conversão de Paulo de 

Tarso, a primeira vítima descrita, por Atos dos Apóstolos, foi Estevão que morreu apedrejado... Você 

me perguntou e eu me lembro, sim. Você argumentou sobre o texto de Paulo de Tarso... E, engraçado, 

você me perguntou quem foi o meu Estevão... Parece até um “jogo com o tempo”: primeiro ou úl-

timo? Eu entendi bem seu jeito de perguntar. É... Quem foi o Estevão? Estou pensativo, agora. Muito, 

muito pensativo. É... Olha, atualmente eu posso dizer que não lembro nem o nome dele, mas foi... 

Houve um Estevão. Porque foi a primeira vítima... Foi a primeira pessoa que eu tirei a vida. Sabe quem 

foi? Era um policial militar, em Minas Gerais, que teria assassinado um primo querido. E foi o início 
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da violência na minha vida. Até então eu era... Eu morava no interior, era oficial de justiça, minha 

mulher era escrivã do crime. Tinha uma vida tranquila. Fui fazer uma reintegração de posse no muni-

cípio do interior, e, naquela época, 1964, 1965, 1966, esse município era comandado pela esquerda. 

Lá, na época, era o Chicão que fazia essas invasões. Fui fazer a reintegração de posse e, lá, tive que 

usar força policial porque eles não queriam sair. Só que eu não sabia que por trás daqueles invasores 

tinham fazendeiros interessados. E um fazendeiro sentiu-se prejudicado e mandou me matar... É... Eu 

tinha esse primo que morreu e ele morreu no meu lugar. Era um plano de Deus para eu fazer alguma 

coisa. Mataram meu primo no meu lugar, imagina que coisa! Naquele momento tudo foi muito con-

turbado. A gente fica hoje meditando em tudo o que aconteceu... Eu fui para Iriri, junto com esse juiz, 

e, depois, chegando em casa o povo estava bem revoltado. Eu e meus irmãos ficamos revoltados 

também... Aquela coisa toda! Então um coronel me indagou e falou: ‟olha! Não mexe, não, que tem 

polícia no meio... Na época certa você vai à forra.” O capitão Pedro, coronel Pedro, falecido... Ele me 

chamava de garoto: ‟garoto, é... Tem uma fuga e chegou a hora de você vingar seu primo”.  E requi-

sitou ao juiz da época, Dr. José Magalhães Fernandes, que me colocasse à disposição dele para ir nessa 

diligência com a desculpa de que eu conhecia bem a região. Ali morreu o PM, morreu o bandido na 

verdade... Naquela época, morreu o assassino do meu primo que me substituiu em sua morte. Por isso 

que o meu Estevão, eu acho, que foi aquele PM. Nossa, estou confuso nesse momento. Sua pergunta. 

Ela me deixou confuso, pois matei muita gente. Você fazendo esta pergunta... Hum... Eu também... 

Agora que me vem à mente quem era o meu Estevão, porque foi ali que descambou pra coisa toda. 

Obrigado, você me ajudou a refletir.  

Espere... Embora eu tenha dito isso sobre o meu Estevão... Estevão foi a causa da mudança 

de Paulo, não é? Então este não foi meu Estevão, não. Aquele policial foi a minha porta de entrada 

na violência que foi através da morte desse PM. O meu Estevão foi, assim... Foi a última execução 

que eu fiz para o Regime Militar. O meu Estevão foi o Nestor Veras do PCB... Matei o Nestor Veras 

do PCB! Meu Estevão foi o Veras... Foi a última execução que fiz para o Regime Militar, em 1975, 

perto de Belo Horizonte. Estou disposto a encontrar o corpo dele junto com as autoridades compe-

tentes.  

Também acompanhei as mortes de trabalhadores rurais no Vale do Rio Doce e, talvez, seja 

importante falar até com a Maria Rita Kehl, comissionada da CNV, em outra ocasião. Podemos, sim, 

falar com ela porque, depois que eu achei que era um grande favor que esse coronel Pedro estava me 

fazendo, passados alguns meses eu recebi ordens lá do governo de Minas Gerais para pacificar a região 
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contestada entre Minas e o Espírito Santo. Nessa época, morreram 40 e tantas pessoas. Aí já foi a 

cobrança do favor do passado... Nós executamos lá, é... Líderes camponeses... É... Pistoleiros da 

época... Realmente foi uma limpeza não dos líderes camponeses, mas dos muitos pistoleiros... Lá era 

assim... Matava-se em Mantena e vinha pra São Francisco... Não se podia prender. Matava-se em São 

Francisco e ia pra Mantena... Não se podia prender porque era zona contestada. Então, a pistolagem 

era muito grande. Fernandinho, que era o cacique, o cacique do município, então, realmente sei alguma 

coisa daquela época e posso ajudar a esclarecer! 

A minha vivência, na época, era um tanto antagônica. Era do lado da extrema direita. A parte 

religiosa, no início, apoiou muito o golpe militar juntamente com grande parte da sociedade civil. 

Apoiou mesmo, sabe? Tanto a Igreja Católica, quanto os protestantes, apoiaram muito o golpe militar. 

Porque houve uma propaganda de contrainformação muito grande... Colocaram como se o nosso país 

tinha sido invadido pelo comunismo e que iria ser como Cuba. Havia muita especulação sobre o 

comunismo no Brasil. Portanto, a Igreja Católica e as igrejas protestantes se fecharam contra o comu-

nismo. Agora, estou fazendo um esforço de memória – como você disse – um grande esforço para 

me lembrar, porque tinha nas nossas reuniões do 38 DI... Era um padre e um pastor que iam, não 

sempre, mas de vez em quando (eu vou ter que conversar com Lira, conversar com outros para ver se 

posso fornecer essa informação para você). Mas é... A contribuição que eu posso dar para você é 

tentar descobrir e lembrar esses nomes ou ver com os colegas daquela época o nome desse pastor 

evangélico, desse padre que frequentavam as reuniões conosco. Nas reuniões que eu participava no 

DOI-CODI, do Rio de Janeiro, não me lembro de nenhum líder religioso. Aqui no Espírito Santo, 

sim. Esclarecemos mais... Nós tivemos, depois, isso já nos anos... No início dos anos de 1980 a gente 

recebia do SNI a determinação que... Tinha a festa da Penha e, na época, a gente fazia e acontecia... A 

gente distribuía panfletos de contrainformação ao denunciar a Igreja Católica – fazendo um monte de 

bagunça mesmo. E esses policiais dos quais eu te falei, que estão dispostos a falar, eles podem dar 

informações para vocês, depois, a respeito disso. Porque eles se lembram da contrainformação que a 

gente fazia na época: da sigla MACACA. Entendeu? Max para governador, Camilo e Camata para 

senadores. 

Bem, eu tive um trânsito muito grande pelo território nacional e, certamente, lembro-me do 

general Humberto de Souza Mello, comandante do II Exército que foi... Que frequentou a Igreja 

Batista de Vila Mariana em São Paulo segundo o que soube. Estou rindo agora, como antes... Sarcas-

ticamente, mas só de leve. Jesus me transformou. Eu não posso avaliar sobre... Sobre esse lado, não 
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tenho... Não tenho. Porque não parecia... Era... Era... Porque a grande realidade é que não só os ofi-

ciais, mas todo o mundo que era da cúpula e que tinha força, não... Não se deve... Não se falava... Eu 

nunca vi... A não ser que eu soubesse desses dois religiosos que falavam: ‟há eu sou protestante, eu 

sou isso, eu sou aquilo”. O Perdigão, por exemplo, ia à Igreja Católica... Cheguei a ir com ele algumas 

vezes na Igreja Católica e fui com ele em igrejas protestantes também. Vigilância... Então não tinha, 

eu não via a doutrina cristã no meio dos oficiais...  A não ser a propaganda contrária ao comunismo 

na qual crê que a Igreja, não é? É complicado... Isso era em todos... Isso era geral no meio militar, 

entendeu? Era geral. Mas, uma análise que penso... Tem pessoas que conviveram mais com o general 

Humberto de Souza Mello. Eu posso te ajudar a entender melhor, depois. Os movimentos desses 

generais do II Exército foram tão grandes que Ednardo, aquele sucedeu Humberto de Souza Mello, 

também atuou na Igreja Batista em Vila Mariana e pregou no púlpito de um pastor lá. Você até me 

lembrou que algumas falas deles saíam nos jornais dos dias seguintes aos discursos.  

Na capelania tinha o Roberto Pontuschka... E tinha, espera aí... Tinha um presbiteriano, não 

era? Bem, o Pontuschka era batista regular – ao que me lembro. Mas tinha um presbiteriano também, 

você não sabe o nome não? Tinha um que era da Igreja Presbiteriana também, que... Era da capelania. 

