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Apresentação 
 

O Encontro Fluminense de Teoria e Historiografia é um evento organizado por discentes 

de programas de pós-graduação em História de diversas universidades do Rio de Janeiro (UFRJ, 

UFF, UNIRIO, UFRRJ) e objetiva promover o intercâmbio dos debates teóricos realizados 

pelos graduandos e pós-graduandos em suas pesquisas historiográficas. 

A primeira edição do Encontro ocorreu no IH/UFRJ entre os dias 28 e 30 de agosto de 

2018 e buscou construir um espaço de profícuas trocas e discussões acerca das perspectivas e 

proposições teóricas que orientam as pesquisas realizadas pelos graduandos e pós-graduandos 

em História do Estado do Rio de Janeiro. 

Por meio dessas trocas, o evento estimulou um diálogo mais profundo entre as 

pesquisas, possibilitando uma reflexão sobre as questões mais atuais na produção 

historiográfica, bem como sobre o papel da teoria da história e das ciências sociais na 

construção dos saberes históricos.  

A Comissão Organizadora gostaria de agradecer o apoio dos Programas de Pós-

graduação em História da UFRJ e da UFF que tornou possível a realização desse evento e o 

apoio institucional dos Programas de Pós-graduação em História da UNIRIO e UFRRJ, do 

Departamento de História da UFRJ, das Revistas Topoi e Ars Historica e da Gramma Editora. 

Gostaríamos também de expressar nossa gratidão aos professores que compuseram as mesas  

noturnas de conferências, aos professores coordenadores das mesas discentes, aos monitores do 

evento e todas as demais pessoas que contribuíram de alguma forma para a concretização dessa 

primeira edição Tal apoio expressa o comprometimento e a dedicação dos discentes e dos 

docentes envolvidos na promoção do saber, na divulgação cientifica e na consolidação de um 

espaço voltado para a ampliação de trocas de saberes teóricos e historiográficos entre 

pesquisadores e pesquisadoras do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Comissão Organizadora EFTH 
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Marcus Rainsford e a construção do abolicionismo britânico 

(1775-1815) 

Amanda Bastos da Silva1 

 

Resumo: A pesquisa de mestrado propõe analisar a trajetória do soldado britânico Marcus 

Rainsford. Rainsford participou da Revolução de São Domingos (1791-1804), tornou-se amigo 

de um dos principais líderes revolucionários, Toussaint Louverture, e escreveu alguns livros 

que alinhavam a sua trajetória pessoal à Revolução e ao abolicionismo britânico.  

Palavras-chave: Escravidão, Revolução, Abolicionismo, Atlântico. 

 

Ao longo do século XVII, a família Rainsford migrou da Inglaterra para a Irlanda. Na 

região, se estabeleceu no condado de Kildare e ascendeu socialmente por conta de uma 

gratificação recebida em nome de Oliver Cromwell, ao que parece, William Rainsford havia 

apoiado e demonstrado lealdade política a Cromwell. Junto ao filho Mark, William fez a família 

prosperar e manter-se sólida. Mark foi eleito xerife e prefeito de Dublin, na virada dos séculos 

XVII para o XVIII, e William construiu uma cervejaria na capital irlandesa, que se mantém até 

os dias atuais. Mark teve um filho, Edward, que, por sua vez, concebeu três herdeiros: Frances, 

Edward Jr e Marcus. A data de nascimento do caçula é incerta, mas gira em torno do ano de 

1755. Marcus frequentou a dublinense Trinity College, ao passo que Edward Jr se formou em 

direito e Frances se casou, em 1774, com um oficial do exército britânico chamado Welbore 

Ellis Doyle. Como filho mais novo, a tradição pregava que Marcus receberia uma parcela menor 

da herança do pai. De alguma forma, Edward Jr ficou com todo o dinheiro2. “Nascido de uma 

família respeitável no reino da Irlanda onde meu irmão mais velho, o conselheiro Rainsford, 

agora goza da fortuna de nossos antepassados” 3. Inspirado pelo cunhado, Marcus seguiu o 

militarismo e, no final de 1770, lutou contra os norte-americanos na Guerra de Independência 

dos Estados Unidos. Neste conflito, participou de, pelo menos, duas campanhas e da batalha de 

Camden, em agosto de 1780. Em 1794, Rainsford se envolveu em uma segunda revolução, 

quando Doyle o convocou para uma expedição contra a França. Em 1795, o irlandês voltou ao 

                                                
1Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense. 
2PIERROT, Grégory. YOUNGQUIST, Paul. (Ed). An Historical Account of the Black Empire of Hayti. Durham: 

Duke University Press, 2013. P. XXIV-XXXV.  
3RAINSFORD, Marcus. A memoir of transactions that took place in St. Domingo, in the spring of 1799; affording 

an idea of the present state of that country, the real character of its black governor, Touissant L'Ouverture, and 

the safety of our West-India islands from attack or revolt; including the rescue of a British officer under sentence 

of death. London: John Carter Brown Library, 1802. P.3.  
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Novo Mundo e percorreu uma série de colônias caribenhas: Barbados, Jamaica e Martinica. Em 

dado momento, essa temporada nas Antilhas foi interrompida pelos surtos de febre amarela. 

Não é sabido se Rainsford foi acometido por algum tipo de doença, mas ele precisou voltar à 

Europa4.  

A data em que Marcus Rainsford pisou, pela terceira vez, nas Américas é controversa. De 

acordo com o britânico, em meados de 1798, ele regressou por conta própria à Martinica. Ao 

chegar na colônia, descobriu que os seus companheiros estavam na Jamaica. Uma vez na 

Jamaica, Rainsford foi informado de que o seu batalhão havia partido e já estava a caminho da 

Inglaterra. Desorientado, soube de uma pequena escuna dinamarquesa, que partiria da Martinica 

para a Europa. Não foi difícil regressar à Martinica e conseguir uma vaga a bordo, mas a 

embarcação foi arremetida e destroçada por um furacão. Os tripulantes sobreviveram e 

conseguiram se deslocar ao pedaço de terra mais próximo: o litoral de Cap Français, em São 

Domingos5. Essa estadia fez com que Rainsford conhecesse um terceiro movimento 

revolucionário e publicasse três livros: A memoir of transactions that took place in St. Domingo, 

in the spring of 1799; affording an idea of the present state of that country, the real character 

of its black governor, Touissant L'Ouverture, and the safety of our West-India islands from 

attack or revolt; including the rescue of a British officer under sentence of death6, de 1802 e 31 

páginas, St. Domingo; or, An historical, political and military sketch of the black republic, with 

a view of the life and character of Toussaint L'Ouverture, and the effects of his newly 

established dominion in that part of the new world7, de 1802 e 64 páginas, e An historical 

account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the principal transactions in 

the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state8, de 1805, 467 páginas e 09 

gravuras.  

                                                
4PIERROT, Grégory. YOUNGQUIST, Paul. (Ed). An Historical Account of the Black Empire of Hayti.Durham: 

Duke University Press, 2013. P. XXIV.  
5PIERROT, Grégory. YOUNGQUIST, Paul. (Ed). An Historical Account of the Black Empire of Hayti.Durham: 

Duke University Press, 2013. P. 6-7. 
6RAINSFORD, Marcus. A memoir of transactions that took place in St. Domingo, in the spring of 1799; affording 

an idea of the present state of that country, the real character of its black governor, Touissant L'Ouverture, and 

the safety of our West-India islands from attack or revolt; including the rescue of a British officer under sentence 

of death. London: John Carter Brown Library, 1802. 
7RAINSFORD, Marcus. St. Domingo; or, An historical, political and military sketch of the black republic, with a 

view of the life and character of Toussaint L'Ouverture, and the effects of his newly established dominion in that 

part of the new world. London: John Carter Brown Library, 1802. 
8RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the principal 

transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter Brown 

Library, 1805. 
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Em agosto de 1791, muitos citam o dia 21, um domingo, negros de São Domingos se 

reuniram na floresta de Bois Caïman, Bwa Kayiman, em créole. Caso tenha sido realmente em 

um domingo, tratava-se quase de um dia de folga. Quase. No Caribe, o dever era constante, 

bem como a brutalidade e a coerção, e São Domingos precisava manter os altos índices 

agrícolas que alcançara nas últimas três décadas. Os escravos viajaram quilômetros, alguns, 

atravessaram a ilha e, apesar dos impedimentos, dançaram, cantaram e… Conspiraram. O 

organizador foi um escravo chamado Dutty Boukman e os relatos destacam que ele estava 

inspirado. Falou sobre deus e vingança, enfatizou a necessidade de serem livres e respeitarem 

as tradições. Os demais juraram fidelidade e prometeram sigilo em prol do empreendimento. 

Cânticos e práticas do vodu foram realizados e, no final, a tradição oral afirma que eles mataram 

um porco para selar o movimento. Não se sabe o ponto em que realidade, emoção e exagero se 

encontram, mas as notícias da cerimônia com o porco chegaram até Cuba. Este plano possuía 

dimensões grandiosas, pelo menos 12 mil escravos estavam envolvidos, e apesar de não existir 

coordenação completa, o surto revolucionário se espalhou. Em pouco mais de um mês, cerca 

de mil plantações foram apreendidas e queimadas, homens brancos morreram e o exército 

colonial não conseguiu subjugá-los9. Tinha início a Revolução de São Domingos. São 

Domingos acentuou as tensões do Iluminismo, inverteu os princípios dos Direitos do Homem 

e redefiniu o significado de liberdade. A Revolução Americana e a Francesa associavam a 

liberdade aos direitos de propriedade, São Domingos extinguiu esses direitos. A luta pela 

emancipação e autonomia distinguiu o conflito não só de outros burgueses, mas também de 

todas as outras revoltas e rebeliões escravas que aconteceram no Novo Mundo10.  

Por sua vez, quando Rainsford chegou em São Domingos, 1798 havia se tornado 1799 e 

a Grã-Bretanha já não era bem-vinda na ilha. A principal expedição britânica chegara entre abril 

e maio de 1794, com 07 mil homens a bordo de 08 grandes navios e 12 embarcações menores. 

Essa invasão se associava ao confronto entre a França e a Grã-Bretanha, no contexto da 

Revolução Francesa, e à proximidade entre São Domingos e a Jamaica. Além disso, expressava 

o declínio provisório do abolicionismo britânico, que recuava após a Convenção abolir 

abruptamente a escravidão11. Em 1798, a Grã-Bretanha possuía 6.000 soldados negros, mas 

nunca se tratou de um cenário favorável. Após anos de conflito, São Domingos deixara de ser 

                                                
9FERRER, Ada. Freedom's Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution. New York: Cambridge University 

Prress, 2014. P. 17.  
10FICK, Carolyn. Para uma (re)definição de liberdade: a Revolução no Haiti e os paradigmas da Liberdade e 

Igualdade. In: Estudos Afro-Asiáticos. v. 26, n. 2, p. 359-361, mai./ago. 2004. 
11DAVIS, David Brion. Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World. Oxford: Oxford 

University Press, 2006. P. 236. 
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lucrativa e a permanência britânica na ilha gerava altos custos à Coroa. Além do mais, o exército 

padecia pelas doenças e dificuldades de se manter em um ambiente extremado. O primeiro-

ministro William Pitt estava empenhado em dar continuidade à tentativa de controlar São 

Domingos, mas o general Thomas Maitland iniciou as movimentações para o processo de 

retirada dos britânicos, a partir de março de 179812.  

Nessa conjuntura, Maitland compreendeu que o poder da ilha se concentrava, 

essencialmente, em Toussaint Louverture e não em Gabriel Marie Theodore Joseph 

d'Hédouville, à época o principal representante francês na região. O general solicitou à 

Toussaint uma saída pacífica e a não-invasão da Jamaica, em troca propôs proteção aos 

indivíduos e às plantações francesas situadas nas áreas tomadas pelos britânicos. Hédouville 

tentou intervir, mas Toussaint ficou com a última palavra. Entre março e agosto, Maitland e 

Toussaint realizaram uma série de encontros e jantares para estabelecerem a retirada britânica. 

Após a saída da Grã-Bretanha, Toussaint reorganizou as funções desempenhadas pelos negros 

dos ex-territórios britânicos e os associou aos trabalhos militares e agrícolas. Ainda assim, cerca 

de 12 mil soldados britânicos morreram em São Domingos, metade pela febre amarela e a outra 

parcela por conta dos conflitos, e, no final das contas, a Grã-Bretanha havia se tornado 

indesejada na ilha13. Em seu terceiro livro, Rainsford aborda o ocorrido: 

 O ministério da Grã-Bretanha estava ocupado demais nos complicados 

assuntos da Europa, para dar mais atenção a São Domingos. As possessões 

dos ingleses foram descontinuadas assim como as tropas negras coloniais. A 

Inglaterra renunciou a todas as pretensões de ter São Domingos para sempre! 

Tal foi o fim dessa desastrosa empresa, que durante cinco anos alimentou as 

esperanças e a vaidade do Império britânico, ao qual se sacrificaram muitas 

vidas valiosas e uma porção extravagante do dinheiro público14. 

 

Segundo a versão de Rainsford, ele foi orientado pelos tripulantes a fingir ser um 

americano a fim de evitar que os destroços do navio fossem apreendidos e ele, detido como 

prisioneiro de guerra. No entanto, a análise sobre Marcus Rainsford, feita pela dupla de 

historiadores Paul Youngquist e Grégory Pierrot, questiona as datas fornecidas pelo soldado. 

De acordo com os pesquisadores, Rainsford convalesceu na Europa pelo período de apenas um 

ano e em 1796, retornou ao Caribe. Após uma breve passagem pela Jamaica, chegou a São 

                                                
12DUBOIS, Laurent. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Cambridge: The Belknap 

Press, 2005. P. 215-220.  
13DUBOIS, Laurent. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Cambridge: The Belknap 

Press, 2005. P. 215-220. 
14RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 208. 
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Domingos em meados de 1796. Tratava-se de um contexto mais ameno e o soldado, como 

muitos outros, teria sido alocado para servir nos territórios britânicos da ilha. Uma chegada 

trivial e um trabalho cotidiano. Além disso, existem indícios de que em 1798, Rainsford estava 

em Londres, estabelecendo contatos para receber o pagamento pelos serviços prestados no 

Caribe15. Naturalmente, pode ter havido uma simples confusão de datas, mas há a possibilidade 

de que Marcus Rainsford tenha reinterpretado os acontecimentos.  

Ao chegar a São Domingos em 1799, após a evacuação britânica, o soldado ultrapassa o 

insucesso da Grã-Bretanha e acrescenta uma dose considerável de emoção ao seu relato. 

Ademais, a versão de Youngquist e Pierrot justifica a história confusa de um Rainsford 

circulando entre colônias, furacões e seres humanos16. Exemplifiquemos com o ponto de vista 

do próprio Rainsford. O soldado, no suposto disfarce de norte-americano, foi recebido por 

Toussaint Louverture: “Ele muito civilmente veio até nós – perguntou de onde nós viemos e o 

nosso destino. Eu acomodei minhas respostas para a ocasião, e para o personagem que eu me 

tornara. Aproveitei para me queixar do tratamento que os ingleses recebiam na ilha” 17. 

Tinha início uma aventura rocambolesca. Rainsford se maravilhou. Aos poucos, 

compreendeu que os negros de São Domingos conheciam os prazeres da vida. Ficou hospedado 

em um espaço pacífico e bem organizado. No local, não havia indivíduos superiores a outros, 

Toussaint sequer se sentara à cabeceira da mesa durante a refeição. Por sua vez, o britânico 

jantou, jogou bilhar e conversou com Toussaint, por quem foi carinhosamente apelidado de 

“meu americano”. Os demais negros se vestiam de forma suntuosa e, não raro, pareciam com 

os seus senhores. Exceto pela pele predominantemente negra, se sentiu como em uma 

hospedagem de Londres, em alguns aspectos, em uma das melhores estalagens londrinas. No 

âmbito das artes, assistiu a um espetáculo de Molière, com atores negros e uma precisão 

inefável, conheceu ex-escravos que se dedicavam à pintura e presenciou instrumentos musicais 

de corda em uma série de espaços privados18.  

                                                
15PIERROT, Grégory. YOUNGQUIST, Paul. (Ed). An Historical Account of the Black Empire of Hayti. Durham: 

Duke University Press, 2013. P. XXVI-XXVIII. 
16PIERROT, Grégory. YOUNGQUIST., Paul (Ed). An Historical Account of the Black Empire of Hayti. Durham: 

Duke University Press, 2013. P. XXVI-XXVIII. 
17RAINFORD, Marcus. A memoir of transactions that took place in St. Domingo, in the spring of 1799; affording 

an idea of the present state of that country, the real character of its black governor, Touissant L'Ouverture, and 

the safety of our West-India islands from attack or revolt; including the rescue of a British officer under sentence 

of death. London: John Carter Brown Library, 1802. P. 9. 
18RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 72. P. 214-220. 
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Rainsford se impactou. Cap Français estava devastada, tratava-se de anos de guerra civil 

e contra os outros países. Edifícios de cinco ou seis metros de altura se reduziam aos esqueletos, 

em uma ruína magnífica, que convivia com instalações pequeninas, construídas às pressas para 

os europeus e comerciantes locais. As plantações haviam secado e se limitado às cinzas. 

Soldados armados, de todas as cores, se misturavam aos civis. “Os estragos da rebelião durante 

o tempo que permaneci no Cap Français se estendia em todas as direções. Toda a planície do 

Cabo, com a exceção de uma plantação adjacente à cidade, estava em ruínas” 19. Rainsford se 

desesperou. Cerca de três semanas após a sua chegada, foi descoberta a identidade britânica do 

soldado. Acabou aprisionado, condenado à morte e poupado por Toussaint Louverture. Ao que 

parece, a escuna dinamarquesa havia sido reparada e os naufragados retornariam à Europa. A 

embarcação possuía bandeira e indivíduos dinamarqueses, não havia o que temer… Certo? Não 

exatamente. Três dias após a partida, o navio apresentou um vazamento e precisou fazer uma 

parada em Fort Liberté, cerca de 50 km de Cap Français. Rainsford aportou junto ao capitão do 

navio e, meia hora depois, foi abordado 20: 

 Desembarquei impensadamente com o capitão e em menos de meia hora fui 

preso por quatro negros e um oficial mulato de grande ferocidade.Voltaram 

comigo a bordo e colocaram duas sentinelas para me vigiar. Fui informado de 

que havia suspeitas de ser um espião e de que meu julgamento seria rápido e 

decisivo. No dia seguinte eu seria julgado e condenado21. O silêncio da noite, 

interrompido apenas pelos murmúrios do oceano e os sons distantes da costa, 

induziram um grau de melancolia mais forte que eu, talvez, jamais tivesse 

experimentado. Uma idéia confusa sobre o meu destino, a vergonha dos 

terrores de uma morte abominável, revolviam em minha mente, me privavam 

da possibilidade de descanso ou da menor preparação para o evento tão cedo 

e tão duramente anunciado. Pela manhã, fui levado diante de um general 

negro. Ele insistiu que eu não era um americano, mas um espião inglês, 

enviado para reconhecer a costa. Ele Informou-me de que no dia seguinte eu 

seria julgado por um Tribunal Marcial Geral e me dispensara22. 

 

                                                
19RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 147.  
20RAINSFORD, Marcus. A memoir of transactions that took place in St. Domingo, in the spring of 1799; affording 

an idea of the present state of that country, the real character of its black governor, Touissant L'Ouverture, and 

the safety of our West-India islands from attack or revolt; including the rescue of a British officer under sentence 

of death. London: John Carter Brown Library, 1802. P. 23.  
21RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805.  P. 24. 
22RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 25. 
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A ausência de documentos foi decisiva. Marcus Rainsford afundara os papéis que lhe 

designavam como britânico, mas não possuía nada que remetesse aos Estados Unidos. Além 

disso, o soldado indagou, sem descobrir, se o excesso de caminhadas em Cap Français gerara 

algum tipo de burburinho em torno dA sua real identidade. No entanto, acorrentado e reduzido 

aos limites de uma cela, restava ao britânico esperar que Toussaint Louverture sancionasse a 

sua sentença. Após esse período conturbado, em uma virada na história, Toussaint ordenou que 

Rainsfordfosselibertado e nunca mais voltasse à ilha sem os papéis adequados. De alguma 

forma, os jantares e as jogatinas geraram resultados23. Se Rainsford esteve em São Domingos 

em 1796, essa detenção provavelmente se trata de uma invenção. Não é o principal problema. 

Tendo sido encarcerado ou não, Rainsford adornaria a narrativa para atrair a atenção dos 

leitores. No entanto, por quais outras razões o britânico descreveria Toussaint com tanta 

simpatia? Por que enaltecer a Revolução de São Domingos? 

O abolicionismo britânico se estabeleceu por meio de um confronto de ideias, que 

envolveu densos antagonismos sociais e novas formas de solidariedade. De certa forma, foi 

fruto da Era das Revoluções, mas esses movimentos derramaram bastante sangue. Os 

abolicionistas acreditavam que era possível atingir resultados globais satisfatórios através de 

vias mais amenas. Vislumbravam a liberdade, mas temiam um caminho social direto e 

precisaram equilibrar os clamores populares e panfletários às ações pacíficas para que 

atingissem as Índias Ocidentais Britânicas e não desmotivassem os parlamentares 

conservadores24. O pensamento de David Brion Davis ajuda a elucidar a questão:  

 O abolicionismo foi usado para descrever uma força social organizada; 

atividade política que visa erradicar o tráfico ou a própria escravidão; um 

conjunto de convicções morais e filosóficas que podem ser realizadas com 

diferentes intensidades; ou simplesmente a crença teórica de que a escravidão 

negra é um sistema de trabalho ultrapassado, caro e perigoso que tende a 

corromper a moral dos cristãos brancos. O risco de homogeneizar esses 

significados acompanha, no outro extremo, o risco de se distrair com uma 

taxonomia elaborada e artificial25. 

 

As percepções morais e ideológicas de Marcus Rainsford forneciam uma aura de justiça 

à campanha para pôr fim ao tráfico de escravos. Ao mesmo tempo, faziam do abolicionismo 

                                                
23RAINSFORD, Marcus. A memoir of transactions that took place in St. Domingo, in the spring of 1799; affording 

an idea of the present state of that country, the real character of its black governor, Touissant L'Ouverture, and 

the safety of our West-India islands from attack or revolt; including the rescue of a British officer under sentence 

of death. London: John Carter Brown Library, 1802. P. 28-29. 
24BLACKBURN, Robin. The American Crucible: Slavery, Emancipation And Human Rights. New York: Verso, 

2007. P. 283-286. BLACKBURN, Robin. The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848. New York: Verso, 

1988. P. 300.  
25DAVIS, David Brion. The Problem of Slavery in the Age of Revolution. New York: Vintage, 1975. P. 164. 
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um campo vago e flexível, capaz de abarcar indivíduos divergentes e complementares. Segundo 

Robin Blackburn “está longe de acontecer que cada categoria social veio totalmente acabada 

com sua cosmo-visão peculiar. Em vez disso, dentro de cada camada social havia tipicamente 

uma disputa entre noções rivais da ordem social e das relações entre classes e grupos de status” 

26. Apesar dos obstáculos, Rainsford trataram a Revolução de São Domingos como um evento 

excepcional e de importância histórica global. Quando os seus livros foram publicados, 

nenhuma nação havia reconhecido a independência do Haiti, e nem iria pelas próximas três 

décadas27. Inquestionavelmente, o novo país estava devastado, mas dera exemplos concretos 

sobre o que era necessário para extinguir a escravidão quando os europeus planejavam 

desmantelar lentamente o sistema. Nessa conjuntura, Marcus Rainsford afirmava que o Haiti 

era um Estado. 

 Em 1805, a Grã-Bretanha estava às vésperas de extinguir o comércio de escravos. Um 

longo caminho vinha sendo percorrido. Se lançar mão da Revolução de São Domingos durante 

a ocupação britânica na ilha parecia precipitado, sete anos após a sua evacuação, o 

posicionamento havia se tornado, no mínimo, instigante. Marcus Rainsford não foi um político 

ou um panfletário abolicionista, mas não abriu mão da sua trajetória pessoal. Que outro ser 

humano poderia se vangloriar de ter jogado bilhar com Toussaint? Quem mais, supostamente, 

devia a Louverture a sua vida? Rainsford possuía mais experiência com os negros do Caribe do 

que a maior parte dos abolicionistas, ainda que instituísse ressalvas. O soldado tinha certeza de 

que a Revolução de São Domingos poderia ter sido evitada se os franceses fossem mais 

humanos com os seus cativos. “Assim, uma ignorância da natureza humana, uma cegueira às 

circunstâncias reais e uma falta de virtude individual dos colonos suscitou o espírito 

revolucionário em São Domingos” 28. Ao mesmo tempo, diante de um cenário desgastado, 

Rainsford assimilava o abolicionismo como um caminho plausível: 

 Portanto, entende-se que a possibilidade da extinção do comércio de escravos 

não é de modo algum desconsiderada. O escritor não se opõe, hoje, à prática 

do tráfico de escravos. Ele é um inimigo, apenas, de todas as funções que 

oferecem poder indevido a muitos. A maioria dos plantadores de São 

Domingos, cheios de opulência e dissipação, chegaram a um estado de 

sentimento mais viciado e maneiras igualmente depravadas. Enquanto feridos 

por um exemplo tão contagioso, os escravos se tornaram mais lascivos do que 

                                                
26BLACKBURN, Robin. The American Crucible: Slavery, Emancipation And Human Rights. New York: Verso, 

2007 P. 289. 
27BLACKBURN, Robin. The American Crucible: Slavery, Emancipation And Human Rights. New York: Verso, 

2007 P. 167. 
28RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 100. 
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os de qualquer ilha britânica. Se o mestre era orgulhoso, voluptuoso e astuto, 

o escravo era igualmente viciado e, muitas vezes, revoltoso; a Revolução era 

a consequência dos próprios excessos29. Concluo este relato da origem da 

Revolução de São Domingos observando o quão melhor seria para os colonos 

e, talvez, para a humanidade, se eles soubessem discernir os sinais do tempo 

e renunciassem a paixão desmedida pelo domínio e pelo avanço indevido do 

comércio de escravos30. 

 

Dessa forma, Rainsford reforçava que os britânicos deveriam promover concessões e 

respeitar o moral dos escravos. A liberdade não precisava ser consequência do radicalismo, mas 

os casos extremos poderiam ser legitimados, mesmo quando culminassem no nascimento de 

uma nação. Ainda que o soldado não tenha assimilado plenamente o abolicionismo britânico, 

ele reconheceu a singularidade de São Domingos e ofereceu um estimulante relato sobre a 

autonomia que os negros buscaram alcançar e sustentar. Em algum nível conseguiram, São 

Domingos se converteu no Haiti e jamais tornou a ser uma colônia31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 102.  
30RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 106. 
31RAINSFORD, Marcus. An historical account of the black empire of Hayti: comprehending a view of the 

principal transactions in the revolution of Saint Domingo; with its antient and modern state. London: John Carter 

Brown Library, 1805. P. 215. 
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Construindo narrativas construtivas: neoconcretismo e o sentido 

da arte moderna brasileira 

 
Ana Paula Almeida Dantas32 

 

Resumo: A elaboração da história da arte brasileira contemporânea, e a legitimação dessa arte 

em âmbito nacional e internacional, envolveu a construção de narrativas em torno do 

movimento neoconcreto e da arte moderna. Partindo das narrativas construídas por Ferreira 

Gullar e por Ronaldo Brito, esse artigo pretende colocar em debate a historicidade linear e a 

posição mítica associadas ao neoconcretismo.    

Palavras-chave: Neoconcretismo, Arte moderna, Construtivismo, Arte contemporânea. 

 

A legitimação da arte brasileira no âmbito internacional vem ganhando força nos últimos 

trinta anos. Nessa esteira, a assimilação dos artistas das gerações das décadas de 1970 e 1980 

se deu juntamente com a dos artistas participantes do Movimento Neoconcreto, resultando 

muitas vezes na construção de uma história da arte que situou o neoconcretismo como origem 

da arte contemporânea brasileira. Essa centralidade conferida ao neoconcretismo, no entanto, 

não foi aleatória. As narrativas presentes em nossa história da arte acerca desse movimento 

buscaram destaca-lo em relação aos demais, indicando o papel marcante que ele teria na arte 

nacional. Desde o surgimento do movimento em 1959, que contou com o papel decisivo do 

poeta e crítico Ferreira Gullar na formulação de sua base teórica, passando pelo ensaio escrito 

na década de 1970 pelo crítico Ronaldo Brito, até os estudos que se multiplicaram a partir da 

década de 1990, quando essas leituras foram canonizadas, o movimento neoconcreto é 

entendido como ponto crucial da arte brasileira.  

O neoconcretismo surge no Brasil como uma tomada de posição contra o que Ferreira 

Gullar denominara “exacerbação racionalista”, que teria sido realizada pelos artistas concretos 

de São Paulo em relação às tendências abstratas geométricas. No Manifesto Neoconcreto, 

escrito em março de 1959 por Gullar, e assinado pelos artistas que aderiram então ao 

movimento, o crítico faz uma narrativa do desenvolvimento das tendências abstratas, chamando 

atenção para as possibilidades expressivas da arte concreta, que, no entanto, não teriam sido 

satisfatoriamente exploradas até então. Seria com a arte neoconcreta que as atitudes 

cientificistas e positivistas seriam negadas, trazendo para primeiro plano o problema da 

expressão. A obra de arte, para os neoconcretos, não seria entendida como “máquina”, nem 

                                                
32 Formada em História pela Universidade Federal Fluminense, é mestranda do Programa de Pós-graduação em 

História Social da Cultura da PUC-Rio, com orientação de Sérgio Bruno Martins. 
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como “objeto”, mas como um quasi-corpus. A obra, dessa maneira, só se daria plenamente à 

abordagem fenomenológica, e fundaria no espaço uma significação nova, na qual as noções de 

causa e efeito perdem a validez, pois a obra estaria “sempre se fazendo presente”. 33 

Se, no Manifesto Neoconcreto, o interesse de Gullar era contrapor o neoconcretismo à 

suposta ortodoxia do concretismo, na Teoria do não-objeto, também escrita em 1959, a intenção 

maior do crítico era apontar o caráter fenomenológico da obra de arte neoconcreta e seu lugar 

na história da arte.34 Gullar, então, desenvolve uma narrativa da história da arte moderna 

pautada na passagem da obra de arte planar e bidimensional para o espaço tridimensional. 

Partindo do Impressionismo, Gullar narra a “morte da pintura”, com os desenvolvimentos do 

Cubismo, passando pelos movimentos construtivistas, neoplasticismo e arte concreta, até 

chegar ao não-objeto neoconcreto. Apesar de partir de um pensamento sobre a pintura, Gullar 

também inclui nesse processo a escultura. Em seu entendimento, ambas “afastando-se cada vez 

mais de suas origens”, libertaram-se da moldura e da base, e convergiram a um ponto comum, 

o não-objeto, para o qual as denominações de “pintura” e “escultura” já não seriam satisfatórias. 

35 

A defesa do neoconcretismo realizada por Gullar passa por sua concepção da obra 

neoconcreta enquanto esse não-objeto, cujo aspecto fenomenológico seria decorrente de um 

desenvolvimento histórico da arte, que teria superado os limites da moldura e da base para se 

realizar no espaço tridimensional. Com sua Teoria do não-objeto, Gullar faz um exame 

retrospectivo da arte moderna e lê o modernismo como um processo em que ocorre a superação 

da especificidade dos meios. Para o crítico, portanto, toda verdadeira obra de arte tenderia ao 

não-objeto, e só o seria se rompesse com os limites convencionais da arte. As obras que não 

tivessem como intenção fundamental uma “necessidade de deslimite” eram consideradas 

conservadoras. 36 É nesse sentido que podemos analisar como a base conceitual produzida por 

Gullar para a defesa do movimento neoconcreto se inseria numa disputa pelo sentido do 

modernismo, surgindo como uma resposta a um contexto de indefinição da arte moderna 

brasileira e de constantes embates intelectuais. 

                                                
33 Cf. “Manifesto Neoconcreto”. In. GULLAR, Ferreira. Antologia crítica: suplemento dominical do Jornal do 

Brasil. Organização de Renato Rodrigues da Silva e Bruno Melo Monteiro. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2015. 
34 Cf. ASBURY, Michael. “Neonconcretism and Minimalism: Cosmopolitanism at a Local Level and a 

Canonical Provincialism”. In. MERCER, Kobena (org.). Cosmopolitan Modernisms. Cambridge, MA; London: 

Institute of International Visual Arts and MIT Press, 2005, p. 176. 
35 Cf. “Teoria do não-objeto”. In. GULLAR, Ferreira. Antologia crítica: suplemento dominical do Jornal do 

Brasil. Organização de Renato Rodrigues da Silva e Bruno Melo Monteiro. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2015. 
36 Cf. “Teoria do não-objeto”. In. GULLAR, Ferreira. Antologia crítica: suplemento dominical do Jornal do 

Brasil. Organização de Renato Rodrigues da Silva e Bruno Melo Monteiro. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2015, 

p. 161. 
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A situação da arte brasileira era de disputa pelo sentido do modernismo, e, a partir disso, 

podemos sugerir que o neoconcretismo não surgiu como uma ruptura a uma tradição, mas como 

um discurso em meio a outros, no qual se afirmou como parte de um determinado sentido da 

arte moderna. Nesse sentido, torna-se pertinente o questionamento da ideia de um Projeto 

Construtivo Brasileiro na arte, e a análise proposta por Ronaldo Brito em seu canônico ensaio 

sobre o neoconcretismo. Quando do surgimento do neoconcretismo, não havia no Brasil uma 

tradição construtiva forte. Tendo se iniciado por volta da década de 1940 e se fortalecido na 

década seguinte, a arte construtiva brasileira não era, no entanto, um movimento dominante. 

