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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 estado do 

Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, UFRRJ, PUC) e objetiva promover o intercâmbio dos debates 

teóricos realizados pelos graduandos e pós-graduandos em suas pesquisas historiográficas. 

A segunda edição do EFTH ocorreu no IH/UFRJ, entre os dias 20 e 22 de agosto de 

2019, e buscou construir um espaço de debate 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 destas 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 do Programa de Pós-

graduação em História da UFRJ (PPGHIS/UFRJ), um dos grandes responsáveis para a 

realização deste evento. Agradecemos também ao Instituto de História da UFRJ, aos 

Programas de Pós-graduação em História da UNIRIO e UFRRJ, as Revistas Topoi e Ars 

Historica e a Gramma Editora. Por fim, gostaríamos também de expressar nossa gratidão aos 

professores pelas contribuições através de suas falas e incentivo ao II EFTH, aos monitores 

pela colaboração e todas as demais pessoas que colaboraram de alguma forma para a 

concretização de mais uma edição do EFTH. Tal apoio expressa o comprometimento e a 

dedicação dos discentes e dos docentes envolvidos na promoção do saber, na divulgação 

científica e na consolidação de um espaço voltado à produção de conhecimento no âmbito 

historiográfico. 

 

 

Comissão Organizadora EFTH 
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Uma margem narrativa do tempo de areia da história 

Pescadores Artesanais de Itaipu 
 

Ademas Pereira da Costa Junior1 

 

Resumo: 

Em Itaipu as relações no cotidiano da comunidade pesqueira com a natureza local indicam 

alguns sentidos das transformações aceleradas advindas do processo de urbanização regional 

originários da década de 70. Acompanhando dois relatos orais a reflexão deste artigo visa 

compreender como suas narrativas históricas constituem a um só tempo justificativas para o 

fazer da pesca e para a existência da comunidade, que expressam o sentido da sua tradição. 

Palavras Chaves: Pescadores de Itaipu, História oral, Narrativas, Demandas socioambientais, 

Tempo 

 

Introdução  

Itaipu é atualmente um dos principais bairros da Região Oceânica, ligado ao centro da 

cidade de Niterói, a qual pertence, por cerca de quinze quilômetros de estrada. As novas obras 

da Transoceânica e a abertura do túnel Charitas-Cafubá, promovidas pela prefeitura, 

reforçaram nos últimos anos o ideal de desenvolvimento urbano que para ela tem se projetado. 

Principalmente impelido a favorecer os interesses da especulação imobiliária. Dentre as 

transformações mais nítidas que se deram de um modo acelerado - e em um limiar de menos 

de quatro décadas - estão: o surgimento de loteamentos inteiros e de suas vias expressas. 

Preenchidas em um cotidiano marcado pelo movimento sazonal de veículos particulares que 

caracterizam o perfil ocupacional da região como uma cidade dormitório. Com suas feições 

de casas e condomínios de classe média. Mas isso nem sempre foi assim. 

Parte desse complexo regional denominado Itaipu remete à época da existência de 

algumas fazendas, tais como a Fazenda do Mato e a Fazenda Itaipu. Historicamente a região 

abastecia as demais áreas em seu entorno com frutas, legumes e pescado possuindo também 

alguns engenhos para beneficiar o açúcar. Ali algumas famílias de pescadores por gerações 

viveram à margem das praias e lagoas, usufruindo da coleta do pescado e da sua 

comercialização, ditando um ritmo a vida. Na beira da praia a comunidade via ao longe na 

 
1 Estudante da graduação em história. Este artigo surge como um fruto das primeiras considerações que se 

desenvolveram no meu projeto de iniciação científica junto ao laboratório de história oral e imagem LABHOI-

UFF sob orientação da Profa. Dra. Juniele Rabêlo de Almeida. 
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outra margem da Baía, Copacabana e o Rio, onde pairavam os sinais da agitação moderna que 

quando surgia aparecia como “estrangeiros” ou “de fora”. Na década de 20 a fundação da 

colônia de pescadores chegou fixar prerrogativas institucionais claras a esses marítimos, nas 

intervenções de jurisprudência2 territorial, mas de todo um modo pouco do seu cotidiano e das 

suas tradições teria sido afetado em decorrência disso. Mantinha-se o ritmo do cotidiano, e a 

dinâmica da pesca, ali cruzavam suas canoas no mar e suas redes de Arrasto. 

Transformações mais incisivas tiveram início entre a década de 50 e com a 

intensificação do processo  desenvolvimentista vivido pela sociedade brasileira nas décadas 

seguintes. Nesse momento algumas áreas rurais passaram a se transformar mais rapidamente, 

por meio de um processo contínuo de urbanização. E em consequência do desmantelamento 

dessas fazendas surgiram os loteamentos e novas intenções. O que gerava conflitos cada vez 

mais delicados, em relação à propriedade, com seus antigos moradores. Em Itaipu um 

exemplo desse incidente é a compra das terras da antiga Fazenda Itaipu no ano de 1943 por 

Francisco Pizarro. A Companhia Territorial de Itaipu, de sua propriedade, visou explorar a 

região com projeto de loteamento denominado Cidade Balneária de Itaipu. Que revia o 

beneficiamento da área de 6 milhões de km² com sistemas de água e esgoto, assim como a 

existência de praças, comércio, escolas e hospitais.  

Parte desse projeto foi incorporada com a compra de 89% das ações da Companhia 

Territorial de Itaipu, na década de 70, pela Veplan, uma antiga incorporadora de imóveis e o 

escritório de engenharia de H.C Cordeiro Guerra. Por meio desse negócio surgiria também a 

empresa Veplan Residência Empreendimentos e Construções S/A, a qual os jornais da época 

celebravam como a maior empresa do ramo imobiliário do Brasil. Uma das diferenças 

fundamentais do projeto, era a ideia de fazer de Itaipu a primeira “comunidade planejada” em 

território nacional. A existência de marinas dentro da lagoa de Itaipu era um ponto mais que 

notável em meio aos seus projetos. Para a sua execução a Marinha emitiu em nota o aval para 

a construção do canal que ainda nos dias de hoje delimita a divisão da praia de Itaipu em duas, 

abrindo com isso a barra da lagoa.  

Um dos braços operacionais desta empresa se dedicava diretamente ao empreendimento 

em Itaipu, seu nome: Veplan Residência Companhia Territorial de Itaipu. O resultado dessas 

obras é ainda nos dias de hoje a existência de um contraste, mais que marcante entre os 

 
2 RESENDE, Alberto Toledo. As Origens da Institucionalidade da Pesca Artesanal. In: SILVA, Cátia Antônia 

da (org.). Pesca artesanal e produção social do espaço: desafios para a reflexão geográfica. Rio de Janeiro, 

2014. 
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bairros de Itaipu e Camboinhas. Nesse processo famílias inteiras de pescadores foram 

retiradas da beira da praia, afetando diretamente o cotidiano da pesca em Itaipu3. 

 

As Faces da Tradição 

Atualmente o Canto de Itaipu se vê limitado à uma margem na esquerda da praia, que 

junto ao morro das andorinhas, e circunscrita pelas ilhas do filho da mãe e do pai fazem parte 

do Parque Estadual da Serra da Tiririca, e recentemente instituída como território pesqueiro 

da Reserva Extrativista Marinha4 de Itaipu. Do lado direito do canal fundou-se Camboinhas, 

uma praia reservada a classe média alta que passou a habitar as áreas litorâneas da região. Os 

pescadores e suas famílias foram impactados diretamente por esse processo. Reverberando na 

condição de manutenção das suas atividades tradicionais e na forma de se relacionar com a 

localidade. Quem nos expõe essas transformações de um modo mais claro é Robson Dutra, 

pescador artesanal de família tradicional, que ainda hoje é Mestre do Arrasto de Itaipu. 

Robson Dutra: “Na década de setenta foi aberto um canal, aqui na praia de Itaipu, que 

tinha uma extensão de três quilômetros e setecentos metros ao total. Hoje a praia de Itaipu 

ficou resumida a setecentos metros. E por que a gente diz que Itaipu é uma praia só? O que 

dividiu, eu não sei, algumas pessoas falam a divisão do rico do pobre; enfim ou era a 

especulação imobiliária, cada um fala uma coisa e a gente não sabe a fundo. Eu sei que cada 

um tem a sua opinião. A minha opinião: a causa foi a especulação imobiliária, fizeram esse 

canal aí na praia de Itaipu que hoje é uma praia dividida, tanto é que o loteamento para o 

outro lado é denominado Camboinhas e o lado de cá ficou Itaipu. Por intermédio de que? 

Através de que? Por uma empresa que chegou aí, tirou os pescadores que lá residiam e fez um 

loteamento. Então quando a gente fala que Itaipu é uma praia só a gente conhece e reconhece 

Itaipu como uma coisa só. Os novatos, as pessoas que estão chegando, hoje talvez não saibam 

disso, entendeu? “Você vai a onde? Eu vou em Camboinhas. Você vai a onde? Eu vou em 

Itaipu” Mas para o pescador, para a cria de Itaipu isso é uma coisa só. E com certeza foi a 

especulação imobiliária que fez com que essa divisão acontecesse.   

Em um breve exercício de análise é possível compreender como a sua narrativa 

emprega outro tom, muito esclarecedor para refletir essas transformações da modernização da 

sociedade brasileira, mediante a perspectiva que assume para descrevê-las. Sua mediação 

 
3 1-H. Cordeiro Guerra e Veplan concluem incorporação. Jornal do Comercio. Ano. 147. n° 250 Rio de Janeiro. 

1 de Agosto de 1973 2- COM a Comunidade Planejada de Itaipu Niterói entra para a história do urbanismo 

brasileiro. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. Ano LXXXIX n° 68 Política e Governo p.3 16 de Julho de 1979 93-

O URBANISTA Reis Veloso Jornal do Comércio. Rio de Janeiro. Ano 152. n° 189. Especial p.5. 18 de Maio de 

1979. 
4 Sobre as Resex cf. LOBÃO. Ronaldo. Cosmologias Políticas do Neocolonialismo. Niterói, 2010. 
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envolve as características pontuais sobre um elo vital constituído entre os pescadores com a 

sua tradição de pesca nas dinâmicas e relações estabelecidas no espaço da praia de Itaipu. A 

referência aos impactos e as transformações causadas pela especulação imobiliária, como a 

abertura do canal, progride em a uma relação com a vida dos pescadores na praia. Em uma 

leitura que em certa medida se reapropria da identidade social5da comunidade. Também 

sintetizada no momento em que Robinho diz: “Então quando a gente fala que Itaipu é uma 

praia só a gente conhece e reconhece Itaipu como uma coisa só”. Há também de se 

considerar que esse trecho põe em evidência a condição presente nas expressões possíveis que 

justificam o seu posicionamento diante das transformações e lhe indicam um sentido6. 

Por intermédio do advérbio de tempo quando que se incorpora o passado vivido na praia 

em referência a sua tradição, revelando a existência, e a possibilidade de leitura da dimensão 

temporal que lhe inerente. Algo que se esclarece enquanto um sentido próprio da experiência 

na associação dos eventos que envolviam a pesca e que capacitam um indivíduo a “conhecer” 

e “reconhecer” Itaipu como uma praia só. Também é possível notar que a preservação na 

memória do tempo dos eventos, ou da sua duração, transporta o quando ao contexto, que no 

presente da fala se revela em um quadro descritivo das transformações. 

 Essa moldura temporal representada no quando do lembrado e narrado inscreve os 

eventos na dimensão de significação que se realiza em relações vividas no cotidiano7. 

Portanto, é a partir da narrativa que o passado se alinha ao presente, e revela distensão do 

tempo imanente correspondente à vivência subjetiva da duração. Essa vivência se realiza na 

orientação para o agir cotidiano. Que é em si a referência inscrita nos significados dos 

elementos representados culturalmente e que associados estruturam o prisma das referências 

de memória, que justificam a extensão das ações no mundo e as suas expectativas.  

Como afirma Estevão Martins, é no “contraste entre a experiência do passado e do 

presente que o sentido surge na tomada de consciência de si, temporalmente, como sujeito 

pensante do seu meio social”.8  

 O conhecer e o reconhecer também podem ser lidos como duas dimensões 

fundamentais que se apresentam como parte de um agenciamento dos usos do passado. 

Indicando consigo uma perspectiva sobre o mundo vivido e orientado para a ação. Sendo 

 
5 LATINI, Juliana Lopes. Memória, Identidade Social e Conflito entre os pescadores de Itaipu. Niterói, 2006. 
6 RUSEN. Jorn. Cultura faz sentido: orientações entre o ontem e o amanhã. Petrópolis, 2014. 
7 RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. São Paulo, 2010. v. 1 e v. 3. 
8Fala do professor Estevão Rezende Martins em conferência “Escritas da História. O tempo pragmático no 

pensamento histórico”, IHT-UFF, em 9/4/2018 14 hrs.  
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assim, fica claro que presença do passado como lembrança, uma representância9, orienta a 

experiência no presente, indicando as possibilidades em um porvir que surge como 

expectativa de modo longitudinal no vivido. Robinho justifica não só a ação no presente, 

como compreende todo um arco que se compõem como sentido da disposição narrativa. Esse 

sentido às experiências tal como se apresentam em sua narrativa, se revelam contrastantes e 

caracterizados nas mudanças e as transformações que associam o processo de 

desenvolvimento urbano, com a ausência do pescador de arrasto no espaço da praia, e o 

declínio dessas atividades. Suponho então que a existência desses caracteres surge como uma 

condição necessária de constituição da identidade da sua narrativa10. 

Cabe lembrar que a perspectiva individual acrescenta ao quadro das transformações um 

traçado dos acordos desdobramentos vividos na comunidade e em seu cotidiano. Algo que se 

refletiu na própria organização da pescaria. Bruno Mibielli11põe em evidência tal processo ao 

apontar para a inversão dos prognósticos associados ao tempo da pesca nesta comunidade. Em 

seus apontamentos constata-se que o inverno perdia a importância e o verão passava a ser a 

época do ano onde as expectativas de ganho na pesca eram maiores. Justificada por Mestre 

Cambuci como o momento marcado pelo “sumiço da tainha”- a principal espécie capturada 

pela pesca de Arrasto de Itaipu. Naquele momento, em 2004, as pescarias individuais 

superavam em número as organizações coletivas representadas por essas Campanhas de 

Arrasto. Onde a segunda também era o principal meio de constituição da identidade de 

pescador, estabelecendo referências ao passado pela figura dos seus mestres. Assim essas 

transformações parecem incidir na constituição do que é mais íntimo a essa comunidade. 

Assim uma questão torna-se pertinente: é possível considerar a existência de um 

processo de aceleração das dinâmicas de relação com o cotidiano, que coloca a comunidade 

de pescadores de Itaipu à margem de uma manifestação regional do processo de globalização 

vivido pela sociedade contemporânea e do tempo presente como propõe Hartog?12 

O fato é que alguns pescadores, talvez motivados pela maior facilidade oferecida pelos 

petrechos industriais que se inserem, e pela possibilidade de ganhos individuais, foram 

progressivamente migrando para esta pescaria individualizada denominada Emalhe. Outro 

elemento que pode ter sido determinante é que ela permite uma maior flexibilidade na relação 

dos pescadores com o mar o espaço da praia e outras atividades que pratiquem durante o dia. 

 
9 RICOEUR. Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, 2007, p. 247-288. 
10RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa.  v. 1 e v. 3. São Paulo, 2010. 
11MIBIELLI, Bruno Leipner. Mestre Cambuci e “sumiço da tainha”: uma nova imagem de Itaipu. Niterói, 

2004. 
12HARTOG. François. Regimes de Historicidade:presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte, 2015. 
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Tudo indica que com o contraste dessas dinâmicas também revela a distinção de regimes13 da 

forma de se experimentar o tempo. Assim voltemos à expressão narrativa dessas mudanças: 

Robson Dutra: “A Pesca da Tainha foi o que eu peguei pequeno. A pesca da Tainha era 

tradição aqui, hoje não tem mais o pescado. Não tem mais a Tainha e também não tem mais o 

pescador para a Tainha. Não tem o aparelho adequado, o que eu digo que seja o aparelho 

adequado, é uma canoa maior do que essa está aqui. Na Pesca da Tainha a gente precisa de 

um determinado número de pescadores com prática. [...] A gente tem que ter o cara que é o 

vigia, é o olheiro, ele ficava lá em baixo em Camboinhas. Na verdade a gente fala em 

Camboinhas mas isso aqui era uma praia só né? Camboinhas e Itaipu é uma praia só. Não 

existe Camboinhas e Itaipu, para o pescador isso aqui é uma praia só. [...]. É, era o pescado do 

inverno, era a tainha, hoje não, a Pescaria de Arrasto, a Pesca de Lanço que é o Lanço a 

Sorte, por isso tem o nome de lanço, ela hoje é o ano todo. Pelas dificuldades pela escassez da 

Tainha então a gente vai o ano todo com essa pesca de lanço a sorte. Mas antigamente não... 

esperava chegar em maio, abril pra gente pescar até agosto. Ai ficava focado só na Tainha”.  

Robinho é um dos poucos pescadores na praia que se dedica exclusivamente ao Arrasto.  

A sua intenção presente incorpora a dimensão do tempo estruturada no Arrasto como 

referência para justificar as transformações, como a ausência do pescador e da tainha e as suas 

causas, compondo assim parte fundamental da sua identidade narrativa. Causas que também 

se revelam em alterações significativas14 dentro da dinâmica do Arrasto, como a ausência do 

“vigia” na modalidade de Cerco. A distinção por contraste não só funda as relações entre as 

referências de memória e a vivência do presente, mas também as delimitam como partes de 

uma composição de intriga15, revelando no drama a condição necessária para o processo de 

significação do sentido da experiência do tempo que dependendo do posicionamento e da 

perspectiva de cada indivíduo dentro da organização cultural da comunidade. Portanto essa 

relação pode manter referência a padrões de interpretação já estabelecidos ou modificá-los em 

acordo com as circunstâncias em que se experimenta a transformação. 

As Demandas Socioambientais 

Jairo é uma das principais lideranças políticas da comunidade, conselheiro da 

associação de moradores e da reserva extrativista marinha de Itaipu ao lado de Seu Chico. Ele 

possui uma única embarcação com a qual pesca sozinho na modalidade de Emalhe. O contato 

 
13 Sobre a percepção subjetiva da experiência do tempo e a sua cristalização como regimes, cf. GELL. Alfred. A 

Antropologia do Tempo: construções culturais de mapas e imagens temporais. Petrópolis, 2014. 
14Sobre as “ressignificações da pesca em Itaipu” cf. MIBIELLI, Bruno Leipner. Mestre Cambuci e “sumiço da 

tainha”: uma nova imagem de Itaipu. Niterói, 2004. 
15 RICOUER. Paul. Tempo e Narrativa. v. 1 & v. 3. São Paulo, 2010. 
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mantido com ele se dava tanto no espaço da praia quanto nas reuniões do conselho da 

RESEX. Ao iniciar a entrevista não foi preciso lhe fazer pergunta alguma, e ele seguiu com a 

sua narrativa de um modo espontâneo. Falou continuamente durante vinte minutos sobre a 

situação da pesca e da tradição em Itaipu.  Um dos seus pontos centrais envolvia 

principalmente as questões dos recursos naturais do território pesqueiro e os conflitos, sempre 

insistindo que este era o melhor tema para se falar. Seu argumento também abordava a 

questão o beneficiamento dos “pequenos produtores” e da “segurança alimentar” que mantém 

como um dos principais vínculos pesca artesanal com a dimensão econômica a qual se insere 

atualmente. Apesar de não pescar no Arrasto, Jairo reconhece, assim como os demais 

pescadores, que esta modalidade é o maior símbolo da tradição da pesca artesanal de Itaipu. 

Uma das principais máximas que pude constatar durante o campo é a sua afirmativa de que 

“meio ambiente não é só o peixe”. Algo que cristalizou o sentido do seu posicionamento no 

presente, a justificar os vínculos com a sua trajetória e a continuidade de sua tradição sob o 

prisma dos conflitos socioambientais. Surge novamente algo de interessante quando 

percebemos a relação das transformações ocorridas com o sentido que as narrativas 

expressam na sua correspondência com a dimensão do tempo vivido. E como uma se insere 

na outra, lhe dando um novo sentido de acordo com o contexto compartilhado, enunciados 

tanto na ação quanto na narrativa modificando progressivamente os padrões de formação da 

memória como parte fundamental da constituição da comunidade de pescadores. 

 Jairo Augusto assim se apresenta: 

-“Meu nome é Jairo Augusto da Silva sou pescador artesanal, sou tradicional da praia de 

Itaipu. Família tradicional. E hoje eu ocupo o cargo de conselheiro da reserva extrativista, foi 

implantada em 2013 pelo Estado em função de proteger o recurso natural e a cultura. A 

cultura e a tradicionalidade do pescador. E no momento a gente está/ devidos os conflitos 

socioambientais ocorridos no nosso território pesqueiro nós pleiteamos a reserva extrativista 

em função de proteger, como eu falei, e amenizar os conflitos aqui existentes. Porque desde a 

década de sessenta a gente começou a conflitar com a empresa imobiliária o empreendimento 

imobiliário e com a produção do petróleo brasileiro, e a pesca industrial e todo o crescimento 

de grande impacto. Nós fomos muito oprimidos por essas questões que eu citei. E a gente 

analisou que a reserva extrativista marinha seria uma forma que abrange mais a pesca 

artesanal com seus direitos socioambientais que a gente tanto necessita. Que é a proteção do 

recurso natural e a manutenção da cultura e do modo de vida e a questão fundiária, e a 

organização fundiária dessa comunidade pesqueira”.  
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Jairo faz parte da mesma geração que Robson Dutra e assim como ele ao narrar se situa 

em meio às suas tradições associando o seu posicionamento sua identidade coletiva como 

pescador artesanal e tradicional. Existe aí então a possibilidade de identificar a perspectiva 

que assumem sobre nas relações do cotidiano. Um cotidiano que encontra novos contornos. A 

sua vivência enquanto sujeito, parte das referências significativas para ações estabelecidas 

pela comunidade. Mas esse circuito de informações compartilhado pela tradição parece não 

oferecer meios suficientes para explicar o sentido das transformações que passaram a ocorrer 

nas últimas três décadas. Legitimava o seu posicionamento de um modo específico enquanto 

membro da comunidade de pescadores, no momento em que sua postura representava não só a 

si enquanto parte daquela tradição, mas a uma trajetória que se confundia com a da categoria 

de pescadores artesanais de um modo mais abrangente. Onde o aspecto de liderança excedia 

os limites físicos da sua comunidade.  

Crítico das transformações, ele articula junto a elas uma relação com os elementos da 

sua tradição para se situar e justificar sua perspectiva, associando uma causalidade com o 

desenvolvimento urbano da região representado pela especulação imobiliária, e disputas pelos 

recursos naturais, onde a preservação dos mesmos se alinha a preservação da sua cultura. 

Diante disso poderíamos considerar que seu posicionamento expressa uma forma específica 

de ler a natureza e como o tempo se expressa? De outro modo, quais as relações entre esses 

elementos naturais e a sua cultura permitem compreender o sentido que atribuem à sua 

própria história?  De certo, essas questões excedem os limites dessa breve exposição. Contudo 

é possível apresentar algumas considerações preliminares que se direcionam a forma como 

Jairo visualiza garantir a continuidade da “cultura e a tradicionalidade do pescador”, como 

parte de demandas socioambientais. É possível, se seguirmos refletindo de acordo com as 

considerações até aqui colocadas, cogitar uma correspondência da aceleração do seu cotidiano 

a uma institucionalização dessas relações tradicionais com a natureza? E novamente o que 

isso revela sobre a contemporaneidade e o processo de globalização?  

 

Considerações finais 

O marco inicial apresentado pelos pescadores permitiu considerar diversas dimensões 

do cotidiano da comunidade de Itaipu, da sua tradição de pesca de arrasto, a relação dos 

pescadores entre si e com a natureza. Também foi possível dimensionar os impactos causados 

pelo progresso e modernização regional com as obras da Veplan. Para esses pescadores três 

momentos parecem marcar o início das transformações: 1) A chegada da Veplan, às vezes 

descrita como a “especulação imobiliária” ou o “progresso”. 2) A saída das famílias dos 
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pescadores da beira da praia. 3) A divisão de Itaipu e a criação de Camboinhas com a abertura 

do canal que passou a ser conhecido como Canal da Vergonha. A postura assumida pelos 

membros dessa comunidade fez permanecer a percepção de Itaipu como “uma praia só” 

sintetizada na expressão de Robson Dutra ao dizer: “quando a gente fala que Itaipu é uma 

praia só a gente conhece e reconhece Itaipu como uma coisa só”.  

Com a construção dos acervos de entrevistas, participação efetiva do campo 

etnográfico, e as demais fontes contextualizou-se os desdobramentos das transformações 

dentro da tradição da comunidade e da sua percepção do tempo. A partir da análise desses 

documentos foi possível estabelecer um plano de compreensão onde sentidos da experiência 

no presente expressavam, para os pescadores, as dinâmicas estabelecidas nas ações e relações 

cotidianas, ressignificando historicamente o modo de pensar sobre o passado nas articulações 

possíveis entre a identidade social da comunidade de Itaipu e a sua leitura da natureza local.   

Assim tal reflexão nos alinha as considerações de Alessandro Portelli acerca das fontes 

orais e a memória em A filosofia e os fatos.  Para o autor os elementos da pesquisa histórica 

são conduzidos sobre um campo de possibilidades expressivas em que representações e 

horizontes de mundo temporalmente vividos fornecem acesso aos elementos subjetivos que se 

constituem nas perspectivas do presente e as suas relações com o passado, sendo sintetizada 

no seguinte trecho: 

 

A história oral e as memórias, pois, não nos oferecem um esquema de 

experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, 

reais ou imaginárias. A dificuldade para organizar estas possibilidades em 

esquemas compreensíveis e rigorosos indica que, a todo momento, na mente 

das pessoas se apresentam diferentes destinos possíveis. Qualquer sujeito 

percebe estas possibilidades à sua maneira, e se orienta de modo diferente 

em relação a elas. […] É uma representação do real mais difícil de gerir, 

porém parece-me ainda muito mais coerente, não só com o reconhecimento 

da subjetividade, mas também com a realidade objetiva dos fatos.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 PORTELLI. Alessandro. A filosofia e os fatos. Tempo, Rio de Janeiro, 1996, p. 72. 
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Fotografia 1: Pescadores em Itaipu 

Fonte: Juliana Reis (2017) 

  

 

Essa imagem é fragmento da vida dos pescadores de Itaipu. Junto a eles me encontro 

nos afazeres e ensinamentos da pesca. Minha primeira intenção ao expor este cenário é revelar 

ao leitor o plano em que as amizades na beira do mar possibilitaram também constituir aquilo 

que a literatura antropológica clássica delimitou como trabalho de campo A segunda intenção 

se reduz ao final da leitura, momento em que o estranhamento e a proximidade se tornam cada 

vez mais agudos, e o seu preenchimento, em linguagem fenomenológica17, se realiza em ato, 

no visar o mundo da vida. Neste mundo está ao longo da curva da praia em primeiro plano a 

figuras alinhadas de Robinho, Nem Cilei e Eu. E logo surgem na areia Maurinho, 

Guilherminho, Lungae adiante deles a pescaria de Lula.  Ao fundo contrasta com o alvorecer 

do dia as luzes artificiais dos prédios na orla de Camboinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 CASTILHO. Fausto. Husserl e a via redutiva da pergunta-recorrente que parte da Lebenswelt. Campinas, 

2015. 
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A fênix vs. o basilisco, “bem” vs. “mal”:  

dos bestiários à Harry Potter 

 

Dandriel Henrique da Silva Borges18 

 

Resumo: Partindo de discussões recentes sobre História Pública, esse artigo visa analisar a 

reapropriação feita no século XXI de figuras míticas (a fênix e o basilisco) cujas narrativas 

moralizantes possuíram todo um conjunto de significações sociais e culturais no final da Idade 

Média. Para isso servirão de fontes: bestiários latinos datados dentre os séculos XII e XIII, 

traduções para o inglês dos mesmos e o filme Harry Potter e a Câmara Secreta (2002).  

 

Palavras-chave: História pública, Harry Potter, Bestiários, Fênix, Basilisco. 

 

Introdução 

Esse artigo surge de pesquisas realizadas para a elaboração dos trabalhos finais das 

disciplinas da História da Idade Média II19 e de História Pública da Idade Média20, 

ministradas no curso de graduação em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), respectivamente, nos semestres letivos de 2018.2 e 2019.1, pelo Professor Doutor 

Gabriel de Carvalho Godoy Castanho. 

Como Liddington nos demonstra em seu clássico artigo O que é história pública?21 a 

mesma é um campo de difícil definição que fora reapropriado de diferentes formas em 

distintos territórios e tempos. No Brasil, como trouxe Ferreira,22 esse ramo da história 

começou a ganhar mais protagonismo na última década, não só com o surgimento de eventos 

protagonizados por esse campo especificamente, mas também pelo crescimento de trabalhos 

sobre história pública em eventos de diferentes enfoques historiográficos.23 

 
18 Graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: 

dandriel.henrique@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8508-7114. 
19 BORGES, Dandriel. Harry Potter e Bestiários: A fênix enquanto representação do “Salvador”. Não publicado. 
20 BORGES, Dandriel. O basilisco medieval em Harry Potter: História Pública, Bestiários e Cinema. Não 

publicado. 
21 LIDDINGTON, Jill. O que é história pública? In: ALMEIDA, Juniele R. de; ROVAI, Marta G. de O. (Org.). 

Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011, p. 33-42. 
22 FERREIRA, Rodrigo de Almeida. Qual a relação entre a história pública e o ensino de História? In: 

BORGES, Viviane Trindade; MAUAD, Ana Maria; SANTHIAGO, Ricardo. Que história pública queremos? 

São Paulo: Letra e Voz, 2018, p. 30. 
23 A exemplo do simpósio temático onde esse trabalho fora originalmente apresentado: “Cinema, História 

pública e imagens: narrativas e construções de poder nas fontes historiográficas”, parte do II Encontro 
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A história pública tem como uma de suas características ser produzida não só por 

historiadores,24 mas também por outros profissionais, quer o façam intencionalmente ou não. 

Santiago Júnior, abordando a sétima arte, nos ajuda a compreender isso. Ele defende que 

mesmo quando as narrativas não possuem uma considerável fidedignidade historiográfica, 

aspectos do passado encontram-se presente nelas de alguma forma.25 

Partindo dessa contextualização, esse artigo pretende abordar a relação entre o modo 

como duas bestas fantásticas, a fênix e o basilisco, eram compreendidas pelo imaginário do 

final da Idade Média e de que modo o processo que chamamos de História Pública 

reapropriou-se das significações das narrativas desses seres na contemporaneidade, através do 

cinema. 

 

Fontes e metodologia 

Enquanto fontes do imaginário dessas bestas serão utilizados três bestiários, manuais 

escritos e ilustrados que abordavam desde animais e bestas, até plantas e minerais, com um 

frequente tom moralizante cristão. O primeiro, sob código de registro MS. Bodley 764, é parte 

do acervo da Bodleian Library da University of Oxford, localizada em Oxford, na Inglaterra, 

Reino Unido.26 O segundo, popularmente conhecido como Aberdeen Bestiary, encontra-se 

sob código registro Univ. Lib. MS 24, sendo parte do acervo da Aberdeen University Library 

da University of Aberdeen, localizada em Aberdeen, na Escócia, Reino Unido.27 O terceiro é o 

Book of Beasts: Being a Translation from a Latin Bestiary of the Twelfth Century, uma edição 

contemporânea de T. H. White, a qual é apresentada como uma tradução (para o inglês) de um 

bestiário latino do século XII.28 No caso específico do último, suas ilustrações são cópias 

esquemáticas das originais, as quais por mais que fidedignas que possam ser, não devem ser 

consideradas reproduções perfeitas. Assim sendo, embora os escritos das três fontes sejam 

 
Fluminense de Teoria da História e Historiografia, realizado no Instituto de História da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro entre os dias 20 e 22 de agosto de 2019. 
24 LIDDINGTON, Jill. O que é história pública? In: ALMEIDA, Juniele R. de; ROVAI, Marta G. de O. (Org.). 

Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011, p. 33-42. 
25 SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das C. F. Fragmentos patrimoniais do passado: O campo cinematográfico 

apropriando-se da história pública. In: ALMEIDA, Juniele Rabêlo; MENESES, Sônia. (Org.). História pública 

em debate: Patrimônio, educação e mediações do passado. São Paulo: Letra e Voz, 2018, p. 52. 
26 ANÔNIMO. Bodleian Library, MS. Bodley 764. Disponível em: 

https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/manuscript_1750. Acessado em 20/07/2019.  
27 ANÔNIMO. Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24. Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; 

McLAREN, Colin. 2015. Disponível em: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019.  
28 WHITE, T. H. Tradução (para o inglês), Edição e Notas. Book of Beasts: Being a Translation from a Latin 

Bestiary of the Twelfth Century. Madison: Parallel Press, 1960. Disponível em: 

https://uwdc.library.wisc.edu/collections/histscitech/bestiary/. Acessado em 20/07/2019. 
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analisados, quando forem comentadas as ilustrações, serão apenas dos dois primeiros 

bestiários.  

Todas as fontes já citadas são datadas próximas, entre o séc. XII-XIII e encontram-se 

disponíveis gratuitamente para a consulta online. Vale especificar que a própria University of 

Aberdeen disponibiliza em site institucional a tradução (para o inglês), com comentários, das 

páginas de seu bestiário. No caso do MS. Bodley 764, como só há no site de sua universidade 

as páginas originais, será também consultada a tradução de seu texto para o inglês realizada 

por Richard Barber em seu Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, 

Oxford M.S. Bodley 764, publicado originalmente em 1992.29 

Buscando contemplar como as representações e narrativas da fênix e do basilisco foram 

reapropriadas pela contemporaneidade serão estudadas cenas do filme Harry Potter e a 

Câmara Secreta,30 lançado em 2002, segundo filme da saga cinematográfica de amplo 

sucesso comercial,31 Harry Potter, iniciada em 2001 com Harry Potter e Pedra Filosofal e 

finalizada em 2011 com Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2. 

A pesquisa realizada buscara encontrar paralelos entre o papel que as narrativas 

fantásticas presentes nesses bestiários do final da Idade Média exerciam perante o imaginário 

de sua época e o modo como o processo da história pública reapropriou-se e construiu as 

representações contemporâneas dessas bestas nas telas do cinema no início do século XXI. 

 

A fênix nos bestiários 

Durante a Idade Média as alusões mais frequentes a fênix encontravam-se nas narrativas 

dos bestiários.32 Avaliando a influência das igrejas cristãs, que até o século XI monopolizaram 

a escrita33 e, consequentemente, a reprodução de diversos livros e manuais, não é surpresa o 

tom moralizante perpetuado pelos bestiários analisados. O mesmo se faz presente não só nas 

narrativas sobre a história da fênix, mas também dos demais seres por eles apresentados 

(inclusive o basilisco, como veremos mais adiante).  

 
29 BARBER, Richard.  Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford MS Bodley 764. 

Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd., 1999. 
30 HARRY Potter e a Câmara Secreta. Direção por Chris Columbus. Produção por David Heyman. Alemanha-

Reino Unido-Estados Unidos: Warner Bros. Productions Ltd., 2002. 
31 MEYER, Katie. Harry Potter's $25 Billion Magic Spell. Time, online, 6 abr. 2016. Disponível em: 

http://time.com/money/4279432/billion-dollar-spell-harry-potter/. Acessado em 20/07/2019; RAPP, Nicolas; 

THAKKER Krishna. Harry Potter at 20: Billions in Box Office Revenue, Millions of Books Sold. Fortune, 

online, 26 jun. 2017. Disponível em: http://fortune.com/2017/06/26/harry-potter-20th-anniversary/. Acessado em 

10/11/2018. 
32 HILL, John S. The Phoenix. Religion & Literature, Indiana, 1984, p. 63. 
33 BASCHET, Jeromê. A civilização feudal: Do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006, 

p.18. 
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Essa influência cristã contribuiu para a mudança de aspectos da lenda dessa ave, tal qual 

fora abordada em sua primeira versão conhecida feita pelo poeta grego da antiguidade 

Heródoto,34 que vivera no século V antes da Era Comum. Nessa primeira versão a fênix é 

comparada em tamanho e formato a uma águia e descrita como possuidora de plumas que 

mesclavam o dourado e o vermelho. Essa ave da antiguidade, praticava uma espécie de 

“ritual”: a cada 500 anos, quando aquele que é descrito como seu pai morre, ela moldaria em 

mirra um pesado ovo, dentro do qual levaria o corpo do mesmo até a cidade de Heliópolis, 

onde ficaria o templo egípcio do Sol. Já no início da Era Comum temos no Phsysiologus, no 

qual, embora sejam mantidos traços da narrativa de Heródoto, já são notados aspectos que vão 

contribuindo cada vez mais para o estabelecimento de paralelos entre a ave e a figura de 

Cristo. A exemplo da ressureição plena, física, da ave três dias após a sua morte (após colocar 

fogo em si mesma, num altar por ela construído).35 Embora escrita na antiguidade essa obra 

teve grande influência do imaginário do medievo e também nas obras escritas nesse período,36 

como os bestiários usados nessa pesquisa. 

No decorrer da Idade Média ocorre cada vez mais comumente o estabelecimento de 

paralelos aproveitando-se das narrativas míticas mescladas à história natural, presentes nos 

bestiários, com aspectos do cristianismo. Valendo-se da influência que essas lendas tinham no 

imaginário popular do medievo buscava-se tornar as doutrinas do cristianismo mais tangíveis 

para as massas de fiéis.37 

Como já explicitado, com o decorrer dos séculos, desde sua origem na antiguidade até o 

avançar da Idade Média, diferentes versões da narrativa da fênix foram elaboradas. Os 

bestiários analisados38 para essa pesquisa ajudam a visualizar que, mesmo com divergências 

pontuais, após o começo da influência cristã sobre a ave perdurava-se como ponto central de 

sua narrativa a ideia da morte da fênix e sua consequente ressurreição plena, física, em 

 
34 HERÓDOTO. Histories, v.2. Tradução: GODLEY, A. D. Edição: GOOLD, G. P. Cambridge-Massachusetts-

London: Havard University Press-William Heinemann LTD, 1975, p. 359-361. 
35 Diferentes versões sobre o Physiologus foram feitas. A que fora acessada para essa análise foi: ANÔNIMO. 

Physiologus: A Medieval Book of Nature Lore. Tradução (para o inglês): CURLEY, Michael J. Chicago-

Londres: University of Chicago Press, 2009.  
36 MERNIER, Guy R. The Phoenix: Its Natures and Its Place in the Tradition of the Physiologus. In: CLARK, 

Willene B.; McMUNN, Meradith T. (Ed.). Beasts and Birds of the Middle Ages. The Bestiary and Its Legacy. 

Philadelphia: University of Pennsyvania Press, 1989, p. 70. 
37 JONES, Valerie. The Phoenix and the Ressurrection. In: HASSIG, Debra (Ed). The Mark of the Beast: The 

Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature. New York-London: Garland Publishing, Inc., 1999, p. 100-102. 
38 ANÔNIMO. Bodleian Library, MS. Bodley 764. Fólios 70R-71R. Disponível em: 

https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/manuscript_1750. Acessado em 20/07/2019; ANÔNIMO. Aberdeen 

University Library, Univ. Lib. MS 24. Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; McLAREN, Colin. 2015. 

Fólios 55R-56V. Disponível em: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019; WHITE, T. H. 

Tradução (para o inglês), Edição e Notas. Book of Beasts: Being a Translation from a Latin Bestiary of the 

Twelfth Century. Madison: Parallel Press, 1960, p.125-128. Disponível em: 

https://uwdc.library.wisc.edu/collections/histscitech/bestiary/. Acessado em 20/07/2019.  
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carne.39 Em épocas que diferentes vertentes cristãs discordavam quanto à ressurreição de 

Jesus Cristo ser carnal ou não, essas narrativas serviram inclusive de instrumento para a 

propagação (e argumento a favor) das ideias dos primeiros.40 Jones defende que o mito da 

fênix, para além símbolo da ressurreição de Cristo, poderia ser também encarado como um 

símbolo da ressurreição da própria humanidade no fim dos tempos.41 

A narrativa moralizante da fênix nos bestiários contribuiu para uma associação cada vez 

maior entre a figura de Cristo e a da ave. A ideia de salvação também vai se construindo nesse 

contexto. A mesma é alcançada através na crença na “verdade”, aqui entendida enquanto o 

que era defendido pelas doutrinas cristãs da época.  Tanto a narrativa da fênix quanto a de 

Jesus Cristo direcionariam os fiéis a encontrar “a verdade”, o tal caminho da fé, que lhes 

guiaria à salvação. 

 

O basilisco nos bestiários 

Possuidor de uma bibliografia sobre si bem mais escassa do que a fênix, a figura 

mitológica do basilisco é facilmente antagônico à ave vista anteriormente. Seu nome em 

grego, regulus, significa “pequeno rei”, por ser considerado o “rei das coisas rastejantes”.42 

Tendo em vista a já mencionada influência cristã sobre os bestiários e o fato de tais doutrinas 

historicamente contribuírem para a construção da associação entre seres rastejantes e o 

pecado, torna-se previsível que as descrições sobre essa besta não seriam positivas. 

Assim como a fênix, as narrativas sobre o basilisco também sofreram alterações. 

Nicandro de Cólofon (séc. II A.E.C.),43 em sua obra Theriaca, narra a criatura como um 

pequeno ser de 9 centímetros, possuidor de um veneno que mataria qualquer um ao menor 

contato.44 A versão mais popular do mito na Idade Média é a de Isidoro de Sevilha (560 – 636 

 
39 HILL, John S. The Phoenix. Religion & Literature, Indiana, 1984, p.63; MERNIER, Guy R. The Phoenix: Its 

Natures and Its Place in the Tradition of the Physiologus. In: CLARK, Willene B.; McMUNN, Meradith T. 

(Ed.). Beasts and Birds of the Middle Ages.The Bestiary and Its Legacy. Philadelphia: University of 

Pennsyvania Press, 1989, p.71-77; JONES, Valerie. The Phoenix and the Ressurrection. In: HASSIG, Debra 

(Ed). The Mark of the Beast: The Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature. New York-London: Garland 

Publishing, Inc., 1999, p. 102-104. 
40 HASSIG, Debra. Medieval Bestiaries: Text, Image, Ideology. Cambridge-New York-Oakleigh: Cambridge 

University Press, 1995, p. 80. 
41 JONES, Valerie. The Phoenix and the Ressurrection. In: HASSIG, Debra (Ed). The Mark of the Beast: The 

Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature. New York-London: Garland Publishing, Inc., 1999, p. 102-108. 
42 ANÔNIMO. Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24. Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; 

McLAREN, Colin. 2015. Disponível em: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019. Fólio 

66R; BARBER, Richard.  Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford MS Bodley 764. 

Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd., 1999, p. 184.  
43 Antes Era Comum ou A.E.C. é cronologicamente equivalente à Antes de Cristo ou A.C. 
44 ALEXANDER, R. The Evolution of the Basilisk. Greece & Rome. Cambridge, 1963, p. 170. 
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E.C.)45 em Etymologiae. A mesma influenciara, principalmente, escritos feitos entre os 

séculos IX à XV E.C.,46 tais quais os bestiários que servem de fonte para esse artigo. Em sua 

obra o autor já descreve todo um conjunto de características que se mantêm presentes nos 

basiliscos narrados pelos bestiários analisados, como: Matar através do olhar, pelo odor, pelo 

sibilo, assim como ser derrotado por doninhas, queimar outros com a respiração e ter um 

pequeno porte, dentre outras.47 

Ao fazerem menções a um Deus único (cristão), os bestiários analisados trazem que o 

“Criador” sempre ao gerar criaturas maléficas como o basilisco também criaria alguma forma 

de vencer tal ameaça, algo capaz de “conquistá-lo”.48 Sendo esse ser, no caso do basilisco, a 

doninha.49 

Para além da doninha, em um dos bestiários analisados o caráter moralizante da 

narrativa do basilisco fica mais evidente. No bestiário sob código de registro MS. Bodley 764, 

aparece outra possibilidade de “conquistar” a besta. Especificamente em seus escritos é 

explorado esse monstro enquanto um ser particularmente perigoso para aquele que fugissem 

do caminho que era direcionado pela doutrina cristã de então. Os que não aceitassem “a 

verdade”, ou seja, pecadores, seriam mortos pela criatura que é associada diretamente a figura 

do Diabo. Ainda assim, um verdadeiro fiel, um “soldado de Cristo”, teria então o poder 

necessário para derrotar o “mal”.50 

Mais uma vez, através do paralelo que se aproveita da dualidade entre 

animalidade/humanidade e da oposição entre profano/sagrado, ocorria a apropriação de textos 

de fantasia presentes no bestiários enquanto instrumentos que o clero medieval usava para 

reforçar e propagar os ideais das doutrinas cristãs da época, servindo como instrumento de 

conversão ou prova dos poderes da figura de Cristo perante a população laica.51 

 

As representações da fênix 

 
45 Era Comum ou E.C. é cronologicamente equivalente à Depois de Cristo ou D.C. 
46 ALEXANDER, R. The Evolution of the Basilisk. Greece & Rome. Cambridge, 1963, p. 170-175. 
47 ISIDORO. The Etymologies of Isidore of Seville. Tradução (para o inglês): BARNEY, S. A.; et. al. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006, p. 255. 
48 ANÔNIMO. Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24. Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; 

McLAREN, Colin. 2015. Disponível em: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019. Fólio 

66V; BARBER, Richard.  Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford MS Bodley 764. 

Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd., 1999, p. 184. 
49 Como ilustrado na imagem presente em: ANÔNIMO. Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24. 

Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; McLAREN, Colin. 2015. Disponível em: 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019. Fólio 66R. 
50 BARBER, Richard.  Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford MS Bodley 764. 

Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd., 1999, p. 185. 
51 SYME, Alison. Taboos and the Holy in Bodley 764.  In: HASSIG, Debra (Ed). The Mark of the Beast. The. 

Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature. New York-London: Garland Publishing, Inc., 1999, p. 163, 174. 
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Essa subdivisão do artigo e a seguinte (sobre o basilisco) serão voltadas para a análise 

das representações visuais das bestas. Serão analisadas suas representações no filme Harry 

Potter e a Câmara Secreta (2002), além de iluminuras do Aberdeen Bestiary e do MS. Bodley 

764. 

As ilustrações da fênix no Aberdeen Bestiary52  retratam uma ave cujo o corpo todo, não 

só as penas, apresentam um tom que pode ser interpretado como um alaranjado ou um 

dourado. O formato da ave não apresenta grandes divergências das demais aves ilustradas 

nesses bestiários. É nessa fonte que temos uma das iluminuras que melhor ilustram a 

associação da fênix à Cristo. No fólio 55V53 ela aparece com asas abertas, cauda estendida em 

direção ao chão, dorso direcionado para frente e a cabeça estendida para cima, numa 

referência à crucificação de Cristo. 

A única iluminura da fênix presente no MS. Bodley 764, no fólio 70V54 é a mesma 

retratada no fólio 56R55 do Aberdeen Bestiary. Pesquisas iniciais em bestiários para além dos 

aqui mencionados ajudam a compreender que essa é uma das representações mais comuns da 

ave em bestiários do final da Idade Média. Segundo os comentários disponibilizados pela 

própria University of Aberdeen56, essa representação pode ilustrar duas situações diferentes: A 

fênix renascendo de suas próprias cinzas ou a ave virando seu rosto para o sol, batendo asas e 

incinerando-se. 

Em Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) é apresentada a fênix de nome Fawkes. A 

ave destoa de um tom púrpura descrito nos bestiários, apresentando cores muito mais 

associáveis ao, no filme, rápido ritual de incineração e ressurreição física dela. O púrpura não 

tem na contemporaneidade a importante significação que já possuíra no passado.57 A escolha 

de cores tomou como referência as cores do fogo de seu ritual de morte e ressurreição pelo 

qual, mesmo na atualidade, a fênix segue sendo relembrada. Vale mencionar que a ave 

 
52 ANÔNIMO. Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24. Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; 

McLAREN, Colin. 2015. Disponível em: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019. Fólio 

55R-56R. 
53 Disponível para visualização através do link: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f55v. Acessado em 

20/07/2019. 
54 Disponível para visualização através do link: 

https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/Discover/Search/#/?p=c+0,t+,rsrs+0,rsps+10,fa+,so+ox%3Asort%5Easc,

scids+,pid+ecf96804-a514-4adc-8779-2dbc4e4b2f1e,vi+0f7fc8ff-7493-4101-a292-49da644b6a13. Acessado em 

20/07/2019. 
55 Disponível para visualização através do link: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f56r. Acessado em 

20/07/2019. 
56 ANÔNIMO. Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24. Tradução (para o inglês): GAULD, Morton; 

McLAREN, Colin. 2015. Disponível em: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/. Acessado em 20/07/2019. Fólio 

56R. 
57 GAGE, John. Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkley-Los Angeles: 

University of California Press, 1999, p. 21. 
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ganhou características, sem base nas fontes, que lhe seriam úteis no desenvolver de uma 

narrativa heroica, como lágrimas que curam e uma força descomunal, que contribuiriam para 

seu papel salvador na obra. 

 

As representações do basiliscos 

Tanto o Aberdeen Bestiary quanto o MS. Bodley 764 apresentam uma única ilustração, 

cada um, do basilisco. No fólio 66R58 do Aberdeen Bestiary temos uma iluminura 

representando a “conquista” do basilisco por uma doninha. Nessa imagem o basilisco é 

retratado com o corpo quase inteiro de uma ave (com uma crista de galo na cabeça), 

possuindo o rabo de uma cobra. No fólio 93V59 do MS. Bodley 764 a besta é retratada com 

listras brancas no corpo.60 Nessa iluminura ajuda a ilustrar a descrição do basilisco enquanto 

“rei das coisas rastejantes”. De corpo bastante parecido com a imagem do Aberdeen Bestiary, 

aqui a ave não possui um bico, mas sim um rosto alongado como de uma cobra tal qual as que 

também aparecem retratadas. Aliás, as mencionadas cobras aparecem abaixo de um elevado 

basilisco cuja cabeça é coberta por uma crista cujo formato lembra o de uma coroa (ou quiçá, 

seja uma coroa em sua cabeça). 

O basilisco já é representado possuindo uma aparência completamente diferente no 

filme. Muitos metros além do meio metro descrito nos bestiários, de fato muitos metros maior 

do que qualquer humanos com o qual dividiu cena, a besta é retratada enquanto uma cobra 

gigante, de pele escura e protuberâncias ósseas na cabeça, o que é o mais próximo do que 

poderia ser associado a uma “realeza” do monstro perante os “seres rastejantes”. Para além do 

ganho no tamanho, o monstro perde aptidões descritas nos bestiários, como queimar com a 

respiração e matar com o sibilo e o odor. 

 

O “bem” vs. O “mal” 

Na saga Harry Potter (2001-2011) temos um confronto bastante polarizado: De um lado 

há Harry Potter, o protagonista e “herói” da saga que leva seu nome, representando o “bem”, é 

 
58 Disponível para visualização através do link: https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f66r. Acessado em 

20/07/2019. 
59 Disponível para visualização através do link: 

https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/Discover/Search/#/?p=c+0,t+,rsrs+0,rsps+10,fa+,so+ox%3Asort%5Easc,

scids+,pid+e6ad6426-6ff5-4c33-a078-ca518b36ca49,vi+70725710-850f-42ad-bcc6-b78c2f99a390. Acessado em 

20/07/2019. 
60 Curiosamente, listras brancas aparecem descritas no Aberdeen Bestiary, enquanto no MS. Bodley 764 são 

mencionadas manchas, não listras, brancas. 



 

  

29 

ele que enfrenta o “mal”. É também Harry o chamado “escolhido”, segundo profecia61, 

responsável por derrotar, as forças das trevas que assolam a realidade na qual se passa a 

franquia. Do outro lado há Tom Riddle ou Voldemort, chamado por seus seguidos de “Lorde 

das trevas”. Sendo o antagonista e principal “vilão” da saga, representa o “mal”. É a crescente 

fonte de maldades que ascendem nos locais onde o filme aborda. Ele só poderia ser 

completamente derrotado pelo “escolhido”.62 

 O conflito final do filme analisado, Harry Potter e a Câmara Secreta (2002), acontece 

numa câmara subterrânea (que dá nome ao filme). As memórias de Tom Riddle/Voldemort 

foram responsáveis por raptar e quase matar a irmã de um dos melhores amigos de Harry. No 

decorrer do filme o basilisco fora sendo controlado pelo antagonista buscando atacar63 aqueles 

vistos por ele enquanto indignos de estudarem na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, 

onde se passa o filme.  

No confronto em si o “Lorde das trevas”, o “mal”, convoca o basilisco objetivando que 

ele matasse o protagonista, o “bem”. Harry em situação desfavorável perante um monstro 

gigante e mortífero (que é o basilisco do filme) é auxiliado pela fênix. Fawkes, a fênix 

presente no filme, é a ave de estimação de Albus Dumbledore, Diretor da mencionada escola 

de magia. A ave surge do nada, quando o protagonista mais precisa de ajuda, e enfrenta o 

basilisco, sendo responsável por acabar com sua principal habilidade mortífera, o olhar, ao 

cegar a besta. É ela ainda responsável por trazer o chapéu de onde Harry tira a espada a qual 

usa para matar a besta e, mesmo depois, chora perante a ferida mortal dele, o livrando do que 

parecia ser a morte certa.64 

A fênix é utilizada no filme enquanto um elemento essencial, que traz a salvação à 

Harry, salvando sua vida e fornecendo as condições para vencer o “mal”. Enquanto o 

basilisco é um mero instrumento do “Lorde das trevas”, maligno e poderoso, mas derrotado, 

assim como as memórias de seu próprio mestre, pelas forças do “bem”. 

 

 

 
61 Como é melhor explicado no decorrer da saga, em especial no quinto filme: HARRY Potter e a Ordem da 

Fênix. Direção por Mike Newell. Produção por David Heyman. Reino Unido-Estados Unidos: Warner Bros. 

Productions Ltd., 2007. 
62 O que acontece em definitivo no oitavo e último filme da saga: HARRY Potter e as Relíquias da Morte: Parte 

2. Direção por David Yates. Produção por David Heyman e David Barron e J.K. Rowling. Reino Unido-Estados 

Unidos: Heyday Films, 2011. 
63 Numa clara adaptação de sua mais recorrente habilidade (o olhar que mata), no filme o olhar “indireto”, como 

visto através de espelhos, poças d’água, câmeras fotográficas ou refletido em um espelho teriam o poder de 

“petrificar” suas vítimas. 
64 Vale especificar que “lágrimas que curam” não são habilidades de fênix encontradas em bestiários, aqui foram 

incluídas enquanto recursos narrativos. 
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Considerações finais 

As considerações finais serão divididas em dois tópicos, os quais acabam se 

alimentando: 

1) Para além da intencionalidade, aspectos dos simbolismos das criaturas são 

mantidos: Os pontos principais dos discursos moralizantes cristãos presentes nos bestiários do 

final do medievo são mantidos. Não se pretende que Tom Riddle/ Voldemort seja associado 

ao Diabo em si, muito menos que Harry seja ligado a Cristo, ainda sim essas figuras 

preservam nos filmes a dualidade “mal” vs.” bem”. Como consequência enquanto o basilisco 

surge como uma representação e um instrumento do “mal”, a fênix tem o papel de um 

intermediário perante o qual o protagonista é auxiliado a conseguir a salvação e derrotar o 

citado “mal”. 

2) Se aspectos históricos, como já dito, intencionalmente ou não, são mantidos, abre-se 

todo um leque de possibilidades: Tanto os bestiários quanto o próprio filme mencionado (e 

diversos outros mais) seriam materiais ou propriamente fontes utilizáveis para múltiplas 

funções. Os bestiários ajudam a interpretar a mentalidade das populações do medievo, suas 

“ideias e medos”.65.O discurso moralizante ilustra facilmente as influências do cristianismo 

sobre a mentalidade da época. 

O filme contribui para expandir as possibilidades didáticas de exploração dessas outras 

fontes. E por que não? Enquanto um instrumento que mais facilmente despertaria o interesse 

das pessoas, inclusive para além dos muros da academia, sobre elementos como os narrados 

pelos bestiários.  

A História Pública, mesmo que ainda recente no Brasil, demonstra-se como uma 

possibilidade de metodologia de pesquisa e de utilização didática a ser melhor explorada em 

trabalhos futuros. A de se aprofundar como melhor trabalhar a História Pública enquanto um 

instrumento de auxílio ao trabalho historiográfico, seja na academia ou enquanto recurso 

didática para as salas de aula. 

 

 

 

 

 

 
 

65 SYME, Alison. Taboos and the Holy in Bodley 764.  In: HASSIG, Debra (Ed). The Mark of the Beast. The 

Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature. New York-London: Garland Publishing, Inc., 1999, p. 174. 
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Fontes digitais e os estudos históricos: novas perspectivas para a 

história do livro e da leitura 

 

Danielle Christine Othon Lacerda66 

 

 

Resumo: 

Este trabalho pretende refletir sobre o uso de fontes digitais na pesquisa histórica, 

especificamente nos trabalhos voltados para o campo da História do Livro e da Leitura e a 

necessária busca por novas abordagens teórico-metodológica que auxiliem na construção de 

novas categorias de análise e métodos mais adequados no manejo deste tipo de fonte. Neste 

sentido, tentamos compreender as dimensões das fontes digitais para a historiografia, suas 

potencialidades e limites.   

Palavras-chave: História cultural, Metodologia, Historiografia, Fontes digitais  

 

  

Introdução 

 

A atividade historiográfica atual tem se deparado com uma nova onda de renovação 

em sua prática, se considerarmos como marco as reflexões sobre o conhecimento histórico 

que permeou as décadas de 70 e 80, em decorrência do distanciamento eletivo da História 

Social e Econômica em séries estatísticas, na ênfase do repetitivo e de suas regularidades, 

com vistas a generalizações. A reação tomada a partir de uma reflexão crítica sobre a 

abordagem macrossocial que deixava tudo aquilo relativo à experiência do social, 

comportamentos e práticas e à constituição de identidades.67 

O maior revés a este tipo de produção historiográfica esteve presente entre os micro-

historiadores que traziam para a superfície o individual e o singular para constituir um novo 

modo de fazer história social. O recurso da redução de escala interpõe a um movimento 

dinâmico à perspectiva macro, ao privilegiar as estratégias individuais e de grupos nas 

relações de poder e na multiplicidade de espaços dos quais o indivíduo participa.  

 
66Doutoranda em História Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada (PPGHC) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista Capes. 
67 RAVEL, Jacques (org.). Jogos de Escala: a experiência da microanálise. Tradução Dora Rocha. Rio de 

Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 



 

  

32 

Por outro lado, não quer dizer que os recursos das análises quantitativas tenham 

deixado de fazer sentido, longe disto, a reflexão crítica permitiu o alargamento da faixa de 

observação do historiador, assim como a introdução de novas tipologias de fontes para a 

reconstituição do passado. Ao incluir novas categorias documentais, os historiadores 

perceberam a necessidade de encontrar novos caminhos metodológicos para lidar com um 

conjunto documental diverso.  

Esta reflexão epistemológica tem ultrapassado as fronteiras entre as ciências humanas 

e a interdisciplinaridade tem se tornado uma constante como medida de apoio teórico e 

metodológico para lidar com certos tipos de fontes68. A Geografia e as fontes cartográficas, a 

Psicologia e os diários particulares, a Literatura e os romances, a Comunicação Social e a 

Fotografia, o Jornalismo e as fontes jornalísticas, a Contabilidade e os balanços de empresas, 

entre outras tantas produções humanas que se transformam em fonte para o historiador, 

necessitam de um aporte teórico e metodológico para lidar com diferentes categorias, imersas 

em sua própria historicidade. 

A expansão da internet e das tecnologias digitais nas últimas décadas permitiram o 

acesso a fontes históricas, antes restritas fisicamente nos arquivos nem sempre acessíveis aos 

pesquisadores. Por outro lado, a Internet possibilitou uma produção de novas fontes no meio 

digital sem precedentes e que configuram novas relações com o texto, seja na produção de 

discursos, nas modificações na apropriação da leitura como nas operações que aproximam as 

categorias de autor e editor.  

Portanto, esta comunicação pretende refletir sobre o uso de fontes digitais na pesquisa 

histórica do livro e da leitura e a necessária busca por novas abordagens teórico-metodológica 

que auxiliem na construção de novas categorias de análise e métodos mais adequados no 

manejo deste tipo de fonte.  

A utilização de documentos digitalizados como fontes historiográficas trazem um 

conjunto de problemáticas para os estudos históricos. Neste sentido, tentamos compreender as 

dimensões das fontes digitais para a historiografia, suas potencialidades e limites. Em seguida, 

buscamos uma aproximação com as mais recentes abordagens teórica-metodológicas sobre o 

universo digital por meio de um diálogo interdisciplinar nos campos da Comunicação, das 

Mídias Digitais e da Psicologia para o manejo de fontes digitais na perspectiva da história do 

livro e da leitura.   

 

 
68LE GOFF, Jacques. “L'HistoireNouvelle”. In: LE GOFF, Jacques (org). La Nouvelle Histoire. Paris: Editions 

Complexe, 1978. p. 35-75. 
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O ferramental digital do historiador 

 

A Era da Informação, visto aqui como uma noção que representa o atual estágio da 

humanidade em que a informação torna-se o principal recurso econômico, não só permitiu o 

acesso do conhecimento a uma grande parcela da sociedade, como tem modificado as formas 

de se perceber o mundo, permitindo novas formas de circulação dos textos escritos. O 

matemático e embaixador búlgaro BlagovestSendov69 em um texto lúcido sobre o poder das 

novas tecnologias informacionais e seu papel na sociedade. O curto texto escrito na década de 

1990 previa o potencial da velocidade da informação e das redes de telecomunicações. A 

construção do conhecimento humano se dá com base na informação, seja por meio de 

experiências ou por informações processadas a partir de dados computacionais.  

Diante desta realidade, o historiador tem se deparado com os avanços de uma nova era 

do conhecimento que não pode ser negligenciada. A tecnologia informatizada e a internet 

modificaram os modos de ver e perceber o mundo, uma vez que os diferentes suportes 

mobilizam as formas de manuseio e interferem na percepção, como as diferenças entre a tela 

do computador, do tablet e do celular. Para nos ater ao universo do livro, os modos de leitura 

de um livro eletrônico diferem em substância dos modos de ler do texto impresso ou de um 

manuscrito. Roger Chartier destaca que o a sequência do texto, antes dada pela própria forma 

do livro, cuja encadernação mantinha uma estrutura padrão que imprimia os modos de 

manusear o texto. Diferente do texto eletrônico que permite uma maior liberdade para o leitor 

em decidir seu modo de leitura. Não há, portanto, fronteiras tão visíveis na estrutura do texto, 

que possibilita ao leitor "de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são inscritos em 

uma mesma memória eletrônica"70  

Tais liberdades influenciam nos modos de apropriação do texto, este é um dos pontos 

levantados pelo historiador americano Robert Darnton ao destacar que certos aspectos físicos 

de um livro sejam perdidos ao serem digitalizados por universidades, bibliotecas e arquivos 

públicos, muitos dos quais disponibilizados em plataformas online dos projetos Google Books 

Search e Internet Archive. Exemplo disso seria o próprio tamanho do livro. Para um 

historiador da leitura, tentar se colocar no lugar de um leitor do passado requer entender como 

este leitor manuseava o livro, como corria a vista no papel71.  