Não estou me lembrando de nada para dar outra contribuição.  Não convivi com o Pontuschka. Eu 

sei dele, mas não convivi não... A minha convivência era mais no Rio de Janeiro... Eu ia para São 

Paulo, mas somente às reuniões e para as missões. Já no Rio de Janeiro era mais a parte dos coronéis 

fortes, pois os generais quase já não mandavam mais. Os coronéis que mandavam, entendeu? Certo 

tempo, quando começou a se falar na abertura política, os coronéis que se aliaram porque eles tinham 

a tropa nas mãos... Os generais não tentavam monitorar, mais... Não tinha nem... Você chegava no 

lugar no complexo do SNI e os generais ficavam do lado de fora esperando... Eu não pensava muito 

em religião. Não sei se é porque, na época, não tinha nada, assim, de Deus na minha vida... Eu pedia 

pra coisa primeiro, pra Deus me proteger, mas, na ignorância, ria de crentes, fazia e acontecia, não é? 

Não aceitava, achava que era uma mentira, que aquilo era uma farsa. Acreditava em Deus, mas não 

acreditava em homem nenhum e nas religiões. Sobre padres, teve um fato... Eu era delegado do DOPS 

e tinha muita invasão aqui... Invasão... Caiu, então, que invadiram na região uma área que pertencia à 

diocese. Antes faziam as missas... Faziam as missas me “excomungando...”. Que eu era do Diabo e 

aquele negócio todo... Então, entraram nas terras deles e foram lá... Foram atrás de mim para eu poder 

agir! Eu falei: não! Vocês querem que... Vocês ficam me combatendo e, agora, querem me pedir favor 

para eu ir lá e tal! Querem que eu resolva? Eu deixei eles falarem... Mas disse: vocês vão lá longe e 
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denunciem em outro lugar, pois não vou ajudar vocês não! Mas tinha que ajudar. Mas, tinha que 

ajudar... Era festa de Santo Antônio... Fiquei rindo do padre, entendeu? Mas, isso era ignorância...  

O “vaso quebrou”. Rapaz, a gente, sem conhecer Deus, o homem natural é difícil de conseguir 

fazer as coisas certas. Ainda mais tendo o poder nas mãos. Eu tive poder sem ter condições morais 

de poder. Eu decidia: ah, esse aí vai morrer e esse aqui não vai... Era daquele jeito. Hoje em dia mesmo, 

antes de falar sobre meus pecados na ditadura militar, vi que tinha uma carga muito grande sobre 

mim... Depois que eu falei, porém... Sei que cumpri o que está na Palavra de Deus – confessar para 

Deus e para Sua igreja. Porque tenho comigo que confessei à igreja os meus pecados. Eu tirei um peso 

enorme de culpa que estava sobre os meus ombros... Acabou! Estou perdoado, não? Perdão. Sei que 

Deus me perdoou, mas sei também das consequências. 

Sobre as consequências... Sobre as minhas ações e sobre as consequências delas... Falei de 

Estevão e, aliás, falamos sobre Estevão. Se nós nos remetêssemos para outro personagem bíblico, um 

pouco mais problemático, seria Judas Iscariótes... E como a figura, a imagem desse tipo de relaciona-

mento estava presente no interior da polícia, dos militares... Tinha muita gente entregando um ao 

outro, e, perguntamo-nos sobre quem foi o Judas nessa história ou quais foram os ‟pequenos Judas...”. 

De que maneira isso se articula? Como a traição era uma constante e houve quem tenha morrido em 

função disso. Ah, como eu gostaria de falar! Não vou conseguir, no momento, dar nomes para você, 

mas houve muita traição. Houve pessoas... Ah, o Perly sabe que esses eram chamados de cachorros. 

Teve muita coisa errada... Teve muita gente que cedeu, mas hoje eu até falo para os caras, hoje não 

condeno, não, porque os caras naquela época faziam de tudo... Na tortura havia traição, na ameaça 

contra a família... Por causa dessas coisas as pessoas acabavam falando e passavam a ajudar os órgãos 

de informação. Teve uns que passaram a receber dinheiro... Alguns guerrilheiros passaram a receber 

e esse, com certeza, era traidor. Não vou te dar nomes agora para não parecer vulgar. São pessoas que 

hoje estão vagando por aí... Tem até uns que estão bem e têm alguns com cargos importantes no 

governo e tudo mais. É um passado que, sei lá, pra mim não merece nada... Esse não merece respeito. 

Porque refizeram suas vidas... Daí, se eu falar para você, vai sair na imprensa: ‟ah! Fulano se vendeu, 

se entregou no movimento e recebeu por isso”. Não tenho objetivos assim, eu acho, e não me sentiria 

bem nominando essas pessoas.   

É... Que, para além dos traidores, lembro-me em relação aos direitos humanos... Tanto a trai-

ção, quanto a tortura se referem às práticas deploráveis que havia no Regime. Esclareci no meu livro 

que não... Que nunca participei de tortura... Nunca fui torturador. Eu participei de execuções e de 
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atentados para colocar culpa na esquerda. Então, foi feito aquilo que eu disse antes, ou seja, o atentado 

ao Jornal ‟A Tribuna”. Fomos nós que fizemos para intimidar o Presidente da República que iria 

chegar aqui no dia seguinte... O diretor da Tribuna era um coronel do Exército Brasileiro. Teve tam-

bém um afogamento... Teve esse negócio do Jeveaux no qual eu não participei diretamente, mas con-

tribuí, certo? Neste, aqui, eu não estava... Fiz uma execução a mando do SNI, em Recife... Do Veras, 

lá em Belo Horizonte... Tinham as delegacias de furtos e roubos em vários lugares, não é? Lembro-

me do José Maria Cachimbinho... de Minas Gerais. Ah, a delegacia de furtos e roubos, em BH! De 

Minas Gerais tinha mesmo o Zé Maria Cachimbinho. Ele está aí... Forte. Ele é presidente do sindicato 

dos policiais de Minas Gerais... Zé Maria Cachimbinho, como era conhecido, agiu muito aqui no 

Espírito Santo também. E é bom lembrar do esquadrão da morte Le Cocq. Eu transitei por tudo e fiz 

várias execuções.  É... O Scuderie Le Cocq foi um dos braços armados da ditadura com ramificações 

em todos os estados brasileiros. Em São Paulo eu executei dois no Largo... Esqueci o nome... Lá em 

São Paulo foram dois, mas um deles foi morto na Avenida Angélica com a explosão do Estado de São 

Paulo. Fui eu, pessoalmente! Explodi o Estadão com um agente meu... No Rio de Janeiro teve mais 

missões...  Quero falar sobre a minha pessoa... As coisas que fiz, porque o que os outros fizeram... Eu 

acho que cada um vai começar a falar... Creio nisso! Muita gente vai poder falar... O Dr. Pablo, que é 

o coronel Paulo Malhães, que mora no Rio de Janeiro, deu uma entrevista para um repórter da Globo 

e, nessa oportunidade, ele assumiu que montou a Casa da Morte. Ele, inclusive, levou uma cobra para 

lá pra poder usar nos interrogatórios. E que dali só saiu uma pessoa viva. Uma mulher. Esqueci o 

nome dela. Ah, sim... Inês Etienne Romeu. Só ela! Quer dizer, isso confirma aquilo que eu venho 

falando das mortes lá na Casa da Morte.  Lá eram duas chefias: ele e o coronel Perdigão... E o com-

panheiro do Perdigão era um ‟delegado do Espírito Santo”. Por que ele falou ‟delegado do Espírito 

Santo”? Ora, ele não sabia o meu nome. Uma hora eu era o Stanislau Meirelles e outra hora o Dr. 

Reinaldo... Só sabia que ele (no caso, eu), era do Espírito Santo, entendeu? Nem Malhães sabia de 

mim de forma precisa. Eu não participei diretamente, mas via os corpos saindo dali pra serem jogados 

no Alto da Boa Vista. Deixe-me ver se consigo lembrar de mais coisas... Sim, o atentado em Angola 

foi feito... Bem, participei dele e citei recentemente uma pessoa que está viva... Que trabalha com 

efeitos especiais. Ele era da Globo, mas parece que está na Record agora... Esqueci o nome dele. Era 

dos efeitos especiais. Mas, no Rio de Janeiro tem o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Me lembrarei, 

depois. Mas citei e está vivo. Ele não desmentiu, porque não tem como desmentir! Depois vem, assim, 
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‟pô o Brasil não tinha como mandar um avião lá...”. Eu provei que tinha dois aviões, inclusive! Você 

pode ver os arquivos da Aeronáutica que, naquela época, os Estados Unidos forneceram dois aviões 

de longo alcance para o Brasil. Você pode pesquisar na Aeronáutica que você vai ver. O Marcelo tem 

esses levantamentos porque falei para ele e, na época, ele duvidou bastante. Ele foi pesquisar, confe-

riu... Estava certa a informação! E o atentado, de agora, tem uma pessoa, que é uma mulher, que estava 

lá ou que conhece alguém. Porque descrevi como é que foram feitas por lá as coisas e conferem com 

tudo o que aconteceu lá. Não estou sendo muito claro nas minhas palavras, pois estou muito nervoso. 