Aqueles que faziam a defesa da arte concreta estavam engajados numa disputa com outras 

tendências que também buscavam se estabelecer enquanto vanguarda nacional. Por outro lado, 

o movimento neoconcreto não teria representado uma ruptura com as tendências construtivas. 

Acredito que o neoconcretismo propôs outras leituras dessas tendências, que na década 

seguinte, diante de um contexto histórico bem distinto da promessa desenvolvimentista da 

década de 1950, foram elaboradas de maneiras diversas. Como analisou Sérgio Martins, esse 

pensamento pode ser corroborado pelas ideias de Hélio Oiticica, que na década de 1960 iria 

sugerir um novo sentido de construtividade 37. 

 

Projeto construtivo brasileiro – uma construção  

 

Em seu clássico ensaio o sobre o neoconcretismo, Ronaldo Brito desenvolve uma 

interpretação a partir da tese de que o movimento teria representado a um só tempo o vértice e 

a ruptura do projeto construtivo no Brasil. Ao analisar diversas características desse movimento, 

o crítico tem como base a contraposição do movimento instaurado em 1959 ao Concretismo, 

entendendo que aquele teria como característica marcante a negação ou renovação do 

construtivismo como vinha sendo desenvolvido até então. Para o autor, o neoconcretismo se 

colocava como um objeto de estudo complexo pois  

em seu interior estão os elementos mais sofisticados imputados à tradição 

construtiva e também a crítica e a consciência implícita da impossibilidade da 

vigência desses elementos como projeto de vanguarda cultural brasileira. É 

um fato histórico que o neoconcretismo foi o último movimento plástico de 

tendência construtiva no país e que, inevitavelmente, encerrou um ciclo. Com 

ele termina o ‘sonho construtivo’ brasileiro como estratégia cultural 

organizada. 38 

                                                
37 Cf. MARTINS, Sérgio Bruno. Constructing an Avant-Garde: Art in Brazil, 1949-1979. Cambridge, MA: MIT 

Press, 2013. 
38 BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São Paulo: Cosac 

Naify, 1999, p. 55. 
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Ronaldo Brito argumenta que o neoconcretismo se dividia em duas alas: uma que aspirava a ser 

o vértice da tradição construtiva no Brasil, representada por artistas como Willys de Castro, 

Franz Weissmann, Hércules Barsotti e Aluísio Carvão; e outra que em seus trabalhos rompia 

com os postulados construtivistas, questionando o estatuto da arte vigente, como Hélio Oiticica, 

Lygia Pape e Lygia Clark.39 

Passados mais de quarenta anos de sua primeira publicação40, devemos repensar a 

canonização das ideias de Brito nos estudos sobre arte brasileira. Acredito que um ponto 

importante a se pensar é sobre o chamado “projeto construtivo brasileiro na arte”.  Se por um 

lado podemos questionar a própria noção de uma vocação construtiva da arte brasileira, por 

outro é preciso pensar em que medida o construtivo realmente termina com o neoconcretismo, 

ou de que maneira se dá a reconstrução dessa ideia. 

A ideia de um Projeto Construtivo Brasileiro proposta por Ronaldo Brito parte de um 

entendimento da arte concreta como um projeto nacional organizado, ou atrelado à noção 

defendida por Mario Pedrosa e Ferreira Gullar de que as ideias construtivas eram as que 

legitimamente se adequavam ao cenário brasileiro. Essa afirmação da arte concreta, no entanto, 

se fez em um contexto de disputa pelo sentido do modernismo. Se a arte concreta se fortaleceu 

em um período de industrialização, urbanização e crença no desenvolvimentismo brasileiro, 

talvez se possa dizer que seu ideal de expansão da arte na sociedade estava de acordo com o 

ideal presente na economia do país. Afirmar, a partir disso, que haveria um Projeto Construtivo 

na arte me parece uma generalização que carrega em si uma intenção política. 

A defesa dessa ideia por Ronaldo Brito, por sua vez, parte de uma intenção política, mas 

dessa vez voltada para a inserção da arte contemporânea no circuito de arte. Escrevendo em um 

contexto de ditadura militar e descrença em relação ao desenvolvimentismo do país, a afirmação 

do Projeto Construtivo surge, dessa vez, para negá-lo. A operação que Brito realiza em seu 

ensaio é de dupla negação: nega tanto o modernismo figurativista, quanto a arte concreta, que 

ele julgou universalista e importada passivamente da Europa. Dessa forma, Brito consegue 

afirmar sua hipótese do neoconcretismo como ruptura. 

O ensaio de Brito visava construir uma narrativa alternativa da história da arte moderna, 

propondo uma construção que valorizasse a arte contemporânea, e questionando a 

supervalorização do modernismo figurativo e das tendências expressionistas que tinham maior 

                                                
39 BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São Paulo: Cosac 

Naify, 1999, p. 58. 
40 A primeira publicação saiu na Revista Malasartes, em 1975. 
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reconhecimento institucional e do mercado. Buscando uma inserção das novas gerações de 

artistas no circuito de arte, Brito constrói uma narrativa intencionalmente parcial, que por sua 

retórica e forte embasamento teórico se consolidou como uma indispensável referência nos 

estudos sobre arte brasileira. 

Como analisa Irene Small41, esse ensaio correspondeu a uma recuperação crítica de uma 

linhagem alternativa do modernismo dentro da arte brasileira. A origem da arte contemporânea, 

para Brito, estaria na ruptura institucional – por não ter sua produção orientada pelas vontades 

do mercado –, e na reformulação da relação entre arte e sociedade realizada pelos artistas 

neoconcretos. Dessa forma, o crítico faz uma reorientação historiográfica do modernismo, do 

modernismo brasileiro e da vanguarda, com o intuito de inserir o neoconcretismo no circuito, 

tanto institucional quanto ideológico. Isto é, Brito defendeu a importância do movimento para 

a história da arte moderna, bem como afirmou seu papel na reelaboração da arte construtiva a 

uma poética adequada à realidade do Brasil. Small entende essa narrativa parcial e teleológica 

realizada por Brito como uma história da arte crítica, que foi contra as narrativas canônicas do 

modernismo brasileiro e da narrativa eurocêntrica do construtivismo internacional, sendo, 

portanto, “uma inserção política por direito”42. 

Apesar de importante a seu tempo como afirmação de uma outra narrativa possível, a 

construção de Brito se fortaleceu, tomando um rumo de interpretação canônica sobre o 

neoconcretismo. Conferir, hoje, esse papel central ao movimento, sem pensar as intenções 

envolvidas na construção dessas narrativas, é produzir uma história da arte genealógica e 

limitadora da arte contemporânea. A narrativa de Brito, tomada atualmente em meio à atenção 

institucional e comercial internacional, acaba por legitimar apenas a arte que seria derivada das 

propostas neoconcretas.  

Como apontou Rodrigo Naves, grande parte das leituras da obra de Lygia Clark, Hélio 

Oiticica e Mira Schendel, por exemplo, tendeu a reivindicar suas renovações poéticas como 

critério de passagem da arte moderna à arte contemporânea, marcadamente suas propostas de 

aproximação entre arte e vida, a recusa dos suportes tradicionais e de uma relação contemplativa 

com a obra de arte. Como argumenta Naves, isso se torna preocupante na medida em que o que 

era quase uma posição política de afirmação da arte brasileira acaba se transformando em 

critério estético, e torna conservadora toda expressão artística que não siga a linha proposta por 

                                                
41 SMALL, Irene V. “Insertions into Historiographic Circuits”. In. OCTOBER 161, Summer 2017, pp. 69–88. 
42 “was a political insertion in its own right”. Cf. SMALL, Irene V. “Insertions into Historiographic Circuits”. In. 

OCTOBER 161, Summer 2017, p. 85. 
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esses artistas. 43 Otavio Leonidio também apontou como a passagem do moderno ao 

contemporâneo no Brasil é marcada por contradições, afirmando que “ficou a cargo da 

historiografia, e não dos artistas eles mesmos, a tarefa de definir o neoconcretismo, mais até do 

que como uma etapa do projeto construtivo brasileiro, como a via de acesso das artes visuais 

brasileiras ao espaço da ‘contemporaneidade’”. 44 

O que chamamos de “arte contemporânea brasileira” está marcado por atravessamentos 

entre o “moderno” e o “contemporâneo”. Considerar o neoconcretismo como origem da arte 

contemporânea no Brasil deve implicar o reconhecimento desses atravessamentos, e não 

pressupor uma ruptura com o pensamento construtivo, ou uma superação monolítica do 

moderno.  

 

Vontade de construir 

 

A relação da arte neoconcreta com o ideal construtivo é um tema que levanta muitos 

questionamentos, os quais não pretendo aqui resolver. No entanto, acredito que o 

neoconcretismo não rompe com o ideal de expansão da arte na sociedade proposto pela arte 

concreta, se propondo, nesse sentido, a pensar a questão construtiva junto com outros 

questionamentos, como a fenomenologia e a questão da expressão. Dessa maneira, vejo na arte 

neoconcreta uma abertura da produção a experiências imprevisíveis, isto é, uma relação com a 

obra de arte que não está determinada a priori. Um tipo de construção que afastava os trabalhos 

de uma necessidade positiva característica dos trabalhos propostos pelos artistas concretos. O 

neoconcretismo abria, portanto, a possibilidade de reelaboração do pensamento construtivo, que 

se afastava de um projeto programático, para sugerir uma produção construtiva que 

compreendia as limitações de um projeto, isto é, compreendia que um projeto é um ideal, e que 

ele está à mercê das contingências e das diferentes relações que se dão no tempo e no espaço. 

Se a arte concreta se desenvolveu em um período de grande expectativa em relação ao 

desenvolvimento do país, os artistas neoconcretos dariam continuidade a seus questionamentos 

poéticos na década de 1960, que seria marcada por um ambiente muito menos otimista. Isso 

não impediu, no entanto, que o pensamento construtivo se desenvolvesse, mas, evidentemente, 

de forma diferente.  

                                                
43 Cf. NAVES, Rodrigo. “Um azar histórico: desencontros entre moderno e contemporâneo na arte brasileira”. 

Novos Estudos CEBRAP, São Paulo: CEBRAP, n.64, p.5-21, nov. 2002. 
44 LEONIDIO, Otavio. “Caminhos comoventes: concretismo, neoconcretismo e arte contemporânea no Brasil”. 

In. Revista VISO – Cadernos de Estética Aplicada, n. 13, jan.- jun., 2013, p. 102. 
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Essa exploração do construtivo apareceria na década seguinte, por exemplo, na obra de 

Hélio Oiticica, que iria propor em sua obra, e conceitualmente, um novo sentido de 

construtividade.45 Dois textos escritos por Oiticica na década de 1960 abrem caminhos para 

pensar uma concepção do construtivo que perpassa o neoconcretismo e se desdobra em 

trabalhos dos anos subsequentes. No texto A transição da cor do quadro para o espaço e o 

sentido de construtividade, publicado pela primeira vez em 1962, Oiticica defende a passagem 

de sua obra do quadro para o espaço tridimensional, e afirma que o Penetrável abriria novas 

possibilidades para o desenvolvimento construtivo da arte contemporânea. Ao defender seu 

processo de criação, Oiticica apresenta sua concepção do conceito de “construtivo”, que para 

ele seria uma aspiração de toda arte moderna e não estaria somente ligado à construção formal 

da obra. O “espírito de construção” seria um espírito geral presente nos criadores do século XX, 

desde o Cubismo e da arte abstrata. Construtivos seriam, portanto, 

os artistas que fundam novas relações estruturais, na pintura (cor) e na 

escultura, e abrem novos sentidos de espaço e tempo. São os construtores, 

construtores da estrutura, da cor, do espaço e do tempo, os que acrescentam 

novas visões e modificam a maneira de ver e sentir, portanto os que abrem 

novos rumos na sensibilidade contemporânea, os que aspiram a uma 

hierarquia espiritual da construtividade da arte. 46 

 

Segundo sua concepção, os artistas construtivos seriam assim considerados não pelo seu 

modo formal, mas por suas aspirações gerais e universais. Com isso, Oiticica realiza uma 

grande virada no conceito de construtivo, deixando de lado uma concepção teleológica de 

artistas construtivos, em prol da eleição de diversos artistas, entre eles alguns que não são 

tradicionalmente assim considerados, como Jackson Pollock e Willem de Kooning. 

Outro texto escrito por Hélio Oiticica em que o conceito de construtivo tem papel 

importante é o Esquema Geral da Nova Objetividade, uma espécie de manifesto publicado no 

catálogo da mostra Nova Objetividade Brasileira, ocorrida no MAM-RJ em 1967. Nesse texto, 

o artista apresenta a Nova Objetividade como o estado da arte brasileira de vanguarda de seu 

tempo, e pontua seis itens característicos dessa vanguarda. Já em seu primeiro item, Oiticica 

estabelece: vontade construtiva geral. Essa vontade construtiva, segundo ele, seria marcante 

nos movimentos inovadores no Brasil, estando a este fato ligada a afirmação de Oswald de 

Andrade acerca de nossa cultura antropofágica. A ideia de antropofagia elaborada por Oswald 

                                                
45 Cf. MARTINS, Sérgio Bruno. Constructing an Avant-Garde: Art in Brazil, 1949-1979. Cambridge, MA: MIT 

Press, 2013. 
46 OITICICA, Hélio. “A transição da cor do quadro para o espaço e o sentido de construtividade”. In. 

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia (org.) Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 

88. 
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na década de 1920 considerava que a vanguarda brasileira simbolicamente deglutia as 

influências culturais estrangeiras, reinterpretando ou adaptando-as ao contexto nacional. 

Segundo Oiticica, isto “não aconteceria não houvesse, latente em nossa maneira de apreender 

tais influências, algo de especial, característico nosso, que seria essa vontade construtiva geral.” 

47 Vemos nesse texto, portanto, mesmo após o fim do neoconcretismo, uma defesa da 

permanência do construtivo na arte de vanguarda. 

 

Considerações finais 

 

Desde meados da década de 1990, a arte brasileira vem recebendo reconhecimento e 

destaque no contexto internacional, com exposições de grande porte e crescente interesse do 

mercado de arte. Um aumento de pesquisas, dentro e fora do Brasil, se faz marcante e, nesse 

cenário, não raro é dado papel preponderante ao neoconcretismo, muitas vezes interpretado 

como a origem da arte contemporânea brasileira. Nessas interpretações, tanto a vanguarda da 

década de 1960, quanto os desenvolvimentos artísticos das décadas seguintes teriam sido um 

desdobramento do movimento neoconcreto. O que significa reportar a origem da arte 

contemporânea brasileira ao neoconcretismo? Uma suposta influência do movimento é 

reivindicada na obra de diversos artistas contemporâneos, mas como identificar uma 

continuação histórica de um movimento que sequer tinha uma unidade formal? Como propôs 

Sérgio Martins,  

O neoconcretismo não é suficientemente consistente para ser manipulado 

enquanto um significante autônomo, isto é, como um nome, sem gerar uma 

grande carga de mistificação. Neoconcretismo é mais precisamente o nome de 

um provisório “comprometimento estético”: enquanto “movimento” é nada 

mais que uma costura de alguns manifestos e exposições de trabalhos um tanto 

desiguais e algumas iniciais narrativas retrospectivas sobre ele48. 

 

Se o neoconcretismo enquanto movimento foi muito diversificado e durou poucos anos, 

talvez seja por se caracterizar, justamente, não como uma “vanguarda” – com um programa 

definido e que nega o movimento anterior –, mas como um modo de interrogar a arte. Acredito 

que essa forma de interrogar a arte não marca uma ruptura com a arte moderna, mas caracteriza 

                                                
47 OITICICA, Hélio. “Esquema Geral da Nova Objetividade”. In. FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia (org.) 

Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 155. 
48 Do original: “neoconcretism is not consistent enough to be manipulated as an autonomous signifier, that is, as 

a name, without generating a good deal of mystification. Neoconcretism is more properly the name of a 

provisional ‘asthetic commitment’: as a ‘moviment’ is nothing but the stitching together of a few manifestos and 

exhibitions of more or less disparate works and some initial retrospective accounts of it.” In. MARTINS, Sérgio 

Bruno. Constructing an Avant-Garde: Art in Brazil, 1949-1979. Cambridge, MA: MIT Press, 2013, p. 11-12. 



 

 

25 

 

justamente aqueles atravessamentos entre moderno e contemporâneo. E talvez, nesse sentido, 

o neoconcretismo não se detenha entre 1959 e 1961, mas se faça presente até hoje. O 

posicionamento do neoconcretismo enquanto origem da arte contemporânea no Brasil é uma 

questão a ser debatida. Se assim se quiser considera-lo, é necessário encarar esses 

atravessamentos, e não supor que tenha ocorrido uma superação do moderno – o que sugeriria 

uma historicidade linear. Rever o pensamento sobre o neoconcretismo, desde a base conceitual 

proposta por Gullar, passando pelo texto canônico de Ronaldo Brito, até interpretações mais 

recentes, é importante para repensar essa posição mítica atrelada ao movimento, bem como 

pensar outras formas, menos lineares, de construção de nossa história da arte. 
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Vilanização da Previdência Social:  

a campanha do jornal O Globo por uma reforma previdenciária 

neoliberal (2016-2018) 
Bruno Ferrari Baptista49 

 

Resumo: O presente trabalho analisa editoriais do jornal O Globo publicados a partir do golpe 

jurídico-midiático-parlamentar de 2016 que tratavam sobre a Reforma da Previdência. Através 

desse estudo foi possível observar no periódico um discurso pró-reforma que colocava a 

Previdência como vilã das contas públicas, afirmava que reformá-la era fundamental para a 

retomada o crescimento, agendava política nesse sentido, e depreciava as teses contrárias à 

Reforma. 

Palavras-chave: Reforma da Previdência, O Globo, Neoliberalismo. 

 

 

A Grande Imprensa brasileira (que tem como maior expoente as Organizações Globo), 

ao ser participe/agente do golpe jurídico-midiático-parlamentar de 2016, ajudou a impor ao país 

uma agenda política e econômica que foi rejeitada pela maioria da população por quatro 

eleições consecutivas. 

Na esteira do golpe que ajudou a pavimentar e no novo terreno neoliberal que adveio a 

partir da ruptura democrática em 2016 (com a ascensão ilegítima de Michel Temer, do PMDB 

e aliados ao poder central do país), o jornal O Globo construiu uma intensa campanha através 

de suas páginas em torno de diversas agendas de cunho ultraliberal, dentre elas a PEC do “Teto 

de Gastos” (que congelou os investimentos públicos por 20 anos), a Reforma Trabalhista que 

desfigurou a CLT e dissolveu grande parte das conquistas históricas da classe trabalhadora 

brasileira; e, sobretudo, a Reforma da Previdência, que foi apontada por diversos editoriais e 

reportagens do periódico da família Marinho como tarefa imprescindível para o Poder Público 

da União e dos estados. A Previdência Social foi exposta pelo jornal como a grande vilã das 

contas públicas.50 

                                                
49 Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) na FACHA e mestre em História Política na UERJ. 
50 Entretanto, em nenhum editorial o jornal O Globo expõe o fato de que a maior parte dos gastos do orçamento 

Federal são provenientes da rolagem da Dívida Externa do país, o jornal também em nenhum momento – tanto nas 

matérias como nos editoriais -  informa ao leitor que essa dívida jamais foi auditada (como ocorreu em diversos 

países). Cerca de 45% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é utilizado para pagar juros e amortização dessa 

dívida. Em contrapartida, a Previdência Social, que beneficia milhões de pessoas em todo país, representa um 

gasto de cerca de 22% do PIB nacional. 
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A temática da Reforma da Previdência foi destaque em centenas de páginas do jornal O 

Globo publicadas ao longo dos anos de 2016, 2017 e no princípio de 2018.  Para ilustrar esse 

apontamento vale à pena destacar que no ano de 2016 - dentre editoriais, colunas de opinião e 

matérias - o termo “Reforma da Previdência” apareceu em 1.197 páginas. Em 2017, essa 

terminologia foi encontrada em 1.548 páginas do periódico carioca. Nos três primeiros meses 

de 2018 – ano em que a tese da Reforma perdeu força sobretudo no parlamento brasileiro – o 

termo esteve presente em mais de 200 páginas. 

O ano de 2017 foi o período em que o projeto neoliberal de Reforma da Previdência 

mais teve força no país, principalmente, nos meses de março, abril e maio, bem como, em 

novembro e dezembro. Nesse período, o tema foi centro das discussões no parlamento e, 

consequentemente, em outros espaços institucionais e no âmbito da sociedade civil. Foi 

justamente nesses meses que o termo “Reforma da Previdência” mais foi utilizado pelo jornal 

O Globo. Em março de 2017, o termo apareceu em 206 páginas; em abril, 245; e em maio, 184. 

Nos meses de novembro e dezembro, essa terminologia esteve, respectivamente, em 142 e 198 

páginas. 

De 2016 ao princípio de 2018, o jornal publicou cerca de 80 editoriais apresentando uma 

defesa explícita da Reforma da Previdência proposta pela gestão Temer. O periódico principal 

da família Marinho construiu uma narrativa em seus editoriais que tratava a previdência como 

“grande vilã” das contas públicas federais e estaduais, também afirmava que a Reforma da 

Previdência era algo absolutamente imprescindível para a retoma do crescimento e do 

desenvolvimento no Brasil. O jornal O Globo também construiu um discurso depreciativo 

diante das teses, propostas e movimentos anti-reforma, bem como, lançou mão de seus 

editoriais para pressionar a classe política se posicionar em defesa da Reforma da Previdência 

proposta por Michel Temer e seus aliados. 

 

Previdência Social: grande “vilã” das contas públicas 

O jornal O Globo publicou diversos editoriais em que afirmava taxativamente que os 

gastos com a Previdência Social eram os grandes responsáveis pelos déficts das contas públicas. 

O periódico ressaltava, de forma insistente, que “o déficit da Previdência não para de subir e 

isso degrada a percepção de risco da economia brasileira no mercado de crédito”.51 

Segundo O Globo a suposta falência da Previdência também aflige de forma alarmante 

as contas públicas dos estados e grandes municípios brasileiros. De acordo com o periódico, 

                                                
51 Editorial O GLOBO. Atraso da Reforma da Previdência prejudica trabalhador. 01/10/2016. p. 14. 
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“em estados e grandes municípios a falência [da Previdência] é um fato cotidiano (...) a situação 

nos estados e municípios é pior que na União, porque eles não têm saída de financiar gastos por 

meio de endividamento”. Portanto, para o jornal, seria “clara a necessidade de as previdências 

estaduais ou municipais também serem reformadas, para atender o novo perfil demográfico”. 

De acordo com a publicação dos Marinho, sem a Reforma, “o colapso será inevitável” em 

estados como o Rio de Janeiro.52 

Na opinião de O Globo “não há alternativa” sem a Reforma da Previdência e, caso 

contrário, o país e estados seriam levados “à hecatombe econômica”. De acordo com o jornal, 

“sem mudanças na Previdência haverá atrasos haverá atrasos no pagamento de benefícios, e as 

alíquotas de contribuição também terão de ser aumentadas”.53 

O jornal chamou a Previdência Social de “bomba relógio” e afirmou que a manutenção 

das regras que regem os benefícios previdenciários no Brasil levaria o país a “um gigantesco 

salto rumo ao precipício”. Para o periódico “instalou-se no INSS uma bomba-relógio de alto 

poder destrutivo”.54 

Segundo O Globo, a Previdência é “uma usina ativa de geração de déficts crescentes 

rumo à quebra final do Estado”. Para o jornal das Organizações Globo: “É boa a notícia de que 

os governadores se convencem da inexistência de saída a não ser por meio de medidas sérias 

de austeridade e de reforma dos sistemas previdenciários”.55 

Portanto o comando editorial de o Globo, ressaltava que sem a Reforma da Previdência 

(sobretudo no que tange o regime do funcionalismo público) o país estaria vivendo o que 

chamou de “desastre” e “para o qual só havia uma saída, o ajuste das contas públicas”. Segundo 

O Globo:  

Na delicada situação atual, implica ter coragem política para aumentar a 

contribuição previdenciárias dos servidores, disciplinar a gestão do Regime 

Próprio de Previdência Social, suspender reajustes salariais, reduzir incentivos 

tributários recorrentes de renúncias de receitas e vender ativos estaduais. Em 

resumo, restaurar a governança com responsabilidade fiscal.56 

 

Segundo O Globo, “o principal motor do desequilíbrio estrutural é déficit 

previdenciário”. O jornal afirmava que o suposto déficit previdenciário que estaria 

                                                
52 Editorial O GLOBO. É grave também a situação da previdência nos estados. 19/10/2016. p. 22); Editorial O 

GLOBO. Remédio inevitável. 14/11/2016. p.14. 
53 Editorial O GLOBO. Violência e pareceres são armas contra necessário ajuste. 10/11/2016. p.18) 
54 Editorial O GLOBO. Crise fiscal ganha ares de tragédia grega. 13/11/2016. p.18; (Editorial O Globo. Reforma 

está à altura das distorções da Previdência. 07/03/2017. p. 14. 
55 Editorial O GLOBO. Crise se agrava e dá choque de realidade nos estados. 24/11/2016. p.18. 
56 Editorial O Globo. É preciso ter coragem para restaurar a responsabilidade fiscal. 22/12/2016. p.16. 
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“descontrolado, pode, em não muito tempo, tragar todos os recursos da Saúde e Educação” e 

que sem a Reforma da Previdência iria “ficar à margem por outra década perdida”.57 

 

A Reforma da Previdência como pré-requisito para a retomada do crescimento 

O jornal O Globo, em seus editoriais do período pós-golpe, também defendia a tese de 

que a Reforma da Previdência seria fundamental para superar a crise econômica, para equilibrar 

as contas públicas, e retomar o crescimento do país. O periódico afirmou que sem a Reforma 

da Previdência “não existirão bases para um crescimento de fato”.58   

Citando exemplos de países europeus como Inglaterra e Alemanha, o jornal O Globo 

construía a tese de que era necessário ao governo e a base aliada a enfrentar a massiva oposição 

da população à reforma previdenciária proposta por Temer e seus correligionários, salientando 

que os governantes ao redor do mundo que confrontaram essa problemática à revelia da 

insatisfação popular “pagaram o preço do desgaste político”, contudo, “permitiram que seus 

países entrassem em um duradouro ciclo de crescimento equilibrado”.59 Segundo o periódico:  

Governantes precisam saber enfrentar essas reações típicas de crises que 

exigem medidas duras (...) As reformas para a retomada de crescimento (...) 

passariam invariavelmente por corte de privilégios, de gastos em geral, 

desregulamentação, redução de subsídios e até demissão de servidores. O 

Estado, mais leve, menos custoso para a sociedade, pode reduzir impostos e, 

assim, aumentar a competitividade das empresas privados. A economia volta 

a crescer, a ampliar a receita tributária, mesmo com gravames de alíquotas 

mais baixas. Demitidos, servidores são absorvidos por um mercado de 

trabalho em expansão.60  

 

No primeiro dia do ano de 2017, o jornal O Globo publicou um editorial em que listava 

as prioridades que deveriam encaminhadas pelo governo e outras instâncias do poder político. 

Segundo o periódico, para recuperar a economia seria “vital dar o passo da reforma da 

Previdência”. Ou seja, de acordo com o jornal seria crucial para o Brasil efetivar “as bases de 

um novo sistema previdência, mais uniforme, centrado na exigência da idade mínima para a 

habilitação à aposentadoria. Além de outras mudanças também sensatas nas pensões e 

benefícios sociais”.61 

 

Jornal O Globo e a depreciação das teses anti-reforma 

                                                
57 Editorial O Globo. Reformas precisam se sobrepor à crise. 02/03/2017. p. 14. 
58 Editorial O Globo. Sinais de recuperação pressionam por reformas. 18/03/2017. p. 16. 
59 Editorial O Globo. Projetos de ajustes no mundo seguem roteiro básico. 18/12/2016. p.14. 
60 Editorial O Globo. Projetos de ajustes no mundo seguem roteiro básico. 18/12/2016. p.14. 
61 Editorial O Globo. Ano envolto em temores, mas que pode ser de superação. 01/01/2017. p. 16 
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Os editoriais do jornal O Globo também adotaram um discurso depreciativo e 

desqualificador diante das teses, partidos, organizações e movimentos contrários à Reforma da 

Previdência em discussão. 

Por exemplo, em um editorial intitulado “Atraso da Reforma da Previdência prejudica 

trabalhador”, o periódico afirmava que os argumentos a favor da Reforma “são tão sólidos que 

apenas a fé ideológica pode impedir que se constate a marcha rumo à falência total de um 

sistema estruturalmente abalado devido a motivos indiscutíveis”.62  

O jornal retratou ações de alguns grupos organizados contra a Reforma da Previdência 

como “o mais categórico e absoluto desrespeito às instituições da democracia’’, qualificou 

episódios de protesto no Rio e em Brasília como “baderna, desordem, estreonice” que expunha 

um “caráter autodestrutivo, autoritário e com laivos fascistóides”.63 

Em um editorial intitulado Tóxico e Ideológico, o periódico tecia críticas agressivas a 

opositores da tese da reforma da Previdência neoliberal defendida pela gestão Temer, pelas 

Organizações Globo e diversos outros veículos da mídia hegemônica brasileira. Segundo o 

jornal:  

Concentra-se no debate sobre a imprescindível reforma da Previdência, 

forçada por motivos aritméticos, uma série de equívocos derivados de uma 

intoxicação ideológica da defesa de um modelo de Estado tutor da sociedade, 

responsável único pelo combate à pobreza e desníveis sociais. É esta a visão 

que plasmou a Constituição de 1988 (...) É tamanha a resistência em entender 

que o sonho de um ‘estado de bem-estar social’, responsável por 

benevolências sem sustentação da realidade, virou pesadelo, que se torturam 

estatísticas, fazem-se piruetas intelectuais para esconder os fatos. Um 

exemplo, é defender que a previdência seria, ao contrário, superavitária. Mera 

pirueta estatísticas.64  
Na batalha discursivo-simbólica em torno da Reforma da Previdência o jornal buscou 

desqualificar/depreciar até mesmo categorias profissionais como a dos professores que – de 

acordo com o jornal dos Marinho - atuariam de forma corporativista pela manutenção de 

supostos privilégios previdenciários. Nas palavras de O Globo seria “preciso enfrentar 

corporações como a dos professores, cujas regras de tempo de serviço são insustentáveis do 

ponto de vista fiscal e injustificável no aspecto demográfico”.65 

Segundo o jornal, segmentos profissionais organizados eram “corporações” e “os que 

gritam nas ruas contra a reforma da Previdência” seriam uma “elite” que não estaria disposta a 

negociar seus “privilégios” previdenciários. De acordo com o periódico o tema da Reforma da 

                                                
62 Editorial O Globo. Atraso da Reforma da Previdência prejudica trabalhador. 01/10/2016. p. 14. 
63 Editorial O GLOBO. O caráter autoritário dos ataques ao Legislativo.  17/11/2016. p.18. 
64 Editorial O Globo. Tóxico e Ideológico. 02/01/2017. p. 16. 
65 Editorial O Globo. Recuo de Temer promete mais crise fiscal nos estados. 23/03/2017. p. 18. 



 

 

31 

 

Previdência é “capaz de mobilizar os mais diversos grupos de pressão da sociedade. Em que se 

destacam corporações, quase sempre beneficiados por privilégios de que, por óbvio, não 

querem abrir mão”.66 

 

Agendando o parlamento e a política 

O comando editorial de O Globo também utilizou seus editoriais para exercer uma 

pressão sobre a classe política, que deveria se posicionar em defesa da Reforma da Previdência 

de Michel Temer. Essa pressão político-simbólica veiculada nos editoriais se dirigia tanto a 

políticos com atuação no âmbito estadual, quanto no federal. 

Por exemplo, quando o jornal O Globo tratou sobre o pacote de medidas neoliberais do 

governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão que previa, entre outras medidas 

antipopulares, a alteração da alíquota previdenciária dos servidores públicos estaduais, dirigiu-

se aos deputados e deputadas estaduais eleitos pelo povo fluminense em tom de orientação, 

afirmando que: “A Alerj precisa ser firme na aprovação do Pacote”.67 

A Reforma da Previdência nacional, proposta por Michel Temer, era tratada pelos 

editoriais do jornal O Globo como uma grande prioridade da classe política brasileira. O 

periódico da família Marinho - mantendo sua tradição histórica de utilizar suas páginas para 

agendar o parlamento e demais instâncias da política nacional - afirmava incisivamente que a 

Reforma deveria ser tratada pelas instâncias políticas, sobretudo o parlamento, como uma 

prioridade “acima dos interesses menores do baixo clero e similares”.68  

 

Considerações Finais 

A militância das Organizações Globo em prol da Reforma da Previdência tem o viés do 

interesse de classe, afinal, a família Marinho ao longo de sua atuação na Comunicação de Massa 

defendeu, diversas vezes, os projetos políticos que iam ao encontro dos interesses de segmentos 

da classe dominante. Por exemplo, os Marinho foram do apoio ao golpe de 1964 e à ditadura 

que o seguiu, à defesa militante do neoliberalismo, sobretudo, na década de 1990. Em 2016, as 

                                                
66 O jornal ainda completou afirmando que “não bastassem os interesses que orbitam em torno da reforma, o país 

se notabiliza por um emaranhado de leis e uma Constituição muito detalhista”. Editorial O Globo. A elite que se 

manifesta contra a reforma da Previdência. 26/03/2017. p.18; Editorial O Globo. Não se pode perder o foco na 

reforma da Previdência. 28/03/2017. p. 14. 
67 Editorial O GLOBO. Crise da previdência fluminense não é a única. 08/11/2016. p.14. 