 
69SENDOV, Blagovest. “Entrando na Era da Informação”. Estudos Avançados, 8(20), 1994. p. 28-32. 

Disponível em: www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a08.pdf Acessado em: 21/07/2019. 
70 CHARTIER, Roger. A Aventura do Livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora Unesp, 1999. p. 13. 
71 DARNTON, Robert. A Questão dos livros. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
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Chartier também já havia apontado para as mudanças de comportamento quanto à 

maneira que os dispositivos de leitura estão disponíveis ao leitor, uma vez os sentidos 

humanos - como o tato, a visão e a audição - são princípios ativos para a construção de 

significado de um texto e os modos de leitura. Exemplo disto foi o surgimento do livro de 

bolso, cuja mudança no formato propiciou a massificação do texto, ao baratear a produção e a 

mobilidade de leitura72.   

Sob outra perspectiva, o historiador do livro e da leitura precisa ainda estar atento às 

escolhas e aos métodos de análise das novas fontes textuais em suportes informatizados. 

Diferente dos livros transformados em e-books, sejam eles arquivos digitalizados e 

disponibilizado em plataformas digitais discutidos anteriormente, consideramos aqui fontes 

textuais produzidos diretamente para a internet. Blogs, jornais online, sites, a produção de 

conteúdo para a internet também são fontes para o historiador do tempo presente.  

Contudo, são necessários certos cuidados e perspectivas teórico e metodológicas 

adequadas. No caso de estudos sobre as formas de apropriação de uma obra em particular, as 

resenhas de leitores escritas para blogs são bons caminhos para compreender a percepção dos 

leitores, seus hábitos de leitura e apropriação do texto em suas diferentes épocas. Cabe ao 

historiador estar atento às representações e aos interesses que o próprio meio conduz. A 

escassez de trabalhos dirigidos para o uso de fontes digitais tem provocado o apelo à 

"adaptação" nos modos de lidar com determinados tipos de fontes. As fases de seleção e 

cruzamento de dados são primordiais para dar sustentação à pesquisa histórica. 

Para o historiador do livro e da leitura há um duplo desafio para acessar o passado, 

lidar com um novo ferramental de fontes, assim como o desafio de compreender a nova 

linguagem que estas tecnologias dialogam com seus espectadores e leitores que traduz na 

construção de diferentes significados a partir de diferentes suportes, um dos fatores 

determinantes para a apropriação dos textos ao longo da história. 

 

As novas tecnologias do livro e os modos de leitura 

  

 O filósofo francês Pierre Lévy entende que a Cibercultura provocou uma nova relação 

entre a educação e a construção do saber, que favoreceram novos modos de raciocinar no 

ambiente mediador do ciberespaço para a construção de uma inteligência coletiva. As 

considerações de Lévy sobre a necessidade do campo educacional estar atento às inúmeras 

 
72 CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: 

UNESP, 2003. 
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possibilidades de interação que o ambiente conectado da internet permite é fundamental para 

compreender os novos modos de leitura e das diferentes apropriações pelos leitores73.  

O entendimento de que a leitura provoca diferentes significados, inclusive sentidos 

que se distanciam das intenções do autor, já havia sido observado pelo semiólogo Roland 

Barthes. A noção de leitura para Barthes é de que o ato de ler é operado a partir de 

negociações entre o leitor e a obra na construção de sentidos com base nos contextos culturais 

e sociais que envolvem a leitura74. Seguindo este mesmo entendimento, em toda a sua obra 

Roger Chartier lida com a noção de apropriação e representação social. Para Chartier, a 

apropriação da leitura será sempre criativa, distanciando-se a ideia de que a compreensão de 

um texto a partir da leitura tendia para a impessoalidade. A compreensão dos textos parte das 

apropriações singulares dos leitores, estes também ouvintes ou espectadores, e está amparado 

por uma combinação de elementos que contribuem para a composição de significados a partir 

dos sentidos que as formas das publicações impõem, tanto quando pelo conhecimento 

cultural, as representações sociais e pelas expectativas elencadas por cada um. Com base na 

sociologia dos textos desenvolvida por Donald Mckenzie, Chartier entende a importância das 

formas que possibilitam a leitura75.  

Um texto apenas existe para o leitor a partir do momento em que é posto em um 

determinado suporte. É esta materialidade que Don Mckenzie defende ao afirmar que “cada 

leitura é peculiar a sua ocasião, cada uma pode ser ao menos parcialmente recuperada a partir 

das formas físicas do texto”76. Em acordo com este ponto, Chartier entende que a forma 

material dos textos influencia na própria materialização dos textos e, consequentemente, os 

seus sentidos. Para este historiador, “a ‘mesma’ obra não é de fato a mesma quando muda sua 

linguagem, seu texto ou sua pontuação” 77. 

Quanto a isto, não é nenhuma novidade para os historiadores do livro e da leitura, estes 

cuidados necessários ao analisar obras impressas, sejam em jornais, livro ou encarte. O 

tamanho do suporte de leitura, as modificações das fontes, os erros de impressão, textos com 

ilustrações ou imagens, modificam substancialmente os modos de percepção do texto. A 

própria leitura em voz alta, a entonação, as dificuldades dos leitores quanto à pontuação, ao 

conhecimento de certas palavras, favorecem para a criação de determinadas significações. 

 
73 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: O Futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: 

Editora 34, 1993. 
74 BARTHES, Roland. O rumor da língua. Trad. Mario Laranjeira. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
75 CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Ed. UNESP, 2014. 
76 MCKENZIE, Donald Francis. Bibliografia e a Sociologia dos Textos. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2018., p. 33. 
77CHARTIER, Roger. A mão do autor e a mente do editor. São Paulo: Ed. UNESP, 2014, p. 11. 
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Portanto, este é um cuidado fundamental para o historiador que pretende analisar a 

leitura a partir de textos em livros eletrônicos. Tanto para os historiadores que se utilizam de 

textos antigos digitalizados e disponibilizados em plataformas digitais, como aqueles 

historiadores que investigam a apropriação da leitura de textos ao longo da história. Ao 

comparar a leitura de épocas distintas e as diferentes formas de recepção da obra, é preciso 

estar atento às diferenças fundamentais na leitura de livros escritos no passado e disponíveis 

em formato e-book na atualidade. 

A neurocientista Maryanne Wolf, destaca que o cérebro do leitor que se desenvolveu 

com base em uma cultura do letramento difere em seus modos de organização dos circuitos 

internos de um leitor de mídias digitais. Pois cada mídia de leitura mobiliza certos processos 

cognitivos, que implica os leitores digitais podem desenvolver uma multiplicidade de novos 

processos de leitura, diferentes dos modos de ler dos textos de impressos. As pesquisas 

desenvolvidas por Wolf tentam buscar caminhos para difíceis questões, como saber os jovens 

leitores da era digital irão desenvolver a leitura, se estes novos processos cognitivos serão 

uma ameaça para o desenvolvimento do pensamento crítico e da imaginação ou se estas novas 

mídias podem oferecer formas mais sofisticadas de conhecimento78. 

De toda forma, para os historiadores da leitura e do livro que se debruçam em 

investigações do tempo presente e que necessitam compreender as diferentes percepções dos 

leitores da era digital, é fundamental estar atento ao diálogo interdisciplinar que estejam mais 

avançados sobre a temática. Sob o aporte teórico da neurociência é possível estabelecer 

comparações com os modos de leitura com o passado. Ainda segundo Wolf, a plasticidade do 

cérebro, que é a capacidade de se moldar com novas ramificações e circuitos para aquisição 

de conhecimento, torna passível o cérebro de um leitor mudar conforme se modifica a própria 

leitura. E portanto, “aquilo que se lê (tanto o sistema de escrita particular como o conteúdo), 

como ele lê (a mídia particular, por exemplo, o impresso ou a tela e seus efeitos sobre os 

modos de ler) e como é formado (métodos de instrução)” conduzem a plasticidade do cérebro 

que tanto pode constituir circuitos mais sofisticados como pode ocorrer o inversos, a depender 

dos fatores ambientais79.  

 Estes fatores ambientais, sugeridos pela pesquisadora, são precisamente os aspectos 

fundamentais para criar os nexos que unem a formas do texto e a apropriação da leitura. Neste 

aspecto, convém estar atento aos contextos locais e temporais do momento de produção do 

 
78 WOLF, Maryanne.O Cérebro No Mundo Digital: Os Desafios Da Leitura Na Nossa Era. São Paulo: Contexto, 

2019. 
79WOLF, Maryanne. O Cérebro No Mundo Digital: Os Desafios Da Leitura Na Nossa Era. São Paulo: Contexto, 

2019. 
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texto, assim como do momento da leitura. Compreender quem são estes leitores e as 

constituição de seu habitus, seguindo aqui a noção de Pierre Bourdieu para entender as 

diferentes concepções de mundo, as disposições sociais, culturais e educacionais, ideologias 

que mobilizam as escolhas e liberdades criativas da leitura80.  

 O livro não se constitui sozinho. Todo um conjunto de intermediários do livro atuam 

para a sua produção e distribuição. Robert Darnton já havia delineado um modelo que chamou 

de “circuito de comunicação” formado por atividades interligadas para a constituição de um 

livro. O seu modelo inclui atividades de encadernação, do autor, do editor, de fornecedores de 

papel e de tinta, livreiros varejistas e atacadistas, entre outros. Se adaptar o modelo delineado 

por Darnton, incluindo ou excluindo algumas das atividades, teremos um macroprocesso que 

agrega as principais atividades dos dias atuais na edição de livros eletrônicos, como web 

design, e-commerce81.  

 O universo da edição é parte essencial para os estudos do livro e da leitura para 

compreender as apropriações de modo articulado com o universo do leitor e de produção do 

texto. Para Chartier, na edição eletrônica há um acúmulo de funções, antes bem definidas, do 

editor, do distribuidor e do produtor do texto, principalmente no século XIX com a 

industrialização da imprensa. A liberdade de produção textual na internet provocou uma 

mesclagem entre estes papéis. Essa mistura de papéis é importante para considerar os textos 

produzidos em blogs, sites e e-books que antes dependiam dos jogos de interesse, do poder 

econômico e das disputas internas nos campos literário e científico82.  

Tais mecanismos que a liberdade do ciberespaço oferece, põe luz sobre as relações 

humanas, os modos particulares de leitura e as formas de representação social que os próprios 

textos tentam transmitir e que o historiador precisa estar atento às escolhas teóricas e 

metodológicas uma vez que também estão inseridos como sujeitos históricos nestas mudanças 

do mundo digital. 

Por fim, este é um tema amplo e que merece ser explorado em todas as suas 

dimensões. É inegável que a tecnologia, seja por meio das mídias digitais, dos softwares, dos 

arquivos digitalizados, estão presentes em qualquer uma das etapas da operação 

historiográficas atual. Explorar as potencialidades e compreender as diferenças quanto 

manuseio, à apropriação e construção de sentidos podem ser fundamentais para a 

interpretação do passado e do presente. 

 
80 BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. 8ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2015. 
81 DARNTON, Robert. O Beijo de Lamourette, São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
82CHARTIER, Roger. A Aventura do Livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora Unesp, 1999. 
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Consciência e Virtude: a “falsa” linearidade da condição 

contemporânea 

 

Edson Silva de Lima83 

 

Resumo  

Nesse artigo procuramos perceber a valoração teórica de compreender que o processo de 

constituição da consciência de si, não é simplesmente se perceber no interior das 

contingências do mundo, mas antes, compreender que é na mudança para uma consciência 

para si que as condições de organização, e, por conseguinte de abertura, possibilitam 

dispormos dos mecanismos de “tradução” dos símbolos presentes no mundo social. 

Palavras-chave: Consciência, Virtude, Teoria da história  

 

 

Nessas próximas páginas, que não tem a pretensão de dar conta da totalidade das 

discussões em torno do tema da consciência, sobretudo, aqui referente ao recorte de classe, 

procuramos juntos com as considerações do professor Mauro Iasi perceber a valoração teórica 

de compreender que o processo de constituição da consciência de si, não é simplesmente se 

perceber no interior das contingências do mundo, mas antes compreender que é na mudança 

para consciência para si que as condições de organização e por conseguinte de abertura, para 

de alguma maneira dispormos dos mecanismos de “tradução” dos símbolos presentes no 

mundo dos fenômenos sociais. 

O que evidencia de alguma forma sua relação com outros aspectos que falamos 

sombreando aquilo que Aristóteles chamou de phronesis como elemento importante na 

orientação de um pensamento que não se perceba como rígido e universal, mas que intua as 

variações como compositivas de uma consciência de classe que tem se diversificado na 

atualidade. 

Segundo Mauro Iasi, após a falsa linearidade que fez com que alguns triunfalistas da 

questão política militante percebessem na consciência de classe o locos de ascenso constante, 

agora desemboca em um pessimismo desmobilizador. Ainda aponta que os “mitos modernos” 

do “fim das classes”, de um mundo “pós-industrial” como possível solução final nos limites 

da democracia liberal burguesa, conseguiriam, dentro de suas pressuposições econômicas de 
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mercado, orientar os sujeitos históricos que perceberam ou atravessaram a história de classe 

para uma razão imobilista. 

Ao que parece, há uma adequação as condições de existir de um sistema que dita as 

regras de modo a se encerrar em si mesmo, quase como única possibilidade de estar no 

mundo. Pode-se aqui apontar o que Heidegger chamou de mudanidade, seja pelo excesso de 

“luz do público”, seja pela necessidade de reafirmar o paradigma da verdade como aquilo que 

diz do mundo sem o esforço de pressioná-lo a mudança ou a revisão. Em outras palavras, o 

obscurecimento está essencialmente ligado ao espaço público. Essa afirmação nos permite 

identificar a ausência de reflexão sobre o histórico político em Heidegger como uma questão 

importante a ser considerada em seu pensamento, e aqui emerge como a necessidade de não 

cairmos nesses maneirismos. Para ele, Heidegger, a saída do espaço público seria uma 

abertura para o espaço filosófico. Em outras palavras, seria preciso se afastar da ágora para 

que o pensamento tomasse forma como equilíbrio e bom senso. O afastamento do político 

stricto sensu possibilitaria o estabelecimento da liberdade para que questões propriamente 

relevantes fossem enfrentadas com afinco e rigor. No caso de Heidegger, a questão do Ser.  

No entanto, a interpretação heideggeriana da existência humana, enquanto ser-no-

mundo, permitiu com que Hannah Arendt colocasse em questão essa saída do mundo público. 

A medida em que a ancoragem do ser-no-mundo estaria na “pertença do homem a um mundo 

comum desde logo estruturado por uma rede de relações às coisas e aos outros homens”84, 

endossa o pressuposto de que há uma marcação do homem como animal coletivo: social e 

intelectual. Marco Casanova (2009) corrobora com Hannah Arendt quando diz que, para 

Heidegger, o mundo designa “a amplitude total do horizonte a partir do qual o ser-aí 

incessantemente se relaciona com os entes intramundanos, com os outros seres-aí e consigo 

mesmo”85. Mas também adverte para uma primeira cissura que aponta para a interpretação 

heideggeriana como abertura para “superação daquilo que designa por um corte tradicional 

entre o filósofo e o mundo comum das relações humanas”86. Hannah Arendt procurou, em 

seus trabalhos, questionar a tradição filosófica pautada na contemplação que, segundo suas 

ponderações, relegaram ao esquecimento a ação política no mundo público que, para ela, seria 

o dínamo da significação filosófica. 

 
84 BARASH, A. Jeffrey. Heidegger e seu Século, Tempo do Ser, Tempo de História. Trad. André do 

Nascimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 66. 
85CASANOVA, M. A. Compreender Heidegger. Petrópolis, RJ: Vozes. 2009. p. 106. 
86BARASH, A. Jeffrey. Heidegger e seu Século, Tempo do Ser, Tempo de História. Trad. André do Nascimento. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 66. 
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A filósofa identifica a ausência de reflexão sobre o político em Heidegger a despeito 

de seu posicionamento a favor do nazismo como uma desvalorização do político, mas que 

impulsionaria, ao menos indiretamente, a adesão sem posterior explicação de sua participação 

como ator político na universidade. Nesse sentido, é possível distinguir a diferença entre a 

noção de mundo público em Hannah Arendt e a formulação heideggeriana. A esfera pública 

para filósofa alemã, o mundo comum, o lugar que surge quando os homens se agremiam “na 

companhia uns dos outros”, é que “evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer”87. 

Nesse sentido, o termo “público” em Hannah Arendt significa o mundo do vivido, sendo, 

contudo, um espaço limitado e vinculado à atividade humana, sendo, portanto, um “artefato 

humano” que possibilita uma interconexão entre as pessoas, o dissenso, o debate, ou ouvir e 

expor opiniões que configuram ações práticas necessárias à convivência humana88.  

Para ela, não basta reunir a análise heideggeriana do mundo com o elemento do 

político, seria preciso chocar essas interpretações na procura de um prumo que orientasse uma 

reflexão sobre o político. Precisamos evidenciar, no entanto, que, no centro da reflexão sobre 

o mundo público, a verdade89 aparece como questão necessária a reflexão sobre o político; 

sem o qual se tornaria ilusório inquirir ou precisar o mundo público nas considerações 

arendtianas. 

Ao trazer a citação de Heidegger – O público obscurece tudo – a filósofa faz desse 

juízo um paradoxo, interferindo na própria formulação heideggeriana, “A Luz do público 

obscurece tudo”. Para Heidegger evocar o público não é o mesmo que apontar para o mundo 

público. Ao convocar “O ser-no-mundo enquanto ser-com e enquanto ser-si-próprio – o 

Se”90inclui aí também o público como significado da fibra do público do mundo. Em outras 

palavras, o mundo é “contexto”, é a situação em que o Dasein facticamente vive e se ancora. 

Nesse sentido, o obscurecimento está relacionado a publicidade genericamente 

compreendida como publicus, mas que aqui se fixaria na estrutura do ser-no-mundo como 

abertura para perceber e responder a tudo aquilo que está em sua presença, no sentido de 

 
87ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo, posfácio de Celso Lafer. – 10. Ed – 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 62. 
88 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo, posfácio de Celso Lafer. – 10. Ed – 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 62. 
89Verdade aqui não pode ser compreendida como adequação, ela não incorreria de uma pretensão normativa, 

platonista, mas momentos em que a verdade, enquanto verdade dos fatos, ao se contrapor à mentira organizada, 

como ameaça de destruição sistemática da realidade, mesmo não sendo política, atuaria politicamente. Cf. 

PEREIRA, Geraldo Adriano Emery O problema da verdade na obra de Hannah Arendt [manuscrito] / Geraldo 

Adriano Emery Pereira. - 2017. 180 f. Orientador: Helton Machado Adverse. Tese (doutorado) defendida na 

Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
90 BARASH, A. Jeffrey. Heidegger e seu Século, Tempo do Ser, Tempo de História. Trad. André do 

Nascimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 68. 
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existência e coexistência, e não de permanência ou passagem. Hannah Arendt atenta para 

maneira específica como Heidergger alia publicidade e obscurecimento que implica na 

conformação da mundaneidade. Esse conceito é central, pois, ao defini-lo, o filósofo alemão 

assinala que a “mundaneidade do mundo designa uma maneira de ser do Dasein, que se 

verifica ser a condição sinequa non para toda a relação significativa com as coisas e com o 

Dasein de outrem”91. Isso é fundamental para se compreender a ideia de ser no mundo em 

toda sua profundidade e a explicitação de uma estrutura da presença que traria consigo o 

desvelamento do mundo e vice-versa.  

Portanto, nas palavras de Jeffrey Barash, “Se, para Heidegger, o público obscurece 

tudo, sucede porque o mundo público oculta um nivelamento do tempo original por meio da 

dominação do tempo público”92. O mundo público, portanto, obscurece a verdade do modo de 

ser do Dasein enquanto existência de interpretação pública quotidiana do mundo. 

Desse modo estaríamos condenados a viver sem qualquer forma de escolha, imbuídos 

de uma falsa liberdade, de argumentos que inserem os indivíduos na história sem propor uma 

vista que compreenda a dimensão da coletiva de estar no mundo. Como indivíduos, com sede 

de identificação, sem que com isso percebam que as condições de identificação e orientações 

para um individualismo frágil ou individualismo pobre. A constatação de Mauro Iasi nos 

ajuda a comprovar esse fatalismo que enquadra ou subjuga as consciências de si, ou seja, a 

prosperidade como promessa dos anos 80 agora se mostra como a felicidade na infelicidade 

(heautonomia). 

Segundo Mauro Iasi, para que a categoria de consciência de classe seja compreensível, 

seria preciso colocar em pauta a categoria de ideologia. Mas é preciso acentuar que há uma 

condição autônoma nessas categorias que não permite com que, ao atribuir sentido específico 

para determinado propósito, ela se torne apenas complemento de outra categoria. Salientamos, 

portanto, seu caráter suplementar93. 

Nesse jogo entre complemento e suplemento das categorias de consciência e ideologia, 

o capital está em constante arbitragem estipulando as regras de mobilidade pela via da 

manutenção de si mesmo. Em outras palavras, a ordem do capital “é injusta, desigual, fundada 

na exploração, na desumanização e destrói qualquer capacidade da vida se expressar como 

vida, sendo fácil entender porque as pessoas se antagonizam contra a exploração e a 

 
91BARASH, A. Jeffrey. Heidegger e seu Século, Tempo do Ser, Tempo de História. Trad. André do Nascimento. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1995.p. 69. 
92BARASH, A. Jeffrey. Heidegger e seu Século, Tempo do Ser, Tempo de História. Trad. André do Nascimento. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 71. 
93Cf. DERRIDA, Jacques. Escritura, signo e jogo no discurso das ciências humanas. In: MACKSEY, Richard; 

Donato, Eugênio (orgs). A controvérsia estruturalista. São Paulo: Cultrix, 1972a, p. 260-284.  
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reificação”94. Se bem que há uma dificuldade aparente em compreender a dimensão passiva 

com que algumas teorias políticas educativas incorporam a dimensão de consciência, muitas 

vezes associando a um estado constante de construção identitária como um monadismo torpe 

e autocentrado, que não coloca no jogo a dimensão coletiva se não como meio de constituição 

de uma ética particular que pouco tem a ver com uma ética moderna nos moldes dos 

racionalistas setecentistas e menos ainda com aquilo que o filósofo Zygmunt Bauman chamou 

de ética pós-moderna, do qual, segundo ele, não aceita a possibilidade de converter valores 

morais em normas universais com tranquilidade e isenção95.  

O caráter conflitivo está posto, mesmo os mais criticos do pós-modernismo percebem 

uma fragmentação do sujeito cartesiano, sem com isso perdemos de vista a diversidade de 

papéis que ocupamos no interior da sociedade e não em suas franjas, como se fossemos 

apartados de sua malha complexa. A categoria de consciência histórica que confrontamos aqui 

tem uma máscara interessante e até bastante carismática, mas se perde em si mesma por não 

encontrar o mediador da primeira e da segunda consciência como designou Freud em seus 

textos clínicos. O enfoque continua sendo a consciência de vigília que não nos permite abrir 

ao mundo o pensamento sem que com isso enfrentemos a moral social. Dito de outra forma, 

não apresentamos a sociedade o indivíduo, mas sim seus papéis vestidos e travestidos pelas 

normas sociais. Freud percebeu que apenas em estado de crise psíquica essas amarras são 

afrouxadas.  

De modo algum procura-se uma essência dos indivíduos, mas sua substancialidade é 

colocada no horizonte como espaço de anti-heteronomia. Veja bem, essa digressão não se 

afastaria do que temos procurado compreender aqui como uma consciência de classe, pois, de 

outro lado, as normas necessárias a condição de sujeito, que pensa e se desenvolve, tem um 

caráter dialético e não uníssono. Assim vemos por exemplo que “As ideias dominantes não 

são nadas mais do que a expressão ideal (ideológica) das relações materiais dominantes 

apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a 

classe dominante, são as ideias de sua dominação [...]”96 . 

Mauro Iasi é bastante assertivo quando coloca que “A consciência só pode se originar 

e se desenvolver como expressão de relações que constituem o fundamento da sociabilidade 

 
94IASI, Mauro. Educação e consciência de classe: desafios estratégicos. PERSPECTIVA, 

Florianópolis, v. 31, n. 1, 67-83, jan./abr. 2013. p. 70. 
95Cf. BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. Tradução de João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 1997. p. 

66. 
96IASI, Mauro. Educação e consciência de classe: desafios estratégicos. PERSPECTIVA, 

Florianópolis, v. 31, n. 1, 67-83, jan./abr. 2013. p. 71. 
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humana”97. Em outras palavras, ela não é uma força impositiva aos moldes hegelianos; mas 

são fruto das relações que se estabelecem com elas. Não é de se assustar como tem sido 

comum nas redes sociais, principalmente, que a consciência da classe trabalhadora seja a 

consciência da burguesia. Se confrontarmos uma educação que não cumpre seu papel de 

ambientar os sujeitos a sua historicidade e as condições opressivas de existência, 

fatidicamente o caráter crítico, não alcança a alavanca que abre os portões de um mundo antes 

velado e desconhecido. 

 

Eles pensam o mundo e a si mesmos a partir dos elementos que constituem a 

consciência da burguesia, portanto, não nos espanta que a primeira expressão 

prática dessa forma de consciência seja o amoldamento dos trabalhadores à 

sociedade da qual eles fazem parte e não sua negação98. 

 

Sintomático desse comentário de Mauro Iasi é a ratificação de um 

neoconservadorismo, esvaziado de pensamento, preocupado imediatamente com a dimensão 

econômica lançando para fora do espaço público, outros fios que configuram uma sociedade 

complexa. Certamente deixar esse tipo de discussão fora de sala de aula, é, antes de mais 

nada, permitir que equívocos político-sociais sejam reproduzidos com fluidez. Nesse sentido, 

afastando os sujeitos sociais desse lugar de diálogo, debate e disputa.  

A crise política tem nos mostrado que há equívocos conceituais que residem no senso 

comum, intensificados por discursos de ódio que não consideram em primeira instância a 

pluralidade que figura o mundo e seu repertório emocional. Por outro lado, também 

observamos que nesse contexto surgem sujeitos dotados de posse do que tem sido considerado 

o horizonte de afirmação do “mundo correto”, naquilo que circunscreve uma política interna, 

indelével e intocada (escola sem partido).  

Queremos, portanto, colocar em pauta que trazer para sala de aula discussões sociais 

que possibilitem que os sujeitos sociais se percebam construtores de sua história, é também 

alertá-los para quê história estaríamos contribuindo. A categoria de emoções políticas como 

apropriado por esses grupos que articulam, ora como categoria de reforço e manutenção de 

seus privilégios, ora enquanto condição de articulação entre o devir e o dever, reforça a 

atuação daquilo que ficou conhecido como pós-verdade em que as paixões tristes são 

 
97IASI, Mauro. Educação  e consciência de classe: desafios estratégicos. PERSPECTIVA, 

Florianópolis, v. 31, n. 1, 67-83, jan./abr. 2013. p. 72. 
98IASI, Mauro. Educação  e consciência de classe: desafios estratégicos. PERSPECTIVA, 

Florianópolis, v. 31, n. 1, 67-83, jan./abr. 2013. p. 71. 

 



 

  

44 

colocadas como detratoras das paixões alegres99. Dessa forma, categorias como empatia e 

compaixão ganhariam conotação negativa em prol de um descontamento direcionado e 

seletivo. Aqui entramos em um espaço de discussão que engendra questões relativas ao papel 

das humanidades na política e sua importante para manutenção de uma democracia 

“saudável”. 

Quando falamos de emoções em um primeiro momento, não parece ser uma categoria 

muito segura, ou mesmo o caminho mais objetivo para se analisar uma conjuntura política e 

social. Os historiadores mais tradicionais estão acostumados a se ancorar em fatos concretos, 

ou pelo menos, aqueles com maior grau de concretude. Um acontecimento que os permita 

fazer questões com uma certeza quase imediata de que a resposta esperada pode ser 

alcançada. Nem que para isso tenham que tensioná-lo até o limite de afirmações nem sempre 

acertadas.  

Nosso ofício exige de nós certezas que nem sempre são possíveis de obter. Nossa 

aposta aqui é exatamente apontar que embora o lugar mais seguro e confortável não seja o 

mais radicalmente racional; pode ser nele que encontraremos algumas poucas respostas. 

Sempre ouvimos e reproduzimos, com frequência, que as perguntas são mais importantes que 

as respostas. Não posso dizer que essa afirmação é um equívoco, talvez porque a resposta seja 

demasiadamente simples, ou não atenda as nossas expectativas.  

O leitor perceberá que há uma mudança de abordagem do tema das consciências. Essa 

envergadura nos pareceu necessária devido a conjuntura política contemporânea, que coloca 

em pauta a retirada da autonomia docente, a alienação coletiva que faz com que sejamos 

atacados por nossos alunos armados com seus smartphones. Nos parece necessário falar, 

portanto, da necessidade de reinserir, nos nossos discursos e vocabulário, a consciência de 

classe. Sem que com isso sejamos doutrinadores, afinal é essa a acusação atual. 

Essa dimensão compreende as emoções políticas. O historiador francês, Christophe 

Prochasson (2005), nos mostra que “a parte emocional que governa a atividade social 

[intelectual] é, hoje, deixada de lado na maior parte das pesquisas”100, e ainda afirma que esse 

afastamento se deve ao receio dos historiadores em relação “a psicologia possuir má 

reputação (...) uma vez que é remetida, pura e simplesmente, ao desconhecido e, até mesmo, 

 
99Cf. ESPINOSA, B.. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  
100 PROCHASSON, Christophe. Emoções e política: primeiras aproximações. Varia hist., Belo Horizonte, v. 

21, n. 34, p. 305-324, July 2005. p. 306. 
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ao irracional”101. Ele acusa a história social de ser desconfiada desse tipo de abordagem por se 

perderem em formas negativas de individualismo e de psicologismo.  

Prochasson, entretanto, com seu projeto de uma história social das emoções políticas, 

aponta as potencialidades de se levar em consideração a dimensão cognitiva das emoções, não 

como capazes de sobrepujar a razão, mas de colaborar com a história das ideias e a história 

intelectual. Ele entende que a “emoção encontra seu equivalente no velho sentido da palavra 

paixão, que designa o conjunto de movimentos afetivos, mais ou menos estáveis, engendrados 

pelo choque de um estado individual com análise de uma situação”102. Dessa forma ele 

afirma, categoricamente, que a emoção não se opõe à cognição; e entendemos essa dimensão 

emocional como central no estabelecimento de uma relação decisiva entre a história e a vida 

pública. 