Muito tenso! Só quem esteve é que sabe o que aconteceu. E tem um procurador, não lembro o nome 

dele até hoje, mas vou lembrar oportunamente, que está aposentado... É lá do Rio de Janeiro. Esse 

procurador também era da equipe, pois nós estávamos em três pessoas com o apoio local. Quem nos 

apoiou foi um médico local... Tínhamos alguém lá que esteve, aqui, no Brasil quando teve um ataque 

comunista por meio do qual tomaram o governo pela primeira vez. Esse alguém, então, fugiu para o 

Brasil. Eu fui uma das pessoas que apoiou ele, aqui. Porque em Angola ele deu apoio logístico... Es-

perou-nos no lugar de aterrisagem do avião e nos levou até o local para fazer o atentado.  

Você está me perguntando sobre aquele guerrilheiro, Ivan Mota Dias, que você disse que era 

irmão de um pastor presbiteriano... Não me lembro da execução dele... Codinome Cabana... Você 

acha que ele foi executado na Casa da Morte? Talvez... O que acontecia no Rio de Janeiro, depois de 

algum tempo, a partir de 1973, era que os capturados eram incinerados... Foi todo mundo incinerado 

de 1973 em diante... Não se enterrava mais. Quando era uma morte de outra forma, simulava-se troca 

de tiro... Mas, desaparecimento? Não vai achar o corpo mais, pois todos foram incinerados. Dificil-

mente...  

 

“[...] tenho nomes que vou te dar”: o caso do Crematório de Vila Alpina 

 

Olha, Perly, acho que vou falar com o Leandro sobre aquele negócio de São Paulo! O que 

você acha, pode? Ah! Pode, não é? Então, São Paulo é o seguinte... São Paulo, deixa eu pegar aqui nas 

minhas coisas, pois tenho os nomes que vou te dar. Tenho um caderninho porque não guardei os 

nomes todos na memória ainda não. Lá em São Paulo, isso narrado por várias pessoas... Foi assumido 

um compromisso com a Comissão da Prefeitura porque eles chegaram a conversar com alguns dos 

informantes, mas foi feito um compromisso deles ficarem no anonimato e, inclusive, esse que tratou 
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direto comigo. Por isso, foi narrando o seguinte (e tinha dois homens, duas autoridades com ele): ‟que 

de 1970 a 1974, todos os desaparecidos políticos iam para o Cemitério de Perus como indigentes ou 

com os nomes trocados, mas mais como indigentes. A partir de 1974, todos os que estavam enterrados 

lá em Perus, é... Foram para o Crematório... E se ficou algum desaparecido pra trás (igual acharam 

naquela vala comum, tinha 1000 e poucos), foi um erro operacional, mas a ordem do Exército era a 

de tirar todos os restos mortais e levar pro Crematório”.  

Só para você entender, porque o Crematório foi feito por ideia do Exército Brasileiro. Seria lá 

em Perus. Isso é narrativa deles, dos meus informantes, porque eu mesmo não conhecia a história... 

Conferi na Prefeitura de São Paulo e eles disseram que era real a história do Crematório. Seria em 

Perus, mas como daria muita bandeira em um lugar distante sem boa razão, não justificaria um Cre-

matório lá em Perus (região “não nobre”). Daí que veio pra cá (lá em São Paulo), em Vila Alpina. Essa 

é a explicação dele na época, certo? De 1974 em diante, todos os corpos que eram sigilosamente 

incinerados ali, dos desaparecidos políticos, tornaram-se verdadeiramente sumidos no sentido de te-

rem sido de fato cremados. Os desaparecidos anteriores, porém, foram transferidos (a ossada foi 

transferida), para cá (em Vila Alpina), e, cremados definitivamente. Os desaparecidos políticos poste-

riores, desde 1970, todos eles foram para o Crematório de Vila Alpina. Daí veio a parte que interessa-

nos, pois que meus informantes começaram a dar os nomes. Sabe qual é o nome do Crematório de 

Vila Alpina? É Dr. Jayme Augusto Lopes. Sabe por quê? O superintendente do serviço funerário era 

Jayme Augusto Lopes... Esse Jayme Augusto Lopes, é... Entrava prefeito e saía, mas ele ocupava um 

cargo de primeiro escalão mantido porque o Exército o sustentava lá. Isto porque ele era o homem 

de confiança para o Exército Brasileiro... Foi colocado ali para essa confidencial missão. Com isso, 

passava-se a Prefeitura e esse tal tinha condições de continuar lá. E foi real. Só deixou quando morreu. 

Morreu há um tempo, eu acho. Mas foi o superintendente até o fim. Tanto é que, por isso, o crema-

tório agora tem o nome dele – Dr. Jayme Augusto Lopes. Ele foi mantido pelo Exército esse tempo 

todo. Ele tinha relação direta com o Harry Shibata (médico legista da ditadura militar), e, a prova da 

relação direta dele com o Shibata, que eles são os que lideravam, é que o filho do Shibata era funcio-

nário dá superintendência do Crematório de Vila Alpina juntamente com o filho do Romeu Tuma. A 

prova da ligação deles está evidente... Meus informantes me disseram tudo isso para que pudesse 

retransmitir às comissões da verdade... Daí quis saber os nomes, e tudo mais, e, então falei: ‟olha, as 

comissões têm que pesquisar, pois estou dando apenas os caminhos...”. É... Quem ajudava o Jayme, 

o Jayme, era o superintendente e tinha um chefe de gabinete com o nome, eu acho, de Rubenan ou 
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Rubens, da Costa, não me lembro... Não consta aqui... Esse, daqui, você deveria manter em sigilo 

durante este ano pelo menos (isso não deve sair daqui, por enquanto, senão vai atrair pessoas à você). 

Tem dois servidores que estão aposentados... Um deles, pelo menos, eu tenho certeza de que está 

aposentado – que é o Fernando Guilherme (vulgo Fernando Português). Este, que está aposentado, 

foi o chefe de manutenção do forno... Ele é quem nós achamos que vai falar... E mais um outro que 

não se sabe se está mesmo aposentado ou se está ainda trabalhando... Dei esses dois nomes, lá, na 

Prefeitura e eles estão pesquisando pra poder averiguar. Como que era o esquema? O delegado Alcides 

Cintra Bueno, que era conhecido como Porquinho, era o cara do... Que ficava no DOPS, não voltava 

para a casa não... Ele morava no DOPS e era um cara altamente religioso, católico, fazia uma série de 

rituais... Tinha ligação com os padres que entregavam os outros, ou seja, com os padres da ‟cagueta-

gem”. Ele, o Porquinho, tinha relação com os padres que deduravam aquele pessoal da esquerda. O 

Porquinho tinha sempre as informações de dentro da Igreja Católica. Por isso, esse Porquinho... Que, 

que ele fazia? Ele – colocado pelo Exército também – era o homem de confiança, aliás, um dos ho-

mens de confiança do Exército. Devido a isso que esse esquema do Crematório de Vila Alpina nunca 

apareceu, Leandro e Perly, pois era esse Porquinho, Dr. Jayme, bem como esse Rubens da Costa 

(chefe de gabinete do Jayme Augusto Lopes). E ninguém mais sabia de nada! Se a gente não conse-

guisse esse importante encontro e essa pessoa anônima, que não quer ser identificada, não quisesse 

aparecer e falar, não iríamos saber nunca sobre esse esquema do Exército. Iríamos ficar procurando 

os corpos de São Paulo pelo resto da vida e não conseguiríamos achar porque foram incinerados. 

Estamos falando, aqui, esclarecendo, sobre 25 ou 30 corpos que foram cremados por lá. E ele, meu 

informante, deu a pista certa... Agora, cabe à Comissão Nacional da Verdade cair em cima desses dois 

que mencionei e conferir todas as informações que estou dando...  

Eu acho que meus informantes têm conteúdo, pois eles não tão falando assim: ‟ah, foi tudo 

incinerado!”. Eles estão dando-nos as informações sobre quem eram os agentes – os três diretamente 

ligados ao esquema. Os dois generais que você mencionou, Leandro... Humberto de Souza Mello e 

Ednardo eram da época e certamente tinham conhecimento de tudo isso. Os dois generais linhas-

duras são da época... Esperei para perguntar pra saber se eles, meus informantes, falariam logo... 

Agora, essas diligências aqui não foram de graça, não. A minha exposição diante desse pessoal pode 

custar muito... Para você ter uma ideia, é igual estava falando, pra conversar comigo eu tinha que sair 

do hotel, olhar primeiro, levantar... Tive que procurar um gravador... Não tenho nada. Eles disseram: 
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‟oh! nós estamos te ajudando não é porque! Não tem o porquê, nós estamos dando essa informação 

porque nós estamos vendo que você está com interesse”. Pra você ter uma ideia, sabe quanto a Pre-

feitura me deu pra eu me virar em São Paulo? Deu uma quantia ínfima de R$ 250,00... Acredita? Não 

tem dinheiro, não tem nenhuma troca comigo, entendeu? Hoje o que eu ganho... Esse meu amigo 

perguntou, assim: ‟Cláudio, o que você está ganhando com isso, rapaz? Você está velho... Fica quie-

tinho lá no Espírito Santo, na sua casa lá, rapaz!”. Eu falei: ‟não! Eu tenho um compromisso com 

Deus de enxergar e saber de tudo.” Entendeu? Essa que é a minha história. E eles estão falando e eu 

estou acreditando... Um dos comissionados de São Paulo perguntou, assim: ‟Cláudio, você está acre-

ditando?”. Estou acreditando, porque eles me deram dois dados, e nomes, aqui, que sei carregar con-

teúdos... Mas, deve-se buscar se os caras estão vivos... Eles precisam falar. Se falavam que estava todo 

mundo morto... Penso que não, pois temos dois vivos que tem de ser ouvidos. Eu acho assim... Agora, 

se demorar fica difícil. Pode vir com a Comissão Nacional da Verdade e a gente vai atrás desses dois, 

aqui... Eu sei dialogar, rapaz. 