 
68 Editorial O Globo. Reformas precisam se sobrepor à crise. 02/03/2017. p. 14.  
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Organizações Globo apoiam um novo golpe no país e retomam – com mais intensidade – a 

campanha por uma agenda neoliberal, onde está inserida a Reforma da Previdência antipopular 

formulada pelo governo Temer.  

Entretanto, a militância do Grupo Globo também está permeada pelo interesse de 

empresa. Não apenas pelo fato de ser uma organização privada com milhares de funcionários 

que serão impactados por mudanças previdenciárias que só trazem benefícios ao empregador, 

mas também, pelo interesse da Rede Globo em consumir grande parte do montante gigantesco 

gasto pelo Governo Federal em publicidade em torno da Reforma da Previdência. Dados 

coletados pela agência Livre.jor, através da Lei de Acesso à Informação, por intermédio da 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República, demonstram que as Organizações 

Globo faturaram R$ 38,6 milhões de verba publicitária para propagandear a necessidade de 

mudanças nas regras de aposentadoria no Brasil. O valor equivale a mais de um terço do gasto 

total com a campanha publicitária pela Reforma: R$ 110 milhões.69 

 Os editoriais publicados pelo jornal O Globo que abordavam a temática da Reforma da 

Previdência deixaram claro não só uma posição editorial favorável a essa agenda política 

neoliberal apresentada por Temer, mas evidenciaram uma “militância editorial” de O Globo em 

prol da aprovação dessa Reforma da Previdência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 http://apufpr.org.br/reforma-da-previdencia-globo-levou-13-dos-milhoes-que-temer-queimou-em-publicidade-

temos-a-lista/. 
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Teoria do Estado em perspectiva na Idade Média (séc. XII-XIII) 
 

Edilson Alves de Menezes Junior70 

 

Resumo: No que se refere à categoria Estado, a medievalística francesa é contundas em suas 

posições historiográficas: negá-la ao período da Idade Média Central. A crítica historiográfica 

mobiliza fundamentalmente pontos essenciais das abordagens desses autores que inviabilizam 

a problemática ao medievo, discutindo, inclusive, a própria categoria Estado.  

Palavras-chave: Estado, feudalismo, historiografia, luta de classes.  

 

 Um dos legados históricos – e já calejados - de Marc Bloch quanto ao ofício do 

historiador foi chamar atenção à importância inexorável do presente do pesquisador e a 

influência deste no produto de suas pesquisas71. Faz-se história a partir do presente, diria. É 

nesse sentido que algumas problemáticas são postas – ou impostas – a reflexão do historiador; 

dentre elas novamente o Estado.  

 A história, a rigor, fora legatária da reflexão sobre o Estado desde suas origens 

acadêmicas no século XIX, matizadas apenas pela primeira geração dos Annales. Contudo, em 

linhas gerais, o tema estatal atraiu cada vez menos atenção após a primeira fase da dita revista.  

As investigações sobre as mentalidades, um aceno maior aos problemas quanto à cultura, a nova 

história política, etc. tomaram o espaço dessa recorrente temática. Todavia, como já apontava 

Marc Bloch, o presente impõe a sua maneira questões condicionantes as pesquisa, e nesse 

ínterim retoma-se em algum nível a temática estatal. A presente crise sistêmica do capital e suas 

nuances severas ao conjunto das sociedades colocam a problemática do Estado em foco à 

reflexão da atual conjuntura e, por conseguinte, novos olhares a essa questão do ponto de vista 

histórico.  

 A austeridade e, não obstante, o conjunto de mazelas sociais e barbaridades a que 

submetem a imensa maioria da população coloca a forma estatal no centro das atenções; se aos 

setores a que interessa sua manutenção, seja aos que desejam a superação dessas contradições. 

Seja como for, em períodos de crise como o atual desnudam-se as formas e o conteúdo de classe 

do Estado, tal quais suas ilusões conciliatórias. István Mészáros, recentemente em sua análise 

sobre a conjuntura internacional de crise tem absoluto mérito em afirmar que “uma crítica 

radical do Estado, no espírito marxiano, com suas implicações de longo alcance para o 

                                                
70 Mestrando pelo PPGH/UFF, orientando do Prof. Dr. Mário Jorge da Motta Bastos, bolsista CAPES. Membro 

do grupo de estudos Niep-Marx-PréK. Email: edilson_menezes@id.uff.br  
71 BLOCH, Marc. Apologia da História ou ofício do historiador. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 2002.  
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fenecimento do próprio Estado, é uma exigência literalmente vital de nosso tempo”72. Inclusive 

fora dos restritos círculos historiográficos, algumas reflexões denotam a importância 

preocupações renovadas no que se refere ao Estado, como na matéria veiculada pela versão 

online do francês Le Monde publicou uma matéria com o sugestivo título “O Estado é um mal 

necessário?73”. Em diversos níveis percebem-se os impactos dessa atual conjunta nas pesquisas 

acadêmicas ou mesmo na mídia.  

 Pode-se questionar: e o que a Idade Média tem haver com isso? Os impactos da atual 

conjuntura do capital influenciam também as reflexões históricas nos mais diversos recortes, 

inclusive o período medievo, no qual a questão é controversa entre os historiadores. Álvaro 

Castro e Carlos García, refletindo sobre os impactos da realidade atual e o estudo empírico e 

teórico sobre as formas estatais na Alta Idade Média, afirmam:  

 

Nosso propósito nesta comunicação é expor as bases teóricas e metodológicas 

de um projeto que tem como objetivo imediato aprofundar-se em uma teoria 

crítica do Estado nas sociedades pré-capitalistas, mas que pretender contribuir 

com ele iluminar o papel do Estado nas sociedades capitalistas e a formular 

estratégias para sua superação74.  

 

 Portanto, essas inquietações atuais esbarram em longas polêmicas e entraves quanto ao 

período medieval, sobretudo quanto ao caso do reino da França na Idade Média Central 

enquanto caso concreto abordado. E é a partir da crítica teórico-metodológico a historiografia 

francesa que se refletirá no que tange a uma teoria do Estado e os impactos dessas reflexões na 

realidade atual – e, quiçá, futura.  

 O tema estatal entre a medievalística francesa foi rigorosamente recorrente do século 

XIX a meados do século XX75. Por termos de fôlego, sobretudo, cingir-se-á nos autores 

orientados pela orientação dos Annales, de seus fundadores à frente. Todavia, apesar da longa 

influência dessas reflexões podem-se elencar alguns pontos centrais e característicos dessas 

análises; confluências essas que nos possibilitam falar nos termos de uma Escola francesa. 

Dentre esses autores, por exemplo, é recorrente a negação da forma estatal: o Estado é um 

                                                
72  MÉSZÁROS, István. A montanha que devemos conquistar. São Paulo, Boitempo, 2015. Página 28.  
73  LE MONDE DIPLOMATIQUE, L’État est-il un mal nécessaire?. Versão online, in: 

https://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/philosophie-terminale/l-etat-est-il-un-mal-necessaire_t-

irde86.html  
74 CASTRO, Álvaro Carvajal; GARCÍA, Carlos Tejerizo. Teorizar el estado en las sociedades pre-capitalistas: 

uma aproximación desde el marxismo a las sociedades altomedievales. Comunicación presentada al Congresso 

Internacional en el 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx. Bilbao, 2018. Página 02.  
75  Para uma síntese historiográfica da questão, ver: GUENÉE, Bernard. L'histoire de l'État en France à la fin du 

Moyen Age vue par les historiens français depuis cent ans. IN: Revue Historique, T. 232, Fasc. 2 (1964), pp. 

331-360 
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interdito em quase toda a Idade Média e, em boa medida, quando trabalham essa problemática 

centra-se no final do período medieval. Não um estudo das formas estatais medievais, mas da 

gênese do Estado moderno, portanto, é apenas quando se apercebe características que 

corresponderiam a este que a questão estatal acena alguma importância à Escola francesa76. 

Dito, a crítica historiográfica mobilizada tem o objetivo de compreender as razões para tal 

aversão, identificar os elementos que a constituem e deformam a análise ao período medieval 

e, por fim, caminhos de sua superação.  

 Em síntese, dois elementos compõe tal crítica dirigida aos franceses e que 

impossibilitam a reflexão histórica sobre o tema: a fratura conceitual féodalisme-féodalité e o 

arcabouço teórico weberiano. O primeiro ponto refere-se a uma abordagem clássica entre os 

franceses: dividir/fraturar a realidade medieval em dois níveis. Ao campo intitulado de 

féodalisme recorreriam os trabalhos cujo interesse orbita sobre a questão da economia medieval, 

sua realidade produtiva, etc. Todavia o espectro de obras localizadas nesse campo compõe o 

mais variado número de matizes e perspectivas77. O que as vincula a uma mesma lógica é sua 

abordagem das questões materiais desvinculada da ordem política e cultural da classe 

dominante. Logo, o conjunto dos elementos que compõe o quadro econômico das sociedades 

medievais, a organização e exploração do trabalho camponês, senhorios, castelos, a dinâmica 

internas das cidades, etc. Já ao campo da féodalité caberiam necessariamente os debates acerca 

das formas de organização e atuação da aristocracia, os temas à ordem sociocultural, costumes, 

alimentação, amor cortês, etc. Em suma e fundamentalmente temas vinculados ao campo da 

aristocracia; no tocante aos temas mais tradicionalmente associados ao campo da política, o 

foco central recaí sobre as ditas relações feudo-vassálicas. Ilustra muito bem esse campo a 

própria obra de Ganshof, Qu’est-ce la féodalité?78, na qual o autor cinge-se essencialmente as 

questões dos vínculos pessoais em seus aspectos políticos e jurídicos acerca dos grupos 

                                                
76 GENET, Jean-Philippe. La genèse de l'État moderne [Les enjeux d'un programme de recherche]. In: Actes de 

la recherche em sciences sociales. Vol. 118, juin 1997. Genèse de l’État moderne. pp. 3-18; GENET, Jean-Philippe. 

État, État moderne, féodalisme d’état: quelques éclaircissements. In: Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio 

Chittolini. Florença, Firenze Unversity Press, 2011. 
77 Esse largo espectro inclui autores rigorosamente distintos em suas abordagens, como as leituras de Contamine 

de um sistema feudal com preponderância ao peso senhorial, passando pela abordagem de Duby sobre a economia 

medieval acentuando um pouco mais o papel camponês em seu quadro geral a leitura de Charles Parain, por 

exemplo, francamente marxista, mobilizando elementos analíticos como modo de produção, mais-trabalho, etc. 

Ver, respectivamente: CONTAMINE, Philippe (org.) L’Économie médiévale. Paris, Armand Colin, 1993; DUBY, 

Georges. Economia rural e vida no campo no Ocidente medieval. Lisboa: Edições 70, 1988, 2.v; CERM. Sur le 

féodalisme. Paris, Editions Sociales, 1971. 
78 GANSHOF, François-Louis. O que é feudalismo? São Paulo, Coleção Saber, 1978 
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aristocráticos. A Idade Média na França79, de Georges Duby, assume esse caráter por tratar de 

temas diversos restritos apenas ao campo da aristocracia.  As representações, o imaginário, as 

ideologias, enfim, o escopo cultural, jurídico ou em termos de cultura política são abordado 

nesse campo. Esse último campo é fundamentalmente o majoritário entre as pesquisas 

francesas. Em síntese, a divisão féodalisme-féodalité trata, sobretudo, de separar a ordem 

produtiva da realidade feudal das questões que tangem à classe dominante e suas expressões 

culturais. Em outras palavras, é como se empreendessem uma divisão conceitual crassa entre a 

estrutura dessa sociedade – a órbita do modo de produção – e suas formações concretas – os 

laços e relações políticas.  

Essa fratura conceitual é, sem dúvida, absolutamente recusável. Como afirma Perry 

Anderson: “como modo de produção, o feudalismo se define por uma unidade orgânica entre 

economia e política, paradoxalmente distribuída em uma cadeia de soberanias parceladas por 

toda formação social” 80. Em contraste com a era do capital, na qual as esferas política e 

econômica podem – na aparência – demonstrarem-se independentes, no período feudal essa 

proposição é devastadora. A imbricação essencial desses campos é indissociável. Sendo a 

ampliação de riqueza o objetivo estrutural e estruturante da dinâmica da classe dominante no 

período feudal – analogamente como é a produção de mais-valor no período do capitalismo – 

os campos econômico e político-social são inextrincáveis tendo em vista a centralidade da 

coerção extra econômica no sistema feudal. É reconhecida, como afirma Monsalvo Antón, a 

“necessidade de aplicação do poder político para obtenção da renda nas unidades de produção 

em todo o período feudal” 81. Alain Guerreau – crítico dessa perspectiva comum a seus 

compatriotas -, em sua investigação acerca das influências que as revoluções burguesas tiveram 

sobre a percepção de féodalité entre os intelectuais, chega à conclusão que essa fratura 

conceitual, marcadamente localizada na segunda metade do século XVIII e início do XIX, 

foram “das três grandes alternativas que estruturam desde então toda a visão do sistema feudal 

(...) a mais forte é aquela que opõe uma concepção de féodalité como sistema político-jurídico 

parcial àquela de um sistema socioeconômico global”.  

Que sentido faria os conflitos e disputas se não tendo por fim ampliar riquezas e posses? 

A despeito dos franceses, ante sua habitual fratura conceitual aparta as relações de poder da 

aristocracia do trabalho camponês, o trabalho é o início e o fim do processo social na escala da 

                                                
79 DUBY, Georges. A Idade Média na França (987-1460): de Hugo Capeto a Joana d’Arc. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar Editor, 1987.  
80 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo, Editora Unesp, 2013. Página 20.  
81 MONSALVO ANTÓN, José M. Poder Político y aparatos de Estado en la Castilla bajomedieval. 

Consideraciones sobre su problemática. In: Studia histórica. Historia medieval. N°4.1986. Página 102.  
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realidade feudal.  Início, pois é a condição sine qua non de existência social; fim, pois, ainda 

que não diretamente, essa é principal questão que opõe os aristocratas, no que tange ao sentido 

de sua apropriação. Condição essa fundamental da própria reprodução aristocrática. Portanto a 

forma pela qual os grupos dominantes enquadram explorar e disputam as diversas unidades 

produtivas básicas é um dos elementos essenciais à dinâmica feudal e a própria lógica estatal 

aqui abordada. É justamente nesse sentido que a categoria trabalho é fundamental, pressuposto 

teórico e analítico: a essência que anima a dinâmica dialética da aristocracia é justamente sua 

reprodução, todavia, reter-se apenas a essa afirmação acaba por obliterar a exploração do 

trabalho camponês por trás dessas questões.  

Parece um tanto evidente que a documentação medieval não trate, a não ser em 

momentos pontuais ou fragmentos, do campesinato – dado as condições da produção escrita e 

a hegemonia da classe dominante sobre esta. Contudo, tal circunstância não autoriza a 

extirpação da classe trabalhadora do processo analítico do historiador, a não ser sob pena de 

trabalhos pouco explicativos e vívidos. Na Crônica Régia82 como já exposto, o campesinato 

está limitado bem poucas referencias diretas, geralmente parcos comentários referenciais. 

Todavia, sendo a crônica um grande relato dos principais conflitos aristocráticos que envolvem 

a monarquia em algum grau, a presença do campesinato é absolutamente constante – ainda que 

nas entrelinhas, de forma passiva. Sem dúvida que a documentação medieval fornece um 

conjunto de significativos constrangimentos ao historiador, limitações por vezes inexoráveis; 

seja por suas características ou mesmo pelos inúmeros materiais perdidos ao longo dos séculos. 

Não obstante, cabe ao historiador interpretar e problematizar os vestígios históricos, não 

meramente reproduzi-los. Ou seja, nem sempre a questão é de limitações presentes nos 

documentos, mas sim de perspectiva de quem os observa. No seu escopo narrativo, a crônica 

não autoriza menção alguma sobre quase à totalidade de questões que tange ao campesinato, 

todavia, ao tratar exaustivamente das guerras, impostos, castelos, tratados, etc. da aristocracia 

em geral, fala fundamentalmente do campesinato e a forma pela qual é explorado – mesmo que 

sem especificidades. E é nesse sentido que mobiliza-se a categoria trabalho e as relações de 

produção: o essencial da dinâmica aristocrática é a apropriação de trabalho excedente do 

campesinato, o mais-trabalho camponês. Seja na forma direta, impondo-se a unidades 

produtivas, seja na forma indireta, ou seja, apropriar-se dos produtos do trabalho de outrem. O 

que produz, o que gera riqueza é, ontologicamente, o trabalho – seja as ordens do estômago ou 

da fantasia, como anedota Marx. Porém, diferentemente do burguês que o faz em um espaço 

                                                
82 RIGORD, Vie de Philippe Auguste / Rigord. Vie de Philippe Auguste / Guillaume le Breton. Vie de Louis VIII. 

Édition, traduction et notes sous la direction de François Guizot. Paris, Imprimerie de Lebel, 1825.  
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específico – a unidade de trabalho – e em um tempo preestabelecido – a jornada de trabalho –, 

o que faz essa exploração mais tangível, na era feudal mobilizar esse trabalho poderia realizar-

se de forma indireta, ora com submetendo intermediários, ora valendo-se de um 

castelo/paróquia que centraliza outras, etc. E sem dúvida em uma escala mais fluída, visto que 

a aristocracia vale-se da coerção extra-econômica justamente pela impossibilidade de controlar 

diretamente o processo produtivo. Todavia, seja qual for o caminho a se traçar, é indispensável 

mobilizar essa categoria; eis um dos fundamentos mais primários de sociedades de classe.  

Portanto, que fundamento orientaria os conflitos repetidamente em espaços restritos? 

Quando se negocia um castelo e seus pertences, do que se trata? A propósito, qual a função 

socioeconômica de um castelo ou paróquia no feudalismo? Não parece autorizável extirpar o 

campesinato da análise, ainda que haja vista as limitações documentais. Portanto, seja na forma 

direta ou indireta, é inviável alijar o campesinato, ainda que apenas em referência, do processo 

analítico. A totalidade orgânica que se aborda só faz sentido incluindo os produtores de 

riquezas, os produtores da vida material. É absolutamente comum, por exemplo, depois de 

destrutivos conflitos ou rápidas razias, acordar-se a paz estabelecendo a partilha dos bens em 

questão. Isso envolve, invariavelmente, diversas unidades produtivas do campesinato, ainda 

que de maneira implícita nas narrativas. Mobiliza-se como ilustração o acordo de paz entre 

Filipe Augustos e Ricardo Coração de Leão em 1196. Sob redação inglesa, dentre outros pontos 

do acordo consta que,  

 

cessão que o conde de Leicester faz perpetuamente ao nosso senhor Filipe, rei 

da França, do castelo de Passy, tanto em feudo quanto em domínio, com sua 

castelania e seus pertences (...) Nós cedemos [rei inglês] também 

perpetuamente ao mesmo rei Filipe e seus herdeiros a Auvergne, feudo e 

domínio, e tudo que lá possuíamos, com o que poderemos pretender possuir 

um dia83.   

 

Tanto o castelo de Passy, como o ducado de Auvergne – “feudo e domínio” – ilustram 

conquistas territoriais, mas, sobretudo, ampliação de exações a novos núcleos camponeses. Que 

sentido haveria em regiões ou castelos que não instrumentalizassem um afluxo constante de 

mais-trabalho? Seria tão inútil como uma fortaleza entalhada no cume da cadeia dos Pirineus, 

ou tão inepta quanto uma fábrica sem operários ao capitalista. Em 1190 o acordo entre Filipe 

Augustos e o rei inglês envolvia: 

 

                                                
83 Pontos 04 e 06 do documento transcrito por Rigord, sob o título Convenção de paz entre Filipe, rei dos franceses, 

e Ricardo, rei da Inglaterra (1196). In: Ibid.  Páginas 125-126.  
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Além disso, cedemos a ele [Ricardo I] (...) Gisors, Neaufle, Neuchâtel de 

Saint-Denis e o Vexin-Normand com seus pertences (...) De sua parte ele nos 

cedeu o feudo de Issoudun e Graçai, com todos os seus pertences, bem como 

tudo que ele possui ou espera possuir na Aurvegne, a título de feudo ou 

senhorio84.  

 

 Seja qual for o ângulo observado, parece um grande impropério a fratura conceitual 

francesa féodalisme-féodalité, justamente por alijar a própria realidade feudal de seus sentidos 

irrevogáveis. Esse é um grande obstáculo aos estudos das formas estatais no medievo, pois 

inviabiliza a problemática a priori da pesquisa. A afirmativa de João Bernardo sintetiza de forma 

lapidar a necessidade de superação dessa lógica:   

 

Uma vez mais verificamos que as gradações no interior da classe dominante 

tinham por fundamento a hierarquização das capacidades de exploração (...) 

Neste período o fundamental essencial da subordinação de um senhor a outro 

consistia no fato de os servos do senhor menor se inserirem na esfera de 

exploração do senhor principal85.  

 

Se o primeiro movimento de crítica foi expor as limitações e inviabilidade dessa fratura 

conceitual típica das análises da Escola francesa, a segunda crítica fundamental refere-se ao 

escopo teórico weberiano mobilizado pelos franceses. Em suma, alguns pontos elementares das 

reflexões de Weber são trago a tona por esses autores como o Estado enquanto detentor do 

monopólio da justiça e da violência; territórios e fronteiras bem definidas; poder estatal 

legitimado por uma sociedade política; burocratização e impessoalidade das relações estatais, 

etc. São essas as linhas gerais de reflexão weberiana articuladas pela Escola francesa, Genet é 

a expressão mais bem acabada desse tipo de reflexão na França quanto ao medievo. Por 

conseguinte, se Genet86 reflete em termos mais globais acerca da questão, lançando alguns 

posicionamentos teóricos inclusive, Bernard Guenée sintetiza essas perspectivas em estudos 

concretos aplicados a realidade medieval dos séculos XIV-XV87.  Esses são exemplos de 

autores que melhor sintetizam, dentre os franceses, o tipo de análise weberiana. Todavia, esse 

arcabouço teórico não é articulado apenas àqueles que defendem a forma estatal – ainda que 

seja nos termos de uma gênese, propriamente dita – como é o caso de Alain Guerreau e Jérôme 

                                                
84 Pontos 02 e 08 do documento transcrito por Rigord no Documento 04, in: Ibid. Páginas 94-95.  
85 BERNARDO, João. Poder e dinheiro. Do poder pessoal ao Estado impessoal no regime Senhorial, séculos V-

XV. Parte II: Diacronia, Conflitos sociais do século V ao século XIV. Porto, Edições Afrontamento, 1997. Páginas 

201-202.  
86 Ver nota 05.  
87 GUENÉE, Bernard. O Ocidente nos séculos XIV e XV: os Estados. São Paulo, Editora Pioneira, 1981;  

GUENÉE, Bernard. Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles ?. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 26ᵉ 

année, N. 2, 1971. pp. 399-406 
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Baschet88 que negam veementemente a forma estatal no medievo, justificando-se propriamente 

nas análises de Weber. O tema entre a historiografia francesa pende fundamentalmente a negar 

a forma estatal do que admiti-la, salvo raras exceções, mas que comungam para isso do mesmo 

referencial teórico.  

A problemática que se refere às leituras weberianas ao período medieval é, pasme-se, a 

própria realidade medieval. Como bem exemplificado nas leituras historiográficas expostas, 

esse arcabouço teórico representa o próprio anti-Estado feudal, pois o nega em quase todos os 

aspectos constitutivos da realidade feudal. As relações pessoais são a grande e inexorável marca 

do modo de produção feudal, seja entre a aristocracia, seja em relação ao campesinato. Não há 

o monopólio da violência por um centro único de poder, o uso da força militar está disperso no 

corpo da aristocracia, sobretudo. Ainda que haja certos limites geográficos, as fronteiras dos 

reinos medievais no Ocidente europeu são fluídas e tênues, por vezes, prevalecendo à lógica 

dos laços de dependência pessoal.  

Esses são alguns pontos que inviabilizam esse tipo de análise. A bem dizer, a teoria deve 

corresponder à realidade abordada, não ao contrário. Ora, é absolutamente compreensível que 

seja característico entre os franceses negar a forma estatal, visto que seus paradigmas de 

reflexão já o fazem a priori. Deveria a realidade se adaptar a teoria e não ao contrário? Esse tipo 

de análise deforma fundamentalmente o objeto estudado. O esforço de compreensão do Estado 

feudal e seus mecanismos de realização e articulação devem calcar-se essencialmente em um 

estudo pormenorizado da realidade feudal que o condiciona. O termo “feudal” não é um mero 

adjetivo a categoria Estado, mas sim um indicativo de aquela forma corresponde 

fundamentalmente a uma realidade específica, logo, sua especificidade diz respeito a ela.  

 Em face de tal cenário intelectual, parece se impor uma velha pergunta: o que é o 

Estado? Quanto à Marx, o tema acirra algumas divergências. Ainda que o autor não tenha 

dedicado especificamente uma obra acerca dessa categoria, para uns parece claro haver uma 

teoria do Estado em Marx89, já outros parece o contrário90. Aqui, essa questão pouco importa. 

Quanto ao Estado, de Marx ficam importantes apontamentos, insides, caminhos de 

investigação. Marx chama atenção em diversos momentos a um ponto essencial na análise do 

Estado: sua configuração de classe, um “instrumento” de reprodução de classe. Assim o faz em 

                                                
88 Quanto às leituras mais atuais, porém, muito mais afeitas à tradição de negação da questão estatal no medievo, 

ver: BASCHET, Jérôme. Civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: Editora Globo, 

2006. Páginas 264-268; GUERREAU, Alain. Feudalismo: um horizonte teórico. Lisboa, Edições 70, 1980. Página 

218.  
89 IANNI, Octavio (Org.). Marx: sociologia. SP: Ática, 1992.  
90 BOBBIO, Noberto. Is there a marxista theory of the State? Telos, 1978.  
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menções mais panfletárias no Manifesto do Partido Comunista, ou em trechos de suas obras 

histórico-jornalísticas91. Não há dúvidas de que, dado a ocupação intelectual de Marx com 

outras reflexões, não há grandes registros no que se refere à teoria do Estado. Posteriormente 

avançou-se muito mais. Contudo, a assertiva de Marx é um caminho metodológico profícuo e 

fundante: sim, apesar das diversas formas e aparências aventadas historicamente, em última 

instância o Estado é um instrumento de reprodução de classe, da manutenção do status quo. É 

um instrumento privilegiado de manutenção de classe em sociedades fraturadas. Nesse sentido, 

se entende-se que a essência da categoria Estado refere-se à expressão da própria dominação de 

classe, teórica e metodologicamente essa categoria é plenamente viável à realidade feudal. As 

mais diversas formas históricas na qual essa essência irá se configurar são as mais diversas 

possíveis, mas quanto a esse ponto essencial é importante que se diga: Marx não afirmou que 

Estado só o é na forma centralizada, burocratizada e impessoal como o é no capitalismo, ou 

mesmo só o é Estado se for centralizado. E esse é um dos grandes desafios à reflexão histórica: 

refletir teoricamente acerca da categoria estatal no que se refere a sua essência, analisando 

formas estatais outras para além do modelo da era do capital; em outras palavras, a reflexão de 

formas descentralizadas de Estado.  

 Então um dos desafios a uma teoria do Estado – sobretudo no campo marxista – é refletir 

sobre a funcionalidade orgânica desse em sociedades fraturadas, nas mais diversas formas de 

expressão histórica que assumira. É destacar a importância do Estado enquanto um dos 

mecanismos aprimorados no campo da luta de classes. Nesse sentido, o vínculo orgânico com 

a realidade material que lhe dá base deve ser assinalado, a dinâmica de classes que expressa, o 

acesso e manutenção ao trabalho excedente e recursos privilegiados, etc. Esses são alguns 

pontos fundamentais à articulação das formas estatais pré-capitalistas; o que esclarece sua 

organicidade na história da luta de classes e a necessidade de superá-lo historicamente. Nas 

palavras de Mészáros, por exemplo, sublinha-se que: 

 

desde a prevalência da exploração de classe, sob qualquer forma, a mais iníqua 

expropriação e apropriação dos frutos do trabalho excedente forneceram a 

base material, na qual o avanço histórico teve de ser perversamente postulado. 

Os órgãos regulatórios da tomada de decisão geral (...) tiveram de ser 

articulados e consolidados em torno dessa categoria central do ser social da 

humanidade (...)92   
 

                                                
91 MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo, Boitempo editorial, 2011; MARX, Karl. A 

guerra civil na França. São Paulo, Boitempo editorial, 2013.  
92 MÉSZÁROS, István. A montanha que devemos conquistar. São Paulo, Boitempo, 2015. Página 102.  
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 Poulantzas avança, também, significativamente no campo da teoria do Estado, 

sobretudo, no que se refere a uma abordagem relacional. Para o autor francês, o Estado é 

fundamentalmente a condensação material de relações sociais de classe e contradições de uma 

determinada formação social93.  Ainda que a época, divergia-se quanto aos posicionamentos 

“instrumentalistas” e “relacionais” da forma estatal, aqui advoga-se um diálogo sobre as duas 

formas: o Estado aparece fundamentalmente enquanto expressão das contradições de classe, 

mas ainda assim não perde sua materialidade, atua como um verdadeiro instrumento. O que se 

deve matizar é essa “faceta instrumental” no sentido de evitar analises mecânicas e simplistas. 

A própria materialidade do Estado – logo, seu aspecto de instrumento de classe – deve ser 

necessariamente calcada nas próprias relações de classe e no patamar da luta de classes94. O 

risco teórico do ponto de vista entre esses dois extremos é voltar-se a uma teoria plenamente 

relacional e “desmaterializar” o Estado, ou ainda de focá-lo enquanto um instrumento de classe 

e “coisificá-lo” como um mero objeto que se toma ou derruba.  

 E esse acentuação sobre as relações sociais de classe que se expressam na forma estatal, 

sem perder de vista a forma objetiva que essa estrutura de poder atua sobre a reprodução social 

geral, é fundamental as análises da forma estatal no medievo. É justamente esse o esforço, 

analisar a materialização estatal nas relações tensas e contraditórias da aristocracia feudal 

articulada às formas de exploração e dominação do campesinato.   

 O que se impõe – e urge, em diversos níveis – e uma análise concreta da realidade 

concreta, como diria Lenin. Do ponto de vista teórico, como elencado acima, a possibilidade 

estatal deve ser um caminho de pesquisa ao período medieval, podendo legar contribuições 

valiosas, inclusive ao presente. Não que o Estado seja um aspecto ontológico da existência 

humana – longe disso, aliás – mas ainda há muitas realidades históricas distintas a aclarar no 

longo esforço de compreender a trajetória histórica das desigualdades sociais, a dita história da 

luta de classes.  

 

 

 

 

 

                                                
93 POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1978. Páginas 13-33; 

40-54.  
94 Ibid. Página 17.  
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Patrimônio cultural, Memórias e Lugares em disputas: produção, 

sentido e significado historiográfico em Angola95. 
   

Joaquim Paka Massanga96 

 

Resumo: O presente ensaio pretende contribuir aos desafios da historiografia angolana a partir 

de reflexões sobre a Ponta do Padrão e o Porto do Mpinda. Tomando-os como lugares de 

memória, questiona suas narrativas e sustenta que a (re)significação destes lugares possibilitam 

a conservação e a socialização das memórias individuais e coletivas tão necessárias para que 

Angola caminhe e se solidifique como um Estado, um país pluriétnico e plurilinguístico. 

Palavras-Chave: Patrimônio Histórico-cultural, Memória, Historiografia, Angola.  

 

Introdução 

O presente trabalho pretende estabelecer-se como contribuição aos desafios que se 

impõe na escrita da história e do fazer historiográfico em Angola a partir de análises sobre o 

patrimônio Histórico-Cultural angolano, elencando dois destes elementos patrimoniais 

tomando-os como lugares de memória: a Ponta do Padrão e o Porto do Mpinda. Questionando, 

quais narrativas sustentam estes patrimônios para que as gerações atuais possam entender, 

vivenciar, produzir sentidos e dar-lhes significados97 para o seu autoconhecimento e afirmação.  

Devido à falta de uma historiografia à angolana, de historiadores que se debrucem 

sobre estes patrimônios enquanto lugares que comportam memórias (que podem ser ou dor ou 

angústia, mas também de resistências). E por diversas razões nos deparamos com ausências e 

as dificuldades de acesso aos arquivos, as legislações nas quais se podem realizar pesquisas 

sobre a temática. Estas constatações nos impulsionam, a priori, por uma análise teórica-

                                                
95 Este tema surge a meio das diferentes discuções e abordagens empreendidas durante o semestre de 2017.2. 

Apresentado como trabalho final da disciplina: Teoria da História e Metodologia da Pesquisa Histórica II, 

administrada pela professora Doutora Beatriz Gallotti Mamigonian.  

As breves discussões que apresentamos, são como ponto de partida da nossa proposta de pesquisa de Doutorado, 

com o tema: “Significado e alcance histórico da Ponta de Padrão e o Porto de Mpinda no município de Soyo 

(Província de Zaire\Angola): Visibilidade de sua abordagem no Ensino da História de Angola (1975-2000)”, 

sob orientação da Professora Doutora Maria Bernardete Ramos Flores. 
96 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História do CFH/UFSC. Bolsista do Programa de Estudantes-

Convênio de Pós-Graduação - PEC-PG/CAPES/BRASIL. Docente do Departamento de Ensino e Investigação em 

História no Instituto Superior de Ciências de Educação de Cabinda/Angola da Universidade Onze de Novembro. 