A filósofa Martha Nussbaum disse, uma vez, que os seres humanos experimentam as 

emoções de formas diferentes, moldadas por sua história individual, bem como pelas normas 

sociais. Se de algum modo podemos laudar as emoções como uma experiência universal 

(devido a sua condição neurológica), de modo algum podemos condená-las ao presentismo 

ahistórico103. Em outras palavras, precisamos colocá-las em perspectiva, historicizando-as 

como experiência no mundo em sua condição social e performática como propósito de 

intencioná-las e torná-las significativas. Isso quer dizer que o sentido não se limita ao seu 

sentido tematizado, pois ele é dinâmico, histórico, e portanto, consciente e inconsciente. A 

significação do mundo não corresponde a imaginação de um único sujeito, mas é obra 

subjetiva composta por uma pluralidade de indivíduos, visto que é intencionado por essa 

pluralidade, revela-se assim, uma relação intersubjetiva na qual a significação é atribuição de 

uma comunidade de pessoas e, portanto, histórica. 

Em outras palavras, são as relações que estabelecemos em conjunto que nos permitem 

compreender, interpretar e agir no mundo. No entanto, as condições de atuação estariam 

constantemente tensionadas pela dupla situação e, portanto, pela conjuntura histórica em que 

os sujeitos estão imersos. É preciso interrogar as normas sociais como produtoras de repressão 

e, portanto, de limitações para vislumbrarmos a interpelação das emoções políticas que não 

estariam delimitadas a uma condição de passividade, mas motora e produtora de ação, de 

 
101PROCHASSON, Christophe. Emoções e política: primeiras aproximações. Varia hist., Belo 

Horizonte, v. 21, n. 34, p. 305-324, July 2005. p. 307. 
102 PROCHASSON, Christophe. Emoções e política: primeiras aproximações. Varia hist., Belo 

Horizonte , v. 21, n. 34, p. 305-324, July 2005. p. 312. 
103ROSENWEIN, B. H., História das emoções: problemas e métodos. SP: Letra e Voz, 2011 [2010].  
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mobilização e de mudança; diríamos mais enfaticamente como promotoras da consciência de 

classe. 

Dito isso, podemos nos centrar com mais atenção no caso daquilo que Martha 

Nussbaum chamou de “educação lucrativa” em contraponto a “educação humana”, 

fundamental para nosso argumento até aqui. Chama atenção que, no centro dessas 

categorizações, os elementos emocionais são colocados como organismos descartados ou 

desnecessários. Isso quer dizer que mesmo na ejeção da “compreensão empática das ciências 

humanas”, há uma sensibilidade técnica; preocupada em fabricar indivíduos aptos a produzir e 

gerar “máquinas lucrativas”. Veja bem, a dimensão sensível aqui está relacionada ao bem-

estar material; de modo a recuperar uma forma torta de projeto iluminista que dê conta de 

fazer da ciência e, portanto, da técnica, coeficiente de resgate desse bem-estar individual 

velado de social. 

Não se trata mais de dominar o mundo para tornar a humanidade mais livre e feliz 

como prometido pelos iluministas e utilitaristas, mas de dominar por dominar, aumentar nossa 

força com a única preocupação da intensidade, pelo único prazer do crescimento como tal; 

poderíamos igualmente falar de uma substituição radical da razão objetiva pela razão 

instrumental ou ainda de uma substituição da razão prática (a racionalidade moral) por 

imperativos já agora puramente técnicos. 

A educação lucrativa tem sido, nesse sentido, o maior de nossos obstáculos em 

diversas dimensões da vida pública e, por conseguinte, política, bem como para o ensino de 

história. A “crise silenciosa” que veio como “marolinha” e foi se instalando com foros de 

preparação para o futuro de um país que se apresentava ao mundo como potência, como 

produtora de técnica, armou ainda mais a polarização presente no que Ian Hacking (1999) 

chamou de sciencewar. Em outras palavras, as ciências exatas obtiveram maiores 

investimentos; foram criados e/ou ampliados centros universitários preocupados em equipar 

seus futuros jovens cientistas para atuarem no mundo como produtores de mudança efetiva, 

mas não no sentido que nós das ciências humanas entendemos o termo “mudança”, mas com 

uma dimensão utilitarista saqueadora de qualquer raciocínio crítico, ideias ousadas e da 

compreensão da complexidade do mundo em que vivemos. Tecnificou-se a vida em prol de 

alimentar um sistema lucrativo. E para tanto, as humanidades e as artes têm sido suprimidas 

com ameaça de extinção. 

Do outro lado dessa trincheira está a “educação humana”. Poderíamos colocá-la aqui 

como a panaceia do mundo. Mas não é esse o propósito. O caminho escolhido aqui é de 

posicionar as humanidades como fator de transformação social, mas também produtora de 
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argumentos para, respeitando as formações discursivas próprias de cada ciência, aconselhar as 

ciências exatas de que a dimensão relativa de seu trabalho está na própria condição de 

manuseio e reflexão, em outras palavras, o fator humano coloca em perspectiva seus 

experimentos.  

Nos parece que esse fator tem sido, há alguns anos, uma questão que tem bagunçado 

as bases do hermetismo científico, os colocando em estado de “incerteza” sobre a 

ambiguidade presente nessa divisão rígida entre ciências humanas e ciências exatas. Há uma 

nebulosidade, que arrisco afirmar que tem tido, na história das ciências, um lugar de fronteira 

importante nesse debate. Se nos últimos anos o ensino de ciências tem se concentrado em 

treinar as competências que favorecessem o raciocínio crítico, a análise lógica e a imaginação, 

podemos categoricamente afirmar que a ciência é amiga das humanidades, não sua inimiga. 

Sendo essas polarizações técnicas, ou mesmo pedagógicas, utilizadas como fator de divisão 

política. 

No entanto, nesse cenário um aspecto precisa ser colocado em evidência. A filósofa 

Martha Nussbaum afirma que temos permitido que essa “crise silenciosa” ganhe sustança a 

medida em que, ao sermos atravessados por ela, seguimos nossas vidas. Essa afirmação 

precisa ser problematizada. Há aqui uma questão que se apresenta como um fantasma terrível 

que não pode ser nomeado, embora saibamos exatamente onde vive, do que se alimenta e suas 

ameaças. Portanto, a generalização da filósofa norte-americana é importante para que 

consigamos colocar essa questão em pauta. Ao trazermos para conversa a progressiva 

desvalorização da carreira docente, sinônimo, muitas vezes, de pobreza e até de falta de 

talento, identificamos de algum modo o ponto zero do que seria o projeto de apagamento de 

uma formação crítica, ética e estética; principalmente nas universidades. Arriscamos a dizer, 

com exceção das faculdades de educação, poucos estão interessados nessa pauta senão quando 

seus status são ameaçados. É preciso falar desses lugares de privilégio e exclusão, é preciso 

apontar o maquinário que se move sem perceber que sua manutenção tem na sociedade seu 

maior mantenedor e não apenas isso. É preciso falar desse lugar de pessoas públicas, de vida 

pública que rompe os limites com o público e o privado fazendo desses espaços lugar de 

projetos pessoais e caprichosos. 

Embora não tenhamos dito diretamente, todos os estudantes universitários sabem do 

que estamos falando. Porque isso incomoda e nos abala, mas somos impedidos de falar por 

um decoro repressivo que ameaça nossas carreiras antes mesmo de iniciarem. Mas o que isso 

tem a ver com a temática da consciência de classe? Posso afirmar, tudo. A “crise silenciosa” 

não é exclusividade do nosso país, mas o que temos em comum com os outros países, é 
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exatamente o conforto com que esse problema foi deixado de lado em prol de uma vida 

confortável. O que me parece estranho, e aqui entra um categoria-conceitual fundamental na 

história das emoções políticas, é que ouvimos continuamente e, quase como um mantra, que 

as humanidades têm um papel social central no fortalecimento do pensamento crítico contra a 

tecnificação da alma. Em outras palavras, as humanidades são produtoras de empatia. O 

fundamental nessa assertiva é a condição limitada dessa categoria. Comumente ouvimos que 

ser empático é se colocar no lugar do outro. No entanto, exercer a empatia não te faz se 

aproximar da experiência do outro, se não como possibilidade de descobrir a situação ali 

presente. 

Martha Nussbaum faz uma distinção interessante entre empatia e compaixão, pois, 

segundo ela, é de compaixão que precisamos, pois, a empatia seria apenas a habilidade de 

pensar como é estar no lugar do outro. Não é ético. Um torturador sabe infligir mais 

humilhação por causa da empatia. A compaixão, por outro lado, diz que os obstáculos 

enfrentados pelo próximo são ruins. Podemos senti-la sem imaginar a vida do outro, como 

quando nos compadecemos de animais. O impacto dessa afirmação desarruma completamente 

o que tem sido um dos pilares da educação humana, esse lugar de sensibilidade que nos 

permitiria ser aqueles que preponderantemente se coloca na frente do campo de batalha contra 

as desigualdades sociais e dos menos favorecidos. 

Nesse sentido, encontramos na escola esse lugar privilegiado para desenvolver a 

compaixão por meio da literatura e das artes e pela própria pedagogia, incluindo todos os 

alunos e ajudando-os a entender os obstáculos desiguais que alguns deles enfrentam, seja por 

questões econômicas, ou incapacidades físicas e cognitivas. Veja bem, a entonação enfática do 

nosso texto tem um propósito fundamental. Repensar a condição fragilizada das ciências 

humanas nesses dias de neoconservadorismo, mas colocá-la em perspectiva apontando para 

uma crise mais profunda que tem se intensificado por diversos fatores, sejam relativos a 

dimensão pública, portanto, moral; seja em sua dimensão acadêmica, ou ainda, na 

incorporação do que tem sido visto a poucos anos como potência transformadora e objeto de 

pesquisa, o ensino de história. 

Ancorar nossas forças em uma luta contra essa formação meramente lucrativa, ao 

contrário do que parece, afirmamos mais uma vez que não é se opor as ciências técnicas, mas 

ensejar um debate que coloque em pauta as gradações do pensamento racional. Isso quer dizer 

que aquilo que nos separa é o que temos em comum, o humano, os atores sociais. Desse 

modo, falar de emoções políticas é antes de mais nada apontar para confirmações de um lugar 

que privilegie a alteridade, que coloquem em primeiro plano o rompimento com os “fins 
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lucrativos”. A democracia precisa das humanidades, mas também das exatas. A nossa luta 

deve, no entanto, apontar para irromper uma educação lucrativa preocupada em formar 

indivíduos para sanar problemas das crises econômicas. O foco nesse aspecto pragmático 

acirra a crise política e o avanço do neoconservadorismo. Tornou-se lugar-comum afirmar que 

a solução para crise econômica está no investimento na técnica em detrimento do pensamento, 

quando bem sabemos que a transformação efetiva em nossa sociedade se dará quando 

conseguirmos romper com uma estrutura racista, patriarcal, LGBTfóbica e que privilegia as 

desigualdades sociais.  
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O Mundo Esse Grande Espelho Foi Quem Me Fez Cantar Assim: 

Maria Bethânia num’ A Cena Muda (1974) 
 

Eduardo Eugenio Asterito Baptista104 

Emanuela Verdugo105 

 

Resumo: Esse artigo analisa A Cena Muda (1972), espetáculo de Maria Bethânia crítico à 

vida do artista durante a ditadura militar, enfocando a solidão da fama e a censura. Por meio 

da análise da performance, o espetáculo desvela-se como símbolo da consolidação da MPB. 

 

Palavra-Chave: Maria Bethânia, Anos 70, Música. 

 

“Os Alquimistas Estão Chegando” - Historiografia e MPB nos anos 1970 

Marcos Napolitano define o movimento musical denominado Música Popular Brasileira 

(MPB) como o resultado de um esforço de modernização de um "tradição musical 

brasileira"106 baseada no samba urbano carioca dos anos 1930, na proposta tropicalista de 

antropofagia dos anos 1960 e na oposição à ditadura militar nos anos 1970, período no qual se 

consolida, estando seu aspecto modernizador relacionado a mistura de tais elementos e nas 

opções de mudança nos arranjos originais. 

   Ao se propor recuperar e modernizar uma suposta “tradição da música brasileira”, 

especialmente o samba carioca de 1930, a MPB alcança uma posição de prestígio junto à 

crítica e a uma importante parcela do público, tornando-se o gênero comercial mais rentável 

de sua época, pois seus consumidores, a classe média alta intelectualizada, tinham um maior 

poder aquisitivo impulsionando a venda de discos e os shows.  

A chamada Era do Rádio (1932-1964), na qual parte dessa nova geração musical irá se 

inspirar se inicia nos anos 1930 e tem seu auge nas décadas de 40-50. Seu declínio está 

relacionado à popularização da televisão, ao surgimento da Bossa Nova, no final da década de 

1950, e da perseguição que a ditadura militar faz contra artistas que apoiavam as propostas 

reformistas do regime deposto.107 

 
104 Graduando em História pela UFRJ. 
105 Graduanda em História pela UFRJ. 
106 NAPOLITANO, Marcos. A Invenção da Música Popular Brasileira: Um Campo de Reflexão para a História 

Social. LatinAmerica Music Review, Volume 19, Number 1, Spring/Summer 1998, p. 103. 
107 Lenhar, Alcir. Cantores do Rádio: As Trajetórias de Nora Ney e João Goulart e O Meio Artístico do Seu 

Tempo. Campinas: Unicamp,1995, p. 154. 
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O marco inicial do sucesso do rádio no país foi a regulamentação de anúncios em 1932, 

por permitir a entrada do capital estrangeiro para o financiamento da sua diversa 

programação,108 mesclando transmissões esportivas, noticiários, radionovelas e programas 

musicais que variavam entre boleros, tangos, sambas-canções e marchinhas de carnaval. 

Porém, independentemente do ritmo,  as críticas eram constantes por parte de uma elite 

intelectual, intensificadas no final da década de 1950, por tais composições serem 

consideradas démodé, uma cópia mal feita da autêntica música dos anos 30, a ponto de 

afirmarem ser esse momento musical a “idade das trevas” da música nacional.109 Nada que 

abalasse o seu  grande sucesso  junto ao grande público.  

É nesse cenário de resistência que a música brasileira sofre modificações quando no 

final da década de 1960, parcela da nascente MPB, como Caetano Veloso, produzem um 

discurso de revalorização desse “gênero”, regravando algumas das composições antes 

classificadas como de baixa qualidade musical, como o próprio João Gilberto fez durante toda 

sua carreira, desde o seu álbum de estreia, Chega de Saudade (1959).110 

Nessa luta por legitimação, os autointitulados herdeiros do Rádio denegriram o rock da 

Jovem Guarda, passando a qualificá-la como símbolo da alienação e “entreguismo” ao 

imperialismo, ironicamente, a mesma crítica ouvida pelos artistas do Rádio, principalmente 

Carmem Miranda. Até que ponto essa constante disputa entre as diversas correntes musicais 

em voga na década de 1960, na busca do direito de representar o “verdadeiro” Brasil, se 

constitui em grande parte um verniz ideológico colocado sobre questões comerciais é um 

tema que não aprofundaremos, mas merece uma reflexão mais profunda. 

Seja por questões puramente ideológicas ou pelos interesses mercadológicos a ela, como 

defendemos, a multifacetada MPB encontrou na oposição política ao regime militar sua 

principal característica.111 Assim, graças ao endurecimento do regime a MPB se consolida, 

apaziguando as rivalidades musicais/ideológicas/comerciais para se unir contra a ditadura e a 

música internacional e vender disco, não necessariamente nessa ordem de prioridade. 

 

“São Dez Milhões de Neurônios na Sua Cabeça” - Mosaico Teórico 

 
108 CALABRE, Lia. A Participação do Rádio no Cotidiano da Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Casa de 

Rui Barbosa, 2004, p. 3. 
109NAPOLITANO, Marcos. A Música Brasileira na Década de 1950. Revista USP. São Paulo, n.87, p.56-73, 

setembro/novembro, 2010, p. 59. 
110NAPOLITANO, Marcos. A Música Brasileira na Década de 1950. Revista USP. São Paulo, n.87, p.56-73, 

setembro/novembro, 2010, p. 60. 
111 NAPOLITANO, Marcos. A Invenção da Música Popular Brasileira: Um Campo de Reflexão para a História 

Social. LatinAmerica Music Review, Volume 19, Number 1, Spring/Summer 1998, p. 103. 
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Michel Maffesoli classifica “transfiguração do político” como a presença da ação 

política no campo dos sentimentos, da sensibilidade, do cotidiano, da intimidade.112 Nessa 

perspectiva é possível defender a ideia da existência de outras possibilidades de resistência 

contra a ditadura militar para além da luta armada e da oposição parlamentar, pois: 

 

[...]existem outras maneiras, mais suaves, de desestabilizar o político, de 

mostrar a sua relatividade e o seu aspecto limitado. Pode ser a abstenção, a 

astúcia, a ironia, a inversão carnavalesca e ainda muitas outras modulações. 

[...] trata-se de viver, em tom menor, uma multiplicidade de pequenas 

utopias intersticiais, todas manifestando um instinto de conservação de 

grupo.113 

 

Dessa forma, entendemos que as escolhas de repertório, figurino e interpretações 

musicais de Maria Bethânia como uma forma de resistência à censura imposta sobre a classe 

artística durante o regime militar. 

 

“Mas eu Não Sou Boa Atriz de Cinema”: O Espetáculo de Música Teatralizado 

e a Rapsódia 

Maria Bethânia recusa o termo cantora, preferindo ser definida como intérprete114, ou 

seja, a união da cantora com a atriz. Renato Forin Junior classifica a produção de Bethânia 

como o exemplo mais refinado de “espetáculo de música teatralizado”, ou seja, seus shows 

apresentam um roteiro intertextual composto por excertos literários e musicais que unidos 

criam um texto híbrido com um significado totalmente diferente do original115 e altamente 

polissêmico “[...] sobretudo porque carrega um sincrônico sistema de signos constituídos por 

canções, fragmentos literários, música, cenografia, figurino, iluminação e interpretação.”116 

Contudo, Forin destaca que Bethânia não foi a primeira a unir teatro e música, isto já era 

comum nos circos, no teatro de revista e no teatro ligeiro,117 mas em seus espetáculos é 

 
112 SOUZA, Lidiane Lopes de. Outras Faces do Político. Crítica e Fruição nas Canções de Cazuza. In BRITO, 

Eleonora Zicari et al. Sinfonia em Prosa: Diálogos da História com a Música. São Paulo: Intermeios, 2013, p. 

186. 
113 MAFFESOLI, Michel. A Transfiguração do Político: Tribalização do Mundo. Porto Alegre: Sulina,1997, p. 

78. 
114https://gazetanews.com/gene-de-souza-entrevista-maria-bethania-com-exclusividade-para-o-gazeta-brazilian-

news/ 
115 FORIN JUNIOR, Renato. Confluências do Teatro e da Música Popular no Espetáculo de Maria Bethânia. 

Moringa - Arte do Espetáculo. João Pessoa, v.4, n.2, jul-dez/2013, p. 132. 
116FORIN JUNIOR, Renato. As tramas de uma dramaturgia intertextual no espetáculo de Maria Bethânia. In: IV 

CONALI - Congresso Nacional de Linguagens em Interação: Múltiplos Olhares, 2013, Londrina. Caderno de 

Resumos - IV CONALI - Congresso Nacional de Linguagens em Interação: Múltiplos Olhares. Maringá: UEM, 

2013. p. 269-270, p. 270. 
117FORIN JUNIOR, Renato. As tramas de uma dramaturgia intertextual no espetáculo de Maria Bethânia. In: IV 

CONALI - Congresso Nacional de Linguagens em Interação: Múltiplos Olhares, 2013, Londrina. Caderno de 
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possível identificar uma versão definitiva e bem acabada da rapsódia, a qual é definida pelo 

teórico Jean-Pierre Sarrazac como a característica do teatro contemporâneo, onde se 

concretiza a capacidade de rhaptein, ou seja, de “costura” do “texto-tecido” (textum), 

“[...]reunindo o que previamente rasgou e despedaçando imediatamente o que acabou de 

juntar [...]”.118 

 

“Maria Você Mudou” - Uma Breve Biografia de Maria Bethânia (1946-1978)119 

Maria Bethânia de Telles Veloso nasceu em 18 de junho de 1946, em Santo Amaro da 

Purificação, bairro de classe média baixa da Bahia. Sua infância foi durante a Era de Ouro do 

Rádio (1940-1950) e assim menina cresceu ao som de Dorival Caymmi, Noel Rosa na voz de 

Aracy de Almeida, Nora Ney, Ângela Maria, Orlando Silva e Dalva de Oliveira. Sua mãe, 

Dona Canô, cantarolava árias de ópera e a tia, cantos católicos, além de ouvir os diversos 

gostos musicais dos irmãos, mas todos tendo em comum a música que chegava através das 

ondas do rádio. Independente do gênero ouvido, o som que predomina no casarão do interior 

da Bahia, eram os melodramas,120 não só na canção, mas também nas peças organizada pela 

Dona Canô, os “dramas” para as crianças da vizinhança. 

  Ao chegar em Salvador para cursar o ginásio, Bethânia, acompanhada do seu irmão 

Caetano que cursava Filosofia na UFBA, entram em grupos teatrais, onde encontram Gilberto 

Gil e Maria das Graças, futura Gal Costa, e Tom Zé, realizando shows com temática Bossa-

Nova. Neles Bethânia cantava músicas melodramáticas, seja do rádio, seja do novo estilo que 

fazia sucesso no país: X do problema (Noel Rosa), Sofrimento e Padecer (Batatinha), João 

Valentão (Dorival Caymmi), Chão de Estrelas (Sílvio Caldas), O Amor em Paz (Vinícius de 

Moraes) e Opinião (Nara Leão).121 Com Opinião, Bethânia se torna uma estrela nacional e 

símbolo da música engajada, a qual se distanciará, com um repertório amoroso e nacionalista. 

 

“Eu Sou Midas” - O Espetáculo 

 
Resumos - IV CONALI - Congresso Nacional de Linguagens em Interação: Múltiplos Olhares. Maringá: UEM, 

2013. p. 269-270, p. 132. 
118 FORIN JUNIOR, Renato. Lirismo e Construção Rapsódica na Performance de Maria Bethânia. Estação 

Literária. Londrina, vol. 15, p.220-236. jan. 2016, p. 226. 
119 Não pretendemos abordar extensamente a obra e vida da compositora ainda em atividade, mas apresentar um 

breve panorama de sua carreira, se centrando até 1974, ano da obra em análise.  
120 SILVA, Marlon de Souza. “No Que Eu Canto Trago Tudo O Que Vivi”: A Tradição e o Popular em Maria 

Bethânia (1965-1976). Tese (Mestrado em História) – Universidade Federal de São João Del-Rei. São João Del 

Rei, p.155.2010. p. 25-31. 
121 SILVA, Marlon de Souza. “No Que Eu Canto Trago Tudo O Que Vivi”: A Tradição e o Popular em Maria 

Bethânia (1965-1976). Tese (Mestrado em História) – Universidade Federal de São João Del-Rei. São João Del 

Rei, p.155.2010, p. 38-40. 
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O show A Cena Muda de Maria Bethânia foi lançada em 18 de julho de 1974, no Teatro 

Casa Grande (Leblon) no Rio de Janeiro, sob roteiro e direção de Fauzi Arap, cenografia e 

figurino de Flávio Império122 e direção musical do Terra Trio,123 composto por Zé Maria 

Rocha (piano), Fernando Costa (contrabaixo) e Ricardo Costa (bateria),124 além de mais dois 

músicos na flauta e na guitarra.125 Sua titulação possui triplo significado: mudança, silêncio e 

o nome de uma antiga revista de cinema. 

As apresentações eram de terça a sábado, às 21:30 e domingo, às 19:00, custando CR$ 

40, a inteira,126 sendo “o preço acima da média dos cobrados pelos espetáculos 

dramáticos”.127 O lugar, o horário e o preço restringiam o perfil do público para “[...] um 

certo predomínio de jovens, mas basicamente a mesma mistura de idade e classes sociais que 

costumamos encontrar em qualquer teatro”.128 Podemos concluir, então, que o teatro 

nacional nos anos 1970 não era muito abrangente, consistindo no público padrão da MPB: 

jovens universitários, da classe média alta, intelectualizados e opositores à ditadura, além de 

pessoas de maior idade progressistas ou apenas curiosas. 

A motivação da obra foi o sucesso do show anterior Drama - Luz da Noite, pois 

Bethânia ficou “assustada porque tive a sensação de voltar a fase de Carcará, quando as 

pessoas cantarolavam a músicas nas ruas”.129 

Bethânia continua: 

Esse talvez tenha sido o espetáculo onde menos opinei, porque eu sou muito 

metida ‘ah, quero isso, quero aquilo…’, mas esse daí era uma coisa escrita 

pelo Fauzi, escolhida, pensada, trabalhada como um autor de teatro. [...] Mas 

era assim, autoria do Fábio era contra o sucesso que destrói uma pessoa, 

iludi um artista, desvirtua, descaminha, o espetáculo era sobre isso. [...] ‘olá 

como vai…’. Essa coisa da rua, do comum que uma pessoa que aparece na 

televisão, aparece e canta no rádio, que sobe no palco e vira uma cantora de 

sucesso perde, né.130 

 

Fauzi declara que sua relação com Bethânia é como uma: 

[...] reportagem musical, como alguém apropriadamente notou e publicou. 

Pelo menos tento mostrá-la como a enxergo, e isso tem um pouco de 

 
122 A produção do espetáculo evidencia a estreita relação da baiana com teatro, tanto seu diretor e cenógrafo são 

referências na área, chegando a concorrer no Prêmio Moliére de melhor espetáculo. 
123 http://flavioimperio.com.br/projeto/507985 
124 http://dicionariompb.com.br/terra-trio/dados-artisticos 
125 Diário de Pernambuco. Segundo Caderno. 18/03/75. p. 8. 
126 Jornal do Brasil. Caderno B. Serviço Completo. 4/7/1974. p. 7. 
127 MICHALSKI, Yan. A Cena Saberá Mudar? Jornal do Brasil.Caderno B. 24/10/74. p. 2. 
128MICHALSKI, Yan. A Cena Saberá Mudar? Jornal do Brasil. Caderno B. 24/10/74. p. 2. 
129 Celina Luz. Betânia, Fauzi e Flávio: Três Falando da Cena Muda. Jornal do Brasil. Caderno B. 4/07/1974. p. 

5. 
130CORDEIRO, Renato. Especial das 6: Maria Bethânia - A Cena Muda. Rádio Educadora FM. 08/09/2014. 

Disponível em: http://irdeb.ba.gov.br/educadora/catalogo/media/view/6187?template=irdeb  
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reportagem; Rosa [dos Ventos], chamei de encantado porque havia esse 

clima, inclusive na cidade toda. Tudo corresponde a determinado momento 

de nossas vidas. Agora não é tão encantado, mas corresponde à verdade 

atual. O que consegui fazer é coisa de verdadeira, a que tinha que fazer. É 

assim que sinto.131 

 

Cremos que esse desencantamento com o mundo seja uma referência à ditadura, dessa 

forma o espetáculo funcionaria como uma reportagem-denúncia-musical-dramática do país 

silenciado onde restou apenas o cantar. 

Como afirma Bethânia, em entrevista, a diferença entre Cena Muda e seus shows 

anteriores, Drama - Luz da Noite e Rosa dos Ventos, era que nesse espetáculo prepondera uma 

linguagem identificada com o ‘nós’, enquanto nos anteriores o ‘Eu’ predominava.132 Essa 

tomada de posição coletiva reforça a  MPB como  protesto e resistência ao regime. 

Houve algumas mudanças em A Cena Muda, com um segundo ato mais enxuto, a 

inclusão de repetições de trechos de canções da primeira parte133 em detrimento de músicas 

como “Yes nós temos Bethânia/ Bethânia pra dar e vender/ Bethânia menina, / é nossa 

heroína/ Bethânia temos que vender”,134 considerada de mau gosto. Além disso, Bethânia 

passou a trocar de roupa 3 vezes, após críticas ao figurino original.135 

O seu LP foi gravado na semana de 27 de outubro,136 com lançamento em 12 de 

novembro.137 A rapidez da produção resultou em baixa qualidade técnica, apesar dos elogios a 

capa feito por Fauzi Arap, já usada nos anúncios do show. Em comparação com os LPs 

anteriores, este não fez tanto sucesso, para Bethânia isso ocorre pois as músicas não tinham 

“apelos” por ser um show “mais contido”.138 

O grande destaque dado pela imprensa foi a ausência das declamações e a grande 

quantidade de composições inéditas, especialmente as de Sueli Costa, sendo referenciado 

apenas 8 vezes a homenagem aos cantores do rádio, com destaque a crítica de José Tinhorão, 

no qual compara o LP com um outro lançado na semana anterior, Elis (1974), onde a cantora 

Elis Regina “ganha de dez a zero”.139 

 
131 CORDEIRO, Renato. Especial das 6: Maria Bethânia - A Cena Muda. Rádio Educadora FM. 08/09/2014. 

[Grifo nosso] 
132 Diário de Pernambuco. Segundo Caderno. 18/03/75. p. 8. 
133MARINHO, Flávio. A Cena Muda. Manchete. Leitura Dinâmica. 14/06/75. p. 124. 
134 VENTURA, Mary. O Desafio do Ouro. Jornal do Brasil. Caderno B. 9/06/1974. p. 4. 
135 “[...] trocando os trajes de hippies por roupas elegantes” In Diário de Pernambuco. Segundo Caderno. 

20/03/1975. p. 5. 
136O Fluminense. 27/9/1974. p. 17. 
137 AMARAL, Zózimo. Jornal do Brasil. Caderno B, 29/10/1974. p. 3.  
138STUDART, Heloneida. Maria Bethânia: “A Dor Se Grita Alto”.  Manchete. 2/4/77. p. 95. 
139 TINHORÃO, José Ramos. Elis Regina Canta; Maria Bethania Tem Vontade. Jornal do Brasil. Rio de 

Janeiro. 27/12/1974. Caderno B. p. 2. 
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Retirar esse excesso de espaçov“Passei Toda Tarde Ensaiando, Ensaiando” - Elementos 

do Espetáculo. 

 

Ao analisar o espetáculo Mary Ventura afirma que  

O tema central é simples - a relação do artista com o sucesso e o poder. Mas 

sua colocação é ambiciosa - o sucesso e o poder tem uma representação 

ouro, que poderá ser negativo e corruptor, como o de Midas, ou, 

transformador e mítico como dos alquimistas.140[SIC] 

 

Assim suas cores e seu tema básico era o ouro, sendo a música Midas, o mote da obra, 

composta pelo próprio Fauzi Arap para o show.  O cenário foi preenchido de cortinas laterais, 

um plano inclinado dourado141 se estendia para a plateia, com as paredes, o chão e o teto 

espelhados em dourados. No fundo um revoada de pombos em silkscreen e, nas laterais, 

elementos naturais representando o dia e a noite.142 

O figurino, também de Flávio, é simples, em veludo, nas cores dourado e branco, com 

muito brilho de lantejoulas, lamé e com o desenho de um Sol “incendiando a roupa”. O 

branco opaco, simboliza o despojamento, criando um contraste entre o luxo e a simplicidade 

no corpo da artista.143 

Apesar de reconhecermos que o espetáculo é apenas uma longa canção de 105 minutos 

composta por 50 excertos musicais, por razões metodológicas, aqui serão divididas em blocos 

baseados na audição da versão estendida do CD, de 2003, em conformidade aos momentos 

em que há uma pausa na música, seja para aplausos, seja por virada temática.  

Podemos perceber que há grande quantidade de cantores da Era do Rádio e de repetição 

de canções, no total de 50 com 18 daquele período. Sobre a repetição, como já apresentada, 

está relacionada às críticas sofridas pela qualidade inferior da segunda parte do espetáculo, 

mas Bethânia/Fauzi não resolveram encurtar o show, o que seria mais fácil, e inseriram 

trechos inéditos de canções já apresentadas. No âmbito artístico cremos que isso emularia a 

troca de estação do rádio, sendo mais uma homenagem aos cantores de infância da baiana, 

agora no ostracismo ou no exílio, ou ainda uma referência a censura editando as canções. 