Lembro-me do caso da usina, em uma das primeiras diligências que nós estávamos... Éramos 

eu, o delegado federal e mais uma equipe da Polícia Federal – o Marcelo Rezende, o Marcelo Neri e 

um advogado famoso de Brasília que o Marcelo levou. Quando cheguei tinha um velhinho preto lá, 

escuro, e, então, aproximei-me conversando com o cara... E eu falei: ‟rapaz, que tristeza ver tudo 

abandonado na casa, tudo caindo...”. Comentei: é nada, foi desapropriado, não é? Ele falou: ‟É 

mesmo... O rapaz que vivia aqui... Você vê os homens do Exército, aqui, e as festas que se tinha aqui?”. 

O cara começou a falar tudinho... Depois, o Marcelo faz uma pergunta direta pra ele e o cara respon-

deu: ‟não, não sei de nada não!”. Acabou, quer dizer, eu estava tirando o cara na manha, entendeu? 

Tem que tirar na manha. Embora esses dois, aqui, acho que se chegarem para conversar com eles vão 

ouvir: ‟olha, não temos nada com vocês, vamos...”. Mas, se chamar os caras... Se sentarem juntos na 

manha... Se levarem os caras lá pra um montão de pessoas fazendo perguntas, eles não vão responder... 

Por isso digo que toda diligência, eu acho, tem que ser feita com inteligência. Ir, localizar... Ter uma 

conversa com esses dois... É igual o policial que foi preso... Que eu te falei... O japonês... Conversei 

com ele e ele, por sua vez, falou: ‟Não! Na hora que quiser eu falo com você sobre tudo...”. Vai 

esclarecer, a convivência do Dr. Flávio aqui e as diligências que participou... As idas em Campos, na 

usina também vai deixar tudo claro... São coisas que se referem ao meu compromisso com Deus e são 

sem nenhum interesse econômico ou financeiro propriamente dito. Você vê... Fizemos a viagem para 
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São Paulo... Foram de R$ 250,00 só para a comida. Não ganho mais nada... No Brasil nós temos um 

sistema bastante diferente em relação ao da África do Sul... A gente, no Brasil, não tem nenhuma 

recompensa se não for a de contribuir com a democracia, com as informações... E eu tenho contribu-

ído com muita paciência e, inclusive, correndo os riscos que corro. Basicamente isso. 

Eu fui intimado pela Procuradoria da República, no dia 23, e, naturalmente, pode ser que eles 

queiram me processar por alguns nomes desses que eu tenha esclarecido, entendeu? Porque na con-

cepção jurídica deles, esses são crimes permanentes! Eu não sei se é isso, mas sei que na intimação... 

É aquela mesma... E pela mesma equipe que veio aqui no ano passado, a qual está retornando agora. 

O oficial de justiça que esteve aqui conhece todas as coisas porque é de Barra de São Francisco... Não 

sei se é Sebastião o nome dele, mas é isso mesmo... Hoje eu não tenho receio mais de punição, porque 

eu quero estar bem com Deus. Se estou bem com Deus, estou bem com o resto todo, não é? Minha 

família está distante dos caminhos do Senhor ainda, mas estou conseguindo, devagar, trazer todos 

para o caminho bom... Graças a Deus meus filhos nunca, não tiveram nada... Graças a Deus nenhum 

deles quis “ser polícia...”. Na medida do possível vou ensinando, mas tá tudo sobre a mesa...  

Sobre o caso de São Paulo, nós ficamos parados aqui... Eles vão localizar essas duas pessoas 

importantes que mencionei para vocês. Eles falaram da dificuldade de ter informações lá da superin-

tendência daqui... Eles disseram que demoram para pedir... Dificultam mesmo. Pediram uma infor-

mação sobre esse Rubens da Costa e disseram que levou dois meses pra eles informarem. Por isso eu 

falei com eles: olhem, se quiserem estou aqui... Vocês chegaram de fora e nós vamos atrás desses caras 

sem ser oficialmente... O cara falou... Leva tudo certinho e já se transcreve... Toma-se o depoimento 

deles... Coloquei-me à disposição para realizar as diligências mesmo que em caráter extraoficial. 

 

O Comando de Caça aos Comunistas, CCC 

 

Bem, falando sobre outra temática, mas obviamente relacionada com o período... Pelos relatos 

históricos, a sociedade civil esteve em divergência em torno das ideologias que se tinha naquela época. 

Nós tínhamos algumas organizações paramilitares, CCC – Comando de Caça aos Comunistas, que 

tiveram uma atuação também dentro das dependências do Mackenzie por exemplo. Posso dizer que 

o CCC usava um armamento tão bom quanto das próprias Forças Armadas, mas isso se sabe, inclusive, 
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porque eles emprestavam para a polícia de São Paulo os melhores armamentos. Nós mesmos chega-

mos a pegar armas emprestadas com o CCC, entendeu? Até metralhadoras... A polícia civil tinha pou-

cas metralhadoras, mas eles tinham aos montes. Foram, segundo eles, trazidas da América do Norte... 

Eu soube pelo próprio Careca que aquelas armas eram da América do Norte e que vinham pelo pa-

trocínio dos Estados Unidos. A minha atuação era muito, muito, muito discreta... Tranquila e tal... O 

pessoal da esquerda não me conhecia, não conhecia, porque nunca estive nas prisões, nunca estive. 

Nunca torturei. Você sabe que o SNI montou um serviço de primeira qualidade e compartimentado, 

mesmo... Informação completa ninguém tinha, pois ele centralizava tudo e sempre... Por exemplo, o 

CENIMAR não sabia de nada, sabia alguma coisa... O CISA nada sabia... O Serviço de Informação 

da Polícia Federal muito menos sabia e não tinha nenhuma credibilidade. O SNI é que tinha tudo. 

Quer dizer, o Exército Brasileiro... SNI quer dizer Exército! SNI tinha tudo. A grande verdade é que 

o país era um quartel. Porque você vê... Aqui... Em que lugar nós nos reuníamos? Ora, no 38 DI. 

Todos das organizações civis eram no SNI que se reuniam, ou seja, eram no quartel do 38. Uma vez, 

uma por mês, onde se reuniam? No quartel da PE. Então, tudo era no Exército... Quer dizer, a infor-

mação era militar. Um coronel foi ouvido na Comissão Nacional da Verdade e disse que quem tinha 

que se sentar naquela posição era o Exército... Quer saber? Concordo. É o Exército mesmo que tem 

que ser ouvido. Eles apenas obedeceram. Foram ordens que não deveriam ser descumpridas e, por 

isso, foram e acataram-nas. O Exército Brasileiro estava mandando, entendeu? Creio que, hoje, as 

Forças Armadas têm que sentar naquele banco da Comissão Nacional da Verdade e dizer que erraram 

ao pedirem desculpas à nação. Eles tinham que assumir que foi um período de exceção, que comete-

ram erros e que passaram a pedir perdão à nação. Não deve acontecer futuramente aquilo que houve 

no passado. Acho que as Forças Armadas têm que tomar essa postura, mas, na contrapartida, ficam 

negando que não teve nada... Que não teve. Teve, sim. Está aí provado. Mais do que provado.  

A respeito do SNI, obviamente conheci o coronel Walter Faustini. Ele era presbiteriano e 

ocupava um cargo fundamental no aparato informativo-repressivo. Mas, não tive ligação com as coisas 

dele não, apenas sei quem é. A convivência com pessoas que deram as suas vidas pelo Regime Militar 

foi intensa.... Meu chefe era, porém, o coronel Perdigão – que tornou-se conhecido como o Dr. Flávio. 

E, é claro, o Vieira com o qual a gente fazia uma ligação e tinha ligações... Fiz várias reuniões com os 

comandantes daquela 1ª Região Militar, ali, no Rio de Janeiro. Era num lugar público chamado Angu 

do Gomes (um restaurante que chamava Angu do Gomes). O dono deste restaurante deu uma entre-

vista na mídia dizendo que realmente o Claudinho se reunia ali no Angu do Gomes com os coronéis. 
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Ele disse também que não sabia o porquê, mas que ele tinha – nós tínhamos – reuniões periódicas, 

entendeu? O coronel Brilhante Ustra esteve lá, o coronel Malhães, o coronel Perdigão do qual já falei 

e outros tantos. Sabe por que eles não davam os nomes? Porque eram, obviamente, codinomes dife-

rentes... Cada militar também tinha um nome diferente em relação ao verdadeiro. Aquelas reuniões 

eram mensais e determinavam as próximas missões... Combinávamos: vamos fazer isso, vamos fazer 

aquilo... Depois acabava cada um para o seu próprio canto. Agora, quem me convidava (quem me 

dava ordens), direto, para as missões era o coronel Perdigão. Eu fui muito preservado, pois os outros 

não sabiam de mim, do que eu estava fazendo ou eu deixava de fazer. Assim eram todos os agentes 

do Regime Militar. Era desse jeito! Não era só comigo, não. Cada um sabia uma parte. 