E-mail: jpakamassanga1@hotmail.com 
97 Tomado da explicação de Barthes que escreve: “Entendo por sentido o conteúdo (o significado) de um sistema 

significante, e por significação o processo sistemático que une um sentido e uma forma, um significante e um 

significado”. A literatura nunca é sentido, a literatura é processo de produção de sentidos, isto é, significação. In: 

BARTHES, Roland. Crítica e verdade, tradução Leyla Perrone-Moisés, São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 8 — 

(Debates; 24 / dirigida por J. Guinsburg). 

mailto:jpakamassanga1@hotmail.com
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metodológica, eivada de um estado da arte – ainda incipiente – mas necessário para se refletir, 

e recolher dados, arquivos e documentos sobre o que produz(iu) a nível local e global que tratam 

de aspectos ligados a estes monumentos e sítios (tomados aqui como bens patrimoniais). 

Pensamos, assim, contribuir para esta historiografia que se quer angolana. 

Este percurso teórico-metodológico leva-nos também a surfar na esteira dos diferentes 

autores como: Batsîkama, Hall, Schwartz, Pérez, Hartog, Trouillot, Ferreira, Moraes, 

M’bokolo, e entre outros, que são importantes para se compreender as nossas incursões de modo 

a dar sustento as reflexões e os argumentos ora apresentados. E tendo-se, também, nos ancorado 

no suporte legislativo sobre o Património Cultural em Angola ─ salvaguardadas na Constituição 

de 201098, assim como na Lei n° 14/05 de 07 de outubro de 2005, Lei do Património Cultural 

Angolano.  

Assim, e depois de quase três décadas de guerra civil, foi importante que o Estado 

angolano adotasse medidas concretas para a implementação de uma educação e de um ensino 

que se paute pelas suas diferentes realidades históricas e socioculturais. De acordo com a Lei 

n°14/05 de 07 de outubro, acima referido, considera em seu artigo 1º, n°1, as bases da política, 

do regime de proteção e valorização do Patrimônio Cultural, considerando como de interesse 

relevante para a compreensão, permanência e construção da identidade cultural angolana. Nessa 

mesma lei e de acordo com o espírito do legislador angolano, “se entende por Patrimônio 

Cultural todos os bens materiais e imateriais que pelo seu reconhecido valor devem ser objeto 

de tutela do direito” (Art. 2º, n°1). E no seu nº2: “considera, ainda, Património Cultural 

Angolano quaisquer outros bens que sejam considerados como tais, pelos usos e costumes e 

pelas convenções internacionais que vinculam o Estado Angolano”99.  

Nisso, passemos a considerar os objetos de nossa reflexão:  

a) Ponta do Padrão: Situada a norte de Luanda, era uma das possessões territoriais 

portuguesas, e como tal, parte do antigo reino do Kongo, na região do Nsoyo100, onde e pela 

primeira vez os europeus (portugueses), estabeleceram os primeiros contatos a sul do equador 

quando o navegador português Diogo Cão aportou no estuário do Zaire101. Este Padrão se 

                                                
98 ANGOLA, Diário da República de. Constituição da República de Angola (CRA), n.º 23, I Série. Assembleia 

Nacional, 1ª ed., Luanda: Imprensa Nacional- E. P., de 5 de fevereiro de 2010. 
99 ANGOLA, República de. Ministério da Cultura. Lei n°14/05 de 07 de outubro, Lei sobre o Patrimônio Cultural, 

Luanda (Angola): Imprensa Nacional, 2005. 
100 Região que hoje e de acordo a divisão administrativa de Angola, faz parte do municipio do Soyo, no litoral da 

província angolana do Zaire.  
101 FERREIRA, Frederico António. O Tráfico Brasileiro de Cativos na Foz do Rio Congo 1780 a 1830: Entre 

Velhos e Novos Paradigmas, Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 10, n. 1, jan.-jul., 2017, pp. 25-46.  
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encontra a 14.7 km da sede do município do Soyo (província do Zaire/Angola), local que marca 

o início da presença portuguesa em África a sul do Saara. Mas sua descrição é sempre 

subsumida ou subentendida, como se vê na seguinte descrição:  

Ao chegarem à foz do rio Zaire, Diogo Cão e seus homens trataram de 

inscrever na pedra a data e o nome dos homens que, em honra ao rei de 

Portugal, haviam “descoberto” aquelas terras. Estas pedras utilizadas pelos 

portugueses para demarcar seus “domínios” podiam ter sua legitimidade 

jurídica contestada em alguns territórios – como no caso daquelas utilizadas 

para demarcação dos limites entre territórios de Portugal e Espanha, na 

América nos séculos XVI e XVII, tendo em vista que o Tratado de Tordesilhas 

vigorou até 1750 – mas revelam, diz Christian Púrpura, “[...] de maneira 

significativa, como os portugueses se apoderavam dos territórios102.  

  

Como vemos, não se identifica o local da ponta de padrão, senão a foz do rio Zaire, o 

que em nosso entender representa uma defasagem espacial. Como testemunho desse 

acontecimento, existe na Ponta do Padrão um marco, embora não sendo a mesma do tempo das 

navegações, o que se encontra atualmente no local é uma réplica. Pelo que se sabe e por se 

haver destruído as primeiras referências. Tendo-se no mesmo local erigido a 2ª, 3ª e a 4ª réplica, 

esta última é a que se mantém até hoje. A 2ª réplica data do dia 13 de setembro de 1859, quando 

o governo da província de Angola mandou por um navio de guerra colocar outro padrão, no 

mesmo local, comemorativo do “Padrão de S. Jorge”, que cinco anos depois, 1864, 

desapareceu, destruído segundo a tradição por uma grande cheia ou maré. Anos mais tarde, 3ª 

Réplica, em 1892, o então governador de Angola mandou erigir novo padrão, comemorativo 

primitivo, que permaneceu até 1932, na Ponta do Padrão, num local mais afastado da margem 

das águas do rio. Foram então procurados os fragmentos e obtidos que os habitantes da 

península conservaram em número de dois levados para o museu da Sociedade de Geografia 

em Lisboa. E por último a 4ª réplica do Padrão de S. Jorge103, sem a Flor-de-Lis, foi reposta 

como era suposto no original do Padrão de S. Jorge; tendo ainda, os escudetes laterais estão 

                                                
Essa mesma descrição sobre o local, pode ver de igual modo em: HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias 

africanas nas Américas: Restaurando os elos, Trad. Fábio Ribeiro, rev. da trad. Alexandre dos Santos, Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2017, p. 257.  
102 CORREIA, Stephanie Caroline Boechat. Nas Fronteiras da Cristandade: as missões como baluartes dos 

impérios europeus na África centro - ocidental, Clio – Revista De Pesquisa Histórica: Universidade Federal 

Fluminense, – n. 30.2 ISBN 0102-9487, 2013, p. 5, disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revistaclioindex.php/revista/article/view/276/164, acesso 18/agosto/2015.  
103 A 26 de Abril de 1973, foi realizada a 2ª missa na ponta do padrão, 490 anos depois da chegada dos portugueses, 

estiveram presentes as autoridades locais do distrito do Zaire – Angola, nomeadamente os descendentes do Rei do 

Congo, sobas e regedores de vários concelhos do distrito, bem como representantes da marinha portuguesa, 

autoridades administrativas e o então governador do distrito do Zaire coronel Carlos dos Santos. Cf.: http://afmata-

tropicalia.blogspot.com.br/2010/05/o-padrao-s-jorge.html, 21/agosto/2015. 

http://www.revista.ufpe.br/revistaclioindex.php/revista/article/view/276/164
http://afmata-tropicalia.blogspot.com.br/2010/05/o-padrao-s-jorge.html
http://afmata-tropicalia.blogspot.com.br/2010/05/o-padrao-s-jorge.html
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virados ao centro, como correspondia ao original do Padrão de S. Jorge, foi assim assente no 

ano de 1938 Lat. 6º 04 Sul e Long .12º 19’ Este. 

 A última réplica, a 4ª e que se encontra no local, foi levantada na foz do rio Zaire, 

Ponta de Padrão, por ocasião da primeira viagem presidencial à S. Tomé e Angola, uma cópia 

fiel do Padrão de S. Jorge de 1483 que ali havia sido colocado pela guarnição de Diogo Cão. Em 

30 de Julho de 1938, o então Chefe do Estado, Óscar Carmona, no areal escaldante na foz do 

rio Zaire, na ponta do padrão, moita seca, na presença da marinha de guerra ao som de tambores 

e clarins na qual presta guarda de honra e na presença de muitas autoridades locais, sobas das 

regiões nortenhas, duma grande multidão compacta, depôs uma coroa de flores em bronze, 

transportada pelos marinheiros vindos dos barcos de guerra, fundeados ao largo, declarando de 

seguida: 

Em mil quatrocentos e oitenta e três, Diogo Cão e os seus companheiros 

desceram neste recanto de terra e cravaram aqui o padrão do descobrimento e 

posse com as armas de Portugal e a cruz de Cristo para que fosse ao mesmo 

tempo campo de expansão do espírito português e da religião cristã. Desde 

essa hora ficou Angola incorporada no Império. Com a certeza de que fala 

pela minha voz, Portugal inteiro, o passado e o presente, os vivos e os mortos, 

evoco todos os obreiros da grandeza da pátria, marinheiros, militares e 

missionários, fazendeiros e mercadores e, perante Deus e os homens, declaro 

que Portugal seguirá nos caminhos imortais da sua vocação apostólica de povo 

civilizador; proclamo neste lugar sagrado da Pátria a unidade indestrutível e 

eterna de Portugal de Aquém e Além-mar104. 
 

 Afirma-se e os portugueses acreditam que foi a maior homenagem feita aos pioneiros 

das descobertas e das conquistas em que os heróis portugueses de antanho deram «Mundos 

Novos ao Mundo», espalhando a fé e a civilização inscrevendo na história da humanidade o 

nome glorioso de Portugal. 

b) O Porto do Mpinda105 tal como muitos outros que tenham existido junto a foz do 

rio Kongo/Zaire, é dos que pouco se conhece. Este lugar, serviria a posterior como um ponto 

das atividades comerciais que se realizavam nesta região da África Ocidental, através das ações 

do imperialismo europeu nas costas africanas do Atlântico106. Este antigo Porto do Mpinda, faz 

parte de uma área reconhecida pelo governo de Angola como Histórico-Cultural107, situada no 

                                                
104 Cf.: http://afmata-tropicalia.blogspot.com.br/2010/05/o-padrao-s-jorge.html, 21/agosto/2015. 
105 No estudo sobre os ovimbundo, se descreve o termo “pinda” – como denominação de um subgrupo dos 

ovimbûndu – para o autor, deriva do verbo pinda ou yinda, que significa arrumar ou fazer as tranças do cabelo. O 

termo pinda quer dizer a berira do mar ou ainda ao bordo. De acordo com as informações locais, yinda (que é 

variante de pînda) significa “vencer uma batalha e domar vencidos” BATSÎKAMA, Patrício. Nação, 

Nacionalidade e Nacionalismo em Angola. Luanda (Angola): Mayamba Editora, 2016, p. 263. 
106 HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias africanas nas Américas: Restaurando os elos, Trad. Fábio 

Ribeiro, rev. da trad. Alexandre dos Santos, Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p. 252. 
107 Há uma preocupação da igreja Católica em tentar manter a memória deste lugar com algumas inciativas no 

âmbito sacro-religioso, como se pode ver: http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2014/1/8/Zaire-

http://afmata-tropicalia.blogspot.com.br/2010/05/o-padrao-s-jorge.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2014/1/8/Zaire-Igreja-Catolica-projecta-construcao-santuario-Mpinda,617decdd-d4e5-4ca0-ab85-d25c7f0eb4f9.html
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povoado com mesmo nome108, afirma a tradição que aí se permeabilizou as primeiras trocas 

entre o reino Portugal e o reino do Kongo, passando séculos posteriores ao estatuto de um 

importante ponto de tráfico de escravos:   

Em fins do século XV, D. João II mandou a primeira expedição, sob o 

comando de Diogo Cão, que saiu do Tejo em direção à feitoria da Costa da 

Mina. Após curta estada, Diogo Cão rumou para o Sul e alcançou a foz do Rio 

Kongo. Desembarcou na margem esquerda e erigiu em Mpinda, porto de 

desembarque que seria de passagem obrigatória nos séculos XV e XVI, o 

padrão de S. Jorge. Ali, entrou em contato com Nsoyo, chefe da localidade e 

soube que no interior ficava a Corte do Mani Kongo, Nzinga-a-Nkuwu, chefia 

máxima do reino. O reino do Kongo, naquela época, abrangia grande parte da 

África centro-oriental e se dividia em províncias, como a de Nsoyo, 

administradas por linhagens nobres109.  

  

O antigo Porto do Mpinda tal como muitos outros que teriam existido junto a foz 

do Rio Kongo, é dos que pouco de conhece e cuja produção bibliográfica é quase inexistente. 

Situada a norte de Luanda, era uma das possessões territoriais portuguesas, e como tal, parte do 

antigo reino do Kongo, na região do Nsoyo110, onde e pela primeira vez os europeus 

(portugueses), estabeleceram os primeiros contatos a sul do equador quando o navegador 

português Diogo Cão aportou no estuário do Zaire111  

Durante muitos séculos antes das caravelas portuguesas chegarem às costas 

da África Centro-Ocidental em 1472, a região estava isolada do comércio 

transaariano de caravanas de camelos e também das rotas comerciais 

marítimas ao longo da costa leste da África. Quando os portugueses chegaram, 

eles não encontraram sociedades grandes e complexas o bastante para 

sustentar um comércio sistemático – quer dizer, até 1483, quando eles 

alcançaram o reino do Congo (Kongo). Sua capital, Banza Congo (Mbanza 

Kongo), estava localizada no interior ao sul do rio Zaire (Congo) (Meus 

grifos)112.  

 

                                                
Igreja-Catolica-projecta-construcao-santuario-Mpinda,617decdd-d4e5-4ca0-ab85-d25c7f0eb4f9.html; 

http://afmata-tropicalia.blogspot.com/2013/11/rio-zaire-soyo-sazaire-st-antonio-do.html, Acesso 06/jun/2018. 
108 Nessa mesma localidade se encontra a Missão Católica do Mpinda, a Igreja de Santo António do Zaire, que se 

ergue imponente por entre a vegetação desde 1932. Bem conservada, faz hoje parte de um conjunto de estruturas 

da igreja católica que também inclui uma escola com alunos internos. A Missão do Mpinda terá sido a primeira 

missão Católica instalada nos territórios que hoje constituem Angola. Foi ali que, a 03 de abril de 1491, foi batizado 

o Mani-Soyo (ou Senhor do Soyo – autoridade tradicional da época) que tomou o nome de Manuel.  In: ANGOLA, 

Linhas Aéreas de. AUSTRAL - REVISTA DA TAAG, nº120\2017, Maio\Abril, edicenter-publicações, Lda (pp. 

20- 22).  
109 SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Viagens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-546X2001000200005&script=sci_arttext, acesso 

18/agosto/2015.  
110 Hoje município do Soyo, no litoral da província angolana do Zaire. 
111 FERREIRA, Frederico António. O Tráfico Brasileiro de Cativos na Foz do Rio Congo 1780 a 1830: Entre 

Velhos e Novos Paradigmas, Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 10, n. 1, jan.-jul., 2017 , pp.25-46 (p. 

31). Ou ainda, o mesmo se pode ver em: HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias africanas nas Américas: 

Restaurando os elos, Trad. Fábio Ribeiro, rev. da trad. Alexandre dos Santos, Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p. 257.  
112 HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias africanas nas Américas: Restaurando os elos, Trad. Fábio 

Ribeiro, rev. da trad. Alexandre dos Santos, Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p. 252.  

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2014/1/8/Zaire-Igreja-Catolica-projecta-construcao-santuario-Mpinda,617decdd-d4e5-4ca0-ab85-d25c7f0eb4f9.html
http://afmata-tropicalia.blogspot.com/2013/11/rio-zaire-soyo-sazaire-st-antonio-do.html
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-546X2001000200005&script=sci_arttext
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No trecho citado “região estava isolada”, se começa por demonstrar claramente, uma 

intenção historiográfica ocidental que tenta sempre minimizar ao máximo as realidades 

idiossincráticas encontradas nos territórios africanos, para se sustentar a ideia de que fora a 

Europa com a sua “missão civilizadora” quem levou a modernidade/colonialidade e a 

civilização para África justificando todo um crime e actos desumanos que se cometeu sobre a 

África e os africanos. Uma tendência que não colhe e da qual discordamos completamente, pois 

é importante se observar as dinâmicas existentes no território e que sempre existiram entre as 

sociedades africanas. Não sendo o escopo de nossa abordagem por agora, nos fixamos apenas 

sobre as potencialidades apontadas sobre a região e onde se pode ter uma noção das diferentes 

atividades comerciais, que posteriormente, se passaram a realizar nesta região da África 

Ocidental, na qual se podem ver presente as ações do imperialismo europeu nas costas africanas 

do Atlântico porquanto,  

este tráfico, que ocorria entre o fim do século XVIII e início do XIX, dava-se 

por meio do embarque de cativos em portos ao norte da possessão portuguesa 

de Luanda até as proximidades da foz do Congo ocorrendo em um ambiente 

político, econômico e social de intensa transformação: em meio a 

consolidação da Grã-Bretanha como grande potência econômica e marítima, 

pelo processo de emancipação das colônias ibéricas na América, passando 

pelas mudanças de produção e consumo suscitadas pela Revolução Industrial, 

todos estes fatores inseriam o comércio de almas em uma nova dinâmica113  

 

Contrariamente a um período em que mais se falava dos portos de Luanda e de 

Benguela, como principais zonas de embarque de homens negros levados e traficados para as 

Américas. Com uma reviravolta no cenário internacional, marcada pela intervenção da Marinha 

inglesa nestes domínios de portos sobejamente conhecidos, e já que o “tráfico” era tão 

“rentável” para os seus praticantes, estes fizeram-se de outras manobras e encontraram outros 

lugares para o devido embarque de homens negros capturados e vendido; pois e assim se deu o 

estabelecimento deste porto, que foi motivada pelo,   

O incremento do comércio e a articulação com rotas que vinham do interior 

da África central, a instalação de feitorias de mercadores estrangeiros e o 

crescimento progressivo do volume de mercadorias aí negociadas foram 

processos explicados pela intensa concentração do tráfico atlântico de 

escravos nos portos ao norte de Angola114.  

 

                                                
113 FERREIRA, Frederico António. O Tráfico Brasileiro de Cativos na Foz do Rio Congo 1780 a 1830: Entre 

Velhos e Novos Paradigmas, (p. 26), Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 10, n. 1, jan.-jul., 2017, pp. 

25-46. 
114 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Dinâmicas Históricas de um Porto Centroafricano: Ambriz e o Baixo 

Congo nos Finais do Tráfico Atlântico de Escravos (1840 - 1870), (p. 165). Rev. Hist. (São Paulo), São Paulo,  n. 

172, p. 163-195,  June  2015 . Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003483092015000100163&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso: 27/setembro/2017. Epub Mar 06, 2015.  http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2015.89698.  

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2015.89698
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Esta região a norte de Luanda, onde se incluí o antigo Porto do Mpinda, apesar de não 

ser citado por vários autores, como sublinhamos e enfatizamos acima, aparece e se torna um 

dos principais locais de embarcações e entra na senda da rota do comércio transatlântico, com 

maior ênfase, a partir do momento em que o transporte de cativos pelo Atlântico é considerada 

de ilegal em 1850, e tendo este comércio sido agravada pela epidemia de cólera que dizimou 

elevados contingentes da população nas possessões portuguesas na África nesta mesma década, 

fato que favoreceu e permitiu que as regiões próximas à foz do Zaire se tornassem as principais 

fornecedoras de força de trabalho para o Império do Brasil115  

Ou seja, podemos ainda afirmar que dentre as diferentes alternativas para se escapar 

do controlo britânico, estavam tanto a pulverização dos pontos de distribuição de cativos pelo 

litoral da África atlântica, quanto a incorporação de rotas até então subutilizadas ao norte da 

possessão portuguesa de Luanda até a introdução de cativos advindos das possessões 

portuguesas na África Oriental.  

À medida que a fiscalização britânica aumentava os negociantes brasileiros e 

portugueses migravam suas atividades para as regiões fora dos domínios 

lusitanos em cidades portuárias como Ambriz, Quissembo, assim como para 

as proximidades da foz do rio Zaire [portos fluviais de Nóqui, Mboma, 

Mpimda (Mpinda) e Sogno] e regiões ao sul da possessão francesa de 

Libreville no Gabão (Cabinda e Loango) (Grifo meu) 116. 

 

Como ponto assente, fica evidente, que na verdade, esta região forneceu negros 

africanos em números estonteantes durante todo o período do tráfico de escravos117.  

Nesse sentido, tanto a Ponta do Padrão quanto o Porto do Mpinda são patrimônios a 

serem preservados118 e, por isso, cabe-nos reavivarmos e os valorizarmos como lugares de 

                                                
115 FERREIRA, Frederico António. O Tráfico Brasileiro de Cativos na Foz do Rio Congo 1780 a 1830: Entre 

Velhos e Novos Paradigmas (p. 29), Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 10, n. 1, jan.-jul., 2017, p. 25-

46. 
116 FERREIRA, Frederico António. O Tráfico Brasileiro de Cativos na Foz do Rio Congo 1780 a 1830: Entre 

Velhos e Novos Paradigmas, (p. 36), Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 10, n. 1, jan.-jul., 2017, p. 25-

46. 
117 HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias africanas nas Américas: Restaurando os elos, Trad. Fábio 

Ribeiro, rev. da trad. Alexandre dos Santos, Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p. 251. 
118 Quando o patrimônio não pode ser esterilizado no museu, ele é protegido in situ pelas leis e regulamentos. 

Nesse caso, a moda do patrimônio encadeou nas últimas décadas uma explosão do número de monumentos e de 

sítios inscritos nos inventários internacionais, nacionais ou locais, enquanto que os meios humanos e financeiros 

que lhes são destinados não são proporcionais aos efeitos do envelhecimento natural, da erosão turística ou das 

catástrofes de origem humana ou natural. A proteção não é a esterilização e esses monumentos sofrem os ataques 

da natureza e do homem, mesmo quando são objetos de cuidados permanentes. VARINE, Hugues de. Por um olhar 

histórico sobre nosso patrimônio”.  In: KULEMEYER, Jorge Alberto; CAMPOS, Yussef Daibert Salomão de 

(Compiladores), O Lado Perverso do Patrimônio Cultural (El Lado Perverso del Patrimonio Cultural/ BELO, 

Ariadna ... [et al], Edição: 1ª, San Salvador de Jujuy : Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy - EDIUNJU, 

2017. CD-ROM, PDF ISBN 978-950-721-528-5, E-book 9788582384046, 2017, pp. 17-24. 
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memória, sob pena de nosso “espírito caminhar nas trevas”119. Ou seja, dever de “considerar a 

memória enquanto fundamento dos direitos dos cidadãos”120. Ainda, por serem lugares de 

memórias, possibilitam a conservação, a discussão e a socialização das memórias individuais e 

coletivas121, tão necessárias para que Angola caminhe e se solidifique enquanto um Estado, um 

país pluriétnico e plurilinguístico, tal como nos faz entender Trouillot (1995) “cada narrativa 

histórica renova uma reivindicação”122.  

Ao ressignificarmos estes espaços/lugares, estaremos a exercer e usar uma forma de 

“poder”123. Já que as memórias não são desprovidas de uma realidade e, portanto, parte de uma 

sociedade, traduzindo, a memória é social124. Entendemos, no entanto, que assegurar os bens 

patrimoniais implica uma tomada de consciência coletiva que mobiliza todos as estruturas desde 

o macro ao micro poderes, como escreve Kulemeyer: 

A gestão do patrimônio implica una série de atividades que não 

necessariamente se devem desenvolver em uma ordem sequencial: 1.- seleção 

do bem ou o conjunto de bens a serem administrados; 2.- Estudo 

(investigação); 3.- proteção; 4.- colocar em valor (restauração, organização de 

exposição pública); 5.- disseminação (museus, centros culturais, 

comunicação, educação, etc.); 6.- atualização de qualquer uma das ações 

anteriores (Tradução livre)125. 

 

Por assim, entender-se, o Património Cultural é importante porquanto, “representações 

sociais” que resultam de uma interação social, sem perder de vista, contudo, a questão da 

                                                
119 HARTOG, François. Tempo, História e a Escrita da História: A ordem do tempo (p. 12). Tradução do Prof. 

Dr. Francisco Murari Pires - Departamento de História - FFLCH/USP. Revista de História, nº 148, 1º - 2003, p. 

09-34. 
120 JARDIM, José Maria. A invenção da memória nos arquivos públicos. Revista Ciência da Informação, Brasília, 

v. 25, n. 2, 1995, p. 5. Disponível em: 

http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2010/03/pdf_cfb64eeaa1_0008801.pdf. Acesso 17/Fev/2018.  
121 PÉREZ, Carmen Lúcia Vidal. “Patrimônio e Memória”. In: Salto para o Futuro: A Cidade como Espaço 

Educativo, MEC-Secretária da Educação à Distância (Brasil), Ano XVIII boletim 03- Abril de 2008 (ISSN1982-

0283), pp. 15-26. 
122 TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing The Past: Power and the Production of History, Boston (USA): 

Beacon Press, 1995. 
123 SCHWARTZ, Joan M. & COOK, Terry. “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory,” 

Archival Science, vol. 2, nos. 1–2, march, 2002, pp. 1–19. 
124 PÉREZ, Carmen Lúcia Vidal. “Patrimônio e Memória”. In: Salto para o Futuro: A Cidade como Espaço 

Educativo, MEC-Secretária da Educação à Distância (Brasil), Ano XVIII boletim 03- abril de 2008 (ISSN1982-

0283), 2008, pp. 15-26.  
125 KULEMEYER, Jorge. Cambios en el concepto de patrimonio de la mano de las actuales modalidades de los 

procesos de patrimonialización, (p. 26). In: KULEMEYER, Jorge Alberto; CAMPOS, Yussef Daibert Salomão de 

(Compiladores), O Lado Perverso do Patrimônio Cultural (El Lado Perverso del Patrimonio Cultural/ BELO, 

Ariadna ... [et al], Edição: 1ª,  San Salvador de Jujuy : Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy - EDIUNJU, 

2017. CD-ROM, PDF ISBN 978-950-721-528-5, E-book 9788582384046, 2017. p. 25-37. 

http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2010/03/pdf_cfb64eeaa1_0008801.pdf.%20Acesso%2017/Fev/2018
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individualidade126. Neste jogo, é importante que os povos africanos se compreendam que “não 

são “vítimas”, são atores que inventam”127. 

Seguindo e com a devida mestria que se impõe as observações apresentadas por Flores 

e Peterle, consideram que “falar do patrimônio é escavar [...], proporcionar uma leitura das 

tensões que fazem parte da constituição do que se herda e do que é considerado patrimônio”128; 

por isso se deve consideram ainda o “patrimônio que é olhado e olha e o patrimônio que toca e 

é tocado”129. Esta mesma ideia é comumente partilhada por Regina Abreu, ao se referir que 

patrimônio “são signos de múltiplas narrativas sobre eles mesmos e sobre o espaço onde se 

inserem”130, que se podem acrescer, aos povos e tribos que testemunham sua permanência e de 

igual modo, “sinais de mundos já desaparecidos”131.  

É desta lógica que o historiador angolano Souindoula, advoga que “o conjunto desses 

sítios e estruturas edificadas deve ser preservado, física e juridicamente, e o trabalho de 

memória desempenhado [...], esses eixos de preservação e de promoção do patrimônio ligados 

a esta vertente singular da história dos “Danados da Terra” devem ser alinhados numa política 

visando, de um lado, o não-esquecimento da longa tragédia que viveram os melano-africanos, 

e, do outro, a educação, a nível mundial, do respeito absoluto pelos Direitos do Homem”132. 

Contudo, são nos lugares de poder e nas disputas de poder onde se reproduzem e se 

instituem as invisibilidades ou mesmo, podem conter elementos invisíveis que podem ou não 

aparecer133 ou como se nos advertem: “a imposição de novas leituras historiográficas exige a 

                                                
126 MORAES, Patrícia Regina de; et alii. As Teorias de Representação social, 2013. Disponível: 

<http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/direito_foco/artigos/ano2013/teoria_representacoes.pdf>. Acesso 

02/Fev/2018.  
127 M’BOKOLO, Elíkia (EHESS-PARIS/UNIVERSIDADE DE KINSHASA). História e historiografia africana. 

Entrevista realizada em Goiânia por Marcello Felisberto Morais de Assunção (FFCLH-USP). Universidade 

Federal De Goiás Issn: 2175-5892, Revista de Teoria da História, Volume 18, Número 2, Dezembro/2017, pp.267-

88. Disponível Em: Https://Www.Revistas.Ufg.Br/Teoria/Article/View/50912/24914, Acesso 14/Fev/2018.  
128 FLORES, Maria Bernardete Ramos; PETERLE, Patrícia (Orgs), História da Arte: Herança, Memória e 

Patrimônio, São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2014, p. 9. 
129 FLORES, Maria Bernardete Ramos; PETERLE, Patrícia (Orgs), História da Arte: Herança, Memória e 

Patrimônio, São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2014, p. 9.  
130 ABREU, Regina. Colecionando museus como ruínas: percursos e experiências de memória no contexto de 

ações patrimoniais, ILHA, v. 14, n. 1, pp. 17-35, jan./jun. 2012, p. 29, DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-

8034.2012v14n1-2. 
131 ABREU, Regina. Colecionando museus como ruínas: percursos e experiências de memória no contexto de 

ações patrimoniais, ILHA, v. 14, n. 1, pp. 17-35, jan./jun. 2012, p. 17, DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-

8034.2012v14n1-2. 
132 In “Jornal de Angola” **Resumo de comunicação proferida durante um dos paneis do Colóquio realizado no 

âmbito do Terceiro Festival Mundial de Artes Negras – Dakar, Senegal, de 3 a 18 de dezembro de 2010 

(http://www.buala.org/pt/a-ler/sitios-e-instituicoes-de-memoria-do-mundo-negro, acesso 15/janeiro/2018. 
133 BURNS, Kathryn, "Power in the Archives" e “Archives as Chessboards” in: Into the Archive: Writing and 

Power in Colonial Peru. Durham: Duke University Press, 2010, pp. 95-147. 

http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/direito_foco/artigos/ano2013/teoria_representacoes.pdf
https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/50912/24914
http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2012v14n1-2
http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2012v14n1-2
http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2012v14n1-2
http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2012v14n1-2
http://www.buala.org/pt/a-ler/sitios-e-instituicoes-de-memoria-do-mundo-negro
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produção de uma série de silêncios”134. Outro ponto de nosso argumento, se ancora no n°4 do 

já citado artigo da Lei do Patrimônio Cultural, onde se incentivam “As populações devem ser 

associadas às medidas de proteção e de conservação e solicitadas a colaborar na dignificação. 

Defesa e fruição do Patrimônio Cultural”135.  

Considerações finais 

Pensamos, ser este o caminho a ser trilhado em nossa pesquisa e durante a formação, 

o de confrontar ideias, de questionar os silêncios produzidos. No sentido de buscar compreender 

como determinados patrimônios e lugares de memórias são (re)produzidas pelo poder/Estado 

que na busca de os tornar legível para as suas aspirações, se apega das diferentes formas de 

manifestações culturais e questionando ou silenciando aqueles que não se fazem aos seus 

interesses. Ademais, temos de concordar de que: “A República de Angola, é um Estado 

multirracial. Portanto, precisa se valorizar esta “diversidade cultural no seio do Estado” e por 

assim, se adverte de que é preciso: “respeitar todos os povos de acordo as suas realidades 

culturais”. E assim, concluí: “Angola é um Estado multicultural e multirracial”136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134 TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing The Past: Power and the Production of History, Boston (USA): 

Beacon Press, 1995. 
135 ANGOLA, Ministério da Cultura da República de. Lei do Patrimônio Cultural, Centro de Documentação e 

Informação, Lei nº14/05 de 7 de outubro, Luanda: Imprensa nacional, 2005. 
136 ALBERTO, Eduardo Peres. Angola: Povos e Culturas. In: Colóquio Sobre Identidade Cultural e Identidade 

Nacional, Ministério da Cultura, Luanda (Angola): EAL-Edições de Angola, Lda, 2014, pp. 61-74. 



 

 

53 

 

Hitler: a personagem criada na biografia do 

historiador Alan Bullock  
Marcela de Oliveira Santos Silva137 

 

Resumo: Neste presente artigo, temos como proposta definir e expor alternativas teóricas e 

metodológicas para a análise da narrativa biográfica – pensando esta como um tipo de escrita 

da história –, tendo como exemplo a biografia Hitler: a study in Tyranny escrita pelo historiador 

Alan Bullock, em 1952. 

Palavras-chave: Biografia, escrita da história,  Adolf Hitler. 