 

“Mas Eis que Chega Roda Viva/ Mas Eis que Chega Roda Viva” - Distância 

 
 
140 VENTURA, Mary. O Desafio do Ouro. Jornal do Brasil. Caderno B. 9/06/1974. p.4. 
141Diário de Pernambuco. Segundo Caderno. 20/03/1975. p. 5. 
142 Celina Luz. Betânia, Fauzi e Flávio: Três Falando da Cena Muda. Jornal do Brasil. Caderno B. 4/07/1974. p. 

5. 
143 Celina Luz. Betânia, Fauzi e Flávio: Três Falando da Cena Muda. Jornal do Brasil. Caderno B. 4/07/1974. p. 

5. 
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O conjunto toca três músicas e de repente Maria Bethânia está no palco. Ela 

olha para os olhos de cada um de nós e pergunta olá, como vai?... E afirma, 

muito séria: ‘Eu também tenho algo a dizer’ … (e com um sorriso irônico e 

amargo, completa: “Mas me foge a lembrança’ ”144[SIC] 

 

As músicas mobilizadas nesse momento do espetáculo no qual Bethânia entra em cena 

são exclusivamente de Paulinho da Viola e Chico Buarque. 

A primeira canção, de Paulinho,145Sinal Fechado é o momento no qual a baiana fica 

mais perto da fala, característica da própria interpretação original do compositor. Por sua 

característica rapsódica, Bethânia edita e retoma essa canção 5 vezes no show, sendo a mais 

reencenada, apenas neste bloco ela aparece 3 vezes. Roda Viva fica em segundo com 2 

repetições, Rosa dos Ventos editada aparece uma vez e Cala a Boca Bárbara é a primeira 

canção, depois de 10 trechos, a ser totalmente executada. 

Sinal Fechado retoma a lógica do espetáculo, pois, segundo Bethânia, a fama impede o 

artista de conversar nas ruas, somada a proposta de Paulinho de criticar a incomunicabilidade 

causada pelo medo da repressão política.146 

A segunda canção é Roda Viva que guarda grandes relações com Sinal Fechado, ambas 

cantadas por Chico Buarque e lançadas em festivais. A música de Chico foi feita para o 

espetáculo homônimo. A obra conta a ascensão e queda de um artista pelo “show business” 

(também cantado por Bethânia), sendo literalmente desmembrado pela indústria do 

entretenimento.147 

Enquanto a versão buarqueana é cantada junto com o grupo MPB-4, a Roda Viva da 

Bethânia é cantada sem acompanhamento vocal, o que quebra mais uma vez a expectativa do 

público já frustrado com a “interrupção” de Sinal Fechado. Seu canto solitário exclui o tom 

de lamento coletivo do original e adquiri um sentimento de urgência, causada pela fala rápida 

cheia de arfados.148 Essa angústia é reforçada com repetições dos versos “mas eis que chega 

roda viva”. Estruturalmente, Bethânia e Fauzi escolheram 2 estrofes da canção original, 

fazendo com que sua roda viva seja tão voraz que consome seus próprios versos.   

A terceira canção-elementar que compõe essa nova obra de Bethânia/Arap é Rosa dos 

Ventos de Chico que foi o nome do espetáculo anterior da dupla. Além da exclusão do vocal 

 
144 Claudio Cavalcante. Maria Bethânia - Parte 2. É ela quem muda a cena. Diário de Notícias. 22/11/1974. p. 3. 
145 A música premiada no V Festival da MPB (1969), também é associada a Chico Buarque, pois no mesmo ano 

de estreia de A Cena Muda, Chico lança seu álbum de cover Sinal Fechado. 
146 Vide depoimento do artista no documentário Meu Tempo é Hoje,2003 de Izabel Jaguaribe. 
147 GASPARI, Elio. Ditadura Envergonhada. 2 ed. rev. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 296. 
148 Os arfados podem estar relacionados ao despreparado técnico da cantora da qual mudou se orgulha.  Vide 

Celina Luz. Betânia, Fauzi e Flávio: Três Falando da Cena Muda. Jornal do Brasil. Caderno B. 4/07/1974. p. 5. 
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coletivo (MPB-4) e do refrão, como na canção anterior, há também a remoção dos versos 

esperançosos.149 

Por fim a última canção é Cala a Boca, Bárbara e assim como Roda Viva, também foi 

feita para uma peça de teatro, Calabar: O Elogio da Traição, vetada no ano anterior. A 

música em questão é cantada por Barbara que fora proibida de mencionar o nome do seu 

falecido marido, Jorge Domingos Calabar, condenado à morte pela Coroa, contudo este não 

para de ser dito desde o título até o refrão: “CALA a Boca, BARbara” (Calabar). Por meio da 

lógica do grito ensurdecedor, a ausência forçada aumenta a necessidade da presença. Assim, 

Bethânia executa essa canção evidenciando a censura da peça150.  Diferente das músicas 

anteriores, ela agora canta acompanhada com o Terra Trio repetindo “cala a boca” (junto com 

Bethânia), como na versão original de Chico, sendo a única vez que Bethânia fala no 

espetáculo. É sintomático que num espetáculo marcado pelo silêncio desde seu título, a 

cantora mandar fazê-lo logo após de dizer que “é alma dos nossos negócios”. 

Entre as múltiplas relações presentes nessa meta-canção destacamos a noção de 

distância. Enquanto Sinal Fechado apresenta o encontro incômodo, Roda Viva mostra o 

fracasso do coletivo pela mudança, seja política, seja no show business. Assim, no encontro 

repetitivo de um tempo de espera marcado pela incomunicabilidade e um movimento 

ideológico perdido (“a gente vai contra a corrente”) andando em círculos, na soma entre o 

tempo parado e movimento circular se cria uma distância que nunca é rompida. 

 

“Este Seu Samba é Mensagem Cifrada” - Era do Rádio 

As canções desse último bloco são alternadas rapidamente e sem repetições, sendo a 

parte mais animada do show, com Bethânia e Terra Trio cantando marchinhas de carnaval e 

canções da Era do Rádio. As músicas selecionadas são todas de artistas ouvidos pela jovem 

baiana em Santo Amaro, justificando o encarte do LP, no qual sob uma coroa em uma 

almofada está escrito: “este álbum é dedicado aos cantores de Rádio - Maria Bethânia”. 

 É um bloco mais afetivo, resgatando grandes sucessos, sendo cantadas na íntegra 

apenas A Coroa do Rei, Cantoras do Rádio e Fui à Europa, enquanto as demais apenas suas 

partes mais lembradas, geralmente a primeira estrofe. 

 Ironizando o show business que gera a competição entre os artistas pela Coroa do Rei 

(e da Rainha) do Rádio; valorizando o trabalho de quem dá “alegria a quem chora”, mas 

 
149 Vide a letra completa em: http://www.chicobuarque.com.br/letras/rosadosv_69.htm 
150Calabar foi vetada na semana de sua estreia e a sua proibição foi proibida de ser noticiada, apesar das 

propagandas nos jornais sobre sua estreia. Dessa forma, a peça se tornou um caso emblemático da censura. 
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denuncia a violência. Defendemos que por meio desse resgate, Bethânia reforça a ideia de 

tradição musical brasileira, legitimando a MPB como herdeira da “verdadeira música 

nacional” a medida que revaloriza a Era do Rádio. Dessa forma, Eu Fui à Europa se destaca, 

por virar uma “música de protesto” dos anos 40 para a plateia dos anos 70. A canção lançada 

em 1947, ano de envio dos pracinhas, também serviria para os ouvintes mais críticos, uma 

denúncia a censura, não só nazifascista, mas inclusive a varguista, e posteriormente a militar. 

Nessa sobreposição ditatorial Bethânia canta seus sambas cifrados. 

 

“Tocar o Inacessível Chão” - Conclusão 

Com o seu espetáculo A Cena Muda de 1974, Maria Bethânia por meio da rapsódia, 

construí uma dramaticidade marcada pela angústia, distância, incomunicabilidade, derrotas e 

ambivalências, características trágicas, mas sempre com perseverança, na crença que a 

mudança virá. 

Por sua rapsódia, é possível inferir que esse é um  show marcado pela incompletude, 

pela não execução completa de diversas músicas, criando um possível desconforto 

generalizado, explicitado em "Maria, Maria", na mescla entre “Roda Viva” e “Sinal 

Fechado”, no resgate político da Era do Rádio em "Eu Fui a Europa", no figurino 

incorporado ambivalências, no cenário pelo ouro transformador da alquimia e da ganância. 

Dessa forma, Maria Bethânia vive "o tempo presente, seja ele qual for" resiste e proclama: "O 

nosso show já terminou, vamos voltar a realidade". 
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A representação política da sociedade e o sistema de mercês no 

Antigo Regime. Tensão e conflito nobiliárquico em Portugal no 

pós-Restauração (1640-1644) 

 

Eduardo H. Sabioni Ribeiro 151 

 

Resumo:Na primeira parte desta comunicação, propomos uma possível representação da prática 

política do Antigo Regime a partir dos escritos de cunho teórico publicados em Portugal em meados 

do século XVII, privilegiando em particular o que eles diziam a respeito do “sistema de mercês”. Em 

seguida, nos valemos desse referencial para propor uma nova interpretação acerca dos conflitos 

nobiliárquicos ocorridos no princípio da Restauração. 

Palavras-chave: Razão de Estado, conflitos nobiliárquicos, Restauração de Portugal. 

 

O sistema de mercês 

 

 Um dos aspectos mais característicos do Antigo Regime foi o “sistema de mercês”: 

um complexo jogo de trocas estabelecido entre rei e vassalos que envolvia prestar um serviço 

e ser por ele recompensado. Esse “sistema” foi objeto da reflexão política de autores que 

escreveram no contexto da luta pela independência de Portugal, quando, nos dizeres de Luís 

Reis Torgal, D. João IV estava à procura de um Estado e o Estado estava à procura de si 

mesmo 152. A Justiça Distributiva, nome pelo qual era designada a obrigação do rei de pagar e 

premiar os vassalos conforme os merecimentos e os serviços prestados, foi considerada e 

tratada por esses autores como um dos eixos centrais da sustentação do Estado. 

 Cabe recordar, a fim de lograrmos uma melhor definição do nosso problema, algumas 

reflexões feitas no âmbito da historiografia recente acerca do papel da Justiça Distributiva na 

vida política do Antigo Regime. Fernanda Olival considera que a Justiça Distributiva era “um 

dos alicerces fundamentais da ordem estabelecida”, pois, através dela, “garantiam-se os 

privilégios, que definiam os diferentes corpos do Reino, ao mesmo tempo que o príncipe 

assegurava a obediência e o amor dos seus vassalos indispensáveis no serviço”. Ao repartir as 

 
151 Doutorando em História do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (PPGHIS-UFRJ), Mestre em História pelo Programa de pós-Graduação em História da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (PPHR-UFRRJ). E-mail: eduardosabioni@yahoo.com.br. 
152 TORGAL, Luís Reis. Restauração e “razão de Estado”. Penélope. Fazer e desfazer a história. Lisboa, 1993, 

p. 163-167. 
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honras, as mercês e os cargos, o monarca estabelecia com os seus vassalos um jogo de troca 

que envolvia prestar um serviço e ser por ele recompensado. Nas palavras da autora, 

 

Servir a Coroa, com o objetivo de pedir em troca recompensas, tornar-se 

quase um modo de vida, para diferentes sectores do espaço social português. 

Era uma estratégia de sobrevivência material, mas também honorífica e de 

promoção. Como se verá, não terá sido apenas a primeira nobreza do Reino 

que se adaptara a esta crescente dependência. Nos grupos sociais mais 

baixos, a questão fundamental era muitas vezes a disponibilidade necessária, 

nomeadamente econômica para servir.153 

 

Troca, recompensa e obediência constituiriam, assim, o núcleo de um sistema que 

mantinha as hierarquias sociais e a harmonia entre as partes, denominado pela autora de 

“economia das mercês”. 

Por sua vez, Antônio Manuel Hespanha dizia que para o caso de querer entender 

também o lado do vassalo, devia-se falar em “economia da graça”, e não das mercês. Isto 

porque a “graça”, em suas palavras, "suscita no beneficiário a gratidão e o move a praticar um 

novo ato de graça a favor do primeiro benfeitor", e, portanto, ela era "a mola tanto do serviço 

como da mercê". Ainda de acordo com o autor,  

 

A economia da graça engloba tanto a economia do serviço como a economia 

da mercê [...] já o contrário não se verifica; pelo que falar de economia da 

mercê é destacar um aspecto só de uma constelação incindível (a graça, a 

gratidão, o serviço, a mercê), tornando a expressão, não apenas menos 

abrangente, como amputadora.154 

 

O autor entendia que subjacente à troca estabelecida na “economia da mercê” existia 

uma troca baseada em sentimentos de amizade, amor, respeito e gratidão, e era a esta que se 

devia procurar se se quisesse descrever a “lógica do todo”155. 

 

Prudência e Justiça Distributiva 

 

 As obras de teoria política da Restauração estavam inseridas na tratadística da razão de 

Estado, corrente de ideias políticas que remontava, na Península Ibérica, aos finais do século 

XVI, sobretudo a partir da circulação das obras de Giovanni Botero e Justo Lipsio. Entretanto, 

a geração de autores de 1640 operou uma mudança significativa em relação aos escritores do 

 
153 OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-

1789). Lisboa, 2001. 
154 HESPANHA, Antônio Manuel. Depois do Leviatã. Almanack Braziliense. São Paulo, 2007, p. 55-56. 
155 HESPANHA, Antônio Manuel. Depois do Leviatã. Almanack Braziliense. São Paulo, 2007, p. 55-56. 
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período anterior, tanto no que diz respeito à forma de apresentar as ideias, quanto no que diz 

respeito aoconteúdo. Tais livros se notabilizam pela amplautilização de máximas políticas 

traduzidas em regras de governo que cumpriam a função detecnologias da autoridade, como 

definiu Michel Senellart156. 

 Os autores abordavam uma série limitada de esferas de atuação do governante onde se 

requeria prudência política, entendida esta como um conjunto de saberes práticos aplicáveis às 

diversas situações. Sebastião César de Meneses, deputado do Santo Ofício e então bispo eleito 

de Coimbra, dizia que a razão de Estado era uma arte que o rei devia dominar para governar a 

“república”. Ela consistia em ter um corpo de conselheiros prudentes a que o rei pudesse 

recorrer em situações de difícil encaminhamento, conhecer a “natureza” dos vassalos para 

melhor governá-los, estabelecer boas leis e repartir as honras com justiça e equidade. 

 Meneses considerava a Justiça como “o mais apto instrumento para conservação, 

aumento e reputação do Estado”. Nota-se que em sua definição a Justiça não é um bem 

supremo a ser perseguido, e sim um meio para alcançar a conservação do Estado. Em face 

disso, a Justiça Distributiva não era algo que o rei devia fazer inadvertidamente, mas com 

prudência. O autor explica: 

 

A honra dos governos mal distribuída, não só é apta para causar justo, e 

perigoso sentimento nos ânimos dos que tem merecimento, mas costuma ser 

poderosa para reduzir o estado a manifesta rebelião[...] que tanto pode no 

peito de homens, o justo sentimento, de uma distribuição injusta. 157 

 

O autor entendia que uma distribuição justa das honras era aquela respeitava o 

merecimento de cada um, de modo que aqueles que tivessem muitos merecimentos poderiam 

almejar recompensas maiores, e os de pouco merecimento deveriam se contentar com prêmios 

mais modestos. A lógica do merecimento com a qual Meneses e outros autores abordam a 

questão estava ligada à retórica neociceronianadas virtudes civis, na qual o critério de 

distinção do valor das ações estava relacionado à importância que elas tinham para a res 

publica e o bem comum. Dessa forma, Meneses argumentava que pessoas de merecimento 

que não fossem premiadas poderiam vir a reduzir-se em manifesta rebelião, tal era a 

insatisfação que uma injusta distribuição das mercês causava. Por isso era de suma 

importância que o rei fosse prudente nessa distribuição, para que não premiasse pessoas de 

pouco merecimento nem deixasse desamparadas as que o possuíam: “O ministro que não tem 

qualidades proporcionadas ao governo desacredita o Príncipe pela eleição; desautoriza o lugar 

 
156 SENELLART, Michel. As artes de governar: do regime medieval ao conceito de governo. São Paulo, 2006. 
157 MENESES, Sebastião César. Suma política. Amsterdã, 1650. 
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pela pessoa; e arruína os estados pelo governo” 158.Portanto, uma distribuição inadvertida das 

honras poderia prejudicar o príncipe e o governo de diversas maneiras. 

Antônio Carvalho de Parada, clérigo e arcipreste da Sé de Lisboa, partia do mesmo 

leque de problemas. Segundo o autor, uma das ações do rei necessárias para conquistar o 

amor dos vassalos era ser “liberal” na repartição das honras. Porém, esta liberalidade deveria 

ser executada com prudência, pois “se quiserem usar de liberalidade com os que não 

merecem, deixando as pessoas de merecimento, além de cometerem injustiça, com a mesma 

liberalidade comprarão o ódio daqueles que mais importa granjearem” 159.Segundo o autor, 

também era prudência do rei não deixar de premiar os que tinham não tinham muitos 

merecimentos: “digo que aos que não merecem, se não deve dar muito, alguma coisa sim, se a 

necessidade o pedir, porque este é o objeto da liberalidade”. Por outro lado, aos que possuíam 

muitos merecimentos se não devia exagerar nos prêmios, pois “dando a uns tudo se fica 

impossibilitado para dar a mais”160. 

Percebe-se que esses autores tinham a preocupação de frisar que o elemento norteador 

da Justiça Distributiva não devia ser a justiça e a generosidade, mas prudência. A justiça dizia 

respeito aos compromissos do rei para com Deus, e este a devia praticar se quisesse garantir 

sua salvação. A generosidade era antes um meio para conservar o Estado do que uma virtude 

cristã – embora esses autores ressaltassem a importância de o rei demonstrar em ações o seu 

espírito religioso. Um erro na hora de repartir as honras poderia descontentar muitos vassalos, 

e se tornar um perigo para o rei e para o Estado. Por isso estava fora de cogitação que o rei 

repartisse as honras segundo os seus gostos particulares: 

 

Bastou para desautorizar o crédito e reputação que tinha com o povo o 

Imperador Tibério César pôr-se uma noite a cear com Pompônio Flaco e 

Lucio Pisão, Senadores Romanos, porém de perdidos costumes, e em 

companhia de moças que serviam e ministravam a mesa, distribuindo os 

mais graves ofícios da república, cujo provimento devia respeitar aos 

merecimentos dos vassalos, e não à lascívia dos convidados.161 

 

Com os fidalgos da Casa Real, por exemplo, além dos salários ordinários que eles 

recebiam por suas funções, o rei deveria premiá-los com algum tipo de mercê, porque “a 

maior assistência e desvelo dos que servem na casa dá merecimento”. Entretanto, essa 

premiação não deveria ser feita sem prudência, pois “como pode entrar nela alguma afeição 

particular, causará escândalo aos que estiverem fora e merecerem, e murmuração aos que 

 
158 MENESES, Sebastião César. Suma política. Amsterdã, 1650. 
159 PARADA, Antônio Carvalho de. Arte de reinar. Lisboa, 1644. 
160 PARADA, Antônio Carvalho de. Arte de reinar. Lisboa, 1644. 
161PARADA, Antônio Carvalho de. Arte de reinar. Lisboa, 1644. 
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estiverem dentro ainda que não mereçam”. Além de estar atento aos merecimentos dos 

fidalgos, o rei deveria se acautelar dos “entremetidos”, que “sempre nos palácios Reais há 

muitos, que com traças e adulações adquirem os prêmios que se devem aos de grandes 

merecimentos”162. 

 Um problema que perpassa todos esses casos se que nem sempre está explícito é o da 

escassez dos recursos. A prudência do rei era exigida em razão da limitação de recursos. Com 

uma fonte de recursos ilimitados isso não seria um problema. Porém, a possibilidade de fazer 

mercês estava diretamente relacionada às condições financeiras da coroa. Por isso, inclusive, 

começou-se a instituir uma lista de serviços, para que ninguém ficasse sem pagamento ou 

recebesse mais de uma vez por um mesmo serviço prestado, e cuidava-se para que os credores 

recebessem em ordem de serviço para evitar que algum ficasse muito tempo à espera do 

pagamento 163. Data dessa época também a criação da Secretaria das Mercês dentro do esforço 

de organização do aparelho administrativo do poder régio 164. 

 Em face disso, Antônio Carvalho de Parada considerava como uma das necessidades 

da prudência na distribuição de mercês o perigo que representava lançar mão de impostos 

para suprir as necessidades financeiras da coroa, entendendo que a realização de mercês não 

constituía uma necessidade pública: 

 

[Aos] Príncipes e maiores Monarcas é necessário que considerem o que dão 

e o que podem dar, que se dão mais do que podem, vem a pedir ou a tomar o 

que não podem: e o que se segue desta desordem, diz Sêneca, é que vem a 

ser de maior importância o ódio daqueles que são constrangidos a dar o que 

não devem para acudirem às necessidades dos Príncipes que o favor dos que 

receberam mais do que era razão: e ser liberal com os particulares a conta de 

o pagar o povo não é liberalidade, senão tirania.165 

  

 Vê-se, portanto, como na óptica desses autores a Justiça Distributiva era um 

intrincadojogo de pesos e medidas que o rei deveria dominar tanto para ganhar a amizade dos 

vassalos quanto para dirigi-los em benefício do bem de todos. 

  

Tensão e conflito nobiliárquico 

 

 
162 PARADA, Antônio Carvalho de. Arte de reinar. Lisboa, 1644. 
163 OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-

1789). Lisboa, 2001. 
164 TORGAL, Luís Reis. Ideologia política e teoria do Estado na Restauração. Coimbra, 1981-1982. 
165PARADA, Antônio Carvalho de. Arte de reinar. Lisboa, 1644. 
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O golpe de 1° de dezembro de 1640 significou a ruptura e remodelação do tecido 

político português tal como se encontrava estruturado no final do período filipino. Por um 

lado, membros da antiga elite dirigente foram mantidos em postos importantes da 

administração do reino. Por outro, a emergência dos aclamadores forçou a entrada de novos 

atores no centro do cenário político. Em julho de 1641, apenas oito meses após o golpe, uma 

conspiração que pretendia assassinar D. João IV e devolver o poder do reino ao rei de Castela 

foi desbaratada, e os suspeitos de nela estarem envolvidos, presos e interrogados. Um mês 

depois, os condenados no inquérito foram executados em praça pública, num espetáculo 

horrendo de demonstração do poder de D. João IV que marcou a sua entrada definitiva na 

política da corte. 

Leonor Costa Freire e Mafalda Soares da Cunha atribuem este episódio ao fracasso da 

política implementada pelo recém-empossado rei de tentar harmonizar os interesses 

conflitantes dos dois grupos. De um lado, as antigas elites percebiam os aclamadores como 

uma ameaça à sua influência; estes, por outro lado, ansiavam por recompensas. Além disso, as 

autoras sugerem que o desfecho do episódio significou a vitória da “facção” dos aclamadores. 

Em suas palavras: “se a prática governativa provou que essa opção gerara mais embaraços e 

intrigas que os consensos pretendidos, confirmava-se igualmente que a pressão surda para a 

renovação de pessoal político tivera enfim vencimento” 166.  

 Em 1644, contudo, foi publicado um panfleto anônimo, cuja autoria se atribui a João 

Pinto Ribeiro, personagem central da preparação do golpe de 1º de dezembro, que parece 

negar essa tese. O panfleto tem o significativo título de A ação de aclamar el Rey D. João o 

IV foi mais gloriosa, e mais digna de honra, fama e remuneração que a dos que o seguiram 

aclamado. Nele, o autor se queixava que um certo grupo de fidalgos estaria fazendo menos 

cabo dos aclamadores com o intuito de receber mercês no lugar deles. O argumento do autor, 

em defesa dos aclamadores, era que a ação de aclamar foi mais digna de honra e fama devido 

os riscos nela envolvidos, e que não fazia sentido que alguém colocasse em dúvida esse valor. 

Prova isso com a citação de inúmeros oradores romanos, entre eles Mamertino e Sêneca, o 

velho. 

 A única maneira de os imitadores se igualarem em valor aos aclamadores, dizia João 

Pinto Ribeiro, era se suas ações também imitassem o risco e o desprendimento da ação dos 

aclamadores: 

 

 
166COSTA, Leonor Freire & CUNHA, Mafalda Soares da. D. João IV, 1604-1656. Lisboa, 2008. 
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Os exemplos que logo chamarei em crédito, e abono dos primeiros 

aclamantes, mostrarão a vantagem que naquela façanhosa ação fizeram aos 

que consentiram no que não puderam contradizer. Contudo, ainda no voto de 

Mamertino, lhes não cabe a estes tais a glória da imitação quanto a da 

igualdade do exemplo. Engrandece aquele Orador a imitação de feitos 

gloriosos e de façanhas heroicas, e as iguala, no merecimento, com o dos que 

primeiro as obraram [...]. Esta imitação e obra há, porém, de ser executada e 

praticada com igual valor e semelhança dos que primeiro abriram as 

dificuldades que elas em si tinham e suas carrancas [...]. Entre embora nesta 

conta aquela cavalheirosa resolução do Conde de Castelo Melhor, que imitou 

e aprovou, obrando com o mesmo risco e perigo que envolvia tão honrosa 

deliberação.167 

 

Ribeiro fazia referência à “aventura” vivida três anos antes por D. João Rodrigues de 

Vasconcelos e Sousa, o 2º Conde de Castelo Melhor, pai do futuro Escrivão da Puridade de D. 

Afonso VI. D. João Rodrigues se encontrava em Cartagena das Índias, então conquista de 

Castela, quando foi pego de surpresa pela notícia da aclamação de D. João IV em Portugal, e 

teve uma atitude um tanto ambígua inicialmente. Talvez por saber que tinha sobre si os 

olhares vigilantes dos castelhanos, escreveu uma carta endereçada a Felipe IV onde afirmava 

a sua lealdade ao rei de Castela e condenava a “traição do duque de Bragança”. Porém, 

poucos dias depois D. João Rodrigues foi preso por suspeita de conspirar para explodir o paiol 

de Cartagena e sequestrar os galeões espanhóis carregados de prata que ali estavam 

estacionados para levar para Portugal e ajudar D. João IV na causa da Restauração 168. 

D. João Rodrigues conseguiu escapar da prisão, depois de penosos tormentos, com a 

ajuda do seu confessor, frei Ambrósio do Espírito Santo, e dois alferes enviados por D. João 

IV, além de outras pessoas que foram se juntando ao grupo ao longo do percurso, entre elas 

um sevilhano que passou para o lado dos portugueses. A viagem de regresso foi marcada por 

tempestades, troca de embarcação, auxílio de piratas holandeses e outras peripécias até 

finalmente o grupo conseguir desembarcar em Lisboa no dia 2 de novembro de 1642, Dia de 

Todos os Santos. D. João IV teria ido receber pessoal o Conde e seus companheiros no Paço, 

e teria feito muitas mercês a todos, em especial a D. João Rodrigues de Vasconcelos e 

Sousa169.Segundo D. Luís de Meneses, D. João IV confirmou todos os foros de D. João 

Rodrigues por mais duas vidas, lhe concedeu uma comenda de mil cruzados e o nomeou para 

 
167RIBEIRO, João Pinto. A ação de aclamar el Rey D. João o IV foi mais gloriosa, e mais digna de honra, fama 

e remuneração que a dos que o seguiram aclamado. Lisboa, 1644. 
168 Sobre o episódio, ver: GOMES, João Pedro. Os portugueses de Cartagena das Índias e a Restauração. O 

resgate de D. João Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, conde de Castelo Melhor. Revista 7mares. Niterói, 2014, 

p. 10-27. 
169Relação verdadeira dos sucessos do Conde de Castelo Melhor, preso na cidade de Cartagena de Índias, e 

hoje livre, por particular mercê do Céu, e favor delRey Dom Ioão IV nosso Senhor, na cidade de Lisboa. Lisboa, 

1642. 
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governador das armas de Entre Douro e Minho, além de conselheiro no Conselho de 

Guerra170.  

Poucos depois desses eventos, em março de 1644, D. João Rodrigues de Vasconcelos e 

Sousa comandou um assédio à Vila da Barca, situada no reino da Galícia, que obteve um 

considerável sucesso. Como era de costume nessas ocasiões, uma relação sobreo assédio foi 

publicada em Lisboa descrevendo as condições do confronto e o resultado da batalha. No 

último parágrafo, contudo, o autor descrevia um episódio que incidia diretamente sobre o que 

era discutido na corte: 

 

Não é para deixar de referir a resposta que um soldado deu ao Conde, 

trazendo uma capa de Galícia com um hábito de Alcântara, que dizendo-lhe 

o Conde: Que estava mui bizarro, lhe respondeu com muita pressa: Que pelo 

menos aquele habito, que o não requerera na Secretaria das mercês, mas 

que o ganhara a puros balaços.171 

 

 O episódio narrado em tom anedótico jogava também com a lógica do merecimento, 

opondo uma vitória militar ao requerimento burocrático na Secretária das Mercês. A 

referência de João Pinto Ribeiro à “cavalheirosa ação” de D. João Rodrigues de Vasconcelos 

e Sousa não era destituída de fundamento. Havia, com efeito, murmurações a respeito das 

mercês feitas ao Conde de Castelo Melhor após prélio nas águas do Atlântico. Qualquer que 

fosse a causado murmúrio, o fato é que João Pinto Ribeiro saía em defesa não somente de 

seus interesses, mas também do Conde e de outros aclamadores. 

 Retomando a tese de Leonor Costa Freire e Mafalda Soares da Cunha, de que a degola 

dos nobres em agosto de 1641 teria significado a vitória dos aclamadores, cabe indagar se na 

verdade o conflito desencadeado pela aclamação de D. João IV entre as antigas e elites e os 

novos atores políticos não permaneceu mesmo após este episódio, sendo absorvido pelo 

sistema de mercês. Nesse caso, o instrumental elaborado na primeira parte desta comunicação 

a partir dos tratados sobre a razão de Estado poderia ser útil ao historiador para deslindar a 

dinâmica política da corte portuguesa e a atuação de grupos com interesses conflitantes dentro 

de uma mesma estrutura governativa. 

 

 

 
 

170MENESES, Luís de (Conde da Ericeira). História de Portugal restaurado. Lisboa, 1679-1698. 
171Relaçam verdadeira da entrepreza da Villa da Barca no Reyno de Galliza obrada pelas armas delRey nosso 

Senhor, governadas pello Conde de CastelmelhorIoão Rodrigues de Vasconcellos & Souza, na Província de 

Entre Douro, & Minho, em tres de Março de 1644. Lisboa, 1644. (Grifos do autor). 
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“A derradeira injúria”, de Machado de Assis (1885): memória 

póstuma do marquês de Pombal no 1º centenário de sua morte 
 

Gustavo Pereira* 

 

Resumo: Apresenta-se breve reflexão a partir da consideração de aspectos de A derradeira injúria; 

poema editado em coletânea comemorativa dos cem anos da morte do marquês de Pombal. 

Relacionam-se algumas ideias nele desenvolvidas a discussões coetâneas aos festejos do centenário. 

Atenta-se à evocação do passado, no poema, pelo recurso à figura fúnebre de Pombal – indo de 

encontro ao discurso mais difundido sobre o marquês e a sua apoteose. 