Ouvi dizer das audiências públicas realizadas aqui no Espírito Santo. Você, Leandro, partici-

pou com a presença de Perly e de Anivaldo Padilha – entre outros. Sobre esse caso do padre Waldir, 

não acompanhei! Como te falei anteriormente, a parte religiosa aqui era bem difícil, mas... Eu não me 

ligava em nada... Tinha a Igreja Católica como inimiga... Tinha a Igreja como inimiga frontal. A Igreja 

e a pregação eram inimigos fortes. Inclusive, as missões que a gente recebia eram para, entre outras 

coisas, para denegrir a imagem da Igreja, entendeu? Então era isso. Nem me lembro de muita gente.  

As armas que usava? A gente usava a estratégia que foi trazida por alguns técnicos estrangeiros 

naquele contexto de Guerra Fria. Por exemplo, houve uma reunião lá no Hotel Glória na qual decidi-

mos fazer e usar as mesmas estratégias da esquerda por meio de uma série de atentados para poder 

desviar a atenção para a esquerda. Nós estávamos usando a própria estratégia da esquerda para poder 

atingi-los, certo o raciocínio? Seria essa a arma que estava sendo usada ali no Regime Militar. Para 

trazer a opinião pública contra a esquerda, porque eles estavam muito ativos, nós precisávamos criar 

atentados e atribuí-los aos guerrilheiros... Estávamos caminhando para uma abertura e os linhas-duras, 

através de nós, agentes, provocaram atentados para difamar a esquerda... Só que, feliz ou infelizmente, 

o tiro saiu pela culatra. Acabamos cometendo muitos erros. O mais clássico foi o caso do Riocentro. 

Eu participei de tudo aquilo. A bomba... Ah, a bomba... Aquela bomba explodiu no colo do sargento 

Guilherme Pereira do Rosário (sargento Rosário), e, por causa disso, trouxe muita tristeza para nós... 

Planos frustrados! Caímos no descrédito. A prova disso é que foi a primeira vez que o coronel Perdi-

gão apareceu no cenário porque, até então, ele passava sossegadamente batido.  
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O “apocalipse”: visões e versões de um fim etéreo?  

 

Agora vindo para o contexto atual.... A vida que levo, hoje, a vida de servir a Deus, atualmente, 

refere-se a um novo momento em minha história. Faço a revisão de tudo o que aconteceu e peço 

perdão à nação e às famílias dos assassinados. Percebi uma estratégia de Satanás, mesmo. O que foi 

essa estratégia? Plantar o caos que ele plantou e, depois, aparecer com uma solução... Como se fosse 

um antídoto. Porque você vê o exemplo do governo americano? Ele promoveu a revolução de 1964, 

através do general Golbery, e, posteriormente, ele mesmo também a partir do presidente Jimmy Carter 

ajudou na abertura política. Por isso, o general Golbery passou a ser considerado traidor. Aí está... 

Acho que respondi mais ou menos o que o Diabo faz no meio de uma ditadura... Não somente no 

nosso país, mas, igualmente, no mundo inteiro.  Você percebe, agora, nos nossos dias, o que está 

acontecendo no Egito? Têm ocorrido muitas mortes. Mas, o que nós temos que fazer? Eu servi ao 

inimigo por muito tempo e, agora, não sirvo ao homem mais... Eu sirvo a Deus e, no serviço de Deus, 

comecei a enxergar as coisas e os meus olhos se abriram para a realidade. Comecei a ter uma visão 

espiritual do mundo e, hoje, tenho certeza e sei que o mal está sempre aqui, mas que, no final, o bem 

vai prevalecer sobre ele. Sabemos que, em um dia glorioso, a igreja composta pelos salvos de todos os 

lugares vai ser resgatada e as coisas vão se tornar novas. Enquanto o homem estiver aqui, enquanto 

os descendentes de Adão, enquanto os descendentes de Caim, com tantos pecados, nós vamos conti-

nuar sempre errando... A índole do ser humano é, por natureza, má. Nós vimos isso através de toda 

história da humanidade. Não foi num período específico: ‟ah, foi no ano de 1964, na ditadura militar, 

nós vimos o mal...”. Nós sabemos que o mal precisa de seus agentes. Fui agente do mal, pois cometi 

muitos pecados. Até hoje o que se fez, naquela época, de desaparecer corpos, não é novidade... Está 

desaparecendo todos os dias mesmo em um regime chamado democrático. Dezenas de pessoas so-

mem por razões diferentes. A tortura não foi punida, mas continua sendo praticada pelas polícias e 

nos presídios. Por quê? Não tem uma razão. Alguns dizem: ‟ah, nós vamos consertar...”. O pior, 

muitas vezes, são os companheiros da época: ‟acorda! Não adianta, porque essa sua luta não vai con-

sertar nada...”. Eu falei: se cada um de nós pensar que não vai consertar e não vai fazer nada, só vai 

piorar, pois nós temos que fazer a nossa parte... Cada um na sua... Na medida do possível lutando pelo 

bem, lutando pela verdade, lutando pela Palavra, não é? É isso que fico tentando fazer e, se Deus me 

der forças, vou continuar enquanto Ele permitir.  
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Eu agradeço por essa oportunidade. Gostei da oportunidade de poder falar para você sobre as 

coisas que sei e que fiz. Gosto de falar das que fiz na primeira pessoa: eu. Porque quando eu começo 

a falar: fulano fez isso, fulano fez aquilo... Acho que cada um deve carregar a sua cruz. 
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RESENHA: 

BARROS FILHO, Clóvis de; KARNAL, Leandro. Felicidade ou Morte. 

Campinas: Papirus, 2016. 

 
 

David Rodrigues Silva Neves* 

 

 
elicidade. Seria impossível precisar o quanto de tinta já se gastou em torno dessa 

ideia. Se a felicidade, parafraseando o poema, bandeira da inconfidência, de Cecilia 

Meireles seja algo que: Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda1, 

O que deveríamos supor para explicarmos e entendermos tal conceito? O que se configura como 

felicidade? É possível ter uma felicidade plena, parcial ou completa, levando em conta a forma de vida 

da qual nos é dada e colocada?  A partir dessas observações, e de outras, tão complexas, Clovis de 

Barros2 e Leandro Karnal3, se embrenham nos caminhos da História e da Filosofia, para tentar esta-

belecer uma explicação plausível sobre o que viria ser a felicidade que se tanto falou e ainda se fala. 

De forma didática, mas não menos complicada, tentam dar um norte, ou sul, dentro de um universo 

denso se não complexo. Usando de muitas reflexões filosóficas e também da aspereza advinda pelo 

campo da história propriamente dita e vivida, os autores estabelecem uma linha, mas não reta, sobre 

como esse conceito tão amplo e às vezes colocado de forma tão limitado, se caracterizou durante os 

vários momentos nas mais variadas épocas.  A partir de um diálogo argumentativo, Karnal e Clóvis 

discorrem sobre alguns temas chaves que dão nomes os capítulos da obra. São eles: O vazio da felici-

dade; ser feliz ou ser livre? A infelicidade do outro; felicidade no amor e a felicidade aqui e agora. 

Apesar dos temas estarem de certa forma acoplados, trazendo em si, uma ligação complementar co-

nhecimental, em virtude da problemática introduzida pelos autores, é possível detectar algumas parti-

cularidades em relação à periodização e o próprio entendimento que os humanos, em determinadas 

épocas, guardaram sobre o termo felicidade. 

                                                             
* Doutorando em História Cultural pelo programa de Pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
São Paulo. E-mail: davirodrigues761@hotmail.com 
1 Romance XXIV ou da Bandeira da Inconfidência. Ver em: MEIRELES, Cecília. Romanceiros da inconfidência. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Aguilar, 1977. 
2 Professor de Ética da ECA-USP. 
3 Professor de História da América da UNICAMP. 
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   A eterna busca pela felicidade. Essa frase resumiria não somete os ditames de algumas soci-

edades, como a nossa, mas também explicaria cabalmente o eixo central do livro. A eterna procura 

por algo que sempre nos faltará. É exatamente dessa forma que as ideias de Clóvis de Barros e Leandro 

Karnal se debatem com relação ao conceito felicidade, seja em determinadas épocas (antiguidade, 

idade média e moderna até a nossa contemporaneidade), seja com pensadores pontuais como Aristó-

teles, Nietzsche, Rubem Alves e outros. Apesar da conversa reflexiva sobre o tema, os autores, brin-

cam de forma precisa e sucinta, com as diversas temporalidades históricas. Mesmo com uma enorme 

abordagem erudita, que muitos podem devanear eternamente (e isso se encaixa positivamente) a marca 

registrada, que até os mesmos “filósofos” estabelecem um guia entre os diversos momentos passados 

com nossa cotidianidade. Afinal, debater um tema tão perplexo como a felicidade, faz como que a 

todo o tempo os leitores participem com suas próprias concepções pessoais. Esse é e um dos méritos 

do livro. A interligação entre os densos conceitos com a as diversas visões existentes. Dentre os vários 

temas retomados pelos autores, na grandiosa esfera “do ser feliz”, três correntes despertam o interesse. 