 

No decorrer do tempo, a disciplina História incorporou novas normas e técnicas de 

escrita, ampliando sua relevância no processo de aprendizagem e na construção do 

conhecimento histórico. Entendemos que os temas e análises fundamentais da história variam 

segundo o tempo, o espaço e a instituição do historiador. O discurso sobre o passado é um 

objeto em constante transformação, o que torna a biografia, pensando esta como historiografia, 

um material em permanente análise e suscetível a mudanças. Tendo em mente que essas obras 

são constituídas por instituições (onde o biógrafo se encontra) e que por meio delas se apoderam 

do objeto passado e os transmite aos membros da sociedade, construindo assim uma memória 

social herdada, partilhada.138 Deste modo, apreendemos as biografias como instrumentos que 

oferecem uma imagem do passado, isto é, a biografia como uma forma de escrita da história. E 

sua narrativa como o local onde os autores traduziram uma ação, comunicaram, concretizaram 

e deram autoridade àquilo que queriam dizer sobre o biografado.139 

A biografia, a partir da década de 1970, ganhou espaço nos debates historiográficos; no 

entanto, logo no início, existiu uma discordância sobre sua aceitação como escrita da história, 

mas depois da sua aproximação com a antropologia e com a história da arte, esse debate foi 

reelaborado.140 Essa escrita, como uma das primeiras formas de narrativa da história, vem 

                                                
137Mestranda do PPHR/UFRRJ, orientada pelo Prof. Dr. Luis Edmundo de Souza Moraes, bolsista 

FAPERJ, e-mail: marcela.oliveir@yahoo.com.br 
138 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro: Ed UFRJ, v. 5, 

n. 10, 1992, p. 201. 
139 SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. Tradução de João 

Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 113. 
140 SOUZA, A. B. Biografia e escrita da história: reflexões preliminares sobre relações sociais e de poder. Revista 

Universidade Rural: Série Ciências Humanas, Seropédica, RJ: EDUR, v. 29, n. 1, p. 27-36, jan.-jul., 2007, p. 28. 
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ganhando, cada vez mais, a atenção dos historiadores. Segundo Sabina Loriga, a fronteira que 

separa a biografia da história é bastante imprecisa.141  

Como afirmou Adriana Barreto de Souza (2007), ao narrar a vida do indivíduo, na 

escrita biográfica, assim como qualquer historiografia, o autor faz escolhas e intervenções 

metodológicas que não abarcaram a vida do biografado com um todo. As complexas relações 

sociais vividas serão selecionadas, transcritas, recortadas, traduzidas e contextualizas pelas 

intenções de construção da personagem, proposta pelo biógrafo.142 Dessa forma, a escrita 

biográfica exerce o papel de construtora da imagem daqueles que são biografados e, neste 

sentindo, os biógrafos são os “engenheiros dessa construção”.143 Ou seja, as escolhas 

metodológicas, o recorte temporal e o enfoque narrativo são alguns dos elementos que 

moldaram a imagem que o biógrafo pretende dar ao biografado.  

Souza (2007) apontou a importância da escrita biográfica como instrumento para a 

compreensão do processo de escrita da história e como essas narrativas constroem imagens do 

biografado. Ela ainda propõe a existência de uma relação entre a prática da escrita e o lugar 

social que o biógrafo está inserido com os padrões culturais e teóricos contemporâneos144, isto 

é, no “lugar social da operação científica”145, em tudo o que o cerca, é que se estrutura a 

legitimidade do discurso historiográfico. Sem a experiência do trabalho de pesquisa, como 

reiterou Souza (2007), ficamos apenas com “um quadro fictício do passado firmado por grandes 

modelos”.146 A partir dessa perspectiva, a criação da personagem gerada nesse gênero de escrita 

é uma consequência das derivações dos vínculos existentes entre as escolhas, operações e 

intervenções metodológicas realizadas pelos biógrafos.  

A partir dessa perspectiva, tomamos a biografia Hitler: a study in tyranny escrito pelo 

historiador Alan Bullock em 1952 como fonte de pesquisa histórica. Ao conceber a biografia 

como escrita da história, entendemos que sua narrativa construiu a ideia de Hitler. A reflexão 

que Roger Chartier fez da categoria representação é a base para justificar a forma como 

                                                
141 LORIGA, Sabina. A biografia como problema. In: REVEL, Jacques (org.). Jogos de escalas: experiência da 

microanálise. Rio de Janeiro: FVG Editora, 1998, p. 225.  
142 SOUZA, A. B. Biografia e escrita da história: reflexões preliminares sobre relações sociais e de poder. Revista 

Universidade Rural: Série Ciências Humanas, Seropédica, RJ: EDUR, v. 29, n. 1, p. 27-36, jan.-jul., 2007, p. 34.   
143 SOUZA, Adriana Barreto de. Pesquisa, escolha biográfica e escrita da história: biografando o duque de Caxias. 

História da Historiografia, Ouro Preto, n. 9, agosto 2012, p. 118. 
144 Com base nos argumentos apresentados por autores como Michel de Certeau e Reinhart Koselleck. 
145 SOUZA, Adriana Barreto de. Pesquisa, escolha biográfica e escrita da história: biografando o duque de Caxias. 

História da Historiografia, Ouro Preto, n. 9, agosto 2012, p. 107. 
146 SOUZA, Adriana Barreto de. Pesquisa, escolha biográfica e escrita da história: biografando o duque de Caxias. 

História da Historiografia, Ouro Preto, n. 9, agosto 2012, p. 107. 
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compreendemos o que é a ideia, no caso da biografia de Bullock, o que a ideia de Hitler 

construída por meio da biografia.  

Roger Chartier, na introdução do livro A História Cultural. Entre práticas e 

Representações (1990), analisou a constituição da história cultural dentro do campo científico; 

a emergência de novos objetos, nas questões históricas; e a legitimação da disciplina, de forma 

institucional, com o objetivo de ilustrar uma maneira diferente de pensar as evoluções e 

oposições intelectuais, situando-as no seu próprio espaço social. Para isso, se propôs a traçar 

“[...] as determinações objetivas, expressas no habitus disciplinares, que regularam a relação da 

história cultural francesa com outros campos do saber [...]”147, como a história literária, a 

epistemologia das ciências e a filosofia. 

A análise do campo da história cultural permitiu que o autor definisse o seu próprio 

conceito de representações do mundo social. Essas, para Chartier (1990), são construídas por 

esquemas intelectuais que determinam os seus interesses ao criar as representações. Portanto, 

existe a necessidade de relacionar os discursos com a posição de quem os proferem. Os 

discursos que constituem a percepção do mundo não têm por objetivo criar uma neutralidade, 

pelo contrário, produzem estratégias e práticas que talvez imponham autoridade, legitimem e 

justifiquem escolhas e condutas.148 As representações, como matrizes do discurso e de práticas 

diferenciadas, têm por objetivo a construção do mundo social, “[...] e como tal a definição 

contraditória das identidades – tanto dos outros como a sua”149. 

As reflexões que Chartier (1990) fez acerca da categoria representação nos permite 

justificar a forma como compreendemos o que é a ideia de Hitler, construída por meio da escrita 

biográfica. Entendemos ideia como uma representação construída historicamente, em espaço e 

tempo determinado, que tem como intencionalidade expressar uma realidade social. Isto é, a 

ideia de Adolf Hitler, na narrativa biográfica de Alan Bullock (1952), foi construída 

historicamente, em dado momento e espaço, com a intenção de retratar a personagem, o que 

torna essa ideia/representação uma expressão particular do biografado.  

A biografia tem como um dos seus objetivos o desenvolvimento de uma “ideia 

unitária”150 – onde o biógrafo, como afirmou Adriana Barreto de Souza, é um engenheiro 

                                                
147 CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações Lisboa: Difel, 1990, p. 16. 
148 CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações Lisboa: Difel, 1990, p. 17. 
149 CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações Lisboa: Difel, 1990, p. 18. 
150 Para Quentin Skinner, cada autor responde à pergunta de maneira muito própria. Ao escrever e 

formular determinada ideia, os autores utilizam suas teorias com estruturas diferentes. Sendo assim, 

Skinner considera um equívoco pensar que as ideias são utilizadas de formas estáveis. Supor que 

existe um conjunto único de questões que os pensadores se propõem responder ao analisar e construir 
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construindo uma imagem151 –, torna-se a meio onde podemos compreender o que foi dito e 

as intenções do autor ao construir a ideia sobre a personagem. Onde, também, entendemos 

que o biógrafo não se encontra em uma “torre de marfim”, resgatando a perspectiva de Michel 

de Certeau, mas sim que exerce seu ofício em determinado contexto histórico, social, político, 

econômico e cultural, e a ele se associa.5 A partir dessa concepção, podemos pensar Bullock 

como produtor de conhecimento sobre Adolf Hitler, questionando quem ele é, onde esse 

historiador estava inserido quando produziu a biografia, como é definido em relação aos 

outros investigadores, quais os efeitos políticos de sua obra. Não se limitando a biografia em 

si, buscando também as intenções, as possibilidades que permitiram o biógrafo concretizar 

sua ideia particular de Hitler por meio da narrativa historiográfica. 

Ao tomar a biografia como fonte historiográfica, como base no arcabouço metodológico 

sobre análise da linguagem, temos instrumentos para fazer uma leitura “vertical”152 do texto, 

buscando os sentidos que envolveram sua confecção, no seu campo de produção153, como 

também investigar as intenções de escrita. Dessa forma, conseguimos detectar as estratégias 

utilizadas pelo biógrafo ao construir a personagem. 

Os trabalhos de Joan W. Scott (1991), Quentin Skinner (2002) e John Greville Agard 

Pocock (2003) tornaram-se referenciais em suas propostas de como deve ser o procedimento 

dos historiadores ao analisar um texto ou uma obra. Seus trabalhos cooperaram para o 

questionamento de paradigmas e o surgimento de novos desafios para o estudo da história e do 

discurso político. Ao descreverem quais devem ser as práticas do ofício do historiador, os 

autores constroem modelos analíticos para a decodificação de um texto, de um discurso e, 

assim, conseguir uma concreta compreensão da escrita historiográfica (escrita biográfica).   

                                                
uma ideia, reside em um erro. O que impede tentar entender o que cada autor pretendia ao apresentar 

sua “contribuição particular”. A “ideia unitária”, neste caso, é a ideia particular de um pensador, ou 

melhor, a contribuição particular que o autor trouxe a ideia. Na pesquisa, nossa análise não busca 

encontrar uma definição singular e definitiva de Adolf Hitler, como se cada biografia fosse um estudo 

da continuidade da ideia do biografado, mas, sim, o uso que foi feito e concretizado dessa ideia pelo 

biografo Alan Bullock, isto é, a contribuição particular de Bullock ao construir sua ideia da personagem 

Hitler. (SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. 

Tradução de João Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 119-

122). 
151 SOUZA, Adriana Barreto de. Pesquisa, escolha biográfica e escrita da história: biografando o duque de 

Caxias. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 9, agosto 2012, p. 118. 
152 Não nos concentraremos apenas nos argumentos apresentados, no que a narrativa queria dizer ou no 

mapeamento de regras de escrita, pretendemos, também, analisar as intenções de escrita do biógrafo e o contexto 

intelectual que a obra foi produzida. (SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: 

Difel, 2005. Tradução de João Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 82) 
153 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989, p. 13. 
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Joan W. Scott, em seu artigo Experiência (1991), fez uma crítica aos historiadores que 

utilizam esta noção como uma evidência incontestável, origem de conhecimento e base 

explicativa autossuficiente para a compreensão dos objetos de análise da história das diferenças. 

Segundo a historiadora, essa perspectiva analítica naturaliza e reproduz sistemas ideológicos 

estabelecidos, o que impossibilita uma análise do funcionamento do sistema em si, suas 

categorias de representações e sua historicidade. “A evidência da experiência torna-se evidência 

do fato da diferença, ao invés de uma maneira de explorar como se estabelece a diferença, como 

ela opera, como e de que forma ela constitui sujeitos que veem e agem no mundo”154. 

Seu ponto central de argumentação diz respeito à historicização da experiência e as 

identidades que ela produz. Para a autora, os sujeitos são construídos através da experiência, 

não o contrário. Dar conta do processo histórico, produzido pelo discurso, no qual os sujeitos 

são posicionados e produzem experiência, deve ser a base da análise do historiador. O que 

implica tornar a experiência não como uma origem de explicação, mas o que buscamos explicar, 

aquilo que produz conhecimento. Para tanto, precisamos ter como questão os aspectos 

discursivos das categorias, como o discurso é construído/produzido, suas diferenças, 

subjetividades, o que define e determina a categoria, a existência de poder e/ou política dentro 

dessa noção de linguagem.155  

Scott (1999) atenta para importância de pensar o historiador também como objeto de 

investigação, pois a partir da sua própria experiência com os arquivos, como observador, torna-

se um produtor de conhecimento sobre o passado. Nesse sentindo, devemos pensar Bullock 

como produtor de conhecimento sobre Adolf Hitler; devemos questionar o lugar em que esse 

historiador estava inserido, quem ele foi, como foi definido em relação aos outros 

investigadores, quais efeitos políticos de sua história devem ser levados em discussão.156 A 

proposta de Scott, em historicizar a experiência, nos permite conceber a necessidade de 

compreender o processo histórico de criação de uma ideia. Esta se transforma ao longo do 

tempo e parte da tarefa do historiador é analisar os diferentes significados produzido por ela. 

Com base na perspectiva discursiva de Scott (1991), sobre experiência: como devemos 

analisar a ideia Hitler construída na biografia Hitler: a study in Tyranny? Para a autora não 

                                                
154 SCOTT, Joan W. "Experiência". In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza; RAMOS, 

Tânia Regina Oliveira (Org). Falas de gênero: teorias, análises, leituras. Florianópolis: Editora Mulheres, 1999. 
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155 SCOTT, Joan W. "Experiência". In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza; RAMOS, Tânia 
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156 SCOTT, Joan W. "Experiência". In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza; RAMOS, Tânia 
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podemos ter em mente uma leitura que coloca palavras e coisas em correspondência, que se 

restrinja a significados únicos e que pretenda resolver contradições.  A linguagem não é um 

processo linear e sua explicação não se baseia em correlações simples e em uma única variável. 

A linguagem é uma possibilidade de “analisar produções discursivas da realidade social e 

política como processos complexos e contraditórios”157, pela qual devemos tratar todas as 

categorias de análise como contextuais, contestáveis e contingentes. Ao analisar a ideia na 

escrita biográfica, temos que historicizar a sua própria construção por meio da linguagem, num 

dado momento histórico, como algo em seu próprio tempo.  

Para o historiador Quentin Skinner, em Visões da Política (2002), o discurso, em forma 

de escrita, traduz uma ação praticada pelo autor. A linguagem escrita torna-se um instrumento 

para comunicar, como também para atribuir autoridade àquilo que os autores dizem. A escrita 

é o mecanismo para concretizar as ideias que os pensadores se propõem a construir por meio 

de suas obras. A narrativa é o local por onde temos acesso às imagens construídas e às intenções 

de escrita dos autores.  

O texto, para a história das ideias, é um objeto de estudo e interpretação para a 

compreensão do significado transmitido do que foi dito e o valor que o autor atribuiu às suas 

afirmações.158 O autor salienta que um dos grandes erros dos historiadores das ideias é analisar 

o texto como fonte de investigação autossuficiente, concentrando-se no que cada autor diz. 

Deste modo, o historiador procura reconstruir o sentido e significado das obras. Para Skinner 

(2002), o papel do historiador vai além de reconstruir significados; diante de um texto ele deve 

agir como arqueólogo, “trazendo de volta para a superfície tesouros intelectuais enterrados 

[...]”.159 O historiador deve estar comprometido com a descoberta da presença dos vários 

contextos linguísticos nos quais o discurso foi realizado, em determinado momento. 

Para isso, devemos identificar os significados, os desenvolvimentos dos argumentos e 

suas utilizações. Encarar o objeto de estudo numa perspectiva linguística, na qual a metodologia 

de análise deve estar preocupada como as intenções de escrita dos autores que se constituíram 

no texto e o estudo dos fatos que compõem o contexto linguístico da obra. É tarefa do 

historiador do pensamento questionar por que um texto está organizado de certa maneira, por 

que se utiliza determinado vocabulário e não outro, por que certos argumentos são escolhidos, 

                                                
157 SCOTT, Joan W. "Experiência". In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza; RAMOS, Tânia 
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158 SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 20d05. Tradução 

de João Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 83. 
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por que um texto possui uma identidade e uma configuração, qual o papel que a ideia existente 

sobre o tema desempenhou na obra dos autores.160  

Entretanto, para Skinner (1991), o historiador deve ir além do significado que o texto 

aparentemente transmite. Para compreender as afirmações feitas no texto, devemos buscar 

alcançar o significado do que foi dito como também o valor que o autor imputou às suas 

afirmações. “Para além de tentar descortinar o significado do que eles disseram, devemos, ao 

mesmo tempo, procurar compreender o que é que eles queriam dar a entender com aquilo que 

estavam a afirmar”.161 

Há respostas particulares a questões particulares, em que cada autor responde a questão 

de maneira própria.162 Tentar saber o que cada autor pretendia ao apresentar a sua contribuição 

particular, segundo Skinner (1991), deve ser o objeto de estudo dos historiadores das ideias. 

Não se limitando ao texto, mas buscando, também, as intenções, as possibilidades que 

permitiram aos autores concretizarem suas ideias por meio da escrita historiográfica. Não será 

sempre possível, talvez, responder essas questões, mas o historiador deve tê-las como objetivo 

de análise ao confrontar o texto e seu autor.  

Pocock fez, em Linguagens do ideário político (2003), uma exposição das práticas do 

historiador do discurso político. Para o autor, a primeira meta do historiador é ler a literatura da 

época e instigar sua sensibilidade e intuição para constatar os diversos idiomas existentes. O 

processo de aprendizado é um processo de familiarização, mas sem se manter submisso à 

linguagem. Esta é a chave do historiador tanto para o ato de fala quanto para o contexto 

linguístico.163  

O historiador questiona se realmente é possível demonstrar o que o autor teve como 

intenção e o que efetivou na produção de um corpo de escritos. Para Pocock (2003), o texto é a 

concretização tanto de uma articulação da consciência do autor quanto um ato de comunicação 

em um continuum discursivo que envolve outros atores.164 Como historiador, é tarefa sua 

estudar o que aconteceu com o discurso (incluindo a teoria) no processo da experiência dos que 

são objetos de seu estudo. 

                                                
160 SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. Tradução de João 

Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 117. 
161 SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. Tradução de João 

Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 117. 
162 SKINNER, Quentin. Visões da política: sobre os métodos históricos. Algés: Difel, 2005. Tradução de João 

Pedro George – original publicado pela Cambridge University Press, 2002, p. 125. 
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de São Paulo, 2003, p.35 
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Assim como Skinner (2002), Pocock (2003) considera o historiador como um 

arqueólogo. Ele está empenhado com a descoberta da presença dos vários contextos linguísticos 

nos quais o discurso foi concretizado. Pocock define a linguagem como um fenômeno histórico 

identificável, apreendida pelo historiador a fim de ser lida. Como o autor sugere fazer uma 

familiarização com as linguagens e discursos da época, devemos investigar quais as ideias do 

biografado estavam perpetuadas quando o autor escreveu a biografia; em que medida sua 

proposta de biografia era convergentes com essas ideias da personagem ou uma resposta a elas.  

Entendemos que a narrativa do gênero biográfico torna-se objeto de análise para a 

compreensão da formulação da personagem, tendo como aparato as reflexões sobre a 

linguagem de Joan Scott, Quentin Skinner e J. G. A Pocock. A análise da linguagem, do 

contexto linguístico, as “convenções”, enunciações, conceitos, argumentos, as “questões 

paradigmáticas”, a retórica e as intervenções do autores, nos possibilitam identificar a 

personagem criada pelo biógrafo e compará-la com as imagens existente, buscando perceber 

as semelhanças e divergências. No caso de Hitler, comparar as imagens existentes com a 

personagem criada na biografia Hitler: a study in Tyranny escrita por Alan Bullock. Posto 

isso, consideramos que a biografia nos dá acesso para verificar as intenções concretamente 

efetuadas pelo biógrafo ao construir sua ideia sobre a personagem.  
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História Poética e Poética da História em Octavio Paz 

Maycon da Silva Tannis165 

 

 

Resumo: Nesse trabalho pretendo demonstrar como Paz mobiliza um universo crítico a respeito 

do campo historiográfico desembocando na proposta disposta em "O Arco e a Lira" de ter uma 

escrita científica onde as contradições, as tensões se mantivessem de modo a romper com o 

modelo hegeliano que comprometido com um telos acabava por apagar as características 

originais da matéria do historiador, o tempo.  

Palavras-Chave: Metaforologia, Octavio Paz, Teoria história, Teoria da literatura, Hans 

Blumenberg 

  

O presente trabalho visa tratar, panoramicamente da escrita da história nas obras do poeta 

Octavio Paz166, uma vez que este, reconhecidamente, empreendeu um esforço intelectual para 

compreender questões presentes dentro e fora de seu fazer poético. Isto é, dentro e fora do 

esforço poético de compreensão do mundo e produção de uma tensão que exponha de forma 

criativa os vários hiatos e eventos que compõem a realidade.  

O Poeta, apesar de sua ênfase heideggeriana no tratamento do tempo como especificidade 

do humano, não deixa de dar tratamento especial às peculiaridades que cercam o pensamento 

sobre o passado enquanto escrita da história. Não à toa, suas obras onde a questão da história e 

da experiência do homem no tempo (Wetter) e no mundo (Welt)167 , isto é a História, são mais 

claras e se comportam como a centralidade da sua análise (El Arco y La Lira [1956], 

Conjunciones y Disjunciones [1969] , Los Hijos del Limo [1974], El Laberinto de la Soledad 

[1950]) carregam as mesmas questões de como ter em mãos a experiência de tempo que, no 

ocaso da modernidade no pensamento e na produção intelectual do ocidente, se torna difusa e 

fugidia. Isso sucede mesmo para as ciências que têm por centro a tematização do tempo. As 

obras acima citadas, por tematizarem a História serão objetos da tese de que este projeto 

                                                
165 Doutorando pelo Programa de pós graduação em História Social da Cultura da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Orientado pelo Professor Luiz Costa Lima, Bolsista CNPQ, E-mail: 

ms.tannis@yahoo.com .  
166 Octávio Paz Irineo Lozano (1914-1998) foi poeta, ensaísta e diplomata mexicano Prêmio Nobel de Literatura 

em 1990. 
167 Sempre que me referir a Tempo ou Mundo faço questão de grifar entre parênteses a versão alemã da palavra, 

pois, segundo minhas bases teóricas que se referenciam em Husserl, Wittgenstein e Blumenberg, as considerações 

sobre Tempo e Mundo, são valores que carregam em si uma amplitude existencial que não se limita a mera 

significação dos termos, a considerar a proposição de Wittgenstein, como exemplo, onde a definição de mundo 

(Welt) exigida pela questão “O que é Mundo? (Was ist Welt?)” a resposta dada na primeira proposição é “Mundo 

é tudo que Ocorre” e o mesmo se dá no caso do tempo, sendo assim, me mantenho na mesma proposição analítica 

e filosófica da definição de mundo e tempo.  
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pretende tratar. O que poderia parecer antagônico mostra o intento deste projeto. Portanto, como 

uma obra escrita por um poeta pode ser ao mesmo tempo poética e historiográfica? Como essa 

duplicidade é possível já que a poesia não se subordina ao propósito de dizer a verdade, que 

mobiliza o historiador? No referente à História, isso leva ao extremo afastamento estético de 

sua escrita, testemunhada de modo radical em Fustel de Coulange. Em Paz, isso se torna não só 

a regra como o método de escrita. 

O sentido de buscar uma escrita de História dentro da obra de Octavio Paz não se 

confunde com o impulso de enquadrá-lo em um credo que ele mesmo nunca seguiu. Trata-se 

de desmistificar o fazer historiográfico enquanto factualidade, notando a existência de outras 

possibilidades de escrita. A saber, Paz utiliza  seu esforço poético para produzir uma narrativa 

sobre o passado que opere em um eixo que difere do eixo lógico-analítico herdeiro da tradição 

hegeliana da não contradição. A escalada em nome da não-contradição é para Paz uma violência 

contra o real e contra a própria linguagem. E, ao enfrentá-la, o poeta produz uma série de 

escritos tratando da história e, de maneira mais estrita, do modo de produzir história. 

Para destacar tal postura teórica e retirar da opacidade o modus operandi de Paz pretendo 

considerar as obras em que o autor mais se preocupa com a forma de escrever a história. Essa 

é a razão pela qual tematizo os textos estritamente teóricos: El Laberinto de La Soledad (1950), 

Los Hijos Del Limo (1974) e Conjunciones y Disjunciones (1969), (História do México, a 

História das Vanguardas e da Estética Ocidental e finalmente a História do Riso no México). 

Tais livros cobrem o que determino como a parte física da obra de Paz, onde, por uma empiria 

marcadamente anti-hegeliana, uma vez que é proposto a “não reduzir a obra na generalização 

da categoria.”168 e por processos de reflexão sempre próximos de Martin Heidegger, o autor 

determina as plausibilidades de uma escrita não redutível a conceitos ou à lógica do pensamento 

analítico.  

Como poeta, Paz parte sempre da poesia presente além do poema. E a partir disso nega 

qualquer traço de ficcionalidade externa, como aponta Luiz Costa Lima169, mas negando a 

externalidade das análises e a sociologização dos objetos, Paz pensa o poema e a atividade 

poética a partir de sua internalidade.  Tomando essa guinada não sociológica, os três volumes 

                                                
168 PAZ, Octávio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC-NAIFY. 2012. Página 32. 
169 LIMA, Luiz Costa. A ficção e o poema. São Paulo. Companhia das Letras, 2012.  No livro o autor estabelece 

uma diferenciação entre ficção externa e ficção interna. A aproximação que proponho desde já é: Compreender o 

poema e sua finalidade sem sim. A sua existência não depende de um quadro sociológico, mas antes de mais 

nada funda um “quadro moral” temporário que permitiria a sua realização e a sua atualização na leitura. Tal 

pensamento não é novo, mas já fora posto em prática por Wolfgang Iser. 
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citados são interessantes não só pelo conteúdo, mas por definirem, em sua cadeia de escrita e 

momento de produção, cada uma das tematizações efetuadas.  

Como seria impossível compreender as propostas de Paz sem a sua própria teorização, 

tomo primeiramente as obras onde o autor define o que é Poesia e Poético, porquanto esses dois 

elementos são os eixos centrífugos em torno do qual gira as três obras anteriores. Nesse sentido 

é necessário sinalizar que as obras que estabeleço como teóricas dizem respeito, em suas 

composições, à possibilidade de elaboração teórica das principais modalidades, categorias e 

conceitos que Paz elabora ou que surtem efeitos estruturais, estéticos ou reflexivos. Para isso 

mobilizo El Arco y La Lira (1956) onde o autor trata da compreensão sobre o fenômeno do 

poema em todas as suas vicissitudes. Isso significa dizer que Paz não só se dedicou à produção 

poética, como pensou sobre ela, excedendo uma capacidade de tematização provocadora de 

uma série de ensaios. Dessa forma, acompanhando o rompimento definitivo do filósofo poeta 

com Hegel e principalmente com a teoria da não contradição, para o autor, a poesia é um local 

onde se encontram, de modo tensionado, tese e antítese e se dão todas as subversões da palavra. 

Para o autor: 

A linguagem funda o povo, pois recua na correnteza e bebe na fonte original. 

No Poema a sociedade se confronta com os fundamentos de seu ser, com suas 

palavras primeiras. Ao proferir essa palavra original o homem se criou. 

Aquiles e Odisseu são mais que duas figuras heroicas: é o destino grego se 

criando. O Poema é a mediação entre a sociedade e aquilo que a funda. Sem 

Homero, o povo grego não seria o que foi. O Poema nos revela o que somos e 

nos convida a ser o que somos.170·.  

 

Ou seja, o autor retira as palavras de uma categoria analítica qualquer e devolve a elas a 

sua unicidade original, sem que haja sinônimos para um mesmo objeto. Nesse sentido as pedras 

são pedras. Para isso, o autor define que há um jogo entre o poeta, a poesia e a língua em que 

escreve: 

Afirmar que o poeta só emprega palavras que já estavam nele não desmente o 

que foi dito a respeito das relações entre poema e linguagem comum. Para 

dissipar esse equívoco basta lembrar que por sua própria natureza, toda 

linguagem é comunicação. As palavras do Poeta são também as palavras de 

sua comunidade. De outro modo não seriam palavras. Toda palavra implica 

dois: aquele que fala e aquele que ouve. O universo verbal do poema não é 

feito com vocábulos do dicionário, mas com os da comunidade.171 

 

Como segundo, necessário para este exercício, localizo um regresso da palavra ao mundo 

da linguagem, o mesmo mundo que sofreu a violência – “A poesia é a violência da 

                                                
170 PAZ, Octávio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC-NAIFY. 2012.. P. 32 
171 PAZ, Octávio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC-NAIFY. 2012.  Página  36 
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linguagem”172– do arranque inicial e por fim, se dá o efeito do poema, que é justamente o jogo 

de forças constituído por suas imagens. Esse movimento final, em que principia a atuação social 

do poema, é marcado por um tensionamento que é a marca principal da imagem, isto é da 

imagem dialética do instante, como definiu Walter Benjamin, em um instante consagrado. Para 

Paz esse instante é a forma como o Poema vai e constituir. Longe do traçado de uma produção 

de sentido unívoco, o poema carrega em si a habilidade de executar não a aufhebung das 

contradições e tensões entre tese e antítese, mas de manter esse tensionamentos sobre a forma 

de uma estrutura que (1) produz sentido no mundo da vida (2) à medida em vai formando uma 

nova possibilidade. Dito isto, preciso me remeter à compreensão de Hans Blumenberg ao se 

definir a produção de um sentido – e diria mais, que, segundo Paz, há a possibilidade de produzir 

um conhecimento – a partir do poético, uma vez que nele se manifesta a máxima forma do eixo 

linguístico metafórico. Ao tratar disso, Luiz Costa Lima173, define o eixo metafórico como uma 

instância que tme a capacidade de manter a indeterminação, dialogar com o não sentido, a 

inexgotabilidade e a multivocidade formativa.  

A partir da teorização de Paz, pretendo adentrar na raiz de suas obras históricas. Pelo que 

já dissemos, tal propósito não exclui  ter a poesia como modo de escrita. Nesse sentido, a 

escolha das obras (Conjunciones y Disjunciones, Los Hijos del Limo e El Laberinto de la 

Soledad) se justifica e nos interessa pelo caráter histórico e profundamente poético das 

concepções dessas obras. Em Conjunciones y Disjunciones, que surge primeiramente como 

uma introdução174, sendo publicado mais tarde como livro autônomo onde há um esforço 

histórico para a compreensão do “humor” mexicano. A peculiaridade desta se forma a partir da 

tematização dos topoi constituintes do humor, a partir das metáforas que a constituem e resultam 

em um texto formado por uma “metáfora absoluta”, que não sendo explicável conceitualmente 

é o próprio conhecimento objetivado por Paz. 

Já nos outros dois livros (Los Hijos del Limo e El Laberinto de la Soledad), a matéria 

deixa de ser tão teórica quanto o riso, como em Conjunciones y Disjunciones, mas se apega a 

elementos com uma materialidade bem fixa. Mesmo assim o método e a teoria são os mesmos, 

escrever a história da modernidade e do México, respectivamente a partir dos tensionamentos 

e das rusgas e deformidades criadas pelas tensões dialéticas. Isso não significa dizer que Paz vê 

                                                
172 PAZ, Octávio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC-NAIFY. 2012. P. 22. 
173 LIMA, Luiz Costa. Os Eixos da Linguagem. Rio de Janeiro: Editora Iluminuras, 2015 
174 O livro que me refiro é do autor espanhol Armando Jimenez, Nueva Picardia Mexicana editado pela Editores 

Mexicanos Unidos em 1971. 
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tudo como metáfora e poesia, mas sim que essas são ao mesmo tempo seu ponto de partida e 

de chegada. Este é o limite a que este projeto se propõe. 

Partindo assim de uma abordagem epistemológica centrada na sistematização que Hans 

Blumenberg (1920-1996) fez em relação à Paradigmas para uma metaforologia e de uma 

Teoria da não-conceitualidade. Em ambos os livros, o autor trabalha a possibilidade de uma 

episteme que não seja centrada no conceito como única modalidade de pensamento.175  

O autor vai contra a corrente de todo o pensamento ocidental, que desde Platão tem o 

conceito como peça chave do pensamento e relegou a metáfora a um segundo lugar, ligado ao 

engano, às artes e a poesia. Essa abertura teórica será a minha porta de entrada para o 

pensamento de Octavio Paz. Tal episteme diferencia-se por se pautar em uma percepção da 

metáfora, que a toma como capaz de abranger o que se tem por indizível e contraditório desde 

Kant, Hegel e confirmado em Wittgenstein e Blumenberg se opõe a esse modo de tratar o 

indizível e o contraditório, entendidos na tradição ocidental, como entrave a ser descontruído 

pelo processo analítico, marcadamente cartesiano. A metáfora em Octavio Paz então ganha 

direito de entrada em uma escrita da história. 