 

Palavras-chave: História, Memória, Comemorações. 

 

O marquês de Pombal: obra comemorativa do centenário e A derradeira injúria 

 

Composto por 14 sonetos, o poema A Derradeira Injúria, da autoria de Machado de 

Assis, foi publicado em O marquês de Pombal: obra comemorativa do centenário da sua 

morte, que reúne textos de diferentes autores172 sobre Pombal. Vinda a lume três anos depois 

da efeméride a que faz menção seu título, a coletânea já era anunciada na imprensa desde 

1881. Na Gazeta de Notícias, é de 15 de dezembro a primeira referência ao “livro com que a 

comissão executiva do 1º centenário do marquês de Pombal vai perpetuar a sua 

celebração”.173 

Tratava-se de “uma comissão de sócios do Clube de Regatas Guanabarense,174 criada 

pela diretoria do mesmo clube” carioca, que preparava, “desde há muito tempo, a celebração 

da festa do centenário do marquês de Pombal nesta cidade”. Entre “muitas ideias que se 

propõe realizar”, constava a obra. A comissão foi primeiro referida pela Gazeta ainda em 

julho, quando se divulgou o nome de seus membros e, com otimismo, afirmou-se: “é de [se] 

esperar que, com tão competente e distintíssima congregação de cavalheiros, o Club de 

Regatas deva realizar mais um festival tão digno desta cidade como do vulto que vai ser 

comemorado”.175 

Em Portugal e no Brasil, na sequência de comemorações na Itália (Petrarca, 1874) e na 

França (Voltaire, 1878), celebrou-se em 1880 o centenário de Camões. Em tais festejos, nota-

se a influência de um positivismo de matriz comtiana não-ortodoxa; concebendo-se as 

 
*Assistente de Investigação (CHAM). Doutorando emHistória (UNL) – orientação de J. L. Lisboa. 
172Emídio Garcia, Júlio de Matos, Latino Coelho, Oliveira Martins e Teófilo Braga – portugueses. Henrique 

Moreira, Machado de Assis, Sílvio Romero e Tomás Alves Jr – brasileiros.G. Weber e A.Gubernatis – alemão e 

italiano.  
173Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 15/12/1881 
174Fundado em 1874, reunia setores importantes das elites urbanas da capital. Realizava atividades náuticas. 
175Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 16/02/1882; 17/07/1881. 
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sociedades e seu desenvolvimento a partir do progresso informado pela sociologia 

positiva.176Apresentavam-se discursos sobre o passado em conferências, publicações e 

manifestações públicas, visando a homenagear indivíduos que teriam bem desempenhado seu 

papel histórico (concebido teleologicamente) – valendo-se de sua memória (reelaborada) para 

a crítica política.  

Ao se comemorarem os cem anos da morte de Pombal, resgatou-se do passado sua 

figura, submetendo-a a uma releitura intencionada. A partir desse juízo; como pagamento de 

uma “dívida”, demonstrava-se reconhecimento póstumo, afirmando uma memória idealizada 

de seu governo, mobilizada no debate coetâneo. Acerca da relação entre memória, 

comemoração e história,177remete-se ao jornalista republicano português Jayme de Séguier. 

Em 1881, refletindo sobre diferentes comemorações, ele criticava o critério por trás das 

cerimônias oficiais da monarquia portuguesa (que rememorava e celebrava os mortos da 

dinastia de Bragança).Para Séguier, não se deveria homenagear, recordar e conservar a figura 

histórica dos monarcas, e sim a de cidadãos defuntos cujos méritos, avaliados pela crítica 

histórica, assim o justificassem.178 

Em sua perspectiva, seriam bem poucos os indivíduos com a “robustez necessária para 

resistir à luta pela existência histórica”; bem poucos “os nomes que a história conserva”, mas 

muitos os que “se perdem no esquecimento anônimo, essa segunda e mais irremediável 

morte”. Ao julgamento da posteridade, portanto (e não a inócuas cerimônias oficiais em torno 

de sua memória), caberia a sentença definitiva quanto à conservação (na história) ou ao 

esquecimento (“segunda morte”) dos indivíduos. No caso dos centenários, conforme a lógica 

de substituição de festividades católicas e de aproveitamento e controle de seu potencial, 

propunha-se uma celebração em torno de aspectos selecionados do passado simbolizado pelo 

grande homem, a quem se propunha uma apoteose, visando a imortalizar sua figura.179 

No Rio de Janeiro, desde 1881anunciavam-se os festejos e a coletânea– difundindo-se 

nos jornais informações detalhadas a tal respeito. Acerca da publicação, comunicaram-se seus 

 
176 Sobre as ideias positivistas, ver: CATROGA, F. “Os inícios do positivismo em Portugal: o seu significado 

político-social”. Revista de História das Idéias, v. 1, 1977; LUZ, J. L. B. “Os ideais da positividade”. In: 

CALAFATE, P. (dir.) História do Pensamento Político Português. v. I, t. I. Lisboa: Caminho, 2004. 
177 Ver: ALBUQUERQUE Jr., D. M. O tecelão dos tempos (novos ensaios de teoria da história). São 

Paulo:intermeios, 2019, p. 179-90; IHL, O. “Commemoratio”. L’Observaroire, n. 50, 2017; JOUTARD, P. 

Histoire et mémoires, conflits et alliance. Paris: La découverte, 2013. 
178A Folha Nova, Porto, 12/11/1881. 
179 Ver: CATROGA, F. “Ritualizações da História”, In: CATROGA, F. et. al.História da História em Portugal. 

Séculos XIX-XX. Lisboa: Temas & Debates, 1998 [1ª ed. 1996]; JOÃO, M. I. “Percursos da Memória: 

centenários portugueses no século XIX”. Camões. n. 8, 2000; MARCELINO, D. A. “Rituais políticos e 

representações do passado: sobre os funerais de ‘homens de letras’ na passagem do império à república”. Tempo, 

v. 22, n. 40, 2016. 
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principais colaboradores e os formatos previstos: quatro mil exemplares em três edições– 

vendidas e distribuídas no Brasil, em Portugal e em outras partes da Europa. Era uma obra por 

definição luso-brasileira: além de seus colaboradores serem sobretudo das duas 

nacionalidades, previa-se que, planejada no Brasil, fosse editada e publicada em Portugal. 

Quanto a Machado de Assis, atenta-se a sua ausência no material então vindo a lume: 

não foi elencado nas primeiras listagens de autores-colaboradores, não participou das obras do 

Guanabarense editadas em 1882 e não se referiu diretamente ao marquês nos jornais em que 

colaborava.180Escreveu, entretanto, A derradeira injúria (remetido a Lisboa e impresso três 

anos mais tarde) e, ao fazê-lo, posicionou-se(ainda que de forma tardia) no debate candente 

sobre Pombal, relacionando sua figura histórica, sua memória e o discurso mais difundido a 

seu respeito, demarcando-se contudo do comemorativismo da coletânea que seu poema 

integra. 

Aponta-se a influência, nestas reflexões, da dissertação de Papassoni,181 para quem uma 

caraterística marcante do poema é a ocorrência de duas vozes distintas. A primeira 

corresponde ao eu-lírico –o sujeito poético; construção textual que não se confunde com o 

autor empírico e que se apresenta como a voz que fala no poema. É a voz dos dois primeiros e 

dos cinco últimos sonetos. Empregando a terceira pessoa gramatical, descreve um cenário que 

remonta aos momentos imediatamente anteriores a um episódio da terceira invasão francesa 

(o gaulês que persegue) ao território luso, quando tropas em retirada (após enfrentamentos 

com forças anglo-portuguesas – o bretão que defende) profanaram o túmulo do marquês (o 

grande ministro cujo formidável nome encontrava-se no féretro descrito). Os versos evocam a 

igreja de N. S. do Cardal, onde ficaram os restos mortais de Pombal até 1856, quando de seu 

traslado para Lisboa.  

 
180Em um jornal em que muito influía, contudo, lê-se: “As comemorações estão em moda […]. Embora 

esplêndidas, foram muito discutidas as festas ao ministro de D. José. Uns não queriam as festas porque Pombal 

fora um malvado; outros, porque Pombal fora feliz… A mim, simples cronista, pouco se me dá a vida alheia; e 

se Pombal foi um santo, segundo Augusto Comte, se um diabo, segundo o Apóstolo [jornal católico que muito 

criticou o centenário], as festas foram brilhantes e divertidas. Eu não filosofo; regozijo-me. Desde o centenário 

de Camões não tínhamos tido regatas tão esplêndidas e tão concorridas. A baía de Botafogo, a bela baía de 

Botafogo oferecia um aspecto fantástico ao longo da praia…”. A Estação, Rio de Janeiro, 31/05/1882. 
181 PAPASSONI, J. P. Uma perpétua lida: estudo sobre A Derradeira Injúria, de Machado de Assis. Dissertação 

de Mestrado (Literatura Brasileira). São Paulo: FFLCH-USP. Ainda que aqui não se avance nesse campo, 

aponta-se como referência para a consideração dos textos então produzidos: TEIXEIRA, I. “Teatro do mundo e 

pressuposto da encenação”. O Altar & o Trono: dinâmica do poder em O Alienista. Cotia/Campinas: 

Ateliê/Unicamp, 2010: “os presumíveis fatos exteriores à obra de arte devam ser entendidos como geradores de 

discursividades, e não como origem factual da ficção […] matrizes de questões discursivas e de textos que 

participam das matérias com as quais o autor trabalha durante o processo de construção retórica do enunciado”, 

sugere-se a investigação das “relações entre a ficcionalidade do texto e a textualidade da história”; que, portadora 

“da energia dos códigos de seu tempo”, toda obra “depende de uma base interdiscursiva com a qual dialoga, de 

um debate em que se insere”. 
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Ele havia morrido em desgraça – condenado e afastado do centro do poder; até a seus 

restos foi imposto desterro, ficando seu sarcófago fechado na solitária igreja do poema. Eis o 

cenário descrito, a partir do qual se permite falar a segunda voz – (referida como voz de fato): 

 

Ora, na solitária igreja em que se há posto 

O féretro, se alguém pudesse ouvir, ouvira 

Uma voz cavernosa e repassada de ira, 

De tristeza e desgosto. 

Era uma voz sem rosto, 

Um eco sem rumor, uma nota sem lira. 

Como que o suspirar do cadáver disposto 

A rejeitar o leito eterno em que dormira. 

E ninguém, salvo tu, ó pálido, ó suave 

Cristo, ninguém exceto uns três ou quatro santos, 

Envolvidos e sós, nos seus sombrios mantos, 

E ninguém ouvia em toda aquela escura nave 

Dessa voz tão severa, e tão triste, e tão grave, 

Murmurados a medo, as cóleras e os prantos 

 

Trata-se de uma voz defunta; do contraditório suspirar do cadáver que rejeitava o silêncio 

que se esperava do leito eterno em que dormira. Entre o terceiro e o nono sonetos, o eu-lírico 

concede espaço a essa segunda voz, que desenvolve reflexões em um discurso interno 

(apresentado entre aspas, dirigindo-se a um   destinatário referido na segunda pessoa do 

singular – sem distanciamento formal, portanto). Desenvolve-se um percurso reflexivo por 

momentos selecionados da história portuguesa, traçando-se paralelos entre glórias e 

adversidades do país.  

A partir do sexto soneto, aborda-se o período pombalino, retratando uma de suas 

iniciativas mais consensuais: a reedificação de Lisboa após o terremoto. Nota-se um tom 

elogioso e percebe-se que o marquês é o homem de que se fala; o homem que, ao lado do rei 

e ao lado do perigo, não se prostrou diante da capital em destroços, mas opôs a força à força, 

opôs a pena à injúria, restituindo o povo e a cidade por meio de sua ação governativa. Nos 

dois sonetos seguintes, contudo, ao mesmo tempo que se abordam aspectos mais criticáveis da 

governação do marquês, nota-se que o discurso se dirige, na verdade, ao próprio Pombal:  

 

“Esse homem eras tu, alma que ora repousas 

Da cobiça, da glória e da ambição do mando, 

Eras tu que um destino, e propício, e nefando, 

Ao fastígio elevou dos homens e das cousas. 

“Eras tu que da sede ingrata de ministro  

Fizeste um sólio ao pé do sólio; tu, sinistro  

Ao passado, tu novo obreiro, áspero e duro,  

Que traçavas no chão a planta do futuro.  

“Tu querias fazer da história uma só massa  
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Nas tuas fortes mãos, tenazes como a vida,  

A massa obediente e nua.  

“A luminosa efígie tua  

Quiseste dar-lhe, como à brônzea estátua erguida,  

Que o século corteja, inda assustado, e passa.  

 

Pombal, nessa leitura, fora elevado ao topo do poder por um destino ao mesmo tempo 

propício e nefando – o que prenuncia tanto reconhecimento quanto crítica. São-lhe atribuídos 

cobiça, ambição, vontade de poder e desejo de glória. Afinal, enquanto ministro do monarca, 

fizera-se sólio ao pé do sólio; uma ponderação que ecoa denúncias feitas a sua época de que 

era ele quem governava no lugar do monarca; de que dispunha do poder régio. Destacando-se 

os traços áspero e duro de Pombal, aponta-se como, com sua aversão ao passado, ele 

dispusera-se a traçar no chão a planta do futuro – seja da cidade de Lisboa, seja do próprio 

império português, cujo destino ele afinal supunha conduzir com suas fortes mãos; como 

oleiro: lidando com o povo e com a história como se de uma massa obediente e nua se 

tratassem.   

Ao se apresentar sua intenção de mobilizar a história, refere-se à brônzea estátua 

equestre de D. José (1775); emblema do reinado josefino, em cujo pedestal Pombal fez 

colocar um medalhão com sua luminosa efígie – visando a perpetuar; a legar à história, junto 

da principal representação perene do monarca, também a memória de sua figura 

histórica.182Se no sexto soneto apresentou-se Pombal como o restaurador de Lisboa, no oitavo 

ele é apreciado como demolidor. Em perspectiva afim, abordam-se aspectos de sua 

governação sobre os quais mais se levantavam vozes críticas: sua ação enérgica contra o que 

ele entendia como caduco e informe. Propondo reformar o país, Pombal dispusera-se a 

supliciar aqueles que se colocassem contra seu empenho. Ainda que os versos não detalhem 

tais suplícios, neles evocam-se as lágrimas causadas pelas ações do marquês, que se voltava 

especialmente contra a nobreza e a Igreja, como se seu governo estivesse em uma espécie de 

duelo contra tais forças. 

Após tais reflexões, o eu-lírico retoma a fala a partir do décimo soneto. Já no décimo-

primeiro, afirma-se claramente a identidade da voz que antes se pronunciara: 

 

E essa voz era a tua, ó triste e solitário  

Espírito! Eras tu, forte outrora e vibrante,  

 
182Ver: MONTEIRO, N. G. D. José na sombra de Pombal. Sintra: Temas e Debates, 2008 – capítulo com 

subtítulo “apoteose e declínio”. Em tom mais crítico: AZEVEDO, J. L. O marquês de Pombal e a sua época. 

Porto: Clássica, 1990 [1922], p. 262. Sobre o cuidado de Pombal com sua imagem e com os discursos a seu 

respeito: SANTOS, J. J. C. Literatura e Política: pombalismo e antipombalismo. Coimbra: Minerva, 1991 – 

caps. I e II. Sobre a elaboração de suas políticas e imagem: TEIXEIRA, I. Mecenato Pombalino e poesia 

neoclássica: Basílio da Gama e a poética do encômio. São Paulo: Edusp, 1999. 
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Que pousavas agora, — apenas cintilante, —  

Sobre o féretro, como a luz de um lampadário.  

Era tua essa voz do asilo mortuário,  

Essa voz que esquecia o ódio triunfante  

Contra o que havia feito a tua mão possante,  

E a inveja que te deu o pontual salário. 

E contigo falava uma nação inteira,  

E gemia com ela a história, não a história  

Que bajula ou destrói, que morde ou santifica.  

Não; mas a história pura, austera, verdadeira,  

Que de uma vida errada a parte que lhe fica  

De glória, não esconde às ovações da glória. 

 

Tal voz, cavernosa e repassada de ira, tristeza e desgosto, era, afinal, a própria voz do 

marquês. No poema, portanto, é Pombal quem, contrariando o destino, desejava fazer-se ouvir 

e que falava de si mesmo – ainda que ninguém, senão as imagens (também sem vida) do 

templo, estivesse no recinto para ouvir seus lamentos (e por isso ele falava para si mesmo). 

Foi essa(segunda) voz que apresentou as reflexões sobre a história de Portugal e mais 

especificamente sobre o período pombalino, imprimindo-lhes um tom encomiástico, a 

condizer com uma obra elaborada em homenagem ao ministro. O curioso é perceber como, no 

poema, o elogio a Pombal e ao pombalismo dá-se não de maneira direta, e sim por essa via 

indireta; recorrendo-se à voz do marquês defunto, que discursa longamente sobre si mesmo – 

em uma espécie de memória póstuma, pode-se, em certo sentido, dizer. Mais que isso, ele se 

dirige a si mesmo, podendo ser entendido como assunto, destinatário e emissor de tal 

discurso. 

Papassoni, buscando aproximações ao poema na obra machadiana, além de apontar as 

mais facilmente relacionáveis Memórias póstumas de Brás Cubas183 – que, como o título bem 

indica, tratam dos recordos de um personagem já falecido–, resgata um trecho de O Alienista 

em que uma personagem anuncia ter composto uma “ode à queda do marquês de 

Pombal”.184Tal composição em certo sentido se aproxima, como se verá, do que Machado 

 
183Publicado na Revista Brasileira em 1880 e em 1881 em formato de livro. Na dedicatória, lê-se: “ao verme que 

primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas”. Em 

1881, em discurso no IHGB em homenagem aos consócios recém-falecidos, Franklin Távora proclama: “os 

evocados voltem às nossas relações como se entre eles e nós nunca se tivesse interposto o verme sepulcral. […] 

são eles o objeto da nossa festa, são eles os laureados e somos nós que os galardoamos, nós que representamos 

neste momento a primeira entrância da posteridade”. R. IHGB, t. 44, pt. II, p. 451-452. Curiosa relação entre 

evocação fúnebre (sendo a morte reforçada na referência ao verme), memória e posteridade. 
184Publicado em A Estação em 1881 e em livro em Papeis Avulsos, de 1882. O trecho referido: “Uma vez, por 

exemplo, compôs uma ode à queda do marquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o ‘dragão 

aspérrimo do Nada’, esmagado pelas ‘garras vingadoras do Todo’”. A Estação, Rio de Janeiro, 15/12/1881. 

Martim Brito, a personagem em questão, encarna a pompa verbal (daí seu recolhimento na Casa Verde). Ver: 

TEIXEIRA, I. O Altar & o Trono: dinâmica do poder em O Alienista. Cotia/Campinas: Ateliê/Unicamp, 2010. 

Apresenta-se a obra como intervenção artística em controvérsias de seu tempo –a questão religiosa, as rebeliões 
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desenvolve em seu poema supostamente comemorativo: uma ode à derradeira injúria do 

marquês.185 

Acerca de outras evocações de Pombal defunto, são interessantes duas referências. Em 

um trecho do célebre Viagens na minha terra (1845-1846), do também célebre português 

Almeida Garrett, apresenta-se o narrador em uma jornada mental em procura do marquês no 

reino das sombras para lhe fazer uma pergunta. De sua parte, o marquês, com sua luneta, 

defende altivamente sua ação posta em causa pelo narrador. Em outro trecho, por fim, refere-

se à reconstrução de Lisboa após o terremoto – e, nessa parte, as iniciativas pombalinas, 

abordadas como realidade histórica, são apreciadas de modo crítico.186 

O brasileiro Carlos de Laet, por sua vez, em crítica aos centenários positivistas (festas 

sociológicas de grande alcance), diverte-se em se descrever visitando Pombal pela vida de 

uma sessão espírita187 (uma fresta do sobrenatural que o conduzira ao paraíso da 

humanidade, departamento da política moderna). O marquês apresenta, diante dos outros 

grandes e do cronista, suas credenciais para a apoteose, enumerando seus méritos. Contudo, 

ao vislumbrar, com sua luneta, seus festejos no Rio de Janeiro, exclama: “isso não passa de 

uma grande troça para desmoralizar-me a história… Não é meu centenário […]. Fosse no meu 

tempo! Por muito menos houve quem apodrecesse na cadeia, quando não se espichava numa 

forca”.188 

 
regenciais (e a centralização política no Império) e a afirmação do discurso médico (embate entre ciência e 

teologia). 
185 PAPASSONI, J. P. Uma perpétua lida: estudo sobre A Derradeira Injúria, de Machado de Assis. Dissertação 

de Mestrado (Literatura Brasileira). São Paulo: FFLCH-USP, 2018, p. 28-29. 
186 No prólogo da terceira edição de Memórias Póstumas (1899), lê-se: “Macedo Soares, em carta que me 

escreveu por esse tempo, recordava amigamente as Viagens na minha terra. […] assim se explicou o finado: 

‘trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de 

Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo’. Toda essa gente viajou: Xavier de Maistre à roda 

do quarto, Garrett na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode dizer eu viajou à roda da 

vida”. O Pombal defunto de Garrett não era estranho a Machado – que, quando de seu centenário, além de se 

referir ao prefácio das Viagens (“sua maior apologia”), afirmou ser Garrett “um dos maiores da língua, um dos 

primeiros do século e que junta em seus livros a alma da nação com a vida da humanidade”. Gazeta de Notícias, 

Rio de Janeiro, 04/02/1899. 
187 O espiritismo vinha, à altura, recebendo grande atenção. O próprio Machado abordou criticamente a temática 

direta ou indiretamente. Na versão de 1882 (Papeis Avulsos) de “Uma visita de Alcibíades” (publicado 

diferentemente no Jornal das Famílias em 1876), uma sessão espírita é mobilizada como artifício para, 

convocando personagens do passado, resolver problemas históricos – o que Papassoni relaciona, com ressalvas, 

ao artifício no poema (e aqui se aponta recurso semelhante na crônica de Laet, como referido na nota que se 

segue): “a ideia de ‘ouvir’ do autor do ato a verdade sobre o ato, ao invés de conjecturar sobre o mesmo”. 

PAPASSONI, J. P. Uma perpétua lida: estudo sobre A Derradeira Injúria, de Machado de Assis. Dissertação de 

Mestrado (Literatura Brasileira). São Paulo: FFLCH-USP, 2018, p. 107-110. Evocando-se o próprio marquês em 

seus textos, os autores em certo sentido ocultam seu ponto de vista – expresso nos textos, contudo, 

indiretamente. 
188Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 07/05/1882: “levara todo o dia a pensar no marquês de Pombal e nas 

espetaculosas festanças que se preparam para honrar-lhe a memória. Assaltavam-me o espírito muitas dúvidas e 

hesitações quanto ao definitivo julgamento da história sobre esse grande vulto[…] em vez de reler crônicas e 
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Retomando o poema de Machado, pode-se dizer que nele se evoca, por um lado, a 

realidade física dos restos mortais do marquês –trazidos à tona nos momentos que 

antecederam sua profanação – e, por outro, um discurso de exaltação do passado pombalino 

que parte, no fundo, do próprio marquês. Acerca dessa reflexão histórica, demarcada no corpo 

do poema, deve-se ainda apontar a possibilidade de perceber, no elogio à ação de Pombal, 

uma espécie de versão do discurso oficial pombalino – que, sob a batuta do ministro, foi 

difundido pelo governo português e, a despeito de críticas posteriores, acabou por se 

consolidar como opinião comum sobre a própria governação do marquês; fazendo-se, 

portanto, história corrente.189 

Nas palavras de Papassoni, “nisso compreende-se o esforço do marquês real, em 

espírito, de elucubrar a respeito de sua própria história, falando de si mesmo. Em oposição, há 

o olhar crítico do poeta, que a todo momento recorda a condição atual rebaixada do mesmo”. 

Ou seja, pode-se falar de uma oposição entre a realidade histórica e esse discurso que se 

apresenta como história; oposição que se manifesta também no confronto entre glória e 

desterro, apoteose e profanação. Nesse sentido, entende-se que, no poema, a voz que narra a 

história de Portugal, e em especial a história do governo pombalino, é a voz da opinião geral – 

que, dada a assimilação de elementos do próprio ideário pombalino, confunde-se com a voz 

de Pombal. Seu discurso, nessa perspectiva, corresponde ao discurso mais difundido sobre seu 

histórico.190 

Tais aspectos ficam mais claros no fim do soneto, que ainda traz à tona duas 

importantes distinções. A primeira, entre o discurso de uma nação inteira e a história. A 

segunda, entre duas formas distintas de história: a história que bajula ou destrói, que morde 

ou santifica, de um lado, e a história pura, austera e verdadeira, de outro. Trata-se de apenas 

uma distinção, em dois momentos: o discurso da nação inteira seria, afinal, essa forma de 

história que bajula e santifica. Seria, ademais, o discurso do próprio marquês, percebido e 

difundido socialmente como história. Seria, por fim, o discurso de sua apoteose no centenário. 

Por oposição, a visão crítica desse discurso seria a história pura, austera e verdadeira, que 

 
compulsar historiadores, muito mais fácil me seria evocar o façanhoso marquês, registrando depois num 

folhetim, respeitosamente comemorativo, as curiosas e verídicas revelações que se dignasse de fazer-me”. 
189Sobre a evocação da história pelo autor (em outra obra), aponta-se que para Teixeira O Alienista pode ser 

entendido como paródia do estilo historiográfico: “desde o princípio até o fim […] ironiza a fidelidade cega à 

suposta autoridade das ‘velhas crônicas’, típica da historiografia tradicional, sugerindo que a presumível 

veracidade delas não consegue passar imune ao método e às intenções do historiador. Coloca temem à prova o 

discernimento das próprias crônicas – presumíveis fontes de sua ficção”. TEIXEIRA, I. O Altar & o Trono: 

dinâmica do poder em O Alienista. Cotia/Campinas: Ateliê/Unicamp, 2010, p. 156. 
190 PAPASSONI, J. P. Uma perpétua lida: estudo sobre A Derradeira Injúria, de Machado de Assis. Dissertação 

de Mestrado (Literatura Brasileira). São Paulo: FFLCH-USP, 2018, p. 109-110. 
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diante de uma figura complexa como Pombal, reconhece-lhe sua vida errada, e ao mesmo 

tempo, a parte que lhe fica de glória – ou seja, aquilo que merece ser elogiado – não esconde 

às ovações da glória.  

Para melhor elucidar a ideia de um senso comum histórico oitocentista acerca do 

período pombalino e de sua elaboração a partir de iniciativas do próprio governo, remete-sea 

uma das principais obras críticas publicadas à altura do centenário, deCamilo Castelo Branco. 

O polêmico escritor demarcou-se dos promotores do centenário, afirmando que eles partiram 

de “uma ideia, um simbolismo […] adulterando-o até as condições fabulosas do mito […]. 

Isso que aí passeou nas ruas foi um Pombal de romance [...]. A realidade dos fatos foi 

sacrificada a uma bandeira que lhe emprestaram”. Como outros opositores da comemoração, 

selecionou do passado do marquês seus aspectos violentos, acusando seu caráter antiliberal e 

antidemocrático. Apesar de dizer que seu livro foi escrito com “convicção, e sem partido”, 

Camilo afirmou explicitamente seu “ódio, grande, entranhado e único na vida, ao marquês de 

Pombal”.191 

Recupera-se, ademais, um artigo de sua autoria datado de 1852, em que ele critica 

Pombal por suas arbitrariedade e violência em sua oposição aos inacianos (o antijesuisitismo 

foi uma de suas políticas mais exaltadas pelos promotores do centenário). Além de certa 

continuidade de temática, há nos dois textos a tentativa de mobilizar uma suposta verdade 

histórica, em face de também supostas mentiras difundidas no senso histórico comum.Para o 

que aqui se quer apontar, relacionando-os com o poema de Machado, destaca-se que Camilo 

atribui tal consenso sobre o passado de Pombal à influência persistente da leitura pombalina 

da história atualizada no liberalismo oitocentista(que se afirmava herdeiro de medidas 

políticas do marquês).  

Nesse ponto (recuperado e reelaborado pelos positivistasem 1882), ele demarcava-se de 

como seus contemporâneos lidaram com o passado pombalino. No artigo, ele escreveu: 

D. José I e o marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas são homens e 

acontecimentos de ontem que já hoje respondem no tribunal da crítica, em 

que o juiz incorruptível – a VERDADE – condena com documentos 

insubornáveis. […] Ao passo que motejavam as superstições, alimentadas 

pela ignorância dos imbecis, davam de si um triste documento de cega 

credulidade no ipse dixit do Seabra e de muitos outros Seabras inspirados 

pelo célebre senhor de Oeiras. A Dedução Cronológica, lida com ansiedade 

 
191 BRANCO, C. C. Perfil do marquês de Pombal. Porto/Rio de Janeiro: Clavel& Cia./L. Couto & Cia. 1882. 

Ver: PEREIRA, G. “O ‘Perfil do marquês de Pombal’ e as disputas em torno das impressões sobre o passado 

pombalino”. ANPUH. Anais do 30° Simpósio Nacional de História. Recife, 2019. 
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por nossos pais, foi-nos transmitida como “cordão sanitário contra a peste 

jesuítica”.192 

 

Um dos principais documentos pombalinos, a Dedução Cronológica e Analítica (1767-

1768) foi publicada sob a autoria de José Seabra da Silva (e creditada ao marquês).Bastante 

divulgada, serviu de esquema modelar para outros textos, apresentando uma releitura da 

história de Portugal tendo como princípio norteador a acusação e as “provas” de que cabiam 

aos jesuítas a responsabilidade por todos os desvios e por todas as calamidades que se 

abateram sobre o país, justificando as políticas antijesuíticas do marquês.193Em 1882, Castelo 

Branco retomou a problematização do que entendia como uma espécie de senso comum 

histórico liberal oitocentista, bem como sua releitura republicano-positivista. Segundo o autor, 

“a palavra sintética jesuíta e o símbolo da queda da teocracia, individualizado no marquês de 

Pombal, são o vitalismo das três gerações que se têm sucedido nas avançadas militantes da 

liberdade”.194 

 

Pombal: apoteose e injúria 

 

Tendo tais ideias em perspectiva, apresentam-se breves considerações finais. Nos 

últimos sonetos, descreve-se a entrada dos soldados e a profanação do túmulo em que jazia 

Pombal –um rei desfeito. Retrata-se o marquês como o sol de um século, transformado, 

entretanto, em sombra de um poder –já sem poder, glória, ambição; que um só dia bastou 

para fazer pedaço, espalhados pelo chão do templo seus tristes restos: nada mais que ossos. 

Remetendo-se ao título, afirma-se que ele tinha ainda na morte uma última prova. 

Os centenários dos grandes homens eram uma espécie de apoteose, mobilizando uma 

releitura de sua figura, visando a eternizar uma sua versão idealizada. Nesse exercício, 

selecionavam-se aspectos de seu passado. No de Camões, o empreendimento logrou ser 

consensual: ainda que se mobilizasse uma memória reelaborada do épico para a crítica 

política, não havia disputa quanto a seus merecimentos.195Não foi o que se passou no 

centenário de Pombal, devido a polêmicas de seu governo e das políticas de que setores do 

 
192 BRANCO, C. C. Horas de Paz. Lisboa: 1916 [1852], cap. XXX. A expressão entre aspas Camilo atribui a um 

coetâneo, sem nomeá-lo. Trata-se de Joaquim de Santa Clara, autor de “A guarda avançada do cordão sanitário 

contra a peste jesuítica” (1846).  
193Ver: ALVIM, G. M. Linguagens do poder no Portugal setecentista: um estudo a partir da Dedução 

Cronológica e Analítica (1767). Dissertação de Mestrado (História). Niterói: PPGH-UFF, 2010. 
194Sobre a posição do escritor em relação aos inacianos: SIMÕES, M. “Camilo, Pombal e os jesuítas”. Brotéria, 

v. 116, n. 2, 1983; “Camilo apologista dos jesuítas”. Lusitânia Sacra, 2ª série, 5, 1993. 
195 Machado colaborou abertamente nos festejos camonianos (1880), para os quais escreveu Tu, só tu, 
puro amor, peça encenada na noite principal do centenário, além de ter escrito sonetos em homenagem a 
Camões. 
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liberalismo e do republicanismo pretendiam-se herdeiros. Travou-se, então, forte disputa, 

debatendo-se o quê, como e por quê resgatá-lo do suposto esquecimento.  