São elas: a busca interminável da felicidade; a felicidade perante um mundo de caos e diversas contra-

dições e por fim a felicidade como um bem em eterna transformação. Primeiramente, ao dialogarem 

sobre a felicidade idealizada, Leandro Karnal e Clovis de Barros apontam para uma direção que sempre 

permeia, não só as grandes filosofias, como a de Schopenhauer, bem como a que vivemos atualmente 

dentro de um modelo consumista. A felicidade sempre perseguida. Nesse ponto, os autores chegam a 

considerar que a felicidade plena, assim como idealizamos, nunca estará a nosso alcance. A felicidade 

como realização completa dos desejos jamais será alcançada. Esse fato leva a uma dinâmica da própria 

infelicidade. Exatamente nesse tópico que adentramos ao que foi destacado no segundo item: o que 

será dessa felicidade nesse mundo de caos? Posso citar aqui os conceitos promulgados por Aristóteles, 

na Ética4 e também nas passagens clássicas de Diógenes5. O mundo humano como o conhecemos, 

mesmo que parcialmente, é marcado por contradições que a todo o tempo nos coloca à prova (plura-

lidades culturais, sexuais, ideológicas, afetivas etc..). Somados a essas caraterísticas, importantes para a 

diversidade humana, temos o racismo, o simplismo, o binarismo a discriminação, a segregação. Esses 

últimos, por sua carga de extrema violência e brutalidade, acirram ainda mais os projetos de felicidades 

estipulados por cada um dos indivíduos ou mesmo dos grupos sociais que se identificam com certos 

padrões ou regras do bem viver. Nesse plano, fica ainda mais difusa a ideia de nunca encontrar a 

                                                             
4 ARISTÓTELES. Vida e Obra. Coleção Os pensadores. São Paulo: Círculo do Livro, 1997. 
5 O mendigo que vivia em um barril na Atenas clássica. 
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felicidade idealizada. Se somos seres humanos espremidos pela cultura e pela natureza, e isso os auto-

res chegam a dizer que os animais não são infelizes pela sua própria natureza, as escolhas, as vontades, 

os planos de vida e outros demais pressupostos que aumentam nossa felicidade do “ser” e do “Ter”, 

nos coloca em profundos choques e até traumas. Pegando um link como nossa época, pelas comple-

xidades da revolução sexual e principalmente das abruptas mudanças tecnológicas, que alteraram a 

forma de interação social drasticamente, é possível compreendermos quanto um psicólogo (pela tera-

pia), psiquiatra (pela solução rápida dos remédios, mas não somente) detêm um sinal de prestigio, bem 

como viram suas receitas aumentarem substancialmente. Tendo em vista o vácuo, vazio ou mesmo a 

liquidez contemporânea, podemos avaliar o quanto preciso entender e até mesmo gostar do mundo 

que vivemos. Como destacou Clóvis de Barros: “precisamos ser felizes de segunda a sexta e não so-

mente após no Happy hour que abre o final de semana”. Aqui, fica uma grande uma lição deixada 

pelos autores: entender para não sofrer excessivamente. Nossa felicidade depende da forma como 

aceitamos ou não nosso convívio social. O último ponto que destacado, de certa forma sugere um 

aprofundamento dos temas levantados nos capítulos iniciais da obra. A relatividade do termo felici-

dade dentro de algumas épocas históricas, como a escravidão (o escravo é feliz?) e mesmo em nossa 

época, advinda das grandes brutalidade e genocídios promulgados pelo século XX, na qual o consumo 

nos maquia domina e aliena as percepções do que viria ser uma felicidade necessária, nos abre um 

precedente de intensas reformulações e reflexão sobre um ideal de felicidade. No entanto, um fator 

predominante transcendi a opinião dos autores nessa parte final do livro. Precisamos ampliar nossos 

leques interpretativos sobre os grandes projetos de felicidades que os são apresentados. Assim, quando 

Clovis de Barros e Leandro Karnal lançam mão das diversas visões de mundo, contidas em várias 

épocas históricas, utilizando-se de grandes pensadores e literatos, o conceito de felicidade, entre o 

pensado e desejado versus a reflexão filosófica do termo, sai de uma dimensão dogmática para uma 

vertente analítica nos planos abstratos e principalmente, sentimentais. Nas ultimas páginas Leandro 

Karnal chega mesmo a perguntar aos leitores se eles se sentiram mais felizes, após todo desenrolar da 

obra. Seria difícil aferir uma estatística sobre tal questionamento, mesmo pensando, particularmente, 

que essa questão trata-se mais de uma boa provocação, com o objetivo de instigar quem os acompa-

nhou nessas poucas páginas, do que propriamente estabelecer uma base teórica sobre o assunto. Le-

andro Karnal e Clóvis de Barros são intelectuais que figuram em nosso momento, seja intelectual 

como midiático. Os dois, assim como Mario Sergio Cortela e outros que agora que não vou me recor-

dar, desenvolvem papeis impares tanto na propagação de novas modalidades pedagógicas, ligadas ao 
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aprendizado cientifico, como também na expansão do campo das ciências da humanidade para o 

grande público, que agora passa a se interessar ainda mais por temas como a própria felicidade, dentro 

dimensão filosófica e cientifica. Quem sabe, a melhor forma de encerrar todos esses debates sobre as 

várias facetas do que entendemos sobre a felicidade já tenha sido dita por Bertold Brecht há tempos: 

“De todas as coisas certas, a mais certa é a dúvida”. Com isso, a felicidade nos interessa mais, e nos 

abre mais possibilidades de aprendizado e reflexão sobre ela, pela sua falta do que pela sua existência. 
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RESENHA: 

ALMEIDA, Francisco Eduardo Alves de. Os Gigantes da Estratégia 

Naval: Alfred Thayer Mahan e Hebert William Richmond. Curitiba: 

Editora Prismas, 2015. 

 
 

Leonardo Montanholi dos Santos* 

 

 
s Gigantes da Estratégia Naval: Alfred Thayer Mahan e Hebert William 

Richmond” derivou da dissertação de mestrado em História Comparada, 

defendida por Francisco Eduardo Alves de Almeida, Historiador Militar 

especializado em questões marítimas, que vem se empenhando em mudar a feição desse ramo da 

matéria, ao não ficar afeito apenas a parte factual, e se enveredar também pelos caminhos tortuosos 

da análise metodológica de aspectos sociais e geopolíticos. 

 Nesse livro, o Autor compara nas suas duas partes, respectivamente, as trajetórias de vida de 

Alfred Thayer Mahan e Hebert William Richmond, e como essas  influenciaram a formulação das suas 

teorias sobre o “comando do mar” e o exercício do Poder Marítimo, que, por sua vez, serviram de 

lastro teórico para o domínio e segurança do Império Britânico sobre as rotas marítimas e suas colô-

nias, bem como para a efetivação da política de segurança e supremacia continental dos Estados Uni-

dos da América (EUA) sobre os seus vizinhos americanos e países asiáticos, determinadas pelo “Des-

tino Manifesto” e pela “Doutrina Monroe”. 

No capítulo um da primeira parte, o Autor traz o perfil de Alfred Thayer Mahan, caracteri-

zando-o como um oficial da Marinha Americana, cristão protestante fervoroso, que não tinha apreço 

pelo exercício das suas funções no mar. No entanto, apresentou-o como um profícuo professor de 

Estratégia e História Naval do Naval War College, que se destacou pelas conferências em que preconi-

zava a aplicação atual de táticas utilizadas pelo Almirante Nelson nas guerras napoleônicas, apesar do 

avanço tecnológico que aposentou as navegações a vela. 

A partir dessas conferências, Mahan efetuou pesquisas que originaram a sua vasta bibliografia 

de análise da História Naval Britânica entre os Séculos XVII e XIX e Americana dos Séculos XVIII e 

                                                             
* Mestre em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada do Instituto de História da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC-IH-UFRJ). E-mail: leonardomontanholi@yahoo.com.br. 

“O 
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XIX, predominantemente, como base para a formulação da sua teoria sobre o Poder Marítimo: The 

Influence Power upon History, 1660-1783 (1890); The Influence of Sea Power upon French Revolution and Empire 

(1892); The Life of Nelson: the embodiment of the Sea Power of Great Britain (1897); The interest of America in 

Sea Power, Present and Future (1897); Lessons of War with Spain (1899-1900); The problem of Asia and its effect 

upon international Policies (1899-1900); The Story of War in South Africa 1899-1900 (1899-1900); Types of 

Naval Officers, drawn from History of British Navy (1901); Retrospect and Prospect: Studies in International Rela-

tions, Naval and Political (1902); The Sea Power in its relations to the war of 1812 (1903); Some Neglected Aspect 

of War (1907); From Sail to Steam (1907); Naval Administration and Warfare (1908); The Harvest within: 

thoughts on the life of Chistian (1909); The Interest of America in International Conditions (1910); Naval Strategy 

compared and contrasted with the principles and the practice of military operations on land  (1911); Armaments and 

Arbitration (1912); Major Navies in the War of American Independence (1913). 