Na seleção de obras a serem aqui dispostas, estão as obras onde o autor propõe um método 

crítico da episteme conceitual e uma nova forma de produção de conhecimento. Aos dois 

primeiros, El Arco y la Lyra e Conjunciones y Disjunciones, onde o autor concebe sua via 

poética a atuar pela formulação de imagens dialéticas e de uma imobilidade da dialética, há a 

necessidade de agregar um estudo mais profundo. Daí o diálogo entre Paz, Blumenberg e Walter 

Benjamin se mostrar relevante, já que ao passo que uma leitura a partir da não conceitualidade 

e da metaforologia é possível dentro do que  pretendi expor nos parágrafos anteriores, a 

proximidade com a dialética imóvel de Benjamin é notável,  considerando que essa visão sobre 

a imagem já estava presente no ensaísta alemão, que em sua obra monumental, o livro 

Passagens o autor comenta que: “A Verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O Passado 

só se deixa fixar como imagem, que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 

reconhecido.”176 A concepção de imagem em Paz e Blumenberg faz-se concordante porquanto 

ambos compreendem que na Imobilidade da imagem, capaz de sustentar a contradição de dois 

objetos avessos ao que se dá na realidade de uma apresentação (Darstellung) que torna possível 

                                                
175 BLUMENBERG, Hans. Paradigmas para una metaforología, Trotta, Madrid, 2003 

______________        . Teoria da Não Conceitualidade. Tradução: Luiz Costa Lima. Editora UFMG, 2014. 

 
176 BENJAMIN, Walter. Passagens de Walter Benjamin. TIEDEMANN, Rolf; BOLLE, Willi; MATOS, Olgária 

Chaim Feres (Org.). Trad. Irene Aron e Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: UFMG/Imprensa Oficial de São 

Paulo, 2006.. 
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a compreensão mais pura de ambos os termos bem como uma escrita, ora ligada ao poema com 

Octavio Paz, ora de cunho materialista histórico com Walter Benjamin, ambas operando por 

uma imagem poética, ainda que não nomeada desse modo.  

Para Benjamin, a única forma autêntica177 de escrever o passado é a partir do 

tensionamento propiciado pela escrita por imagens. Para o autor, a imagem anuncia um espaço 

de imobilidade conflitante, devido à contradição gerada pelos objetos em fricção, no caso, 

passado (tese) e presente (antítese). Por dois pontos, primeiramente, Benjamin trata de uma 

escrita da história que não é permeada pela lógica do progresso. Assim, para Benjamin, não há 

uma experiência de futuro pré-programado, aparecendo, ao contrário como um dado de 

incerteza e imprevisibilidade.  

Considere-se ademais que Benjamin se propõe não diminuir a importância do presente 

quanto ao passado e, ao mesmo tempo, não reduzir o passado às expectativas do presente. O 

que Benjamin faz em várias escalas, como nas criticas ao Historicismo e ao próprio 

materialismo histórico. Para o autor, esses dois modos de conceber a história são compostos 

pela lógica do progresso processual.  

Ao romper com a perspectiva cartesiana, Benjamin se propõe a escrever uma história que 

não trate mais dos avanços, mas sim das perdas e derrotas que deixaram apenas rastros e 

farrapos no caminho da história178. Deste modo, Benjamin se afasta do uso indiscriminado da 

cultura, que ele toma como sinônimo de aglomerado de barbárie179: 

Nunca houve monumento de cultura que não fosse também um monumento 

de barbárie. E assim como a cultura não está isenta de barbárie, não o é, 

tampouco o processo de transmissão da cultura. Por isso na medida do 

possível, o materialista histórico se desvia dela, Considera sua tarefa escovar 

a história a contrapelo.180 

 

                                                
177 Aqui chamo a atenção para a necessidade de uma apreciação crítica do termo autêntico, onde eu uso como já 

definiu Heidegger, onde a autenticidade seria uma forma de romper com a estrutura ontológica de falseamento 

do real e escrever uma História que se encaminhasse para a completa realização do Dasein. Em Benjamin, apesar 

da incompletude de sua obra, há uma tentativa de romper com a teleologia do historicismo e bem como, com o 

sentido unívoco que a civilização imputa no pensamento historiográfico, mas, em deferência à Heidegger, 

Benjamin não estrutura seu pensamento na dispersão da Geschichte. 
178 BENJAMIN, Walter. Passagens de Walter Benjamin. TIEDEMANN, Rolf; BOLLE, Willi; MATOS, Olgária 

Chaim Feres (Org.). Trad. Irene Aron e Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: UFMG/Imprensa Oficial de São 

Paulo, 2006..P 224. 
179 “Método deste trabalho: Montagem Literária. Não tenho nada a dizer. Somente a mostrar. Não surrupiarei as 

coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduo: Não quero 

inventaria-los, e sim fazer-lhes justiça da única maneira possível: Usando-os.”  In BENJAMIN, Walter. Passagens 

de Walter Benjamin. TIEDEMANN, Rolf; BOLLE, Willi; MATOS, Olgária Chaim Feres (Org.). Trad. Irene Aron 

e Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: UFMG/Imprensa Oficial de São Paulo, 2006... Página 502. 
180 BENJAMIN, Walter. Passagens de Walter Benjamin. TIEDEMANN, Rolf; BOLLE, Willi; MATOS, Olgária 

Chaim Feres (Org.). Trad. Irene Aron e Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: UFMG/Imprensa Oficial de São 

Paulo, 2006..225. 
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Pensar em uma abertura teórica para encarar a concepção da escrita da história de Paz, 

uma vez localizado no eixo metafórico, há uma possível leitura que atue pela via proposta por 

Hans Blumenberg. Desta forma, o pensador alemão é aproximado da escrita poética de Octavio 

Paz.  

Assim o traçado do projeto político de Paz se torna menos obscuro e possível de ser 

criticado a partir de sua interioridade. O pensamento paziano é o lugar onde há a possibilidade 

de uma crítica que parte dos mesmos pressupostos da criação poética, no sentido de uma 

interpretação do mundo. Para esse projeto, a própria escrita da história, orientada pela ideia de 

uma “paixão crítica” em que todas as consequências da colonização ibérica dão a propriedade 

de lidar com o mundo, não tratado analiticamente ou mesmo por uma relação estritamente 

racional. Essa relação apaixonada com o mundo pode ser a chave para uma leitura não violenta 

e não autoritária do mundo. Sendo assim, Paz deixa de ser simples objeto de estudo e passa a 

conter uma importância teórica. Pretendo, portanto, com essa segunda abordagem definir a ideia 

de “paixão crítica”. 

Ao mesmo tempo em que se torna possível definir uma proposta poética de vida política, 

pois a escrita da história é um ato político, dessa forma, partindo de uma proposição de história 

intelectual, determinando a interação de um projeto de representação de si mesmo como um 

outro181, a moda de Paul Ricoeur182, em interação com as propostas de uma vida política a 

contramão do ocidente. Esse eixo duplo que abarca a formulação de uma metáfora condutora 

da vida e fundadora de uma formatividade da criação poética se unirá à compreensão de um 

projeto político fundado nos mesmos pressupostos da poesia e assim, nessa relação dialética 

compreender a ação e a cultura política do poeta no mundo. Nesse sentido se torna mais claro 

a ideia de uma Poesia de Solidão, Poesia de Comunhão183, e de uma possibilidade de 

compreender com precisão a característica que é ressaltada por Paz da cultura latina e traço 

formador da cultura mexicana, a possibilidade de se inscrever perto de si, mas distante de si-

mesmo. Onde se lê, numa toada teórica, a proximidade ontológica de si e a distância ôntica de 

si memso.  

                                                
181 Tomo aqui a possibilidade de uma escrita da História Intelectual que acolha ao mesmo tempo a atuação política 

do sujeito e da ação subjetiva dentro da compreensão histórica sobre uma práxis de si, mas buscando a 

compreensão em uma análise das representações de si mesmo e da história, que segundo Octavio Paz lhe é 

formadora, mesmo das partes mais subjetivas, ou seja, dentro de uma análise estritamente ideológica de longa 

duração, que coaduna a historicidade e a capacidade do indivíduo de agir no mundo por si mesmo. Nesse sentido, 

pretendo tratar o tema da História Intelectual a partir do que Octavio Paz se propôs a fazer em relação a sua atuação 

no mundo e sua representação dentro dos conformes de uma “Razão Crítica”. 
182 RICOEUR, Paul. Do Texto à Ação. Ensaios de Hermenêutica II. Trad.: Alcino Cartaxo e Maria José 

Sarabando. Porto: Rés, 1989. P. 54. 
183 PAZ, Octavio. Obras Completas Volume XIII. México: Fondo de Cultura Economica, 1999. P. 234. 
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Dessa forma, o mapeamento de Paz converge para uma conclusão a respeito de sua escrita 

que se colocava contra dois princípios básicos aos quais sua escrita da história se contrapõem. 

O primeiro deles, o arco do sujeito autocentrado, que parte de Descartes e vai se fechando como 

única fonte de compreensão sobre o fenômeno humano, causando por sua vez um enfoque no 

cogitatum, isto é dentro da proposição Cogito Ergo Sum, a existência plena e realizável dentro 

de uma essência/substância mínima e irredutível, reafirmando uma essencialidade constante. 

Mesmo em correntes que rompem com essa forma de pensamento essencialista o sujeito auto 

centrado, se mantém inerente às categorias de análise. O segundo arco que paz se contrapõe é 

o arco de um história conceitualmente centrada. Este segundo parte de um escalonamento vindo 

desde Platão, onde há um enfoque e objetivação do conceito como ponto final do ato de 

conhecer ou definir um conhecimento sobre um determinado objeto.  Me refiro a um 

escalonamento pois em vários momentos da história da filosofia ocidental o conceito demonstra 

seu privilégio em relação ao pensamento. Paz se coloca contra esse privilégio por segundo o 

autor, a criação de um conceito, coo atitude hegeliana, sempre é uma violência redutiva em 

relação ao que se expõe. Considerando que o conceito gera um atravessamento unificador 

sempre externo, arbitrário e silenciador, pois a ciência como ela é pensada e como a História se 

pensa próxima a ela precisa de uma redução objetiva onde as peculiaridades de cada objeto ou 

experiência sejam esquecidas em prol de uma estabilidade dialética entre o que se vê no mundo 

da vida (lebenswelt) e o que se pensa sobre ele. Essa não sobreposição antitética entre 

objeto/evento e linguagem é superada a partir de um movimento de estabilização das forças, 

uma aufhebung que anula as forças dicotômicas em nome de um conhecimento conceitual novo.  

Ou seja, o objeto é substituído por um valor conferido a ele que responde também a um outro. 

Assim, Paz se move contra esse apagamento das forças conflitantes e teoriza, no sentido mais 

estrito do termo, sobre o tema tomando como axioma seu vínculo com a estrutura teórica mais 

básica da humanidade, a Poesia.  

Neste trabalho pretendo traçar a como se dá a mobilização paziana em torno de um 

método que se aproxima da própria composição poética, sem, no entanto, cair no risco de uma 

desmobilização ou de uma finalidade sem fim, como seria próprio do terreno ficcional onde no 

topo está localizada a poesia como expressão máxima do eixo metafórico, como fora 

denominado por Luiz Costa Lima184, onde há a possibilidade de uma escrita que não forma 

conceitos e nem age por meio deles, mas antes de tudo, pela subversão dos sentidos que, além 

de extravasar o estável conceito, o compõe e é, antes de tudo, a verdadeira origem indócil da 

                                                
184 LIMA, Luiz Costa. Os Eixos da Linguagem. Rio de Janeiro: Editora Iluminuras, 2015 P. 103 
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linguagem. Esse eixo se caracteriza pela sua instabilidade, sua para se abrir para um 

multivocidade de sentidos e uma impossibilidade de exaustão de interpretações, o eixo 

metafórico conserva, como observou, sem no entanto ver, Paz as tensões formadoras e motrizes 

da linguagem e do mundo da vida. Sendo assim, o término dessa breve fala se dá em uma 

aproximação dialógica entre a teoria do ficcional, a teoria da metaforologia (não-

conceitualidade) e a proposta de uma História Poética de Octavio Paz. De modo a compreender, 

a partir desse eixo triplo a possibilidade de uma escrita da história que não mais flerte com a 

teleologia típica do essencialismo provido pelo arco, ainda ativo, do sujeito composto, bem 

como uma escrita da história que não esteja restrita à atuação e formação de conceitos.  
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Mulheres e a guerra total na primeira guerra mundial: 

Números de trabalhadoras na Grã-Bretanha 
Mirella Soraya Pinheiro Rodrigues de Oliveira185 

 

Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar o papel desempenhado pelas mulheres como 

força de trabalho na Inglaterra durante o intervalo da Primeira Guerra Mundial a partir das 

reflexões da cultura de guerra e da análise serial, compreendendo as novas condições 

socioeconômicas enquanto elementos fundamentais para a tomada da frente de trabalho por 

essas personagens. 

Palavras-Chave: Primeira guerra mundial, Cultura de guerra, Trabalho feminino. 

 

A cultura de guerra se apresenta enquanto quarta linha interpretativa da Primeira Guerra 

Mundial. Segundo esta, estabelecida a partir dos anos 1980, não se trata de estudar a guerra pela 

guerra isolada, mas sim a partir de seu impacto e de como a sociedade, economia e a cultura 

criaram narrativas que legitimavam a participação nas mortes em massas do conflito. Nesse 

sentido, Audoin-Rouzeau e Becker186 mostram a necessidade de se observar a guerra de forma 

próxima. Segundo os autores, a cultura de guerra é um projeto de demolição pois se pretende 

derrubar as interpretações dos contemporâneos ao conflito e escrever uma história renovada, 

com foco nas culturas. Estes autores destacam, ainda, como o investimento nesta guerra só foi 

possível graças às imensas expectativas positivas depositadas por aqueles que participaram do 

conflito, “expectativas de um mundo melhor, de uma nova etapa de civilização humana, de uma 

nova idade de ouro, expectativas que explicam o envolvimento de milhões de homens no 

conflito”.187 

As mulheres aqui representadas a partir de números derivados do relatório do Comitê 

de Gabinete de Guerra da Grã-Bretanha são entendidas enquanto personagens que depositaram 

na Primeira Guerra essas grandes expectativas tratadas por Audoin-Rouzeau e Becker. Sejam 

quais forem suas motivações para adentrarem à força de trabalho britânica, essas mulheres 

performam papeis individuais que, como estes defendem, representam os destinos coletivos de 

                                                
185 Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

186 BECKER, Annette; AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane. Violência e consentimento: a “cultura de 

guerra’ do primeiro conflito mundial. In: RIOUX, J-P; SIRINELLI, J.F. Para uma história cultural. 

Lisboa: Estampa, 1998. 
187 BECKER, Annette; AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane. Violência e consentimento: a “cultura de 

guerra’ do primeiro conflito mundial. In: RIOUX, J-P; SIRINELLI, J.F. Para uma história cultural. 

Lisboa: Estampa, 1998, pp.251 – 252.  
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suas famílias e Nação. No entanto, este papel laboral só se faz possível a partir do entendimento 

de que se trata de uma guerra total. 

De acordo com Traverso, esta guerra total se dá a partir de uma mobilização civil em 

duas dimensões: externa, pelo projeto de dominação do inimigo no território ocupado e interna, 

pois cria-se uma narrativa de convencimento para que a sociedade aceite entrar no conflito. Há, 

ainda, uma indistinção entre a frente de batalha e o território civil, tornando esta uma guerra 

não mais restrita aos militares, a partir do seu avanço à retaguarda em uma luta por existência. 

Segundo este autor, o novo cenário social resultante do conflite permite, ainda, a formação de 

uma economia de guerra. Esta reorganização econômica nos é válida, no presente trabalho, pois 

garante a emergência de dois grupos sociais importantes, o operariado e as mulheres. Enquanto 

indivíduos contemporâneos a esta mobilização, cabe entender como estes respondiam à cultura 

de guerra, entendida principalmente a partir da propaganda e da censura. Para tal, se faz 

necessário contextualizar qual a dimensão numérica das personagens aqui apontadas. 

Segundo Bourke, o impacto da Primeira Guerra Mundial aos trabalhadores homens é 

inconfundível. “Metade de todos os homens entre 15 e 49 anos deixaram seus trabalhos e 

acabaram trabalhando em campos de batalha ou em outras ocupações relacionadas à guerra”.188 

A autora, ainda, destaca que muitas mulheres, diferentes entre si, enxergavam na guerra a 

chance de elevar drasticamente os seus status social e econômico, a partir de uma reforma 

radical nas perspectivas de emprego do período. “Dos oito milhões de homens mobilizados para 

a guerra, 1.7 milhões saíram feridos e 722.000 morreram. Em 1922, mais de 900.000 pensões 

de guerra foram pagas”.189  

A sufragista inglesa Dame Millicent Fawcett reforça em sua obra o visível impacto nas 

dinâmicas sociais causado pela guerra. Comenta esta que durante os primeiros dezoito meses 

da guerra mais de 5.000.000 de homens se voluntariaram para o serviço militar. Entre estes 

homens, reitera Fawcett, estariam em maior número os integrantes de uma população industrial.  

Ao passo que se deslocavam estes homens para as frentes de batalhas, elevavam-se as 

demandas do governo no que diz respeito a alimentação desta guerra. Comenta Fawcett, que o 

novo cenário social, dependente de armas, munição, uniformes e todos os outros equipamentos 

militares, garantia àqueles disponíveis ao trabalho na frente interna “emprego contínuo em 

                                                
188 BOURKE, Joanna. Working-Class Cultures in Britain. 1890-1960: Gender, class and ethnicity. 

London: Routledge, 1994, p.83 
189 BOURKE, Joanna. Working-Class Cultures in Britain. 1890-1960: Gender, class and ethnicity. 

London: Routledge, 1994, p.83 
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salários mais altos que nunca”.190A tabela a seguir é adaptada de uma semelhante presente na 

obra The People’s Year Book. O livro, em seu primeiro volume em 1918, compila descrições 

de assuntos sociais, políticos, econômicos, industriais e domésticos.  

Período  Quantidade 

de anos 

inclusos 

Aumento líquido do salário 

em períodos de crescimento 

salarial em libras esterlinas 

Diminuição líquida do salário 

em períodos de diminuição 

salarial em libras esterlinas                                 

1896-1900 5 

  

437,641  

1901-1905 5  228,909 

1906-1907 2 258,809  

1908-1909 2  128,093 

1910-1915 6 1,058,000  

1916 - 1 595,000  

Tabela 1: Aumento Salarial em 21 anos 

Fonte: Co-operative Wholesale Society; Scottish Co-operative Wholesale Society. The Peoples Year Book and 

anual of English & Scottish wholesale societies. Manchester: Co-operative Wholesale Society; Glasgow: Scottish 

Co-operative Wholesale Society. Disponível em: <https://archive.org/details/peoplesyearbooka1918coop> . 

Acesso em 17 set. 2018., p.155, Tradução da autora 
 

Os dados supramencionados retratam este inédito cenário de aumento de salários. A 

tendência segue até pelo menos setembro de 1917 onde são relatadas, em outra tabela do mesmo 

documento, 4.135.000 pessoas cujos salários sofreram mudanças. À primeira vista as presentes 

informações desmistificam a principal hipótese para a massiva ocupação de mulheres nas 

frentes internas de trabalho, qual seja, a luta pela sobrevivência em um mercado onde os preços 

elevam-se durante os anos da série da guerra. No entanto, a própria obra pondera que a alta dos 

salários não corresponde, em porcentagem, a alta dos preços dos alimentos. Segundo a mesma, 

o crescimento corresponde meramente a 13 xelins e 6 centavos a mais por semana, enquanto o 

custo dos alimentos, sozinho, avançara já no final de 1917 a 105%, conforme será ilustrado 

mais à frente. 

Isto posto, não é possível determinar que o aumento de salários fora a causa imediata 

que garantiu a presença expressiva dessas personagens nas indústrias e outros campos de 

trabalho. Da mesma forma, se torna infactível entender as flutuações de preços de alimentos, 

                                                
190 FAWCETT, Millicent, Garett, Dame. The Women’s Victory – and After: Personal Reminiscences, 

1911 – 1918. London: Sidgwick, 1920, p.120 
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tal como se mostraram durante a guerra, menos problemáticas às camadas mais pobres da 

sociedade devido a um irrisório aumento de salários. Como justifica o documento, “as 

mudanças nos salários têm sido de caráter mais ou menos artificial desde o início da guerra e 

não há indicação de condições normais”191  

O vácuo deixado pela saída em massa dessa força de trabalho masculina, por outro lado, 

foi solucionado pela crescente participação feminina nas frentes laborais durante os anos da 

guerra. Mobiliza-se, por esse ângulo, um relatório publicado em 31 de maio de 1919, pelo 

governo britânico, acerca dessa presença feminina na indústria. O documento é escrito após a 

concessão de salários iguais para as mulheres que trabalhavam em bondes e ônibus, em 1918, 

para investigar se a promessa de pagamentos iguais às mulheres que substituíram os homens 

durante a guerra fora cumprida e para traçar os princípios os quais o governo deveria estabelecer 

na relação entre os salários de homens e mulheres.  

O relatório, ainda, insere-se em um contexto de que Fawcett também retrata. Segundo 

ela, em março de 1915 os sindicatos consentiram, diante da emergência nacional estabelecida 

pela guerra, pela suspensão durante o conflito das regras e costumes que impediam o emprego 

das mulheres na maior parte das profissões especializadas. O Tesouro, por outro lado, de acordo 

com a sufragista, fez uma promessa solene de não utilizar as mulheres enquanto um reservatório 

de mão de obra barata, e concordou em dar o mesmo salário para o mesmo resultado. Era 

prometido, ainda, que a partir de um Ato do Parlamento, ao fim da guerra, as práticas anteriores 

dos sindicatos, que limitavam severamente o emprego das mulheres, seriam restabelecidas.  

 

Tabela 2. Números de trabalhadoras durante a Guerra 

Cargos ocupados Julho, 

1914 

 

Julho, 

1918 

Comparação 

entre Julho, 

1918 e Julho, 

1914 

Autônomas ou empregadas  430.00 470.000 +40.000 

 Continua   

Cargos ocupados 

 

Julho, 

1914 

 

Julho, 

1918 

Comparação 

entre Julho, 

1918 e Julho, 

1914 

                                                
191Co-operative Wholesale Society; Scottish Co-operative Wholesale Society. The Peoples Year Book 

and anual of English & Scottish wholesale societies. Manchester: Co-operative Wholesale Society; 

Glasgow: Scottish Co-operative Wholesale Society. Disponível em: 

<https://archive.org/details/peoplesyearbooka1918coop> . Acesso em 17 set. 2018., 1918, p.154, 

tradução da autora. 
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Na indústria 2.178.600 2.970.600 +792.000 

Em serviços domésticos 1.658.000 1.258.000 -400.000 

No comércio, etc. 505.500 934.500 +429.000 

No governo nacional e local, incluindo 

Educação 

262.200 460.200 +198,000 

Na agricultura 190.000 228.000 +38.000 

Em Hotéis, teatros, etc. 181.000 220.000 +39.000 

Em transportes 18.200 117.200 +99.000 

Em outros, incluindo trabalhos profissionais e 

trabalhadoras de casa 

542.500 652.500 +110.000 

Total 23.721.000 24.538.000 +817.000 

Fonte: Great Britain. War Cabinet. Committee on Women in Industry. Women In Industry: Report of the War 

Cabinet Committee On Women In Industry, [and Appendices: Summaries of Evidence, &c.]. London: H.M. 

Stationery off. [printed by Darling and son limited], 1919. Disponível em: < 

https://hdl.handle.net/2027/njp.32101058837848>. Acesso em 25 maio 2018., p.10, tradução da autora. 
 

 

Observando os números presentes na tabela, não surpreende que a maioria destas 

mulheres participantes da classe trabalhadora fossem solteiras e com menos de 35 anos. Como 

mostra Bourke, em 1911 77% destas eram solteiras, enquanto as casadas representavam 14% e 

as viúvas 9%. Na década seguinte, a porcentagem de solteiras aumentaria em 1%, mantendo-se 

a mesma aquela correspondente às casadas e diminuindo em 1% a porcentagem das viúvas. Ao 

que diz respeito à idade das personagens, a autora mostra como 71% em 1911 teriam menos de 

35 anos, 24% entre 35 a 59 anos e 5% acima de 60. Na década seguinte, os valores passam a 

69% para aquelas abaixo de 35, 26% entre aquelas com até 59 anos e a mesma porcentagem 

para aquelas acima de 60 anos.192 Nesse sentido, são essas as mulheres capazes de assumirem 

postos de trabalho durante a série da guerra. O perfil solteiro e jovem destas garante, por sua 

vez, o comprometimento às jornadas de trabalho nas fábricas sem que haja conflito com as 

responsabilidades do matrimônio e da maternidade.  

Para além dos números apresentados em todas as categorias, condizentes ao que Bourke 

argumenta enquanto tentativa de ascensão econômica e social dessas mulheres no período, as 

cifras mais significativas para o presente trabalho são as que dizem respeito à empregabilidade 

na indústria, nos serviços domésticos e os números absolutos de trabalhadoras. Das mulheres 

empregadas na indústria, mostra o documento, cerca de metade atendiam nos setores químicos 

                                                
192BOURKE, Joanna. Working-Class Cultures in Britain, 1890-1960: Gender, class and ethnicity. 

London: Routledge, 1994, p.80-110.  
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e de metais. Entre julho de 1914 e julho de 1918, nesse sentido, os números de mulheres 

empregadas nas indústrias de metais subiram de 170.000 para 594.000, sendo 424.000 novas 

funcionárias em que, cerca de 90% destas, segundo o mesmo, foram empregadas em funções 

costumeiramente exercidas por homens. O relatório destaca, ainda, que uma proporção de 

223.000 mulheres empregadas nas indústrias de metais, em instalações nacionais, nunca tinha 

trabalhado nestes espaços antes. 

Representando aproximadamente 96,94% do aumento total do trabalho feminino 

durante a série da guerra, os serviços nas indústrias referidos na tabela demonstram, ainda, a 

rápida absorção de mão de obra nestas. A este elevado crescimento deve-se, em parte, o 

entendimento de que as capacidades manuais e intelectuais femininas não eram inferiores às 

masculinas. A performance satisfatória dessas mulheres garantiu, ao que indica, a contratação 

de outras mulheres a partir da desmistificação do caráter de seus trabalhos. Sobre isto, comenta 

Fawcett: 

Foi quase ridículo assistir ao espanto do homem comum quando viu o quão 

rapidamente as mulheres aprendiam o trabalho dos homens e como, pelo seu 

zelo patriótico e inocência perante a prática sindical, sua saída era 

frequentemente excedida e como largamente se excediam a produção de 

homens trabalhando o mesmo maquinário pelo mesmo número de horas.193 
 

 

Enfermeiras e os corpos navais, militares e aéreos de atuação feminina são categorizados 

pelo parecer como “outros, incluindo trabalhos profissionais e trabalhadoras de casa”. O 

acréscimo de 110.000 trabalhadoras nesta categoria permite levantar algumas considerações 

sobre as possibilidades performáticas do cenário garantido pela Primeira Guerra Mundial. Entre 

esse total de personagens, estaria presente Flora Sandes, trabalhada por Bourke em outro texto 

de sua autoria.  Sandes, por sua vez, explicita na sua trajetória militar a libertação de sua rotina 

cotidiana. A vida enquanto soldado realizava seu desejo de ser um homem e permitia uma 

liberdade ainda não experienciada durante o novecentos.  

Mesmo sendo uma personagem excepcional, como destaca a autora, o papel de Sandes 

auxilia na compreensão dos diferentes lugares e manifestações das mulheres neste conflito. 

Segundo Bourke194: “embora em geral se impedisse que as mulheres ascendessem à primeira 

linha de destruição, estas constituíam uma parte integral do processo de aniquilação de muitas 

outras maneiras”. Portanto, estavam também inseridas no movimento laboral analisado aquelas 

                                                
193 FAWCETT, Millicent, Garett, Dame. The Women’s Victory – and After: Personal Reminiscences, 

1911 – 1918. London: Sidgwick, 1920., p.110. 
194 BOURKE, Joanna. Las mujeres van a la guerra. In: Sed de sangre: historia intima do combate 

cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX. Barcelona: Crítica, 2008, p.301 
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mulheres que atuavam enquanto forças militares, seja a partir da atuação como soldados ou a 

partir do convencimento aos homens de que a desonra seria pior que a morte. A desonra é, por 

conseguinte, a manifestação do alto valor da identidade nacional que esses soldados carregam 

ao defenderem suas bandeiras nas frentes de batalha. O papel psicológico e o trabalho dessas 

mulheres, em especial, é o de reviverem essa pertença. 

Tornam-se expressivos também os números das mulheres que deixaram o serviço 

doméstico enquanto principal atividade de trabalho. Essa mudança de perfil ilustra como, 

durante a guerra, para além das funções psicológicas enquanto mães, filhas, irmãs e esposas, 

essas mulheres também saíram propriamente das funções dos lares para assumir posições nos 

postos de trabalho adotados em menor escala pelo público feminino. Existe, nesse sentido, uma 

abertura no que representa o ser trabalhadora na época, possibilidade só possível devido aos 

novos rumos garantidos pelas demandas do conflito. Esta guerra é total, portanto, também por 

permitir que um grupo de força produtiva mais marginalizado esteja no cerne dos números da 

indústria que alimenta o conflito.  

 

Tabela 3. Alta no custo de vida e a redução do poder de compra nas maiores cidades do Reino Unido durante a 

guerra 

Recorte temporal Custo de alimentação 

semanal por família 

em xelins/centavos 

Alta em porcentagem a 

partir de julho, 1914 

    

         1904                                                                22.6                                     __ 

 

 

 

 

                                                   Continua                                                                                                 

 

          

Recorte temporal Custo de alimentação 

semanal por família 

em xelins/centavos 

Alta em porcentagem a 

partir de julho, 1914 

1914 – Julho 25.0 __ 

1914 - Dezembro  29.3  17 

1915 – Julho 33.9 35 

1915 - Dezembro 36.6  46 

1916 - Julho 41.3 65 

1916 - Dezembro 46.9 87 

1917 - Julho  52.3 109 
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1917 - Dezembro 51.3 105 

 

Fonte: Co-operative Wholesale Society; Scottish Co-operative Wholesale Society. The Peoples Year Book and 

anual of English & Scottish wholesale societies. Manchester: Co-operative Wholesale Society; Glasgow: Scottish 

Co-operative Wholesale Society. Disponível em: <https://archive.org/details/peoplesyearbooka1918coop> . 

Acesso em 17 set. 2018., tradução da autora. 

 

A tabela 3, por outro lado, nos informa os dados referentes ao custo de alimentação 

semanal de uma família. O custo de mantimentos para uma família, em outra referência de 

compra presente no mesmo relatório, se manteve também estável durante o intervalo entre 1900 

e 1915, tendo elevações constantes, mas não superiores a 4.4%. Durante a série da guerra, por 

outro lado, é possível perceber o aumento progressivo do custo dos mantimentos básicos. Essa 

elevação garante, ao menos, duas conclusões. A primeira e mais objetiva delas é a de que a 

reorganização econômica do país durante a guerra concentra os gastos e recursos no 

abastecimento direto da mesma, encarecendo o custo de outras produções.  

A segunda conclusão, em contrapartida, é mais cara à presente pesquisa. É permitido 

entender que as mulheres preencheram as frentes de trabalho não apenas por uma bem-sucedida 

política de propaganda do Estado ou por um sentimento de pertença característico da formação 

e consolidação dos seus Estados-Nacionais, mas principalmente por necessidades diretas 

advindas do aumento do custo de vida. Não se trata de eliminar as dimensões da propaganda, 

mas ampliar a compreensão do papel feminino durante a Primeira Guerra Mundial. Essas 

personagens, muitas delas responsáveis pela manutenção do lar enquanto seus maridos 

mantinham o projeto nacional de seu Estado, enxergaram nas ofertas de trabalho vacantes 

chances de sobrevivência a uma economia oscilante e um novo custo de vida. Se a partir deste 

trabalho são levantadas questões de igualdade salarial e de voto, esta é uma ponderação futura. 

O que os dados apresentados permitem dizer, no entanto, é que a motivação principal inicial foi 

econômica e por sobrevivência.  

É destacado por Fawcett, por sua vez, exatamente o atrito inicial entre a guerra e o 

movimento sufragista. O medo verbalizado por esta de que a mobilização para o conflito fosse 

interferir nas lutas políticas impede que se entenda a participação feminina nas fábricas a partir 

estritamente de um engajamento político. Comenta a sufragista  

Mas, desde o início nosso dever era óbvio – qual seja, ajudar nosso país e seus 

aliados à máxima capacidade. Muitas de nós, inclusive eu, acreditavam que a 

grande catástrofe da guerra mundial dificultaria e retardaria muito o 

movimento ao qual havíamos dedicado nossas vidas. Só muito gradualmente 

https://archive.org/details/peoplesyearbooka1918coop
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nos ocorreu que um dos primeiros resultados da guerra seria a emancipação 

das mulheres em nosso próprio país e em muitos outros.195 

 

No que diz respeito ao legado do conflito para as personagens aqui analisadas, Bourke 

determina dois pontos principais. O primeiro deles é a abertura das possibilidades de ocupações 

das mulheres trabalhadoras e o colapso dos empregos tradicionais destas, principalmente o 

serviço doméstico, tendo, como visto na tabela 2, sofrido na série de guerra uma baixa de 

400.000 empregadas. Segundo a autora 

Do final do século XIX até 1911, entre 11 e 13 por cento da população 

feminina na Inglaterra e no País de Gales eram empregadas domésticas. Em 

1931, a porcentagem caiu para menos de 8 por cento (...). As mulheres de 

classe média continuaram a clamar por empregadas, mas as trabalhadoras que 

antes poderiam assumir tal serviço estavam sendo atraídas por empregos 

alternativos abertos para satisfazer as demandas da guerra.196 
 

O segundo legado, para a autora, foi o sindicalismo, ao forçar estes a lidar com a questão 

do trabalho das mulheres. A Primeira Guerra Mundial, de acordo com Bourke, mostrou que a 

alta expressividade da presença feminina empregada não poderia ser negada, ao passo que a 

pressão feminista sobre os sindicatos já estabelecidos e a formação de outros, separados e 

formados por mulheres ameaçavam desestabilizar àqueles existentes e exclusivamente 

masculinos, segundo a mesma. O aumento da filiação sindical mostra esta reorganização social 

já referida, mas que expressa novos sentidos em relação à mobilização de trabalhadores. Como 

mostra a autora, a filiação sindical feminina passa de 357.000 logo no início da série de guerra 

para 1.086.000 em seu término. Esses números contrastam se compararmos o aumento de 

apenas 45 por cento de números de sindicalizados homens durante a mesma série com os 160 

por cento de mulheres.  