Publicado em uma obra elogiosa ao marquês, orquestrada pela principal organização 

promotora do centenário no Rio de Janeiro, o poema de Machado de Assis distancia-se do 

tom encomiástico que caracterizou tanto a coletânea que integra, quanto os festejos aque ela 

faz referência. Afinal, não se trata de um texto comemorativo do governo pombalino (segundo 

o discurso elaborado pelo próprio marquês e por seus colaboradores e que ainda ecoava no 

século XIX, fazendo-se ouvir na celebração de 1882), e sim de um texto que rememora, no 

fim das contas, tanto a defenestração de seu túmulo quanto seu esquecimento (o que, nas 

palavras de Séguier, seria uma “segunda e mais irremediável morte”):sua derradeira injúria.  

Nesse sentido, o poema pode ser lido como um contraponto à apoteose proposta. No 

centenário da morte de Pombal, Machado parece, pois, rememorar uma espécie de segunda 

morte do marquês (não por ódio, assevera o eu-lírico), expressa no episódio selecionado para 

dar voz ao falecido Sebastião José de Carvalho e Melo – retratado reclamando do 

esquecimento a que havia sido legado e prestes a ter seu túmulo profanado por tropas 

estrangeiras. 

 

Assim pois, nada falta à glória deste mundo,  

Nem a perseguição repleta de ódio e sanha,  

Nem a fértil inveja, a lívida campanha,  

De tudo o que radia e tudo que é profundo.  

Nada falta ao poder, quando o poder acaba,  

Nada; nem a calúnia, o escárnio, a injúria, a intriga,  

E, por triste coroa à merencória liga,  

A ingratidão que esquece e a ingratidão que baba.  

Faltava a violação do último sono eterno,  

Não para saciar um ódio insaciável,  

Insaciável como os círculos do inferno.  

E deram-ta; eis-te aí, ó grande invulnerável,  

Eis-te ossada sem nome, esparsa e miserável,  

Sobre um pouco de chão do ninho teu paterno. 
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Passado, desenvolvimento e futuro: o conceito de história na fase 

isebiana da produção de Hélio Jaguaribe 

 

Helio Cannone196 

 

Resumo:Este trabalho pretende analisar o conceito de história tal como entendido por Hélio 

Jaguaribe durante sua atuação no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e as 

principais referências intelectuais para sua elaboração. Para tal, o estudo partirá das três obras 

escritas pelo autor enquanto foi chefe da cadeira de Ciência Política do ISEB.  

Palavras-chave: Nacional-desenvolvimentismo, ISEB, Filosofia da história, Pensamento político 

brasileiro 

 

 Introdução 

 Durante da produção intelectual de Hélio Jaguaribe na qual ele atuava no ISEB, o 

conceito de História faz-se presente como insumo necessário para a compressão da realidade e 

para a proposição de caminhos a serem seguidos pelo Brasil para se tornar um país 

desenvolvido.  Dentro de tal perspectiva, o autor pensa historicamente a nação tanto na 

perspectiva doméstica e de sua formação endógena quanto na sua inserção no cenário 

internacional, a fim de indicar os rumos adequados para a nova fase histórica que estaria se 

abrindo.  Para realizar tal esforço, examinar-se-á o conceito de História propriamente dito na 

obra do autor e suas influências teóricas. A seguir, será analisado como o autor se apropria de 

tal conceito para apresentar prognósticos e diagnósticos para o Brasil.  

 Hélio Jaguaribe nasceu em 1923 e se formou em Direito pela PUC-Rio. Sua família era 

dona da Cia de Ferro e aço de Vitória. Ele foi chefe da cadeira de Ciência Política do ISEB 

até 1959, quando se retirou do Instituto. Suas obras, publicadas enquanto atuou na instituição, 

são anteriores às de seus colegas Alberto Guerreiro Ramos e Nelson Werneck Sodré. Torna-se 

possível, então, levantar a hipótese de que Jaguaribe montou um aparato teórico de insumo 

histórico para entender e propor mudanças para o Brasil e estefoi adotado pelos outros dois 

autores.  

 

O conceito de História de Hélio Jaguaribe 

 
196Bacharel e Licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Mestre em 

Ciência Política pelo IESP-UERJ, onde atualmente realiza doutorado com bolsa do CNPq. 
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 As principais referências teóricas de Hélio Jaguaribe para a formulação do seu conceito 

de História197 – e consequentemente para a sua teoria sobre o Brasil – são o filósofo espanhol 

Ortega y Gasset e o sociólogo de origem húngara Karl Mannheim. Nas próximas páginas, será 

feita uma exposição mais detida sobre as principais ideias e conceitos de cada um deles, que 

aqui assumimos como fundamentais para o historicismo do autor analisado. 

 

A história como sistema de Ortega y Gasset 

 

 No texto História como sistema198, Ortega y Gasset defende que o homem passe a 

utilizar a razão histórica como forma de se orientar no mundo e dar sentido a si próprio. Para 

tal, primeiro o autor sustenta que a vida não é dada ao homem pronta, cabendo-lhe fazê-la de 

acordo com as escolhas possíveis nas circunstâncias. Isso só seria viável através de uma 

estrutura de crenças que mediasse sua inserção no mundo e tornasse possível sua a ação. Para 

o filósofo, as crenças seriam o estrato básico da vida, responsáveis por definir os homens 

enquanto tais: 

 

Las creencias constituyenel estrato básico, el más profundo de la arquitectura 

de nuestra vida. Vivimos de ellas y, por lomismo, no solemos pensar enellas. 

Pensamos enlo que nos esmás o menos cuestión, Por esodecimos que 

tenemos estas o las otras ideas; pero nuestras creencias, más que tenerlas, las 

somos.199 

 

 As crenças seriam mais efetivas na medida em que se tornassem coletivas, uma vez que 

interfeririam nos indivíduos independentemente da fé pessoal que eles tenham nelas. Para 

Gasset, quando algo passa a ser de opinião coletiva e social se torna uma realidade.  

 O autor compreende que o racionalismo ocidental foi uma crença coletiva desenvolvida 

na Europa entre os séculos XVI e XVII, que deu poder ao homem, já que o colocou no centro 

 
197 Não se pretende com a exposição das ideias dos autores fazer-se entender que Hélio Jaguaribe os copia ou 

mesmo que o autor não é criador de suas ideias. Pelo contrário, como todo intelectual, Jaguaribe tem suas 

influências teóricas, as quais se mapeadas permitem entender melhor suas ideias.  Do mesmo modo que Karl 

Mannheim partiu de ideias de Jean Jacques Rosseau, Karl Marx e Max Weber para formular seu projeto 

intelectual, Hélio Jaguaribe parte desse e de outros autores e formula o seu.  
198 ORTEGA Y GASSET, José. Historia como sistema. S.d. Disponível em:  

http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20

Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf 
199 ORTEGA Y GASSET, José. Historia como sistema. S.d, p.3. Disponível em:  

http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20

Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf 

 

http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf
http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf
http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf
http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf
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de suas decisões. Assim, Ortega y Gasset explica que o conjunto de crenças que caracteriza o 

racionalismo ocidental foi adequada para aquela época, tendo resolvido a crise de fé pela qual 

a humanidade daquele tempo e lugar passara. Contudo, no século XX, a ciência teria perdido 

a capacidade de ser crença coletiva, porque foi concebida essencialmente pelo paradigma 

lógico-matemático e biológico. A ciência já não teria o que dizer sobre o homem em si. 

 À proporção em que a razão baseada nas ciências naturais não seria mais capaz de 

posições claras sobre os problemas humanos, ela deveria ser substituída por uma outra 

ciência, de fundamento histórico.   

 

La razón física no   nada claro sobre elhombre. ¡Muybien! Puesesto quiere 

de cir simplemente que debemos dessas irnos con todo radicalismo de tratar 

al modo físico y naturalista lo humano. En vez de 

ellotomémosloensuespontaneidad, segúnlo vemos y nos salealpaso. O, dicho 

de otro modo: elfracaso de larazón física dejalavía libre para larazón vital e 

histórica.200 

 

A ciência de origem lógico-matemática não poderia explicar a natureza humana, porque o 

homem seria essencialmente plástico, variando de acordo com as circunstâncias e com o seu 

conjunto de crenças. 

 Tendo por base o mesmo pressuposto, Ortega y Gasset critica o idealismo alemão por 

partir de conceitos e ideias estáticas. Para o autor, o homem é acima de tudo um 

acontecimento, com existência sempre dinâmica:  

 

El hombre no es su cuerpo, que es una cosa; ni es su alma, psique, 

consciência o espíritu, que es también una cosa. EI hambre no es cosa 

ninguna, sino un drama – su vida, um puro y universal acontecimiento que 

acontece a cada cual y en que cada cual no es, a su vez, sino 

acontecimiento.201 

 

 Diferente dos objetos das ciências naturais, o existir do homem não lhe é dado feito, 

mas construído a partir de suas interpretações do concreto. Portanto, o homem define não só o 

que é, mas o que vai ser, a partir das possibilidades que a cada momento se apresentam. Ele 

seria novelista de si, um Deus de ocasião que é capaz de alterar a si mesmo, na medida em 

que as circunstâncias o permitam.  

 
200 ORTEGA Y GASSET, José. Historia como sistema. S.d. p. 6 Disponível em:  

http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20

Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf 
201 ORTEGA Y GASSET, José. Historia como sistema. S.d. p. 11 Disponível em:  

http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20

Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf 
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 Dado o peso colocado para as circunstâncias, o autor traduz a dialética entre agência e 

estrutura de um modo no qual existiria equilíbrio entre os dois lados no fazer da História. Em 

outras palavras, o que o homem já foi impacta negativamente nas possibilidades do que ele 

pode vir a ser. A vida é experiência de vida; o homem é resultado de um produto histórico e 

sua agência se opera dentro do que a história lhe transmite. Deste modo, é o passado que 

forma o presente:  

 

Pero laexperiencia de la vida no se componesólo de lasexperiencias que 

yopersonalmentehehecho, de mi pasado. Va integrada también por elpasado 

de los antepassados que lasociedaden que vivo me transmite. La sociedad 

consiste primariamente enun repertorio de usos intelectuales, morales, 

políticos, técnicos, de juego y placer.202 

 

 

 Ortega y Gasset entende que o homem não tem natureza, mas história. Assim sendo, os 

homens transmitem durante a história modos de ser homens para outros. Por isso, é preciso 

substituir a razão lógico-matemática por uma razão histórica, que pensa a história como 

sistema de experiências humanas que formam uma cadeira inexorável e única. A história é 

então ciência para o presente, capaz de devolver sentido para o homem e explicar seu lugar no 

mundo.  

 

A sociologia do conhecimento de Karl Mannheim 

 Além de Ortega y Gasset, outra influência presente no historicismo de Hélio Jaguaribe 

é Karl Mannheim. Deste autor, Jaguaribe partiu da Sociologia do conhecimento para elaborar 

sua teoria da ideologia. Compreendendo que o fenômeno da política precisa ser entendido a 

partir das ideias que os atores mobilizam em determinada realidade com a intenção de alterá-

la, Jaguaribe também compartilhará com Mannheim o conceito de ideologia como aquilo que 

busca dar sentido para uma experiência que se apresenta em um determinado momento 

histórico.  

 No primeiro capítulo203 de Ideologia e Utopia204, o autor define que o objetivo do livro 

é “[...] entender como os homens realmente pensam”205e como eles orientam esse pensamento 

 
202 ORTEGA Y GASSET, José. Historia como sistema. S.d.  p.14. Disponível em:  

http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20

Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf 
203 Segundo indica o prefácio da edição, o primeiro capítulo foi acrescentado pelo próprio autor para a edição 

inglesa. 
204MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. 4. ed. Rio de Janeiro, 1986. 
205MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. 4. ed. Rio de Janeiro, 1986, p. 29. 
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na vida política como instrumentos de ação coletiva. A partir desta formulação, o autor segue 

com os preceitos metodológicos e epistemológicos de sua sociologia do conhecimento. Trata-

se de uma sociologia política de tipo compreensivo, que entende a história como mediação 

necessária para o estudo das ideias políticas.  

 A segunda parte possui o mesmo título que o livro206.  Nela, Mannheim se preocupará 

em definir os diferentes significados que o conceito de Ideologia carrega. Ele explica que 

haveria uma definição particular e total do termo. A primeira seria um conceito particular 

ligado a uma análise de ideias em nível psicológico (voltada para o sujeito), a segunda refere-

se à ideologia de tipo total, relacionada a uma época ou grupo social.  A concepção total de 

ideologia estaria preocupada em compreender a visão de mundo de um grupo a partir da 

reconstrução de sua base teórica e de seu sistema de ideias à luz de condicionantes históricos. 

Para Mannheim, o conceito total de Ideologia não é o isolamento metodológico nem do 

indivíduo e nem do grupo – entendido como ente abstrato. Tal concepção de Ideologia seria 

capaz de reconstituir o modo de ver de uma camada social de maneira diferente do conceito 

particular de Ideologia. No conceito total compreende-se que o pensamento individual não 

depende de interesses particulares.  

 A seguir, Mannheim analisa o itinerário histórico das duas definições do conceito 

para, a partir do recurso à história, extrair o seu conceito de ideologia. Segundo explica o 

autor, o conceito particular tem sua origem na descrença e na suspeita dos humanos uns para 

com os outros. Ele surgiu quando não se compreendeu mais o discurso antagônico como 

mentiroso, passando então a ser encarado como dependente do lugar social em que se 

encontrava o respectivo indivíduo que o portava. O autor levanta a hipótese de ser muito 

provável que tal conceito tenha surgido face à participação dos indivíduos na política. Nas 

palavras de Mannheim “É extremamente provável que tenha sido o trato cotidiano com 

assuntos políticos que, pela primeira vez, deu consciência e senso crítico ao homem face ao 

elemento ideológico de seu pensamento. ”207.  É possível dizer que para Mannheim o conceito 

de Ideologia não é constituído apenas de um conjunto de ideias, mas depende da política, na 

medida em que só existe em função dela.  

 Já o conceito total de ideologia tem história diferente, sua gênese não é ligada a 

descrença, mas à filosofia da consciência. O entendimento que dela parte é de que o mundo só 

 
206 Embora o nome desta parte do livro seja Ideologia e Utopia, o autor se concentrará na análise e definição da 

Ideologia. Na parte IV da obra o autor se ocupa da definição da Utopia. Simplificadamente, a diferença entre os 

dois conceitos seria de que enquanto a ideologia é adequada a um determinado período histórico-social, a Utopia 

busca transcendê-lo, oferecendo uma via revolucionária de transformação. 
207MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. 4. ed. Rio de Janeiro, 1986, p. 89. 
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existe enquanto tal a partir da atividade mental do sujeito, essa seria então a primeira forma do 

conceito total de ideologia. Em uma segunda etapa de desenvolvimento desta noção, Hegel 

teria sido responsável por lhe dar uma carga supratemporal na qual o volk seria portador da 

consciência histórica A última etapa, considerada mais importante para o autor, é quando o 

volké substituído pela classe e disso resulta a compreensão de que a estrutura social e as ideias 

que a ela correspondem variam de acordo com as relações entre as divisões sociais.  No 

decorrer do processo histórico, tal concepção teria uma trajetória dupla: de um lado o conceito 

de consciência forneceria regularidade em um processo de síntese e integração da história, de 

outro existiria a tentativa de flexibilizar o conceito total, uma vez que ela teria recorrido em 

esquema demasiadamente rígido. A síntese gerada por isso é um conceito de Ideologia que 

abandona uma ideia imutável de consciência e compreende sua sujeição a variantes históricas, 

nacionais e de classe. 

 Napoleão é colocado como responsável pela formulação do conceito moderno de 

Ideologia ao categorizar um grupo de filósofos que eram contrários às suas ambições de 

ideólogos. Posteriormente, o marxismo teria se apropriado desta concepção como espécie de 

arma contra a classe dominante. Nesta concepção, a ideologia particular e total se fundem, 

uma vez que o adversário que defenda uma determinada visão social e política é acusado de 

ideológico não mais somente no nível psicológico (tal qual o conceito particular), mas 

também no nível noológico. Passou-se a entender então que a postura a favor de certa posição 

é determinada pela situação geral que prevalece naquela sociedade. Segundo Mannheim, 

estaria implícito nisto uma concepção de falsa consciência agregada ao conceito total de 

ideologia. Ela consistiria em uma versão secularizada da visão de antigos profetas religiosos. 

Nela, qualquer contestação ao seu sistema de ideias era classificada como fruto de distorção 

ou mentira gerada por seres incapazes de enxergar a “verdade”. Embora na versão 

secularizada o critério de falsidade incorpore o discurso religioso como ideológico, em ambos 

os casos o critério político de realidade se mantém, o pensamento do adversário é posto como 

irrealista.  

 A intenção do autor ao analisar o desenvolvimento histórico do conceito de Ideologia 

é ontológica e epistemológica. No primeiro plano porque Mannheim acredita que a história 

tem a função de mostrar a natureza essencial do homem, no segundo porque, a partir disto, ele 

busca formular a sua definição do termo, que leva em conta o conteúdo que o preenche a 

partir das experiências históricas acumuladas. Nas palavras do autor:  
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O estudo da história intelectual pode e deve ser realizado de tal forma que 

verá, na sequência e na coexistência de fenômenos, mais do que meras 

relações acidentais, e buscará descobrir, na totalidade do complexo histórico, 

o papel, a importância e o significado de cada elemento componente. 208 

 

 O projeto epistemológico de Mannheim propõe a transição de uma teoria da Ideologia 

para a Sociologia do conhecimento, capaz de levar em conta o condicionamento histórico e 

social não só do adversário, mas o seu próprio. Neste método de pesquisa da história 

intelectual e social, entende-se o conceito de ideologia entre uma noção não valorativa e 

valorativa. De um lado, porque se busca entender a ideologia a partir de seu contexto, 

evitando pressuposições, de outro porque se entende que uma visão positivista não é possível, 

já que o próprio observador também está circunscrito a uma realidade histórica e social. Daí a 

necessidade de submeter o estudo das ideologias históricas a uma visão não absoluta. 

 Mannheim batiza a sua perspectiva de relacionista. Nela, o conhecimento histórico só 

pode ser apreendido a partir de um observador que está ele mesmo inserido em um meio 

social. O sociólogo preocupa-se em separar seu método do relativismo. Embora a sua 

abordagem leve em conta os condicionantes históricos e sociais da ideologia, ela não 

considera que o conhecimento surgido de experiências efetivas deixe por isso de ser 

conhecimento. 

 Em tal perspectiva relacionista, os diferentes elementos de uma situação mantêm 

relação uns com os outros e derivam seu significado desta. Logo, as ideologias devem ser 

apreendidas em uma visão dinâmica e não estática, na qual as ideias e as visões de mundo 

modificam-se constantemente, assim como a função que ocupam em determinada realidade 

social. Por isso, os conceitos de utopia e de ideologia fornecidos pela Sociologia do 

Conhecimento de Karl Mannheim precisariam ser pensados a partir de uma realidade histórica 

concreta e determinada socialmente. Esta realidade, por sua vez, deve ser entendida como em 

constante processo de mudança. A relação entre utopia e realidade é dialética e as utopias de 

determinada época representam as necessidades não realizadas naquele momento histórico. A 

abordagem histórica não deve buscar então categorias meramente descritivas que sirvam para 

eventos singulares, devendo-se ao contrário, adotar um conceito de história que pense certas 

regularidades à luz de conceitos abstratos, baseados na realidade empírica, a fim de revelar 

estruturas.  

 

 A teoria da História de Hélio Jaguaribe 

 
208MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. 4. ed. Rio de Janeiro, 1986, p. 119. 
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 Hélio Jaguaribe partiu de pressupostos delineados por Ortega y Gasset e por Karl 

Mannheim para montar seu conceito de História. O autor enxerga a História como processo 

dinâmico no qual os homens estão inseridos. Através da compreensão do seu papel dentro 

dela, eles seriam capazes não só de entender, mas também de modificar sua realidade. Assim, 

a história é, para Hélio Jaguaribe, pressuposto para a ciência política. 

 O autor abre Condições Institucionais do desenvolvimento afirmando que a história, os 

estudos de cultura e a sociologia do conhecimento sofisticaram a ciência política, a 

tornandomais objetiva. Jaguaribe menciona que colaborou particularmente para este esforço 

“[...] a contribuição da sociologia do conhecimento com a criação da teoria da ideologia.”209 

 Influenciado por Mannheim, o autor sustenta que esta teoria da ideologia permitiria 

analisar de maneira não apaixonada projetos de organização de uma comunidade, estando 

estes de acordo com os interesses dos grupos e classes que a compõem: 

 

[...] em função de critérios que não postulam nem a sua bondade nem a sua 

maldade, nem o seu acerto, nem o seu desacerto, mas apenas a situam 

sociológica, histórica e politicamente, em termo de maior ou menor 

representatividade nas relações que a ideologia apresente com a classe ou 

grupo social de que é a expressão e em termos de maior ou menor 

representatividade nas relações que a ideologia apresente com a classe ou 

grupo social de que é a expressão, e em termos de maior ou menor 

autenticidade nas relações com o processo faseológico da comunidade a que 

se dirige.210 

 

 Jaguaribe parte a seguir para a definição de um jogo de escalas da História e da 

cultura, na qual o recorte mais amplo seria a época, seguida da fase e depois da estrutura- tipo. 

Partindo de um conceito de cultura análogo ao conceito de crença de Ortega y Gasset o autor 

entende que a época se define a partir do sistema de crenças integradas, dominantes nos países 

cêntricos. Já a fase é a etapa que determinada comunidade política se encontra no processo 

histórico geral de sua época, quando comparada às demais. Por último, a estrutura-tipo diria 

respeito às correlações internas de uma comunidade em seus planos estruturais político, 

econômico, cultural e social, e seria sempre singular.  

 Para exemplificar estes conceitos presente no pensamento histórico de Jaguaribe, 

pode-se mobilizar a relação do Brasil com os Estados Unidos da América do Norte no período 

que o autor escreve. O Brasil estaria na mesma época que os Estados Unidos da América do 

Norte, uma vez que ambos convivem no Ocidente, com crenças que fazem parte deste 

 
209JAGUARIBE, Hélio. Condições institucionais do desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1958, p. 12. 
210JAGUARIBE, Hélio. Condições institucionais do desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1958, p. 12. 
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conjunto. Todavia, os dois países não estariam na mesma fase e nem possuiriam a mesma 

estrutura-tipo. Dado que a fase seria a etapa na qual uma comunidade se encontraria no 

processo histórico de sua época, o Brasil estaria em uma menos desenvolvida que os EUA. Já 

a estrutura-tipo seria ontologicamente diferente, uma vez que o processo histórico interno dos 

dois países não é o mesmo, assim como sua geografia e sua economia. Mas, Jaguaribe dá a 

entender, em uma passagem, que a variável explicativa seria a economia, de quem a política 

seria variável dependente: “[...] dada uma estrutura econômica, tende a organizar-se 

determinada estrutura política, a constituir-se certa relação entre as classes sociais, a impor-se 

determinado estilo cultural. Tudo isso compõe a figura da estrutura-tipo. ”211 

 A fase em que se encontra determinada comunidade é correlata a sua estrutura-tipo. 

Em O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional212 quando esclarece 

como se dá a relação entre a fase e a estrutura-tipo, o autor deixa entrever que seu conceito de 

História se encaixa no que Koselleck213 caracteriza como conceito moderno de História, para 

o qual o processo histórico é visto como linha evolutiva que caminha para determinado telos. 

No caso de Jaguaribe, esse telos seria atingir a fase de desenvolvimento na qual estariam os 

países cêntricos. No mesmo livro, ele advoga que seus pressupostos teóricos partem de uma 

“[...] concepção faseológica do processo histórico social.”214 na qual a História é composta de 

etapas que, uma vez percorridas, modificam a estrutura-tipo.  

A partir do momento em que se determina a estrutura- tipo de uma 

comunidade, em relação ao processo histórico global de que ela faz parte, se 

encontrava num estágio evolutivo inferior ao de outras comunidades que 

determinam o processo de vanguarda deste história global, temos os 

elementos para prever as tendências para as quais caminha essa comunidade, 

que são as de atingir gradualmente as etapas já percorridas pelas 

comunidades mais desenvolvidas dentro do mesmo sistema cultural, o que 

abre a possibilidade a que me referi há pouco, de um mínimo de 

determinação objetiva quanto às conveniências e quanto as tendências e 

propensões.”215 

 

 Partir deste aparato teórico-metodológico permitiria “[...] a predeterminação do curso 

histórico provável de uma comunidade[...]”216. Ao mesmo tempo em que, tal como sugere 

 
211JAGUARIBE, Hélio. Condições institucionais do desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1958, p. 13. 
212JAGUARIBE, Hélio. O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional. 2 ed. São Paulo, 

1958. 
213KOSELLECK, Reinnhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro, 

2006. 
214 JAGUARIBE, Hélio. O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional. 2 ed. São Paulo, 

1958, p. 13. 
215 JAGUARIBE, Hélio. O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional. 2 ed. São Paulo, 

1958, p. 15. 
216 JAGUARIBE, Hélio. O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional. 2 ed. São Paulo, 

1958, p.11. 
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Ortega y Gasset, compreendidas as circunstâncias em que a comunidade estaria inserida, sua 

agência histórica estaria nas escolhas feitas para modificar a estrutura em “[...] virtude dos 

quais pode-se considerar uma determinada escolha política mais indicada do que outra”217. 

Jaguaribe compreende que a História transforma ao mesmo tempo o homem e a sociedade. O 

primeiro é visto como ente que não é imutável, constituído como tal através de suas relações 

com o mundo e com outros homens. A mediação do processo se daria pela cultura, que 

também se transforma no tempo. O intelectual concebe a história de modo dialético e busca 

instrumentos de superação de determinada fase do processo histórico a partir da defesa de 

contradições que, uma vez se afirmando, são antíteses que possibilitarão a síntese.  

 
Todo processo histórico é contraditório, na medida em que é dialético. Em 

outras palavras, todo processo histórico consiste na transformação de 

estruturas, em virtude e por meio de modificações que conduzem a impasse 

as estruturas anteriores e forçam a criação de formas novas de organização e 

de trabalho.218 

  

Para Jaguraribe o nacionalismo cumpriria o papel de crença coletiva, ideologia para a ação e 

antítese dialética dos problemas brasileiros a fim de superá-los e promover o desenvolvimento 

econômico, político e social do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
217JAGUARIBE, Hélio. O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional. 2 ed. São Paulo, 

1958, p.11. 
218 JAGUARIBE, Hélio. O nacionalismo na atualidade brasileira.Rio de Janeiro, 1958, p. 47.  
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Revendo os laços e aproximando os nós: breve ensaio 

historiográfico dos periódicos O Jornal das Senhoras e A 

Esperança 
 

Isadora de Mélo Costa219 

 

Resumo: Objetiva-se analisar alguns estudos acadêmicos que se utilizaram do O Jornal das 

Senhoras (1852-1855, Rio de Janeiro) e A Esperança: Semanário de recreio literário 

dedicado às Damas (1865-1866; Porto) como fonte e objeto de suas pesquisas. 

 

Palavras-chave: O Jornal das Senhoras; A Esperança; Revisão bibliográfica 1965-2019. 

 

Introdução 

A historiografia destaca que o reconhecimento da importância da imprensa pelos 

historiadores enquanto fonte e objeto remonta à década de 1970, e que juntamente com a 

emergência de novas tendências historiográficas a imprensa foi gradativamente ocupando um 

papel central nos estudos históricos.220No entanto, isso não se deu de forma repentina. Afinal, 

por muito tempo os jornais não foram considerados de importância histórica, seja devido a 

não serem compreendidos como imparciais aos moldes da história metódica, seja devido ao 

estigma da historiografia marxista, que os considerou como uma “instância subordinada às 

classes dominantes, mera caixa de ressonância de valores, interesses e discursos 

ideológicos”.221 Assim, na década de 1970, ainda era “relativamente pequeno o número de 

trabalhos que se valiam de jornais e revistas como fonte para o conhecimento da história”.222 

Nesse contexto, vale destacar a primazia das obras de Nelson Werneck Sodré e José 

Manuel Tengarrinha como obras de caráter pioneiro no mundo lusófono no que tange à 

história da imprensa. As respectivas obras História da Imprensa no Brasil(1966) e História 

da Imprensa Periódica Portuguesa (1965), publicadas ainda na década de 1960, mostram a 

abundante pesquisa em arquivo e o esforço de sistematização que, respectivamente, Sodré e 

 
219 Mestranda do PPGH-UERJ, vinculada ao projeto” Representações da mulher e relações transatlânticas nos 

periódicos femininos O Jornal das Senhoras (Rio de Janeiro; 1852- 1855) e A Esperança: Semanário de Recreio 

Literário dedicado às Damas (Porto; 1865- 1866), financiado pela Capes.  Orientanda da Profa. Dra. Lucia Maria 

Bastos Pereira das Neves. E-mail: isadoramc95@gmail.com. 
220 LEITE, Carlos Henrique Ferreira. Teoria, Metodologia e possibilidades: Os Jornais como fonte e objeto de 

pesquisa histórica. Revista Escritas. Vol. 7. N.1, 2015.  
221 DE LUCA, Tania Regina. Fontes impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 

(Orgs.)… [et al]. O Historiador e suas Fontes. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-112. 
222 DE LUCA, Tania Regina. Fontes impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla 

(Orgs.)… [et al]. O Historiador e suas Fontes. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111. 
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Tengarrinha tiveram ao construírem trabalhos que, de maneira geral, abordam a história da 

imprensa desde os primeiros impressos de caráter artesanal até a sua fase industrial.  

Nessas duas obras não é comum encontrarmos em abundância referências à imprensa 

feminina, ainda que Tengarrinha cite o periódico O Correio das Damas (Lisboa, 1807, 

quinzenário) como “o primeiro jornal dirigido especialmente a um público feminino”223 em 

Portugal e aponte como a liberdade de imprensa passou a estimular “mesmo, as camadas 

femininas”224 em meados do século XIX. E, na mesma linha de Tengarrinha, Sodré elenca 

alguns periódicos femininos e seus editores chegando, inclusive, a ressaltar que o periódico O 

Jornal das Senhoras foi um impresso lançado pela baiana Violante Ataliba Ximenes de Bivar 

e Velasco.225 Tal questão foi revista por trabalhos posteriores, mas nos aponta a antiguidade 

dos estudos que mobilizaram tal periódico em suas pesquisas. 