No capítulo dois da segunda parte, o Autor apresenta a teoria de Mahan sobre o Poder Marí-

timo, preconizando a utilização do método histórico comparado, e destacando as principais influências 

intelectuais na sua formulação: Dennis Hart Mahan, seu pai, e professor de engenharia da Academia 

Militar de West Point; Antoine Henri Jomini, teórico militar suíço, que formulou sua teoria da guerra, 

com base nas campanhas militares napoleônicas; Stephen Bleeker Luce, oficial da Marinha dos EUA, 

fundador da Naval War College e do Instituto Naval dos EUA, e estudioso da guerra naval. 

No mesmo capítulo, o Autor enumera os elementos do Poder Marítimo: Posição geográfica; 

Conformação física; Extensão do território; Tamanho da população; Caráter nacional; e Caráter do 

governo. 

No Capítulo três da primeira parte, o Autor compila as considerações de política externa e 

estratégicas desenvolvidas por Mahan, de forma esparsa, em toda a sua obra, e inicia trazendo a defi-

nição de “controle do mar” ou “comando do mar” como “uma condição estratégica, obtida por uma 

superioridade naval por meio da força ou por meio da ameaça do uso da força”1, a ser obtida por meio 

da “batalha decisiva”, que é” a eliminação total da esquadra adversária”2, com o objetivo de obter o 

Poder Marítimo, ou seja, controlar o comércio marítimo contra a atuação de nações concorrentes. 

A partir daí o Alves de Almeida enumera, e lança mão de exemplos históricos da Grã-Bretanha 

e dos EUA, para definir os quatro princípios fundamentais para a obtenção do “controle do mar”: a 

                                                             
1 ALMEIDA, Francisco Eduardo Alves de. Os Gigantes da Estratégia Naval: Alfred Thayer Mahan e Hebert William Richmond. 
Curitiba: Editora Prismas, 2015, p. 119. 
2 Ibidem, p. 120. 
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concentração de forças, uma posição central em relação às forças inimigas, pontos de operação a partir 

de linhas interiores, e a posse de boas linhas de comunicação, posições e bases de apoio. 

Mahan preconizava que para os EUA se desenvolverem como o Império Britânico, deveriam 

ter uma indústria pujante, uma poderosa Marinha Mercante, e colônias para trocas comerciais e bases 

navais no exterior (Triângulo Mahaniano). Graças a essa teoria, que os EUA efetivaram o seu “Destino 

Manifesto” e a sua “Doutrina Monroe”, estabelecendo bases navais e entrepostos comerciais nos es-

tados banhados pelo Golfo do México, em Cuba e no Panamá (Canal do Panamá), de modo a “co-

mandar” o Mar do Caribe, assim como passou a estabelecer bases no Oceano Pacífico (Havaí e Fili-

pinas,) em combinação com o Panamá, para comandar o Oceano Pacífico, e, desta forma, controlar 

o comércio com o Extremo Oriente e com os demais países da América. 

Na segunda parte, no capítulo quatro, o Autor descreve Hebert William Richmond como um 

erudito estudioso de História e engajado oficial da Marinha Britânica, que polemizava com seus supe-

riores sobre questões relacionadas a estrutura da instituição. Tal comportamento além de lhe gerar 

alguns dissabores na sua carreira, ajudou a congregar outros estudiosos das ciências marítimas, que 

passaram a ser conhecidos como “jovens turcos”, que fundaram a Naval Society, instituição privada 

responsável pela publicação da Naval Review, periódico de propagação e discussão de tecnologias e 

ideias inovadoras na área.  

Nessa mesma época, Richmond publicou o seu primeiro livro: The Loss of Minorca 1756 (1913). 

No entanto, a sua carreira acadêmica só irá deslanchar a partir do momento em que assumiu a presi-

dência da Escola de Guerra Naval Real, onde ministrara conferências entre os anos de 1911 e 1912, 

quando publicou Navy in the War of 1739-1748 (1920) e Private Papers of Geogr, Second Earl Spencer (1923-

1924). Durante o exercício do comando do Colégio Imperial de Defesa, entre 1927 e 1928, mais três 

obras foram lançadas: Command and Discipline; Naval Warfare, e National Policy and Naval Streght. 

Com a sua transferência para a reserva, em 1931, Richmond intensifica as suas atividades 

acadêmicas, lançando The Navy in India 1763-1783 (1931), Economy and Naval Security: a plea for the exam-

ination of the problem of reduction in the cost of naval armaments on the lines of strategy and policy (1931), Imperial 

Defense and Capture at Sea in War (1932), Naval Training (1933). 

Em 1934, Richmond assumiu como professor da Universidade de Cambridge, e lançou Sea 

Power in Modern World. Entre 1936 e 1946 foi reitor do Downing College, na mesma universidade, e es-

creveu mais cinco livros: The Navy (1937), British Strategy Military & E Economic. A Historical Review and 
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its Contemporary Lessons (1941), The Invasion of Britain (1941), Statesmen and Sea Power (1943), The Navy as 

na Intrument of Policy, 1558-1727 (lançado em 1953, post mortem). 

No capítulo cinco, na segunda parte, o Autor fala da utilização da História como veículo de 

análise do Poder Marítimo por parte de Richmond no decorrer da sua bibliografia, tendo como base 

o período entre o reinado de Henrique VIII, por volta dos anos 1540, até o final da II Guerra Mundial, 

destacando o seu ângulo nitidamente imperialista britânico, com o fito de legitimá-lo. 

Nesse capítulo, o Alves de Almeida traz as diferenças de enfoque dados por Mahan e Rich-

mond sobre a temática da guerra. Enquanto aquele colocava esse fenômeno como de fácil entendi-

mento, bastando analisar e aplicar os princípios básicos, já esse atenuava essa afirmativa dando valor 

ao fator “acaso”.  Nos períodos históricos abordados por ambos pensadores da estratégia naval, a 

diferenciação se dava pelos seus pontos de vista, Mahan observava desde os aspectos táticos até os 

políticos, passando pelos operacionais e estratégicos, enquanto Richmond transitava entre os aspectos 

operacionais, estratégicos e políticos. 

O Autor ressalta a coincidência de pensamento de Mahan e Richmond no que tange a aplica-

ção de lições e princípios da guerra derivados da navegação a vela aos vasos de guerra mais modernos, 

autopropulsados a vapor e diesel. 

Ainda no mesmo capítulo, Alves de Almeida traz as principais influências intelectuais sobre o 

pensamento de Richmond sobre o “comando do mar” e o exercício do Poder Marítimo: Sir John 

Knox Laughton, oficial de marinha, matemático e Professor de História Moderna do King´s College; Sir 

Julian Stafford Corbett, advogado e historiador naval, conferencista na Escola de Guerra Naval Real 

e na Universidade de Oxford; e Alfred Thayer Mahan. 

No Capítulo seis da segunda parte, o Autor traz a definição de Poder Marítimo, segundo Rich-

mond, que é a 

 

modalidade do poder nacional que permitia a seu detentor enviar Exércitos e comércio sobre 
os oceanos, mares ou faixas de mar que se localizassem entre o seu país ou países aliados e 
aqueles territórios de interesse.  Ao mesmo tempo deveria impedir o inimigo de realizar o 
mesmo. Seria, então, o poder de controlar as movimentações nos mares, impedindo que o 
opositor recebesse os bens necessários a sobrevivência do seu povo e suas forças militares 
pelo mar. Dessa forma seria, então, obtido o ‘comando’ do mar (expressão preferida por 
Richmond) pela única forma possível que era incapacitar instrumentos de combate do ad-
versário.3 

                                                             
3 Ibidem, p. 233. 
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Como também traz as duas condições para o exercício do Poder Marítimo: 1) a necessidade 

de explorar economicamente um território e de protege-lo, como também a sua população; 2) e o 

desejo de conquistar e impor a vontade do seu Estado aos seus adversários.  

Alves de Almeida traz os elementos do Poder Marítimo, segundo Richmond: 1) O Comércio 

Marítimo e a Marinha Mercante; 2) Forças de Combate; 3) Bases, Possessões e Colônias. 

Assim, diferentemente de Mahan, para Richmond, a obtenção do “comando do mar” para o 

exercício do Poder Marítimo não se dá, necessariamente, pela vitória em uma batalha decisiva que 

aniquilasse a esquadra inimiga, bastando, para ele, apenas neutralizá-la. E a partir daí, Alves de Almeida 

traz várias observações estratégicas elaboradas por Richmond, e as compara com as feitas por Mahan, 

levando em consideração a concentração de forças; as linhas de comunicação; bases, possessões e 

colônias.  

O Autor conclui a obra fazendo um resumo das semelhanças e diferenças entre as trajetórias 

e pensamentos de Mahan e Richmond. 

“Os Gigantes da Estratégia Naval: Alfred Thayer Mahan e Hebert William Richmond” traz 

uma visão inédita, por um ângulo diferencial, sobre vários temas da História Militar e das Relações 

Internacionais, além de ter tido o êxito em divulgar e despertar o interesse pelo conhecimento das 

obras desses Autores, que mereceriam ser traduzidas para o Português. 