Logo, pretende-se entender o papel das mulheres enquanto força de trabalho nos anos 

de guerra como uma narrativa que escapa àquela oficial do que fora o conflito. A memória forte 

da Grande Guerra se encontra nos testemunhos políticos e militares que marcaram as primeiras 

interpretações teóricas do conflito e que, como mostram as autoras, reverberam até hoje. Para 

Audoin-Rouzeau e Becker, a lembrança do conflito se dá pelo cortejo de horrores e sofrimento 

deste. Discutir o lugar dessas trabalhadoras no conflito a partir de uma cultura de guerra, que 

centra a análise não nos campos de batalha, mas na mobilização de toda a sociedade na 

alimentação deste, é permitir que se criem narrativas sobre a memória da Grande Guerra a partir 

                                                
195 FAWCETT, Millicent, Garett, Dame. The Women’s Victory – and After: Personal Reminiscences, 

1911 – 1918. London: Sidgwick, 1920., p.87. 
196 BOURKE, Joanna. Working-Class Cultures in Britain, 1890-1960: Gender, class and ethnicity. 

London: Routledge, 1994, p.86. 
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de grupos menos privilegiados pela historiografia tradicional. Essas personagens também 

representam uma análise que muito recentemente se tem trabalhada na mesma. Considerar a 

atuação das mulheres é se distanciar da proposta de interpretação “de cima para baixo” da 

Primeira Guerra, cristalizada a partir das primeiras linhas do tema.   

A partir da variação de preços individuais e de poder de compra apresentados, é possível 

identificar no novo cenário econômico e social grande parte das motivações da inserção das 

mulheres nas fábricas e em outros serviços. Esta reorganização econômica se dá, nesse sentido, 

não apenas por um novo protagonismo nas frentes de trabalho, mas a partir de uma mudança 

no padrão de vida britânico. Os salários, em especial, elevam-se de forma insuficiente se 

comparados ao crescimento da alimentação básica. Cabia a estas mulheres, solteiras e jovens 

majoritariamente, ajustar-se ao peso dos novos tempos. 
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Regimes de historicidade: o tempo e a escrita da história 

Natasha Piedras197 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma reflexão acerca das 

transformações nas relações dos indivíduos com o tempo, através do conceito de “regime de 

historicidade”, de Fançois Hartog. Feito isso, busca-se refletir sobre as influências de tais 

transformações nas mudanças de paradigmas revolucionários nos anos de 1960/70, 

especialmente no Brasil. 

Palavras chave: Tempo, Revolução, Historicidade 

 

           Os anos de 1960 foram marcados pela crítica ao paradigma da “Revolução Catastrófica”. 

Em lugar da perspectiva de tomada do poder central através da violência, emergiram tendências 

em prol da conquista progressiva de direitos e das mudanças de consciência, denominadas por 

Daniel Aarão como “Revoluções Moleculares”.  Para compreender essas transformações, este 

artigo busca, em um primeiro momento, articular reflexões sobre o período com as proposições 

teóricas de Reinhart Koselleck e François Hartog. A hipótese central seria de que a 

transformação nas relações dos indivíduos com o tempo pode ter contribuído para uma mudança 

nos paradigmas revolucionários.  A emergência de um olhar para o presente – ou seja, a ideia 

de transformação do “aqui” e do “agora” – teriam contribuído para que os novos movimentos 

sociais de finais dos anos de 1960 propusessem – no lugar da “revolução do total” – conquistas 

progressistas dentro do sistema capitalista.198 

           Essa mudança nos paradigmas revolucionários complexificou a tradicional díade direitas 

e esquerdas, promovendo a emergência de uma diversidade de posicionamentos, em favor ou 

não das transformações nos costumes. A diversidade de comportamentos dos atores políticos e 

sociais levou Daniel Aarão a denominar essas forças como “frias” e “quentes”. Frias seriam, 

deste modo, aquelas que – tanto a direita quanto a esquerda – se posicionavam de forma 

contrária as transformações sociais, com a revolução dos costumes e a conquista progressiva de 

direitos. As forças quentes, por outro lado, seriam aquelas que – também a direita ou a esquerda 

–se abriam às transformações que sacudiam o mundo.  No campo das esquerdas, ganha destaque 

                                                
197 Doutoranda em História Social pelo PPGH-UFF. Setor: Contemporânea II. Bolsista CAPES.  
198 As hipóteses aqui levantadas não objetivam eclipsar fatores essenciais para a reflexão das transformações dos 

paradigmas revolucionários, como as especificidades locais e as conjunturas político-sociais vividas por cada uma 

das sociedades. O objetivo é, portanto, trazer somente uma outra perspectiva de reflexão sobre os eventos 

vivenciados nos anos de 1960/70 no mundo. 
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a Guerra do Vietnã, conflito que marcou o eclipse da perspectiva da revolução catastrófica. Em 

relação às direitas, se faz fundamental a reflexão sobre aquelas que assumiram posturas 

“modernizantes”.199  Observando a ditadura civil militar brasileira, a complexidade de tais 

comportamentos se torna evidente.  

Para realizarmos as reflexões aqui propostas, se faz necessário um recuo temporal, cujo 

principal objetivo é a compreensão das transformações nas relações dos indivíduos com o 

tempo. Como veremos, através das proposições teóricas de Koselleck, as transformações em 

nossas relações com o tempo podem ter contribuído para uma mudança não só em nosso 

paradigma de história, mas também em nossa perspectiva de Revolução. Segundo Koselleck, a 

história tem um tempo próprio– que não é redutível ao tempo mensurável e natural -  e este 

tempo está associado às  experiências concretas dos homens; mais especificamente, depende da 

forma pela qual os homens articulam em cada presente a dimensão do passado, sua 

“experiência” acumulada, e a dimensão do futuro, suas “expectativas”, esperanças e 

prognósticos.200 

 Se a história tem um tempo, também o tempo tem uma história.  Até meados do século 

XVIII, era perfeitamente razoável contar com a “futuridade do passado”, ou seja, com a 

expectativa de que o futuro se assemelharia ao passado, uma vez que que “nada de 

essencialmente novo poderia em princípio ocorrer”, e era possível tirar diretamente conclusões 

do passado para o futuro. Esta ideia sintetizava a ideia de história magistra vitae: a história 

como uma coleção de exemplos que servem à prudência dos homens. Tal concepção magistral 

de história assentava-se sobre uma estrutura temporal estática que articulava passado, presente 

e futuro em um espaço contínuo.  Dentro desse espaço, as ações e os eventos repetiam-se – 

ou, ao menos, admitia-se que poderiam ser interpretados de forma análoga –, o que garantia a 

possibilidade de se aprender com o passado.201 

Essa perspectiva estava vinculada ao rígido controle por parte da Igreja Católica das 

expectativas, esperanças e prognósticos por meio da doutrina do Juízo Final. Com a Reforma e 

os conflitos que lhe seguiram, o pressuposto essencial dessa tradição foi destruído, liberando as 

expectativas do fim do mundo. Em substituição às profecias apocalípticas, surgiu, no contexto 

                                                
199 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os 50 

anos de 1968. Revista do SESC-SP. 2018. 
200 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto Editora; Editora PUC Rio, 2006. 
201 DUARTE, J. A. D. Tempo e Crise na Teoria da Modernidade de Reinhart Koselleck. História da Historiografia, 

v. 8, p. 70-90, 2012. 
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do sistema europeu de Estados soberanos, o “prognóstico racional”. Nesse âmbito histórico-

temporal da política absolutista, o futuro permanecia inevitavelmente atrelado ao passado.202 

 A situação só se alterou de fato com a passagem para a modernidade, onde há uma nova 

forma de articulação entre o passado e o futuro, entre experiência e expectativa, que envolve 

uma separação progressiva entre ambos.  Nessa conjuntura, a produção de mudanças de forma 

mais acelerada fazia com que a experiência passada fosse cada vez menos pertinente para dar 

conta das novas experiências e, em consequência, o futuro se tornava progressivamente mais 

imprevisível.  Deste modo, a emergência de um futuro diferente do “futuro passado”, um futuro 

aberto, indeterminado e indeterminável pelas experiências passadas, o passado cessou de 

“ensinar”. A radicalidade do futuro, vivido no presente, separou as dimensões do tempo, 

reduzindo a utilidade da experiência passada. O passado deixou de iluminar o futuro, segundo 

a famosa frase de Tocqueville, e o velho significado se dissolveu frente a um “tempo novo”. 203 

 A primeira ideia com que se apreendeu esta nova forma de relação com o tempo foi 

através do conceito de “progresso”. Se, por um lado, o progresso representava uma 

secularização das expectativas cristãs do futuro, por outro, tratava-se de um “singular coletivo”, 

globalizante que sintetizava uma série de experiências novas que vinham interferindo, com 

profundidade cada vez maior, na vida dos europeus desde o século XVI.204  

Foi, nesse contexto, que a ideia de progresso esteve intimamente ligada à de revolução. 

Para muitos, progresso e revolução caminhavam juntos. Mais que isso, o futuro era visto como 

aprofundamento e realização da Revolução e era isso que dava sentido tanto ao passado quanto 

ao presente. Nesse contexto, pois, a “revolução” era vista como o desenvolvimento lógico da 

humanidade.  Para Marx, por exemplo, as revoluções/as lutas de classe eram locomotivas da 

história. 

 As duas grandes guerras, no entanto, desencadearam múltiplos questionamentos do 

homem em relação ao tempo, provocando fendas na perspectiva de futuro.   A partir de 1945, 

as crenças no progresso passaram a ser questionadas e as pontes entre o “hoje” e o “futuro” 

pareciam sofrer suas primeiras rupturas. 

 Para compreender, através de um olhar distanciado as transformações em curso nas 

nossas relações com o tempo, François Hartog utilizou a noção de "regimes de historicidade" 

                                                
202 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto Editora; Editora PUC Rio, 2006. 
203 DUARTE, J. A. D. Tempo e Crise na Teoria da Modernidade de Reinhart Koselleck. História da Historiografia, 

v. 8, p. 70-90, 2012. 
204 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
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influenciado pela Antropologia de Marshall Sahlins.205 O conceito remeteria primeiramente a 

relação que toda sociedade mantém com o passado; o modo pelo qual uma sociedade dispõe de 

quadros culturais que organizam os vieses através dos quais o seu passado a afeta; ou ainda, o 

modo pela qual seu passado é presente no seu presente.206  

O antigo regime de historicidade seria aquele no qual o passado foi a categoria 

dominante, enquanto portador de exemplos para o presente e futuro, bem próximo da história 

magistra vitae formulada na antiguidade e em voga na Europa até o século XVIII. Com a 

Revolução Francesa, o futuro entra oficialmente em cena e a ruptura com o Antigo Regime 

promove o avanço do que o autor denomina regime moderno de historicidade, ou seja, este 

tempo  marcado por uma lacuna crescente entre o campo de experiência e o horizonte de espera, 

categorias meta históricas desenvolvidas por Koselleck que embasam as teorias de Hartog. 

Analisando as transformações em curso nas relações com o tempo no Ocidente e 

sobretudo na Europa no início dos anos 1970,  Hartog  percebeu um recuo da categoria futuro 

- conceito central no regime  moderno de historicidade - ao passo que o presente tendia a ocupar 

todo espaço. A partir dessa constatação, o autor levanta a hipótese de vivemos hoje um novo 

regime de historicidade, por ele denominado  presentismo.207 Partindo dessa concepção, 

podemos refletir sobre a hipótese de que  o encolhimento de uma perspectiva de futuro 

contribuiu para abandono do paradigma da revolução catastrófica. A amplitude do presente 

cedeu lugar para que emergissem paradigmas mais voltados para o “aqui” e “agora”, vinculados 

as transformações dos costumes, como salientado por Daniel Aarão. 208 

Quando olhamos para os anos de 1960 – especialmente 1968 – a amplitude e a 

diversidade  adquirida pelos movimentos sociais nos chamam atenção. Poderíamos citar – por 

exemplo –, na Europa ocidental,  os movimentos  de  universitários franceses; nos Estados 

Unidos, o movimento de oposição à Guerra do Vietnã, e a emergência de movimentos sociais 

que fizeram ecoar vozes até então muito pouco ouvidas: negros, gays e mulheres que clamavam 

por direitos civis e políticos. Na Europa oriental, assistiram-se movimentos sociais na Polônia 

e na Tchecoslováquia, enquanto na China vivia-se a chamada Revolução Cultural.  Na América 

                                                
205Em  Ilhas da História, Sahllins buscou  compreender os modos como as populações da Polinésia relacionavam-

se com o tempo, percebendo não só quais formas de história essas sociedades conheciam, mas também que história 

elas “faziam”. 
206 HARTOG, François. Crer em história. Belo Horizonte, Autêntica, 2017. 
207 HARTOG, François. Crer em história. Belo Horizonte, Autêntica, 2017. 
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Latina, universitários também se mobilizaram em prol de transformações sociais.209

 Como ressalta Daniel Aarão e podemos perceber nessa breve exemplificação, esses 

movimentos sociais tiveram uma enorme amplitude geográfica e uma diversidade de forças 

políticas, econômicas e sociais envolvidas. Sem aprisionar a história em determinações 

estruturais, Daniel Aarão ressalta que nos anos de 1960 verificam-se mudanças vertiginosas 

sem as quais não poderíamos refletir sobre as forças sociais que se mobilizavam naquela 

conjuntura. Tais transformações, propiciadas por uma grande revolução científica tecnológica, 

contribuíram para a abertura de “tempos de instabilidade”, nos quais ocorrem transformações 

nos paradigmas de mudanças sociais.210 

No âmbito dessas transformações, Daniel Aarão ressalta que  a diversidade de forças 

existentes nos anos de 1960 não mais poderia  ser explicadas pela díade direita-esquerdas. Se 

tradicionalmente às esquerdas cabia lutar pelas mudanças, enquanto às direitas, sempre 

conservadoras, cabia encarnar o papel da antirreforma, na década de 1970 tornou-se este quatro 

mais complexo.211 Na defesa da ordem e das tradições, percebermos a existência das já 

mencionadas forças frias” ou “tradicionais”.  Segundo Aarão, essas forças se opunham as 

“revoluções nos costumes” que emergiam especialmente em 1968. Esse posicionamento frio 

pode ser verificado inclusive no comportamento das esquerdas da época, como o movimento 

comunista internacional e a socialdemocracia.  

Nos interessa em particular, no entanto, o comportamento das forças favoráveis às 

transformações - as forças “quentes” - que ancoravam-se em diferentes perspectivas 

revolucionárias a assumiram uma diversidade de formas. Ganha destaque a Guerra do Vietnã. 

Segundo Daniel Aarão: 

A guerra do Vietnã não merece destaque apenas pelos combates intensos que 

se travavam naquela região do mundo e pela polarização que suscitava, ou  

elos efeitos que produziu, sobretudo, como já foi referido, nos EUA. Ela era 

típica também do conjunto dos movimentos nacionalistas revolucionários que 

se desdobravam no mundo desde o fim da II Guerra Mundial, sobretudo 

aqueles com propósitos socialistas ou socializantes. E, mais importante, para 

nossos propósitos, típica de um determinado paradigma de mudança social, 

herdado das revoluções russas - a revolução catastrófica, empreendida através 

de insurreições ou/e guerras apocalípticas, visando tomar o poder do Estado 

para, através dele, realizar profundas reformas sociais, econômicas e culturais, 

entre elas, a construção do chamado Homem Novo. Neste sentido, a guerra 

                                                
209 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os 50 
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211 AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os 50 

anos de 1968. Revista do SESC-SP. 2018. 



 

 

85 

 

revolucionária vietnamita ocorre na esteira, e no contexto, das revoluções 

vitoriosas chinesa (1949) e cubana (1959) e argelina (1962).212 

As vitórias no Vietnã, em Cuba e na Argélia que pareciam abrir horizontes para o futuro, 

não o fizeram. Apesar delas, não houve  a abertura  de novos ciclos revolucionários no mesmo 

padrão. Ao contrário do que se poderia esperar, essas revoluções acabaram por fechar um 

grande ciclo, o das revoluções catastróficas, como estabelecido em 1917.213 

Segundo Daniel Aarão, enquanto os paradigmas de mudança social até então 

hegemônicos ficaram ultrapassados, outros, ao contrário, embora já existentes, ganharam força 

e tendiam a se afirmar.  Espalhados pelo mundo, surgiam movimento em favor das chamadas 

“revoluções moleculares”. Eles tinham em comum, por exemplo a defesa da autonomia em 

relação ao Estado e aos partidos políticos. Com eles, mulheres e os movimentos feministas, 

negros, gays e os então denominados “minorias” levantaram suas bandeiras e – em muitos casos 

– permaneceram incompreendidos tanto pelas direitas quanto pelas esquerdas. Esses novos 

movimentos reivindicavam transformações no cotidiano das pessoas. Muitos propunham, deste 

modo, revoluções dos costumes e dos comportamentos cotidianos, voltados para mudanças do 

“aqui” e do “agora”. 

A partir dessa análise, podemos perceber um “encolhimento” quanto as expectavas de 

futuro. O tempo das revoluções “catastróficas”, ancoradas em uma perspectiva de futuro, cedeu 

lugar às mudanças cotidianas. Segundo o próprio Aarão, “as utopias grandiloquentes, eis que 

perdiam substância na medida mesma em que eram incapazes de transformar a vida imediata 

das pessoas”. Olhava-se mais para o presente, uma vez que o futuro – ora visto como glorioso 

– “se tornava intocável pelas pessoas comuns em suas vidas correntes.” 214 

Com oclusão do futuro e a ascensão de um presente onipresente, o futuro se tornava 

cada vez mais imprevisível. Segundo Gauchet: 

Ele é o desconhecido em direção ao qual nos dirigimos em uma velocidade 

aceleradas e com os meios sempre maiores, sem que nos seja solicitado refletir 

sobre isso. Pois não é simplesmente que ele não tenha mais feição 

identificável, é que ele não representa mais um polo de identificação coletiva 

remetendo a uma responsabilidade assumida em comum.215 
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O futuro – deixando de ser um polo de identificação coletiva – contribui para a 

emergência de singularidades e o paradigma de revolução catastrófica dá lugar às revoluções 

moleculares. Assim, se em 1968  as transformações sociais radicais pareciam iminentes, hoje, 

ao contrário, prevalece a sensação de que não há alternativa à organização social e política do 

mundo, sendo possível no máximo formas pontuais para se adaptar a ela (ou transformá-la de 

maneira molecular).  

 Inseridas nas “forças quentes” que emergiram nesse período é importante refletirmos, 

ainda, sobre as direitas modernizantes. Esse posicionamento é encontrado, por exemplo, na 

atuação da Rede Globo durante a ditadura civil-militar brasileira. A emissora, importante base 

de sustentação do Regime, adotou um posicionamento progressista no que diz respeito as 

transformações de costumes e comportamentos, muito embora apoiasse e integrasse as 

estruturas ditatoriais vigentes na época. 

As reflexões aqui propostas se inspiram em importantes renovações no campo da 

historiografia sobre as relações entre sociedades e regimes autoritários, buscando compreender 

a complexidade das relações entre a Rede Globo e a Ditadura Militar, especialmente no que diz 

respeito aos desdobramentos políticos sociais e culturais da incorporação de  intelectuais 

conhecidamente de esquerda pela emissora   Durante muito tempo as análises dos governos 

autoritários estiveram centradas no poder das forças coercitivas, com um olhar a partir do 

Estado, que valorizava essencialmente a perspectiva da resistência. Esse tipo de construção 

acaba por excluir a participação social daqueles setores que não só apoiaram, mas também 

integraram o regime ditatorial vigente.216 

Esse tipo de abordagem ocasionou uma série de distorções no entendimento desses 

processos históricos. A partir da década de 1970 e 1980, os estudos sobre os fascismos - em 

particular o nazismo e a França de Vichy - trouxeram importantes contribuições para o debate, 

pioneiros na compreensão desses regimes autoritários como produtos sociais. 

No que tange especificamente ao Brasil, os primeiros trabalhos revisionistas ocorreram 

a partir das análises de Ângela de Castro Gomes sobre o populismo do Estado Novo. A autora 

rompeu com a ideia de que o modelo se sustentava na manipulação das massas pelo ditador, 
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para compreender o trabalhismo de Getúlio Vargas, ou seja,  as relações de compromissos, 

identidades e interesses estabelecidos entre o regime e a sociedade.217 

Uma vez abertas estas perspectivas, muitas pesquisas tomaram esse referencial como 

tese. No âmbito dos estudos acerca da Ditadura Militar brasileira (1964-1985), Daniel Aarão 

Reis foi pioneiro ao mensurar a ênfase dada pelos estudos recentes à perspectiva da resistência, 

obscurecendo o apoio de muitos setores ao golpe e até mesmo ao regime.218 Inseridas nessas 

perspectivas, é importante ressaltar as contribuições das pesquisas de Carlos Fico, Beatriz 

Kushnir, Denise Rollemberg, Rodrigo Patto e Janaina Martins Cordeiro. Tais trabalhos, 

abordando temáticas como comportamento social, movimentos e instituições civis sob a 

ditadura, vêm demonstrando que o regime estabelecido em 1964 não se instaurou ou conquistou 

sua longevidade a partir da atuação exclusiva dos militares.  Cada qual em sua especificidade, 

demonstram que setores da sociedade civil não só apoiaram o golpe, mas uma série de grupos 

e indivíduos estabeleceram margens de negociação com o regime.219 

Nesse contexto, a Rede Globo absorveu intelectuais de esquerda, como Dias Gomes, 

Mário Lago, e Oduvaldo Vianna Filho. Para compreender esse movimento, Marcelo Ridenti 

aponta que houve uma crescente descrença na possibilidade da revolução social no início dos 

anos de 1970. Segundo o autor, isso teria repercutido no campo artístico, dissolvendo o projeto 

coletivo de uma dramaturgia voltada ao nacional-popular. Com a derrota das esquerdas para a 

ditadura, perdeu-se a proximidade imaginativa da revolução social, o que permitiu a emergência 

de “projeções individuais que, embora mantivessem certos valores e condutas próximos à 

estrutura de sentimento romântico-revolucionária da década anterior, não mais imaginavam a 

revolução socialista como possível, próxima, em vias de acontecer.” 220 
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A adoção de posicionamentos progressistas no plano dos costumes pela Rede Globo 

suscitou uma série de cisões nas relações da emissora com os governos militares. Foi  sobretudo 

após o AI-5 com a crescente militarização do Estado e o fim de liberdades civis mínimas que 

se promoveu um  crescente distanciamento entre setores civis que outrora apoiaram o Regime 

e os governo autoritário. Segundo Napolitano, ainda que essa relação tenha as suas vicissitudes, 

como o apoio da imprensa liberal ao “milagre econômico”, foi sobretudo a partir de 1973, com 

a derrota das guerrilhas armadas, que a aliança entre empresários liberais e alguns segmentos 

de intelectuais e artistas de esquerda se fortaleceu.221 

A vida cultural do período, deste modo,  nem sempre foi pautada na coerência 

ideológica. Houve uma mistura – muitas vezes assimétrica – entre o patrocínio do Estado, a 

censura, a repressão policial, etc.  Como ressalta Marcos Napolitano, não foram poucos os casos 

de peças ou filme que, patrocinados pelo Ministério da Cultura, foram vetados pela censura 

federal.  As alianças nesse contexto eram tensas e fluídas. Segundo Napolitano 

Os empresários liberais da cultura aceitavam a arte de esquerda, mas impunham certos 

limites para não perder as benesses do Estado. O Estado precisava de artistas 

de esquerda com trânsito na classe média, mas não podia aceitar a 

radicalização de suas posições (daí a contraditória política cultural do regime). 

A esquerda se debatia para afirmar qual o melhor caminho da crítica: pela 

palavra e pela razão ou pela crítica comportamental e pela quebra da 

linguagem ou, ainda, pela rejeição do elitismo cultural e pela aproximação 

com a cultura das classes populares. O saldo geral destas aproximações, 

afastamentos e rupturas, foi o resultado de um aparamento das arestas, 

configurando um conceito mais genérico de resistência no plano da memória 

que não faz jus aos intensos debates e muitas alternativas da época.222 
 

 

A aliança entre setores liberais e partes da esquerda explica a presença cada vez maior 

de temáticas caras às esquerdas nos meios de comunicação. Na conjuntura dos anos de 1970, o 

ponto de convergência entre eles era a defesa da liberdade de expressão e volta da 

democracia.223 A censura à Roque  nos deixa evidente, deste modo, como no âmbito de um 

estado autoritário, podem existir fissuras e contradições, principalmente em um contexto (dos 

anos de 1970) em que o “inimigo interno” da luta armada já havia sido derrotado.  No mesmo 

sentindo, o Regime estrategicamente passou a utilizar as produções artísticas como um meio de 

                                                
221 NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro 

(1964-1980). 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. P. 194. 
222 NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro 

(1964-1980). 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. P. 12. 
223 NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro 

(1964-1980). 2011.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. P. 191. 
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conseguir apoio junto à sociedade. Através desse processo, criou-se inclusive um nicho de 

mercado para “produtos culturais críticos”, censurando seletivamente alguns deles. 

Houve, nesse contexto, uma crise do ideal de engajamento nas décadas anteriores. Os 

intelectuais, segundo Napolitano, abriram mão de qualquer “ideal humanista-universalista-

utópico”, operando dentro de estruturas do Estado e da industrial cultural, enfatizando questões 

identitárias locais e políticas pontuais.  

Existiu, portanto, uma diversidade de projetos ideológicos e graus de combatividade e 

crítica ao Regime. Não cabe pensar esse processo através de dicotomias como “resistência” e 

“cooptação”, que escondem “as matizes ideológicas diferenciadas e o jogo de aproximação e 

afastamento que marcou o arco de alianças oposicionistas, bem como a relação entre os vários 

grupos ideológicos entre si e destes com o Estado.”224 
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Um debate sobre opinião pública: Antônio Manuel Hespanha 

vai para o Inferno com Jürgen Habermas? 

Rodrigo Franco da Costa225 

Resumo: O presente artigo carrega um debate historiográfico sobre a ideia de “espaço público” 

referente às sociedades pré-liberais, anteriores ao Iluminismo. Assim como algumas críticas à 

estrutura conceitual firmada por Kant e Habermas e, consequentemente, à historiografia a eles 

tributária no que diz respeito à categoria aqui analisada.  

Palavras-chave: Espaço público, Habermas,  historiografia,  Portugal, Hespanha. 

A ideia de “opinião pública” foi bastante trabalhada por Habermas, sua obra As 

transformações estruturais da esfera pública se tornou com o tempo um título considerado de 

grande importância no debate relativo ao conceito em questão. Contudo, antes de se debater as 

ideias de Habermas, principalmente quando se fala sobre a noção de “opinião pública”, deve-

se compreender a sua epistemologia através do pensamento de Immanuel Kant. O ilustrado 

oferece ao filósofo a teoria na qual este compreendeu a “opinião pública.” Na obra de Kant 

intitulada O que é o iluminismo? é exposto a sua definição sobre o termo indagado no título.  

lluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a 

orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não 

residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em 

se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude! Tem a coragem de 

te servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do 

Iluminismo.226 

 

Assim, como pode ser observado, para Kant, o Iluminismo seria o momento no qual os 

homens saem da sua “menoridade intelectual.” É o momento em que eles “ousam saber”, como 

afirma Kant em sua frase imperativa em latim: Sapere Aude! Os homens iluministas eram 

capazes de pensar por si próprios na concepção do ilustrado, ou seja, o iluminismo consiste na 

ideia de um indivíduo ser capaz de se pensar por si mesmo, diferentemente dos homens 

anteriores ao período das “luzes.” Dessa forma, para Kant, a noção de “opinião pública” surge 

apenas com o avançar das ideias ilustradas, se tornando uma estrutura política que nasceu das 

ideias liberais. Para o ilustrado, os tempos anteriores ao movimento iluminista não permitiriam 

qualquer forma de agencia política e de expressão. Conforme é compreendido pelo autor do 

                                                
225 Doutorando pelo Programa de pós-graduação de história social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
226 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: O que é o iluminismo? 1783. Disponível em: 

<http://www.lusosofia.net/textos/kant_o_iluminismo_1784.pdf> Acesso em: 03 de setembro de 2018. p, 1. 

Importa também citar a tese L’arche de l’opinion: Politique et jugement public au Portugal aux Temps Modernes 

(1580-1668) de Daniel Porto Saraiva para o debate sobre a categoria de “opinião pública.” Na dita tese há uma 

importante contribuição sobre essa discussão, onde o autor critica as ideias de Kant e Habermas.  
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século XVIII, a “opinião pública” apenas se consolidaria quando os homens estivessem em sua 

“maioridade intelectual” e não mais precisassem que alguma autoridade tomasse as decisões 

pelos mesmos.  

Mas o modo de pensar de um chefe de Estado, que favorece a primeira, vai 

ainda mais além e discerne que mesmo no tocante à sua legislação não há 

perigo em permitir aos seus súbditos fazer uso público da sua própria razão e 

expor publicamente ao mundo as suas ideias sobre a sua melhor formulação, 

inclusive por meio de uma ousada crítica da legislação que já existe; um 

exemplo brilhante que temos é que nenhum monarca superou aquele que 

admiramos.227 

  

A “opinião pública” de Habermas foi inspirada na perspectiva kantiana. Só 

compreendendo a existência de uma agência política daqueles que habitassem os novos espaços 

de sociabilidade que surgiam com o fim do chamado Antigo Regime. Os inseridos na opinião 

pública de Kant e Habermas deveriam ser eruditos e com capacidade de compra de livros. 

Habermas pensa a “opinião pública” como uma entidade histórica surgida do iluminismo 

kantiano. Logo, vieram historiadores repensar o conceito de Habermas sobre a “opinião 

pública.”  

Em 2009 James Kuzner publicou um artigo com o título Habermas goes to Hell: 

Pleasure, Public Reason, and the Republicanism of Paradise Lost pelo periódico Criticism. 

Pouco tempo depois, já em 2012, Massimo Raspocher organizou o livro Beyond the Public 

Sphere: Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe, nessa obra o organizador escreve 

um capítulo introdutório intitulado Beyond the Public Sphere: A Historiographical Transition. 

Em seu trabalho, Massimo Rospocher retoma o título curioso de James Kuzner transformando 

a afirmação em uma proposição interrogativa como subtítulo de sua produção: “Habermas goes 

to Hell?”  

Tanto James Kuzner quanto Massimo Rospocher buscavam criticar o modelo de 

“opinião pública” idealizada por Jürgen Habermas. A ideia compreendida pelo filósofo alemão 

é definida através de certos pressupostos que inviabilizam algumas análises sobre as sociedades 

pré-liberais e pré-iluministas. O conceito de “opinião pública” pensada por Habermas pode ser 

caracterizada pelo estabelecimento de uma opinião coletiva que pode vir a ser favorável ou 

desfavorável aos órgãos do Estado.228 Segundo o filósofo alemão, a ideia de “opinião pública” 

                                                
227 KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: O que é o iluminismo? 1783. Disponível em: 

<http://www.lusosofia.net/textos/kant_o_iluminismo_1784.pdf> Acesso em: 03 de setembro de 2018, p, 7. 
228 HABERMAS, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society. Massachusetts: First MIT Press paperback edition, 1991. p, 2  
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surgiria apenas com o fim das estruturas feudais e a completa eclosão do que ele chama de 

Estado moderno firmado através do poder nacional e territorial.229 

 A composição da “opinião pública” de Habermas existia através de determinados 

espaços de sociabilidade, estes eram compostos por uma crescente burguesia ilustrada que 

debatia uma variedade de temas em salões, livrarias, instituições e muitos outros espaços.230 É 

importante salientar que esses espaços compreendidos como fundacionais para a “opinião 

pública” eram habitados apenas por agentes da intelectualidade francesa, oriunda do 

crescimento dos setores burgueses e das ideias ilustradas. Qualquer outra manifestação, de outro 

setor da sociedade, é ignorada pela análise de Habermas. O filósofo se centra somente nos 

fenômenos sociais envolvendo grupos que ou estavam na gestão política ou com robusto poder 

econômico.231   

A noção de “público” de Habermas contemplava os grupos alfabetizados e que seriam 

capazes de ler os textos produzidos pelos setores eruditos que participavam desses reclusos 

espaços de sociabilidade. Para Habermas, as massas estavam excluídas de sua concepção de 

“público”, pois, segundo o filósofo, elas seriam em parte “iletradas” e não teriam dinheiro para 

comprar livros. “The masses were not only largely illiterate but also so pauperized that they 

could not even pay for literature.”232 

Outro elemento que caracteriza a “opinião pública” de Habermas é a institucionalização 

dos espaços em que ela “atuaria.” Sempre limitados, reclusos, fechados em si e colocados para 

somente alguns grupos do corpo social. Não são objetos de Habermas locais como as praças, 

os jardins ou ruas importantes. Significa dizer que a composição do espaço e da “opinião 

pública” para o filósofo estão vinculados a uma realidade de apenas uma pequena parcela do 

conjunto dos setores sociais. Populares, em via de regra, estão excluídos por não dominarem os 

códigos da escrita e não terem acesso ao consumo de livros, segundo as concepções do filósofo. 