 

Resenha recebida em: 18/08/2016 ♦ Resenha aprovada em: 10/11/2016 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO / PUBLISHING NORMS 

 
 

I. GERAL 

 

 A Revista Poder & Cultura é uma publicação de caráter semestral, em meio eletrônico, mas que, 

a qualquer tempo, a critério da Comissão Editorial, poderá lançar números especiais.  

 

  O periódico publica artigos, resenhas, entrevistas, traduções e textos críticos de fontes e do-

cumentos relacionados às áreas da História, Artes e Humanidades em geral, produzidos por pós-gra-

duandos, pós-graduados e docentes sobre as mais variadas temáticas. 

 

 Graduandos e graduados poderão submeter propostas se as mesmas forem em coautoria com 

Doutorando e/ou Doutores. 

 

 A revista recebe trabalhos em fluxo contínuo. Os textos devem ser originais, inéditos, e redi-

gidos em português, espanhol ou inglês. 

 

 Todos os trabalhos submetidos à Revista deverão ser inéditos, não podendo terem sido envi-

ados e/ou publicados em outros periódicos, sejam nacionais ou internacionais. 

 

 As resenhas podem ser de livros publicados até dois anos antes do ano vigente quando da 

submissão. No caso de publicações estrangeiras o limite é de quatro anos. 

 

 Os conteúdos constantes nos textos publicados são de inteira responsabilidade de seus auto-

res. (No ato de submissão de artigo para avaliação o proponente deverá encaminhar assinado o Do-

cumento-Anexo 1: Declaração de responsabilidade e originalidade: 

 

“Declaro minha inexequível responsabilidade de autoria do texto, bem como o ineditismo de seu 

conteúdo, atestando não ter omitido quaisquer referências a outros trabalhos científicos e/ou acadê-

micos. Atesto igualmente que o texto a ser submetido não foi nem será enviado a outro periódico, 
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seja no formato impresso ou eletrônico, enquanto o mesmo estiver sendo apreciado pela Revista Poder 

& Cultura”.) 

 

 A partir do aceite para publicação a Revista Poder & Cultura passará a deter os direitos autorais 

e de publicação dos respectivos textos. (No ato de submissão de artigo para avaliação o proponente 

deverá encaminhar também assinado o Documento-Anexo 2: Declaração de Cessão de Direitos Autorais: 

 

 “Declaro que, caso o texto enviado seja aceito para publicação, a Revista Poder & Cultura estará na 

situação de detentora dos direitos de publicação e reprodução do artigo/resenha/ensaio, não podendo 

o mesmo ser veiculado – parcial ou completamente – em outro periódico, seja digital ou impresso, 

por parte do autor ou de terceiros.”) 

 

 Cada autor só poderá enviar um texto (de natureza artigo, resenha, ensaio crítico ou entrevista) 

por número da Revista. 

 

II. FORMALIDADE 

 

 As colaborações para a Revista Poder & Cultura devem seguir, rigorosamente, as seguintes es-

pecificações fixadas pela ABNT. (O não cumprimento das normas acarretará a devolução do traba-

lho.) 

 

 Os textos devem ser enviados através da página da Revista Poder & Cultura, mediante formulário 

preenchido e declarações assinadas, disponíveis em: http://www.poderecultura.com/p/submis-

sao.html. Serão desconsiderados os arquivos que forem encaminhados via e-mail. As submissões serão 

recebidas apenas através da Plataforma JotForm. 

 

 Só serão aceitos arquivos em Word 2007 ou superior (.doc. ou .docx). Margens esquerda e 

superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Os textos devem estar grafados em fonte Garamonde, 

tamanho 12, espaço 1,5, justificado.  

 

http://www.poderecultura.com/p/submissao.html
http://www.poderecultura.com/p/submissao.html
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 O nome do autor, a filiação institucional, a indicação do nível de Pós-Graduação e o endereço 

eletrônico deverão ser enviados em arquivo a parte também pela plataforma, não prejudicando assim 

o Sistema de Avaliação por pares cegos. 

 

 Estrutura geral do artigo: Título (em português e inglês); Resumo, (em português e em inglês) 

com no máximo 250 palavras; palavras-chave (3); Texto (com notas de rodapé); e Bibliografia. 

 

 No caso dos artigos, o texto deve apresentar um resumo – onde fiquem claros os propósitos, 

os métodos empregados e as principais conclusões do trabalho – na língua utilizada com até 250 

palavras e ter 03 palavras-chave – que identifiquem os principais assuntos tratados – no mesmo idi-

oma, separadas por ponto. Também deverá constar, obrigatoriamente, a versão do título/subtítulo, 

do resumo e das palavras-chave em inglês: "Abstract" e "Keywords". 

 

 Os artigos devem ter um mínimo de 15 laudas e um máximo de 30 laudas. 

 

 As Resenhas deveram ter de 3 a 6 laudas. 

 

 Os ensaios devem conter de 10 a 15 laudas. 

 

 Todas as notas devem ser colocadas no rodapé da página, em espaço simples e justificado. 

(NÂO SERÃO ACEITAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NO SISTEMA AU-

TOR/DATA/PÁGINA. A REFERÊNCIA DEVE SER COMPLETA E EM NOTA DE RO-

DAPÉ) 

 

  A Bibliografia deve contar APENAS os títulos citados no trabalho. 

 

 As citações de até 3 linhas devem estar entre aspas no corpo de texto. Aquelas acima de 3 

linhas devem estar destacadas em corpo menor (Garamond, 10), e com recuo à esquerda de 1,25. As 

intervenções devem ser postas entre colchetes. 
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 Exemplificação das citações para livros, dissertações, teses, artigos e similares: 

 

SOBRENOME, Nome. Título da obra ou livro em itálico: subtítulo. Tradução. Edição. Cidade: Edi-

tora, ano, p. 

SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: SOBRENOME, Nome (ed.; org.; 

coord.; etc.); ou Idem. Título em itálico: subtítulo. Tradução. Edição. Cidade: Editora, ano, p. 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Cidade: Editora, vol., fasc., 

ano, p. 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo ou matéria. Jornal em itálico, Cidade, dd/mm/aaaa, caderno, 

p. 

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho apresentado. In: NOME DO EVENTO, número, ano, 

local. Resumos, Anais, Atas, Proceedings em itálico. Cidade: editora, ano, p. 

SOBRENOME, Nome. Título da tese/dissertação em itálico. Tese de doutorado/dissertação de mes-

trado, área, departamento/instituto, universidade, ano. 

NOME DO EVENTO, número, ano, local. 

Observação: o nome do autor nunca deve ser abreviado. 

 

 No caso de documentos e fontes: 

 

Autor. Tipo de Documento. Data. Informações descritivas seguidas de vírgula. Informações de loca-

lização seguidas de vírgula. 

 

 Cartografia: 

 

Autor. Título em itálico. Local: editora, ano. Designação específica (1 atlas, mapa, fotografia aérea). 

Escala. Demais informações seguidas de vírgula. 

 

 Materiais sonoros: 

 

Compositor ou intérprete. Título em itálico. Local: gravadora (ou equivalente), data. Suporte, demais 

informações seguidas por vírgula. 
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 Material Cinematográfico: 

 

Exemplo: 

Branca de Neve e os Sete Anões (Snow White and the Seven Dwarfs). Direção: Hamilton Luske. 

Produtor: Walt Disney. Estados Unidos da América, Walt Disney, 1937. 1Blu-Ray/DVD. 

 

 Iconografia: 

 

Autor. Título em itálico. Data. Suporte (pintura, gravura, fotografia, etc), demais informações seguidas 

por vírgula. 

 

III. AVALIAÇÃO 

 

 Atendendo as especificidades de formatação dentro das normas da ABNT, as propostas de 

textos submetidas serão avaliadas inicialmente pela Comissão Editorial. 

 

 Após a primeira avaliação os textos serão enviados para dois pareceristas ad hoc, designados 

pela Comissão Editorial, para que emitam sua avaliação. Será mantido sigilo quanto à identidade tanto 

destes quanto dos autores. Havendo desacordo entre as avaliações dos pareceres, ou conflito de inte-

resses, a Comissão Editorial enviará o texto para um terceiro parecerista. Os pareceres poderão reco-

mendar: a) a aceitação integral do texto; b) a recusa integral; c) a aceitação com pequenas modificações; 

d) a aceitação com modificações significativas, sendo o texto, nestes dois últimos casos, reenviado ao 

autor para realizar as alterações recomendadas dentro do prazo máximo de 1 mês, a contar da data do 

envio do pedido por parte da Comissão Editorial. 

 

A decisão final sobre a publicação ou não do texto caberá sempre a Comissão Editorial, que se reserva 

o direito de solicitar, igualmente, alterações nos manuscritos originais. As alterações referentes à pa-

dronização e redação, introduzidas pelos próprios Editores, visarão sempre a manter a homogenei-

dade e a qualidade do periódico, respeitando, porém, o estilo e as opiniões dos autores.  
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