Seguindo o pensamento habermasiano, Antônio Manuel Hespanha escreve o livro 

Imbecilitas. As bem aventuranças da inferioridade nas sociedades do Antigo Regime. Hespanha 

e Habermas têm posições bastante próximas quando se observa as compreensões do filósofo e 

                                                
229 HABERMAS, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society. Massachusetts: First MIT Press paperback edition, 1991, p, 10.   
230 HABERMAS, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society. Massachusetts: First MIT Press paperback edition, 1991, p, 33.  
231HABERMAS, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society. Massachusetts: First MIT Press paperback edition, 1991 , p, 36. 
232 HABERMAS, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society. Massachusetts: First MIT Press paperback edition, 1991, p, 38. As massas não eram apenas 

largamente iletradas, mas também tão pauperizadas que elas não podia nem pagar por literatura. 
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do historiador em relação às estruturas sociais, e principalmente, aos grupos menos 

privilegiados das sociedades europeias modernas. Segundo Hespanha, muitos grupos da 

sociedade do “Antigo Regime” lusitano estariam distanciados e reclusos do restante do corpo 

social, pois não teriam certos elementos que os permitissem se manter incluídos na dinâmica 

do conjunto da sociedade.233  

Hespanha acredita em um funcionamento da sociedade de Portugal rigidamente formada 

por suas divisões e hierarquias. Ser de determinado grupo social representava um ordenamento 

fixo no fazer político, onde cada categoria desempenhava uma função específica.234 Essa fixidez 

social é perigosa porque destrói muitas formas possíveis de fazer e pensar a história de Portugal 

da época moderna. A existência das hierarquias sociais não impedia um dinamismo entre os 

grupos que formavam o reino de Portugal. As agências políticas lusitanas são intensas em 

praças, ruas e diversos outros espaços principalmente urbanos. Dessa forma, o pensamento de 

Habermas referente à “opinião pública” e ao espaço, seguido pela historiografia portuguesa 

como no caso de Antônio Manuel Hespanha, não permite a reflexão sobre as tensões e os 

conflitos, assim como as convergências e coesões existentes na sociedade portuguesa do século 

XVII. As cidades eram vivas, as pessoas debatiam, a comunicação era feita. A arraia miúda não 

estava isolada em sua ignorância iletrada, tão pouco incapacitada de intervir política e 

socialmente. De formas distintas, o acesso às discussões da ordem do dia ocorria nas praças e 

nas ruas.   

Compreender as agências políticas de forma ampla, sem as limitações e amarras do 

conceito habermasiano de “opinião pública”, ou até a redefinição da categoria através de uma 

perspectiva crítica ao filósofo tornaram-se tendências de diversos historiadores e cientistas 

sociais. Isso acontece, principalmente, quando se analisa as sociedades modernas dos séculos 

pré-iluministas. Massimo Rospocher e Rosa Salzberg escreveram um importante trabalho sobre 

o espaço público da Veneza do Renascimento.235 Ao invés de promover uma idealização do 

                                                
233  HESPANHA, Antônio Manuel. Imbecilitas. As bem aventuranças da inferioridade nas sociedades do Antigo 

Regime. Minas Gerais: UFMG, 2008. p, 25. 
234 “Realmente, muitos nomes não são apenas nomes. ―Intelectual‖, ―burguês‖, ―proletário‖, ―homem‖, 
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sair deles. Numa sociedade de classificações ratificadas pelo direito, como a sociedade de Antigo Regime, estes 

estatutos eram coisas muito expressamente tangíveis, comportando direitos e deveres específicos, taxativamente 

identificados pelo direito. Daí que, ter um ou outro destes nomes era dispor de um ou outro estatuto. Daí que, por 

outro lado, classificar alguém era marcar a sua posição jurídica e política.” HESPANHA, Antônio Manuel. 

Imbecilitas. As bem aventuranças da inferioridade nas sociedades do Antigo Regime. Minas Gerais: UFMG, 2008. 
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Venice during the Italian Wars. In: ____________. Beyond the Public Sphere: Opinions, Publics, Spaces in Early 
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espaço e da opinião pública, os autores criticam o modelo habermasiano, afirmando uma 

compreensão de esfera pública caracterizada pela contingência, pluralidade e efemeridade. 

Rospocher e Salzberg afirmam que a cidade de Veneza foi um dos maiores centros de 

comunicação de toda a Europa renascentista, conforme dissertam os autores, as ruas da cidade 

são um ótimo ponto de observação para analisar as discussões existentes sobre o campo político, 

principalmente em relação às guerras que ocupavam as mentes e as bocas venezianas.236  

Há ainda a ideia que a esfera pública ultrapassava as assembleias patrícias em Veneza. 

Conforme apontam os autores, os popolani venezianos estavam animados para debater questões 

políticas que os afetassem.237 Ajuda-se com isso a romper a antiga e tradicional ideia que a 

grande maioria da população estivesse alienada politicamente. As fontes de comunicação eram 

plurais: conversas, poemas, músicas, cartazes, panfletos.238 A piazza era o local de maior 

confronto político, muitos grupos brigavam para serem ouvidos pelo maior número possível de 

pessoas. “As the public space par excellence of Renaissance cities, the piazza was where 

diferente groups strove to have their voices heard; as much as local powers tried to control this 

space, it was used in all kinds of unexpected ways.”239 

Por fim, é possível observar como Rospocher critica o modelo habermasiano de esfera 

e “opinião pública.” Conforme aponta o autor, a ideia idealizada por Jürgen Habermas é 

moldada pelos preceitos liberais iluministas do século XVIII.  Ela é estabelecida através de 

espaços de sociabilidade limitados entre a sociedade e o poder do Estado.240 Essa esfera pública 

de Habermas não possibilita analisar as potencialidades de organização e de atuação da maioria 

da sociedade do início da Idade Moderna, que segundo o filósofo alemão, seria iletrada e sem 

acesso aos debates políticos. Para Habermas, a esfera pública seria existente apenas em espaços 

reclusos, monopolizados pelos homens das letras do período da ilustração e movidos pela 
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paulatina ascensão da burguesia. O que não observou Habermas é que múltiplas formas de 

comunicação variavam e existiam em espaços também distintos. Praças, ruas, bares, lugares 

onde as populações habitavam com certa facilidade. Músicas eram tocadas ao púbico, cartazes 

eram colados nas paredes, poesias eram lidas para ouvintes. Questões políticas de primeira 

importância eram debatidas e comunicadas de forma contingencial e ao mesmo tempo 

corriqueira. 

É importante notar que o espaço público não era um aparato institucionalizado que vinha 

da parte de cima da sociedade e dominado apenas por homens eruditos. Era a esfera pública 

compreendida por Rospocher um conceito muito mais amplo, compreendendo não apenas os 

espaços ditos por Habermas, mas todos os outros em que as agencias da sociedade intervinham, 

debatiam e comentavam sobre questões políticas dos mais diversos tipos.241   

Filippo de Vivo em sua obra Information and Communication in Venice: Rethinking 

Early Modern Politics corrobora com a perspectiva de Massimo Rospocher quando se fala 

sobre a circulação de ideias e o debate político na cidade de Veneza. Para Vivo o debate político 

não estava enclausurado com os patrizi. Todos os agentes que habitavam as ruas e as praças de 

uma forma ou de outra estavam inseridos no debate político existente na cidade de Veneza. 

Figuras como artesãos, prostitutas e barbeiros também estavam engajados na política.242   

Outro autor que segue uma tendência parecida com a de Massimo Rospocher e Rosa 

Salzberg é António Castillo Gómez. Em suas obras, o autor analisa a cultura escrita, suas 

funções sociais, bem como os agentes envolvidos nas práticas e nos costumes descritivos. Em 

Escrituras y escribientes: Práticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento o 

historiador aborda em sua análise que as práticas de leitura e escrita tinham a função de produzir 

coesão social entre os grupos que formavam as sociedades pré-iluministas.243  

Para Castillo Gómez, o Renascimento recupera, aos poucos, nas cidades europeias uma 

dinâmica de comunicação pública e civil bastante característica e próxima ao funcionamento 

da vida urbana existente na Antiguidade Clássica. Essa comunicação através da escrita e da 

leitura frequente nos meios urbanos teria diminuído de intensidade na alta Idade Média, mas 
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retomado o seu vigor posteriormente.244 Segundo o autor, as cidades eram em si “textos” 

espalhados nas praças e nas ruas, o espaço urbano era marcado por mensagens que eram 

decodificadas até por aqueles que não tinham total domínio da leitura. 

António Castillo Gómez aponta duas razões para a existência da cidade como palco de 

diversas agências políticas. A primeira seria o crescimento da alfabetização das pessoas, a 

segunda uma condição de laicização da sociedade permeada pela eclosão das ideias do 

Renascimento e da valorização da cultura escrita.245 Essa cultura escrita poderia ser favorecida, 

inclusive, pelas autoridades que se faziam presentes por fixações nas paredes, expondo cartazes 

com notícias, leis e informes de todo tipo.246 Apesar da presença das autoridades nos escritos 

existentes nos espaços das cidades, outros setores menos poderosos também participavam da 

comunicação, principalmente nos espaços urbanos. Longe de ser um lugar monopolizado pelos 

dirigentes, as cidades eram também palco de críticas ao poder e aos governantes. Muitas formas 

de manifestações escritas eram frequentes. Castillo Gómez na obra Escribir y ler en el siglo de 

Cervantes aponta as constantes ações políticas nas cidades pelas populações urbanas para 

exporem suas críticas às autoridades.247 

O autor cita diversos movimentos ocorridos nos séculos XVI e XVII que tiveram como 

elemento aglutinador dos agentes desses eventos a produção panfletária distribuída ou lida nos 

espaços públicos da cidade. Entre esses múltiplos movimentos, o autor destaca a Restauração 

Portuguesa de 1640 como levante em que foi utilizada amplamente a prática de escrita e de 

leitura.248  

Fernando Bouza também tem uma contribuição importante sobre essa discussão. Em 

seu artigo Para qué imprimir. De autores, público, impresores y manuscritos en el Siglo de Oro 

pode ser observada a importância da reprodução de diversos impressos. A capacidade da rápida 

impressão favoreceu bastante a circulação de notícias e informações sobre os mais diversos 

assuntos, principalmente em relação às matérias políticas. O debate em variados espaços foi 

possibilitado em grande parte pelo acesso de textos fixados nas paredes, panfletos, pequenos 

                                                
244 GÓMEZ, António Castillo. Escrituras y escribientes: Práticas de la cultura escrita en una ciudad del 

Renacimiento. Madrid: Fundación de Enseñanza superior a distancia de las Palmas de gran canaria, 1997. p, 61. 
245 GÓMEZ, António Castillo. Escrituras y escribientes: Práticas de la cultura escrita en una ciudad del 

Renacimiento. Madrid: Fundación de Enseñanza superior a distancia de las Palmas de gran canaria, 1997. 67. 
246 GÓMEZ, António Castillo. Escrituras y escribientes: Práticas de la cultura escrita en una ciudad del 

Renacimiento. Madrid: Fundación de Enseñanza superior a distancia de las Palmas de gran canaria, 1997. p, 66. 
247 GOMEZ, Antonio Castillo. ‘Amanecierón en todas las partes publicas...’. Un Viaje al pais de las denuncias. 

In: ________________. (org.) Escribir y ler en el siglo de Cervantes. Barcelona: Gedisa, 1999. p, 148.  
248 GOMEZ, Antonio Castillo. ‘Amanecierón en todas las partes publicas...’. Un Viaje al pais de las denuncias. 

In: ________________. (org.) Escribir y ler en el siglo de Cervantes. Barcelona: Gedisa, 1999. p, 160. 
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tratados e livretos disponíveis pelo mercado editorial.249 O autor ainda aponta que o período 

entre as reformas religiosas e a expansão napoleônica é conhecido como aquele em que a 

publicística teve maior poder de congregar partidários e apoiadores às mais diversas causas 

políticas, salientando o peso dos panfletos na Restauração Portuguesa de 1640.250   

É através da compreensão que a cultura e a prática da leitura e da escrita são 

fundamentais para a configuração de agências sociais e da arena política que Portugal se insere 

nessa discussão sobre espaço e “opinião pública.” Ao contrário do que se possa pensar, até 

mesmo pela herança liberal e iluminista que a historiografia ainda ostenta, o Portugal do século 

XVII era assim como os casos acima vistos um rico laboratório para se compreender diferentes 

agências sociais.  Ao contrário do que a obra Imbecilitas. As bem aventuranças da inferioridade 

nas sociedades do Antigo Regime de Antônio Manuel Hespanha aponta, as multidões não 

estavam tão excluídas assim do jogo político e intervinham de forma muito frequente. Isso pode 

ser observado inicialmente pelo nível de alfabetização dos lusitanos no século XVII. A arraia 

miúda lusitana não era toda analfabeta. O nível de alfabetização dos lusitanos poderia 

surpreender aqueles mais inseridos em uma interpretação habermasiana das sociedades do 

século XVII na Europa. Rita Marquilhas em sua obra Faculdade das letras – leitura e escrita 

em Portugal no século XVII analisa o grau de alfabetização da sociedade portuguesa nos 

Seiscentos.  

Para a autora, a sociedade portuguesa já dominava a escrita de sua língua com certa 

autonomia e de forma corriqueira, isso poderia ser indicado através dos múltiplos registros 

escritos deixados pelos próprios portugueses do período.251 Como afirma Rita Marquilhas, os 

agentes que escreviam para o grande público (público de praça) esperavam que os destinatários 

de suas mensagens lessem com alguma desenvoltura para poder decifrar o que estava escrito 

nos cartazes, pasquins e folhetos afixados nos muros e paredes das cidades.252 

Por fim, Rita Marquilhas disserta sobre os tipos de mensagens que apareciam afixadas 

no cenário urbano lusitano. Como aponta a autora, os grupos que colocavam seus escritos em 

paredes de casas ou em praças públicas eram diversos. Poderia ser uma nova lei do governo ou 

um pasquim anônimo de crítica aos dirigentes sociais, o que importava era que as populações 

                                                
249  BOUZA, Fernando. Para qué imprimir. De autores, público, impresores y manuscritos en el Siglo de Oro. In: 

Cuadernos de Historia Moderna, n. 18, Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, Madrid, 1997. p, 36.  
250 BOUZA, Fernando. Para qué imprimir. De autores, público, impresores y manuscritos en el Siglo de Oro. In: 

Cuadernos de Historia Moderna, n. 18, Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, Madrid, 1997. p,  42. 
251 MARQUILHAS, Rita. Faculdade das letras – leitura e escrita em Portugal no século XVII. Lisboa: Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, 2000. p, 33. 
252  MARQUILHAS, Rita. Faculdade das letras – leitura e escrita em Portugal no século XVII. Lisboa: Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, 2000. p, 54. 
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que circulassem pela localidade lessem a mensagem que estavam querendo passar.253 As 

mensagens que eram abertas ao público tinham efeito efêmero, principalmente as 

transgressoras, que eram retiradas da vista das populações assim que localizadas pelas 

autoridades. Rita Marquilhas não é exceção ao analisar as capacidades de leitura e escrita das 

populações europeias nas sociedades pre-liberais, Filippo de Vivo empreende sobre Veneza 

uma perspectiva de estudo parecida, preocupando-se com a alfabetização das populações da 

cidade no século XVI.254 Ele afirma que a leitura não era monopólio do que o autor chamou de 

“elite” da sociedade veneziana.255 

É a partir desse conjunto de reflexões e contribuições de variada historiografia que se 

critica a noção de “opinião pública” e espaço pensados por Habermas. Deve ser dito que aqueles 

que ainda acreditam nos limites da esfera pública idealizada, liberal e iluminista, entendendo as 

sociedades do século XVII como analfabetas e incapazes de intervirem ativamente no próprio 

espaço em que vivem, senão ao inferno, estarão condenadas ao limbo da historiografia para a 

eternidade. 

A percepção sobre as populações se alterou com o passar do tempo. A concepção sobre 

os povos para parte considerável da aristocracia pré-liberal era de uma massa ignorante e 

insurrecionada que deveria ser guiada e controlada pelos seus dirigentes.256 Já para a 

intelectualidade liberal coetânea e herdeira do iluminismo kantiano esse mesmo grupo de 

“ignorantes” não tinha voz, pois não habitava os espaços de sociabilidade e nem dominava a 

erudição pertencente à “opinião pública” tão valorizada por Habermas. 
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Da história da historiografia à epistemologia histórica: a 

objetividade em questão 
Vânia do Carmo257 

 

Resumo: Diante de todo o processo de autocrítica que a história, a exemplo das ciências 

humanas, vem passando desde a década de 1980, a proposta deste trabalho é refletir como as 

reflexões pertinentes à história das ciências são relevantes para a história da historiografia. 

Sobretudo no que se refere a discussão sobre a objetividade. 

Palavras-chave: Historiografia, Epistemologia, Objetividade. 

 

Desde o final do século XX, a escrita da história vem ocupando um espaço considerável 

no debate historiográfico. Esse movimento da história se revisitando, se repensando, surgiu 

como resultado de dois fatores, segundo François Hartog: 1) como reação dos historiadores ao 

movimento chamado de virada linguística, a partir do qual a perspectiva narrativista do 

conhecimento histórico chegou a por em xeque a própria validade do conhecimento histórico258; 

2) como resposta dos historiadores a uma mudança em nossa relação com o tempo, no contexto 

de crise do que Hartog chama de regime de historicidade moderno259, o tempo histórico é 

marcado pela tensão e distanciamento entre a experiência e a expectativa e abre espaço para um 

presente amplo que subsiste, um passado constantemente revisitado e um futuro estreito em 

suas possibilidades. Como resposta a esses fatores surgiram movimentos dentro do campo 

disciplinar da história dedicados a analisar a escrita da história, dedicados à história da 

historiografia.  

 

                                                
257 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

258 HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2013, p. 229. 

259 No regime de historicidade moderno o passado é ultrapassado, “o exemplar como tal desaparece para dar lugar 

ao que não se repete”, e assim o futuro foi concebido como referência que organiza o passado. É no seio de todo 

esse contexto que a História se constitui como disciplina, capaz de oferecer um conhecimento sobre o passado da 

sociedade dotado de verdade e eficiência. A história se assentaria cada vez mais na capacidade de compreender e 

explicar processos históricos em sua unicidade, e o futuro passou a ser preponderante para a leitura do presente. 

HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica 

editora, 2014, p. 137. 
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Para além desses fatores, a história – e a sua escrita – precisa ser continuadamente 

repensada. Essa necessidade se dá pelo fato haverem mudanças nos critérios de ajuizamento 

dos eventos ao longo do tempo o que provoca variações na percepção e na seleção dos fatos 

históricos, levando a modificação da imagem da própria história. A escrita da história recebe a 

interferência dos posicionamentos dos historiadores, bem como de suas necessidades e 

condições de vida. Diante das mudanças das necessidades e das condições de vida, a história 

tem também que se modificar, e por isso precisa ser reescrita, como bem analisou Adam 

Schaff260. Não muito diferente do que sistematizou Koselleck ao analisar os efeitos da mudança 

de experiência na mudança de método261, dessa analise temos que a história se refere sempre a 

experiências, sejam elas diretas ou indiretas, próprias de quem a escreve, ou alheias a ele, daí 

pode-se inferir que as maneiras (ou formas) de contar a história podem se relacionar a modos 

de fazer, reconhecer ou modificar experiências. E diante da modificação ou do reconhecimento 

da experiência ocorre, na maior parte das vezes, uma mudança metodológica que obriga a 

história a ser reescrita. Desta forma, toda essa crescente que temos visto nas ultimas três décadas 

nas pesquisas sobre a história da historiografia vem abrindo novos espaços de experiências que, 

num fluxo contínuo e não linear, vem conduzindo a história colocar a si mesma como objeto. 

 

No Brasil, como alertam Araújo e Nicolazzi, a falta de autonomia da história da 

historiografia foi notada por José Honório Rodrigues, mas foi a partir da década de 1980 que 

trabalhos pioneiros começaram a se produzidos no Brasil262, como os de Arno Wheling e de 

Manoel Salgado Guimarães. Desde então, a história da historiografia enquanto estudo crítico 

da escrita da história, vem sofrendo um incremento considerável, e sendo regularmente 

estudada. Assim, toda essa reflexão sobre a escrita da história no Brasil é recente. Segundo 

Lucia Maria Pachoal Guimarães, atualmente a história da historiografia “adquiriu contornos 

particulares e cada vez mais complexos”, resultante da própria expansão da investigação 

                                                
260 SCHAFF, Adam. História e verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1978. p. 272. 
261 KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo. Estudos sobre a história. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 

2014, p. 27 a 50. 
262 ARAÚJO, Valdei Lopes de, NICOLAZZI, Fernando. A história da historiografia e a dinâmica do historicismo: 

perspectivas sobre a formação de um campo. In: VARELLA, Flávia et al (orgs). A dinâmica do historicismo. 

Revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, p. 11. 



 

 

101 

 

histórica a partir dos cursos de pós-graduação estrito senso na área de história em boa parte do 

país263.  

No entanto, esse movimento de autorreflexão disciplinar atinge várias disciplinas há 

quase vinte cinco anos, e entre os historiadores levanta uma série de questionamentos sobre 

seus procedimentos, seu lugar e sua função. Já no final da década de 1980, ocorre uma tomada 

de reflexão mobilizada por incertezas, dúvidas e crises de identidade em relação à história, 

assim houve um movimento de convite à reflexão e de diagnóstico, esforços válidos para um 

período de incertezas no momento em que a história mergulha num contexto de redefinições de 

seus projetos e de suas práticas264. Mesmo que desde então vários esforços nesse sentido tenham 

sido produzidos, François Hartog sinaliza que nesse caminho de historicização da história é a 

aproximação entre a epistemologia e a historiografia que apresentam aspectos mais 

interessantes. Isso porque historiografia e epistemologia podem se atrelar num procedimento 

de complementação reflexiva, correção e até relativização. Dessa associação não teríamos uma 

epistemologia distante e abstrata, e nem uma história da história profundamente fechada em si. 

Ao contrário, da conjunção entre historiografia e epistemologia emergem análises que 

priorizam a cognição tanto como a historicização. Seria “algo como uma epistemologia 

histórica ou historiografia epistemológica”, diz Hartog. 

Nesse sentido, as análises de Lorraine Daston levaram à proposição na década de 1990 de uma 

“epistemologia histórica”, isto é 

a história das categorias que estruturam nosso pensamento, que modelam 

nossa concepção da argumentação e da prova, que organizam nossas práticas, 

que validam nossas formas de explicação e dotam cada uma dessas atividades 

de um significado simbólico e de um valor afetivo. Essa epistemologia da 

história pode (e, de fato, ela deve) remeter à história das ideias e das práticas 

tanto quanto da história das significações e dos valores que constituem as 

economias morais das ciências.265 

 

A proposta de Daston é conduzir as análises sobre a história fugindo das limitações de 

abordagens idealistas, estruturantes ou particularistas. Propõe levantar novas questões, que até 

então vinham sendo ignoradas pelas escolas filosófica, sociológica e histórica. Trata-se de 

                                                
263 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Sobre a história da historiografia brasileira como campo de estudos e 

reflexões. In: NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das Neves [et al.]. (org.). Estudos de historiografia brasileira. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 9. 

264 HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2013, p. 248-249 

265 DASTON, Lorraine. Historicidade e objetividade. São Paulo: LiberArs, 2017, p. 71 e 72. 
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questões que atentem para os fatores que possibilitam os cientistas a se reconhecerem como 

tais; questões que fazem de um determinado pesquisador um especialista e que tornam sua obra 

relevante para a ciência. Nesse tipo de abordagem, a análise das ideias (conceitos, noções) 

adquire uma nova perspectiva – mais do que questionar quais ideias, ou como foi que isso se 

procedeu em determinado autor, o que Daston propõe é questionar o porquê das ideias, ou 

porque determinadas abordagens e referências são escolhidas dentre outras, ou ainda o porquê 

de um procedimento de pesquisa, e quais categorias se operam nesse procedimento.  Esse tipo 

de análise historiciza tanto a faculdade de adquirir conhecimento quanto a forma de produzi-lo.  

Um exercício de historicização da cognição e que acaba por levantar reflexões que dizem 

respeito à particularidade de cada campo de investigação, ao mesmo tempo que torna inteligível 

as estratégias que delimitam esses campos de investigação. 

 

Um exemplo (e contribuição significativa) da epistemologia histórica de Daston é uma 

história da objetividade. Um conceito que “revela sinais de uma história complicada e 

contingente”266, a objetividade é tomada como estática/imutável pelo menos desde o século 

XVII. As virtudes que se costuma atribuir à objetividade, tais quais “distanciamento, 

imparcialidade, desinteresse, mesmo a autosupressão”, são associados a uma objetividade 

aperspectivista que leva a um afastamento do indivíduo que analisa, que observa; o que 

demanda um esquecimento de si mesmo na busca pela “verdade”. No entanto, identifica Daston, 

essa objetividade aperspectivista tornou-se o credo dos cientistas somente a partir de meados 

do século XIX por conta do contato mais intenso e crescente de pessoas com treinamentos 

diversos. Esse aumento da comunidade científica conduziu a uma necessidade de comunicação 

efetiva, por isso a objetividade distanciada e imparcial tornou-se o padrão científico, em nome 

da comunicabilidade. “Subjetividade se tornou sinônimo de individual e de solicitude; 

objetividade, de coletivo e de convivial”267. Logo, essa objetividade aperspectivista tem um 

cunho moral, e figura-se como um tipo de objetividade presente nos trabalhos científicos. Ela 

não é a única forma de objetividade que foi e é praticada entre as diversas ciências. Essas 

variadas objetividades e suas implicações morais delinearam e delineiam, também, a produção 

do conhecimento histórico. A escrita do passado carrega em si essas variações de objetividade, 

e seu estudo ao ignorar isso perde muito da sua capacidade reflexiva. 
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A reflexão sobre a objetividade em Karl Popper (1967) é significativa, sobretudo 

quando ele trata da existência de uma tipologia que distingue três realidades, até chegar ao que 

ele chamou de Mundo 3. O Mundo 1 é o dos objetos/estados físicos; o Mundo 2 é dos estados 

de consciência ou das predisposições comportamentais à ação; o Mundo 3, por fim, é o mundo 

“dos conteúdos objetivos do pensamento, em especial dos pensamentos científicos e poéticos e 

das obras de arte”268. Os habitantes do Mundo 3 são os sistemas teóricos, os problemas e as 

situações problemáticas, mas principalmente os argumentos críticos – isso tudo se expressa por 

meio de periódicos, livros e bibliotecas. O Mundo 3 é o mundo da objetividade, do 

conhecimento objetivo, no qual as subjetividades são eliminadas pela crítica constante sobre as 

conjecturas científicas (hipóteses, teorias), sobretudo considerando o algoritmo de Popper: 

P1            TT           EE            P2 

No qual P1 seria o problema inicial que gera a construção do objeto e o desenvolvimento 

da pesquisa, a partir dos resultados da pesquisa tem-se a solução ou teoria provisória TT, que 

podem estar erradas em parte ou no todo, e que de qualquer modo serão submetidas à eliminação 

de erros EE, isso ocorre por meio de debates críticos ou testes experimentais. Seja como for, 

novos problemas P2 surgem dessa atividade criativa, “não criamos intencionalmente os novos 

problemas; a partir das novas relações que cada novo ato necessariamente produz, eles 

emergem, autonomamente, por menos que tencionemos fazê-lo”269. Por isso o conhecimento 

científico deve sempre ser tomado como conjectura, para ser exposto à crítica, e assim se 

aperfeiçoar por meio da eliminação dos erros. É a eliminação dos erros que leva ao 

conhecimento objetivo, pois 

[...] todo conhecimento humano está mesclado com nossos erros, 

preconceitos, sonhos e esperanças; e [...] só podemos tatear em busca da 

verdade, mesmo que ela esteja fora do nosso alcance [...] não existe autoridade 

fora do alcance da crítica [...].270 

 

Portanto, para Popper é a crítica que faz com que as subjetividades sejam eliminadas do 

conhecimento científico. São essas subjetividades que induzem ao erro das teorias e hipóteses. 

Somente eliminando essas subjetividades é que se chega a verdade objetiva que é conhecimento 
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objetivo.  Subjetividade e objetividade são inversos para Popper, a subjetividade é parte do 

Mundo 2 e a objetividade do Mundo 3, sendo que este ultimo ajuda a entender o primeiro, mas 

o inverso não ocorre. A objetividade aparece, portanto, como valor maior da ciência, e se 

caracteriza pela busca constante pela eliminação da subjetividade. Como se a subjetividade 

fosse um intruso do Mundo 2 que insiste em invadir o Mundo 3, mas que por meio da crítica 

constante deve ser identificado e expulso. 

 

Com toda a crítica que Popper fez à história enquanto conhecimento científico – 

sobretudo pelo determinismo, materialismo e o que ele chamou de tentativas de reduzir a 

capacidade da ação humana – suas reflexões sobre o conhecimento científico e a objetividade 

trazem consideráveis contribuições para a história da historiografia, a saber: 1) tomar as teorias 

e hipóteses, mesmo de obras historiográficas consideradas canônicas e referenciais como 

conjecturas e submetê-las constantemente a crítica; 2) mesmo com a busca constante pela 

objetividade no conhecimento científico, a subjetividade está nele, o estudo da escrita da 

história não pode negligenciar essa subjetividade e deve buscar refletir sobre os limites e 

possibilidades que essa subjetividade impõe à objetividade do texto histórico; 3) todo problema 

historiográfico surge a partir de teorias, hipóteses e conjecturas, portanto cabe ao pensarmos na 

escrita da história quais as questões/problemas que deram origem às reflexões e à crítica exposta 

pelos historiadores, ou, dito de outra forma, pensar em quais os aspectos de ruptura e 

continuidade que estão contidos na historiografia. 

 

Admirador de Popper, Thomas Kuhn (1973) se distingue por considerar a subjetividade 

inerente ao conhecimento científico, a subjetividade está presente na objetividade. Para explicar 

como isso ocorre, ele primeiro expõe cinco critérios (ou valores) que determinam uma boa 

teoria científica: a precisão; a consistência; a abrangência; a simplicidade; e, a fecundidade271. 

Mas, mesmo tomados como critérios, um cientista pode priorizar um aspecto a outro, pode 

entender que a consistência é mais importante que a precisão, outro pode entender que a 

abrangência é mais relevante. Como exemplo, Kuhn cita que a precisão e a consistência 

acabavam favorecendo ao geocentrismo de Ptolomeu, mas a simplicidade favorecia ao 

heliocentrismo de Copérnico. Mas mesmo assim, dois cientistas comprometidos de igual forma 

com a mesma lista de critérios podem chegar a conclusões diferentes, seja por interpretarem a 

simplicidade, por exemplo, de forma diferente, seja por discordarem do que é consistência. Não 

                                                
271 KUHN, Thomas S. A tensão essencial. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 341. 
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há como dar conta das divergências. Essa variação ocorre de cientista para cientista, por isso 

aspectos como o questionamento de experiências anteriores de um indivíduo como cientista 

devem ser considerados. Kuhn argumenta que toda escolha individual entre teorias rivais 

depende de uma mescla de fatores objetivos e subjetivos. Essa subjetividade é por vezes 

ignorada pelos cientistas. O algoritmo de Kuhn para a produção do conhecimento científico é: 

p(T,E) 

 

Da aplicação de uma teoria T sobre uma evidência E tem-se um resultado p. Para Kuhn 

a mesma teoria sendo aplicada à mesma evidência por cientistas diversos leva a resultados 

diferentes para p272. Os resultados não são sempre os mesmos. Isso porque os fatores ligados à 

biografia e à personalidade individual influenciam nas escolhas dos cientistas. Assim, 

“predisposições, preferências ou aversões pessoais” que “funcionam no lugar, ou a despeito, de 

fatos efetivos”273 estão presentes no conhecimento e na prática dos cientistas, mas nesse 

processo não há perda em nenhum padrão de fatualidade ou efetividade. A subjetividade atua 

na objetividade sem comprometê-la. 

 

De Kuhn aprendemos para a historiografia que não são somente dados objetivos que 

explicam as respostas obtidas a partir da aplicação de uma teoria a uma evidência. Fatos, 

contextos, relatos podem ser explicados e ordenados por teorias diversas, mas nesse esforço 

objetivo de produzir conhecimento histórico as escolhas do historiador se interpõem como 

reflexo e parte de sua trajetória individual e do seu espaço de atuação.  

 

Considerações finais 

Vimos, portanto, que no processo de historicização da história, a aproximação entre a 

expistemologia e a historiografia apresenta possibilidades de análise até então pouco explorados 

pelos historiadores, como, por exemplo, a própria questão da objetividade. Das considerações 

de Lorraine Daston vimos que existiram e existem variadas objetividades, e que suas 

implicações morais delinearam e delineiam a produção do conhecimento científico, e, por 

conseguinte, a produção do conhecimento histórico. De Popper temos que mesmo com a busca 

constante pela objetividade no conhecimento científico, a subjetividade está nele, o estudo da 

escrita da história não pode negligenciar essa subjetividade e deve buscar refletir sobre os 

                                                
272 KUHN, Thomas S. A tensão essencial. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 348. 

273 KUHN, Thomas S. A tensão essencial. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 355. 
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limites e possibilidades que essa subjetividade impõe à objetividade do texto histórico. 

Enquanto Kuhn atenta para existência inerente da subjetividade na objetividade, posto que 

fatos, contextos, relatos podem ser explicados e ordenados por teorias diversas, mas nesse 

esforço objetivo de produzir conhecimento histórico as escolhas do cientista (e, como tal, do 

historiador) se interpõem, não comprometendo o conhecimento produzido, mas abrindo novas 

possibilidades próprias da racionalização.  

 

 