Encontramos um maior cuidado acerca da presença feminina nos estudos históricos, 

segundo Margareth Rago, a partir do momento em que as “pressões e demandas do 

movimento feminista (...), assim como a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho 

e na vida acadêmica forçaram uma quebra do silêncio das historiadoras”226. Esse movimento 

remonta a década de 1980, quando os estudos sobre mulheres deixam de frisá-las como 

“vítima das injunções do sistema” para mostrá-las como atuantes no cotidiano, nas questões 

sociais e “criando estratégias informais de sobrevivência”227
. A partir desse novo lugar da 

mulher na historiografia podemos observar um maior diálogo entre os estudos de história das 

mulheres e da imprensa e, logo, maiores incidências de trabalhos que mobilizaram O Jornal 

das Senhoras e A Esperança como fontes/objetos. Nesse sentido, vale nos debruçarmos, 

primeiramente, sobre alguns estudos que tiveram O Jornal das Senhoras no centro das 

indagações de suas pesquisas, ou mesmo que fizeram dele item de atenção na trajetória da 

história da imprensa. 

 

O Jornal das Senhoras na historiografia: progressista, pioneiro ou 

emancipacionista?  

 
223TENGARRINHA, José Manuel. História da Imprensa periódica Portuguesa. 2ª edição revista e ampliada. 

Lisboa: Caminho, 1989.  p. 53.  
224Ibidem... p. 155. 
225 SODRÉ, Nelson Werneck. A história da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1996, p. 

214.  
226 RAGO, Margareth. As mulheres na historiografia brasileira. In Silva, Zélia Lopes (Org). Cultura Histórica 
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227RAGO, Margareth. As mulheres na historiografia brasileira. In Silva, Zélia Lopes (Org). Cultura Histórica em 

Debate. São Paulo: UNESP, 1995.p. 82.  
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A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas 1850-1937 (1981) foi um dos 

primeiros trabalhos historiográficos que relacionou O Jornal das Senhoras a partir da 

perspectiva da História das Mulheres. Nessa obra, June E. Hahner analisou “a emergência do 

feminismo no Brasil, no início do século XX, com a movimentação das mulheres de elite e a 

criação de sua imprensa”.228No bojo dessa criação a autora aprofunda o estudo de Nelson 

Sodré acerca do Jornal das Senhoras ao afirmar: “Embora impossível de avaliar plenamente, 

a reação aos apelos fervorosos de O ‘Jornal das Senhoras’ parece incluir tanto hostilidade 

masculina quanto timidez feminina”.229 Dessa forma, já se observa o quanto O Jornal das 

Senhoras chamou atenção desde as primeiras obras que relacionavam não somente imprensa 

feminina, como aquelas que tinham como objetivo um panorama mais geral, como as do 

próprio Nelson Werneck Sodré.  

Ainda no ano de 1981, Dulcília Helena Schroeder Buitoni230 publicou a obra A mulher 

de Papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira (1981). Algo peculiar 

nesse trabalho é que a autora dividiu a imprensa feminina do século XIX em dois grupos: 

“tradicional: que não permite liberdade de ação fora do lar e engrandece as virtudes 

domésticas e as qualidades ‘femininas’ e a progressista, que defende os direitos das 

mulheres”.231 Nessa chave de compreensão, a autora caracteriza o primeiro grupo composto 

por jornais feitos, em sua maioria, por homens e com textos que transitam entre moda, 

entretenimento e serviços. Já o segundo grupo apresentaria como precursor o próprio 

periódico O Jornal das Senhoras, que no período, ainda era visto com dúvidas acerca de 

quem seriam suas redatoras.232Essa obra abre diversas reflexões acerca da representação da 

mulher na imprensa brasileira, mas também, nos ajuda a compreender que para além de 

dúvidas aparentes sobre quem foi a fundadora e primeira redatora do Jornal das Senhoras, 

nesse período do começo da década de 1980, esse jornal foi visto como um divisor de águas: 

foi categorizado como um dos primeiros jornais da chamada imprensa progressista.233 

 
228RAGO, Margareth. As mulheres na historiografia brasileira. In Silva, Zélia Lopes (Org). Cultura Histórica em 

Debate. São Paulo: UNESP, 1995.p. 82.  
229HAHNER J. E. A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas 1850- 1937.  São Paulo: Brasiliense, 1981, 

p. 39.  
230BUITONI, Dulcília Schroeder.Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira. 

Capa. Dulcília Helena Schroeder Buitoni. Edições Loyola, 1981.  
231BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira. 

Capa. Dulcília Helena Schroeder Buitoni. Edições Loyola, 1981. p. 29.  
232BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira. 

Capa. Dulcília Helena Schroeder Buitoni. Edições Loyola, 1981. p. 21. 
233BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher na imprensa feminina brasileira. 

Capa. Dulcília Helena Schroeder Buitoni. Edições Loyola, 1981. p. 29.  
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Outra obra de grande vulto que apresentou o periódico O Jornal das Senhoras na arena 

de suas indagações foi a coletânea História da Imprensa no Brasil (2008), organizada por Ana 

Luiza Martins e Tania Regina de Luca. Ao lado de outros jornais femininos, a análise cita O 

Jornal das Senhoras (1852) “editado por Joana Paula Manso de Noronha” como “um dos 

primeiros jornais de propósitos femininos e abrigo da mulher escritora, contando inclusive 

com mulheres na redação”.234Tal como nas obras já citadas, nessa abordagem, o Jornal das 

Senhoras continua sendo colocado com destaque, mesmo que não se tenha a intenção de 

abordá-lo de forma específica. Porém, diferente de outras obras, a coletânea afirma que 

somente após seis meses da fundação do jornal por Joana Paula Manso de Noronha, a redação 

passou para as mãos de Violante Atalipa Ximenes de Bivar e Velasco e, por último, Gervásia 

Nunésia Píres dos Santos Neves, sendo essas todas, talvez, “uma das primeiras mulheres a 

exercerem funções de direção na imprensa brasileira”.235 A partir de então percebemos que as 

dúvidas levantadas na década de 1980 começaram a tomar novos contornos: localizam-se 

quem eram as redatoras do periódico O Jornal das Senhoras. 

Tudo indica que Joelma Lima Varão foi uma das primeiras pesquisadoras a trabalhar 

esse periódico como fonte e objeto, na dissertação intitulada O Jornal das Senhoras, um 

projeto pedagógico: Mulher, Educação, Maternidade e Corpo (2012). Varão compreendeu O 

Jornal das Senhoras como “o primeiro periódico escrito por mulheres, direcionado ao público 

feminino”236 e utilizou essa folhinha para analisar as transformações e permanências do 

cotidiano feminino na passagem para a segunda metade do XIX”.237 Varão conseguiu resgatar 

o cenário social e cultural da segunda metade do século XIX, mostrando como em meio à 

implantação de um discurso civilizador, cosmopolita e de distinção dos espaços públicos e 

privado, houve o estabelecimento de mecanismos que colocaram a mulher como agente 

civilizador e a rainha do lar”, numa perspectiva de sacralização da maternidade própria do 

positivismo e do catolicismo,238 ao mesmo tempo em que essas transformações reforçavam a 

preponderância masculina no espaço público. Em linhas gerais, para a autora, a imprensa foi 

 
234 MARTINS, Ana Luiza & LUCA, Tânia Regina (Org). História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora 

Contexto, 2008, p. 67-68.  
235MARTINS, Ana Luiza & LUCA, Tânia Regina (Org). História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora 

Contexto, 2008, p. 68 
236LIMA, Joelma V. O Jornal das Senhoras, um projeto pedagógico: mulher, educação, maternidade e corpo 

(RJ, segunda metade do século XIX). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), 2012, p. 7.  
237LIMA, Joelma V. O Jornal das Senhoras, um projeto pedagógico: mulher, educação, maternidade e corpo 

(RJ, segunda metade do século XIX). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), 2012, p. 7. 
238LIMA, Joelma V. O Jornal das Senhoras, um projeto pedagógico: mulher, educação, maternidade e corpo 

(RJ, segunda metade do século XIX). Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), 2012, p. 108-110.  
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veículo de divulgação de novas ideias de progresso que, por meio de um discurso pedagógico, 

ousou preparar as mulheres para o processo transformador pelo qual passava a cidade. Nesse 

sentido, o trabalho auxilia a pensar novos questionamentos a respeito do Jornal das Senhoras, 

pois esse periódico não era somente produto desse contexto de transformações e rupturas, 

como enfatiza Varão, mas também agente de sua época, que contribuiu para modificações e 

dialogou com redes de ideias que, como apontam os trabalhos posteriores, não se limitavam 

ao território local. 

A partir de Joelma Varão, percebemos estudos que se debruçaram a trabalhar com 

seções ou temáticas específicas do Jornal das Senhoras, como a seção moda. No estudo 

monográfico Moda e Emancipação Feminina: Um Estudo do Jornal das Senhoras (2014) 

Guilherme Domingues Gonçales achou diálogos entre a apropriação dos figurinos franceses 

na corte do Rio de Janeiro e como essa abertura cultural promoveu ideias femininas 

emancipacionistas a partir da moda. Trabalhando com a história cultural e enfatizando que “O 

Jornal das Senhoras (...) é considerado pela historiografia o primeiro periódico redigido por 

mulheres no Brasil”,239 o trabalho aprofundou o estudo acerca da sessão "Moda", presente no 

jornal durante os seus seis primeiros meses, e inseriu a ideia que esse periódico não somente 

lançou questões que até então já eram compreendidas como pertencentes ao interesse 

feminino, mas também, foi promotor de novas ideias em seu cenário político das relações de 

poder.  

Se a seção "Moda" apresentou destaque, a seção de folhetins também. Em Imagens do 

feminino nos romances de folhetim do Jornal das Senhoras (1852 – 1855)(2015)Monique 

Ribeiro Montilha analisou – por meio da história da literatura, da História Cultural e das 

perspectivas de gênero – as imagens do feminino nos romances de folhetim publicadas no O 

Jornal das Senhoras, assim como, refletiu sobre o lento processo de redefinição das funções 

sociais das mulheres na sociedade oitocentista. A dissertação defendeu que “as narrativas 

históricas e narrativas literárias cooperam questionando-se e iluminando-se 

reciprocamente”.240 Partindo da ideia que o romance carregava um cunho pedagógico, o 

trabalho mostra-se de grande contribuição ao expor um índice alfabético de algumas 

escritoras do XIX,241 ao sistematizar catorze títulos de romance folhetim presentes no jornal e 

 
239GONÇALES, Guilherme Domingues. Moda e Emancipação Feminina: Um Estudo do Jornal das Senhoras. 

2014 Monografia (apresentado ao final do curso de história). Instituto de Ciências Humanas: Universidade de 

Brasília.p. 4.  
240MONTILHA, Monique Ribeiro. Imagens do feminino nos romances de folhetim do Jornal das Senhoras (1852 

– 1855). 2015. 280f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Formação de Professores, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2015.p. 7.  
241Ibid... p. 88-94; 100-103. 
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ao inserir uma tabela que pontua o dia-dia do Jornal das Senhoras, possibilitando a produção 

de um balanço dos principais assuntos tratados no periódico, mas também de perceber lacunas 

historiográficas tais como: a constante falta de informação sobre a última redatora do jornal, o 

não “interesse” em “mapear a autoria ou a versão original das obras publicadas no Jornal das 

Senhoras”242 e por só analisar os personagens femininos de cada romance presente nesse 

periódico.  

Também analisando a literatura, mas utilizando-se das abordagens da História Política e 

Cultural, Ana Carolina Soares exaltou a participação do Jornal das Senhoras na dissertação 

intitulada Moça Educada, Mulher Civilizada, Esposa Feliz: Relações de Gênero e História 

em José de Alencar (2015).243Através do periódico Jornal das Senhoras e de três romances 

urbanos de José de Alencar, Soares nos mostra as disputas de poder entre os gêneros e a 

formação dos contornos culturais do feminino e do masculino nesse cenário. A análise 

abarcou a Corte do Rio de Janeiro e nos levanta a ideia de que no âmbito da palavra impressa 

existiam discursos que normatizam e definem os limites sociais dos gêneros e que homens e 

mulheres apresentavam, nessa segunda metade do século XIX, pensamentos comuns que 

sacralizavam o casamento e o amor como local de consenso e equilíbrio entre os sexos. Além 

disso, a dissertação contribui para a compreensão do jornal e da literatura como locais 

revestidos de um viés pedagógico, voltado para a construção da mulher moderna ideal, se 

assemelhando, nessa perspectiva, à analise de Joelma Lima Varão. 

No Dicionário Ilustrado- Imprensa Feminina e Feminista no Brasil Século XIX (2016), 

Constância Lima Duarte244 nos traz um breve balanço historiográfico do O Jornal das 

Senhoras. Duarte afirma: “Essa folha, surgida no Rio de Janeiro em 1852 (...) por muito 

tempo foi considerada a primeira dirigida por uma mulher”.245 A autora não tem a 

preocupação em dizer quem afirmava essa informação sobre o periódico e nem esclarece 

quem teria sido o primeiro periódico brasileiro a ser dirigido por uma mulher. No entanto, 

explicita o quão distinto foi o periódico O Jornal das Senhoras frente a outras folhinhas 

nacionais: “Enquanto os outros se ocupam principalmente em distrair a mulher que 

permanecia em casa, O Jornal das Senhoras assumiu um discurso emancipacionista 

 
242MONTILHA, Monique Ribeiro. Imagens do feminino nos romances de folhetim do Jornal das Senhoras (1852 

– 1855). 2015. 280f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Formação de Professores, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2015, p. 142.  
243SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho. Moça Educada, Mulher Civilizada, Esposa Feliz. São Paulo: Edusc, 

2015. 
244DUARTE, Constância Lima. Imprensa feminina e feminista no Brasil. Século XIX. Dicionário Ilustrado. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2016.  
245DUARTE, Constância Lima. Imprensa feminina e feminista no Brasil. Século XIX. Dicionário Ilustrado. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2016.p. 117.  
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incentivando as mulheres a buscarem instrução e se conscientizarem do seu valor”.246 Duarte 

não teve como objetivo falar de modo específico desse jornal, mas nos fez compreender suas 

principais características e as mudanças historiográficas recentes que o jornal passou: deixou 

de ser considerado o primeiro periódico escrito por mulheres no Brasil. 

Ainda tratando de uma temática específica do jornal, em Páginas de sociabilidade 

feminina: Sensibilidade musical no Rio de Janeiro (2016), Everton Vieira Barbosa utilizou o 

conceito de espaços de sociabilidade, de Marco Morel e Angela de Castro Gomes e a 

abordagem da História Cultural para compreender e analisar as partituras musicais presentes 

no Jornal das Senhoras. A dissertação frisou que as temáticas relacionadas à música, 

publicadas no periódico, faziam parte do projeto de emancipação moral e intelectual da 

mulher defendido pelo mesmo247 e compreende que a localização geográfica das tipografias 

que rodeavam o Jornal das Senhoras demostravam as redes de sociabilidades que as leitoras e 

escritoras conseguiram tecer.248Nesse trabalho, há uma análise mais ampla sobre as editoras e 

seus maridos, principalmente quanto a Gervasia Nunezia Pires dos Santos Neves, a terceira 

redatora do Jornal das Senhoras,249cuja trajetória os demais estudos não especificaram. 

Enfim, a referida dissertação nos leva descobertas, mas também a indagar se apenas 

influências internacionais francesas seriam percebidas ao longo do jornal. 

Não somente as seções de O Jornal das Senhoras mostraram-se de interesse dos 

historiadores, mas também sua recepção. Em Discutindo a emancipação da mulher: O Jornal 

das Senhoras e sua recepção na província do Rio de Janeiro250 pude trabalhar os primeiros 

meses de publicação desse jornal com foco em sua recepção. Essa recepção, analisada por 

meio de cartas assinadas com o pseudônimo de O Homem e publicadas no periódico O 

Mágico (Rio de Janeiro; 1851-1852) se mostrava contrária às ideias de emancipação da 

mulher defendidas pelo Jornal das Senhoras. A partir disso, foi possível verificar conflito 

entre os gêneros e limite dos papéis que eram destinados ao feminino e ao masculino. Ainda 
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que o estudo não esgote o assunto da recepção desse periódico feminino, ele suscita outros 

estudos ao localizar cartas e repercussões dessa discussão impressa.251 

Por meio do que foi apresentado e debatido, chama atenção o fato de que desde a 

década de 1860 o periódico O Jornal das Senhoras é destacado pela historiografia, seja por 

ter sido escrito por redatoras, seja por sua defesa pela emancipação e educação da mulher. 

Ainda é possível perceber que, por muito tempo, esse jornal foi encarado como o primeiro 

jornal brasileiro dirigido por uma mulher, sendo considerado, portanto, o marco inicial de um 

tipo de imprensa: aquela feita por mulheres e para mulheres ou mais, aquela que defendia o 

direito da mulher, sendo classificada como progressista. No entanto, análises mais 

preocupadas com a bibliografia de época, ou mesmo, que buscaram um maior diálogo com 

outros periódicos femininos passaram a desconsiderar “o caráter pioneiro do Jornal das 

Senhoras em nível nacional, uma vez que tais estudos permitem observar a existência de 

casos similares e anteriores no interior das províncias”.252 Além disso, chama atenção que, aos 

poucos esse caráter totalmente progressista foi matizado, principalmente ao comparar a escrita 

feminina e masculina do período, como fez Ana Carolina Soares.253 

As inúmeras análises aqui selecionadas se mostram diversificadas e com lacunas e 

questionamentos que permitem pensar novos objetos de pesquisa. Tais lacunas expõem a 

necessidade de um estudo mais amplo acerca da recepção do Jornal das Senhoras, assim 

como de se mapear as origens de alguns textos publicados ao longo dessa folhinha. Além 

disso, especifica a falta de análises a respeito das representações do masculino dentro desse 

periódico, da análise comparada desse periódico que extrapole as fronteiras do Rio de Janeiro 

e suas influências francesas. Nesse sentido, observamos que nenhuma análise compara esse 

periódico com os periódicos portugueses desse mesmo momento histórico: a segunda metade 

do XIX. Nesse sentido, cabe agora atentarmos aos estudos que trazem contribuições para a 

análise do periódico feminino português A Esperança e quem sabe, aqueles que unem os 

laços, ainda presentes, do Brasil e de Portugal no pós-independência. 

 

A Esperança na historiografia: Uma lacuna historiográfica? 
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das Senhoras (1852-1855). Dissertação (mestrado em Comunicação e Sociedade) – Universidade Federal de 

Sergipe, 2016, 87. 
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Enquanto as produções que analisaram o periódico feminino O Jornal das Senhoras 

foram muitas, tudo indica que nenhuma análise mais precisa foi feita em relação ao jornal A 

Esperança (Porto; 1865-1866). Tendo em vista tal lacuna nas bases de dados e teses de 

diferentes universidades, vale destacar alguns estudos próximos à temática estudada a fim de 

melhor detectarmos se isso procede.  

Maria Ivone Leal, em Um século de periódicos femininos – Arrolamento de periódicos 

entre 1807e 1926254(1992) promoveu um arrolamento de periódicos femininos do século XIX 

e começo do XX, ao mesmo tempo em que analisou alguns desses. Nessa análise, Leal 

pontuou a dificuldade do acesso a fontes que permeiam a autoria feminina e ressaltou que os 

periódicos femininos ampliaram questões que estavam fora da privacidade familiar, que era o 

único espaço reconhecido como autenticamente feminino em boa parte do XIX. De modo 

geral, o estudo se mostra de grande importância, pois embora não analise o periódico A 

Esperança, cita-o como o 35ª periódico português voltado ao público feminino, localizando-o 

no interior da imprensa feminina portuguesa. Além disso, possibilita localizar esse jornal na 

história da imprensa portuguesa ao passo que a autora analisa periódicos contemporâneos a 

ele. 

Em A leitura Feminina na segunda metade do XIX,255 Gina Guedes Rafael demostra 

como Portugal entrou no caminho da modernização e, assim, do período que exigiam pela 

formação escolar e por uma mentalidade científica de tipo utilitária da segunda metade do 

XIX. Utilizando-se dos trabalhos sobre a mulher, ainda no XIX, aliado ao estudo de três 

periódicos femininos portugueses, Gina Rafael analisa como, nesse período na história 

portuguesa, expandem-se os acontecimentos pedagógicos ligados ao feminino. O estudo 

permite uma maior compreensão não apenas do contexto histórico desse período, mas dos 

próprios periódicos portugueses analisados pela referida autora. Enfim, esse estudo apresenta 

apontamentos singulares para a contribuição de novos questionamentos na área, uma vez que 

insere as demandas e projetos de mulheres, que não se mostravam unânimes mesmo dentro de 

jornais pertencentes a um mesmo território nacional.  

 
254 LEAL; Maria Ivone. Um século de Periódicos Femininos – Arrolamento de periódicos entre 1807 e 1826. 

Lisboa: Edição da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres. Ministério do Emprego e da 

Segurança Social, 1992.  

255RAFAEL, Gina Guedes. A Leitura Feminina na segunda metade do século XIX em Portugal. 2011. 
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Se Leal somente cita o periódico A Esperança, encontramos algo mais em Imagens da 

mulher na imprensa feminina de oitocentos – percursos de modernidade.256 Nessa obra Ana 

Maria Costa Lopes refletiu sobre as relações entre a imprensa feminina, a educação e os 

projetos de emancipação da mulher compreendendo-os como percursos de modernidade. A 

obra ajuda a entender o cenário feminino da segunda metade do XIX em Portugal, assim 

como a análise dos colaboradores do periódico português A Esperança, haja vista que, ao 

longo de seus capítulos é possível perceber trechos e análises de colaboradores do periódico A 

Esperança, tais como: Camilo Castelo Branco, Maria Peregrina de Sousa, Henriqueta Elisa e 

outros escritores portugueses dos oitocentos. 

Enfim, ao lado dessas obras, cabe destacar algumas coletâneas que promoveram 

diálogos entre Brasil-Portugal, dentre essas: História de Portugal,257Literatura, história e 

política em Portugal (1829-1856).258Livros e impressos – retratos dos setecentos e dos 

oitocentos,259Linguagens e Fronteiras do Poder,260Linguagens da Identidade e da Diferença 

no Mundo Ibero-americano (1750-1890).261 Esses trabalhos, embora não tratem 

especificamente dos periódicos aqui destacados, possibilitam uma visão mais ampla não 

somente das sociedades que produziam os referidos periódicos, como também, os laços que as 

uniam. Afinal, se em termos historiográficos observamos poucas análises que se debruçam 

sobre a aproximação Brasil e Portugal no tocante a imprensa feminina da segunda metade do 

XIX, cabe aproximarmos seus nós seguindo o exemplo desses precursores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

256 LOPES; Ana Maria Costa. Imagens da mulher na imprensa feminina de oitocentos – percursos de 

modernidade. Lisboa: Quimera, 2005.  
257 TENGARRINHA, José (Org.) História de Portugal. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: UNESP; Portugal, 

PO: Instituto Camões, 2000.  
258 NEVES, Lúcia Maria Bastos das [et al]. Literatura, história e política em Portugal (1829-1856). Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2007. 
259 NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das (Org.) Livros e impressos – retratos dos setecentos e dos oitocentos. Rio 

de Janeiro: EdUERJ, 2009.  
260 CARVALHO, José Murilo de [et. al]. Linguagens e Fronteiras do Poder. Rio de Janeiro: FGV, 2011.  
261 NEVES, Lúcia Maria Bastos P. das[et. al].  Linguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-

americano (1750-1890). Jundiaí: Paco Editorial, 2018.  
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O valor da cultura: um diálogo imaginado através dos 

pensamentos de Franz Fanon e Amílcar Cabral 

 

                    Kauê Barreto da Conceição262 

 

Resumo: O presente trabalho situará enquanto objeto de análise, o significado da cultura para 

Cabral e Fanon, e como esse elemento se desenvolve em seus escritos, tendo uma importância 

e lugar estratégico crucial para a consolidação do que Cabral chamará de "homem novo". É no 

bojo das lutas de descolonização africana que ambos dispenderão de todo tempo necessário 

para se debruçar sobre a questão do "valor da cultura" nessas sociedadesde trabalhos 

superxplorados.   

Palavras-chaves: Anticolonialismo, Diálogos imaginados, Cultura. 

 

 Os dois pensadores em questão, cujas obras serão destrinchadas nas próximas linhas, 

tiveram, em termos de luta anticolonial, experiencias territoriais qualitativamente distintas. 

Fanon, após seu período de estudo e formação na metrópole francesa, parte para a Argélia ese 

filia à FLN (Frente de Libertação Nacional), com o objetivo de lutar pela libertação desse 

país; enquanto Amílcar Cabral, formado em agronomia também na metrópole, no seu caso 

portuguesa, é talvez o principal responsável por consolidar o processo de fundação do PAIGC 

(Partido Africano pela Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde).  

Não deixa de causar certo assombro, entretanto, acerca da similaridade e ao mesmo 

tempo profundidade da escrita de ambos, que participando ativamente, senão em todos os 

espaços possíveis da luta anticolonial, farão uma análise profícua da realidade material e quais 

as determinações que fizeram parte de maneira positiva para o avanço dessa luta a partir de 

determinações materiais, mas também culturais. 

 

Cultura nacional: uma crítica anti-essencialista e anti-culturalista 

 

Já no início do capítulo “sobre a cultural nacional”do livro Os Condenados da Terra, 

Fanon apresenta um problema que considerou um dever urgente a ser trabalhado, acerca da 

 
262 Graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e bolsista de IC-FAPERJ. E-
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“legitimidade de uma reivindicação de nação”263. A busca por essa legitimação, tão cara aos 

grupos nacionalistas africanos de um modo geral, é percebido para esse autor como 

precondição necessária para um verdadeiro rompimento em relação ao colonialismo, como 

caminho para satisfazer as necessidades e aspirações materiais e culturais do povo colonizado. 

Ao discorrer sobre essa necessidade, Fanon faz uma análise sobre os partidos políticos e os 

“homens de cultura colonizados” desses partidos; e da reivindicação de uma “cultura 

nacional” importante a ser desenvolvida para não apenas determinar uma distância da cultura 

do colonizador, mas também para fazer surgir na subjetividade do homem colonizado uma 

modificação positiva no processo de realinhamento com sua cultura própria e a sua 

identidade: 

A reivindicação de uma cultura nacional passada não reabilita apenas, não 

justifica unicamente uma cultura nacional futura. No plano do equilíbrio 

psicoafetivo, provoca no colonizado uma mutação de importância 

fundamental. Não se demonstrou talvez suficientemente que o colonialismo 

não se contenta em impor o a sua lei ao presente e ao futuro do país 

dominado. O colonialismo não se contenta em apertar nas suas redes o povo, 

em esvaziar o cérebro colonizado de qualquer forma e conteúdo. Por uma 

espécie de perversão da lógica, orienta-se para o passado do povo oprimido, 

distorce-o, desfigura-o, aniquila-o. Essa empresa de desvalorização da 

história anterior à colonização adquire hoje a sua significação dialética264.  
 

Nesse plano ou nível, tal reivindicação de uma cultura nacional para o colonizado não 

se configura enquanto uma manifestação do ego pueril, mas uma imperiosa necessidade e 

coerência. Assim, no primeiro momento da luta anticolonial, parte considerável do 

intelectualismo africano procederá não em escala nacional, mas sim continental, pois 

acreditava-se que uma vez que as determinações racistas do colonialismo procedem também 

em tal escala, é assim que uma cultura continental deveria ser reivindicada e verificada em 

toda sua amplitude. O “negro”, sinônimo do homem africano, era e é uma determinação 

continental. Essa é, também, a primeira fase de uma tomada de consciência com um 

importante objetivo de negar o domínio imperialista em seu aspecto cultural. A cultura 

autóctone, portanto, se apresenta enquanto poderosa arma e primeira manifestação vigorosa 

da força e identidade africana. E é no bojo desse processo que surge o conceito negritude, 

criado por essa parte considerável dos homens de cultura africanos como antítese e mesmo 

negação da cultura europeia, somente consolidada com as manifestações racistas 

materializadas nas relações entre a metrópole do ocupante colonizador frente aos povos 

nativos. Partindo do imperativo que esse canto de uma cultura africana possuía um papel 

 
263FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 109. 
264FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 111. 
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importante nesse primeiro momento para sublimar neuroses e complexos psicopatológicos, 

Fanon perceberia posteriormente uma limitação que vai se desenvolver no seio desse 

movimento265, e que também vai determinar sobremaneira uma sobreposição de elementos 

que por si mesmos, isolados, poderiam conduzir ao fracasso de um objetivo de tamanha 

envergadura para África de um modo geral.  

A Sociedade Africana de Cultura foi um espaço que surgiu com a finalidade de 

estabelecer trocas de experiências entre diferentes homens de cultura e para aprofundar suas 

investigações acerca da realidade cultural africana e negra. Mas, logo em seguida, esse espaço 

é transformado, e buscaria abarcar uma outra experiência: “a de participar na Sociedade 

Europeia de Cultura, que ameaçava transformar-se em Sociedade Universal de 

Cultura”266.Nesse momento, as limitações encontradas por essa sociedade demonstrariam 

logo cedo que seriam intransponíveis, dada a diferença profunda das experiências do homem 

negro em diáspora, em relação a vida concreta dos homens africanos, e das diferenças 

concretas existentes mesmo no seio do continente e suas reivindicações mais diretas: 

Mas, progressivamente, os negros norte-americanos compreenderam que os 

problemas existenciais que se lhes apresentavam não coincidiam com os que 

enfrentavam os negros africanos. Os negros de Chicago não se 

assemelhavam aos nigerianos nem aos habitantes do Tanganica, senão na 

medida exata em que todos se definiam em relação com os brancos. Mas 

após os primeiros confrontos, quando a subjetividade os tranquilizou, os 

negros norte-americanos preveniram que os problemas objetivos eram 

fundamentalmente heterogêneos267. 

 

 A necessidade dos negros fora do continente africano de se reconectarem com uma 

“matriz cultural” não possibilitou para os negros em África que estavam lutando pela 

libertação, uma realização prática e consequente ao assumir uma “universalização racial” dos 

problemas em cada realidade em que o homem negro se encontrava dentro ou fora do 

continente africano. Esse fator era demasiado abstrato para dar conta de problemas que 

também estavam situados nos aspectos econômicos, políticos e sociais dentro desse específico 

contexto territorial do qual tratamos. Tal ambiguidade determinou a criação para os negros 

norte-americanos, da Sociedade Americana de Homens de Cultura Negros. Assim, Fanon 

explica que a determinação histórica é, ao menos no período histórico trabalhado, 

fundamentalmente uma determinação que perpassa o âmbito do aspecto nacional – que 

 
265 “Esta obrigação histórica em que se encontram os homens de cultura africanos, de racializar as suas 

reivindicações, de falar mais da cultura africana do que da cultura nacional, vai conduzi-los a um beco sem 

saída.” (FANON, Frantz. Os condenados da terra. v.Icit. Pág. 113)  
266FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 114. 
267FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 114. 
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também pode ser entendida como territorial –, onde os elementos citados anteriormente 

devem ser considerados para uma apreciação mais completa da realidade. Faz ainda uma 

menção crítica ao homem de cultura africano – ou parte considerável deste – que, de certo 

modo, aculturado quando no processo mesmo de luta pela libertação, o mesmo exprime o 

formato estético aprendido nas metrópoles que cantam um passado que não traduz a realidade 

concreta de um povo agora em luta, de manifestações culturais distintas das representadas 

enquanto bons costumes de um passado remoto. Nesse sentido, essas manifestações eram 

nada mais que uma relação de reciprocidade e mesmo de cumplicidade com autores e modelo 

artístico europeu. Mas é no processo da própria luta, do povo mobilizado pela independência 

nacional, que o homem de cultura colonizado, derivado de uma fração da pequena burguesia 

autóctone, conseguiria sobrepujar essas manifestações alienadas. Ou seja, é no processo 

material, de transformação dialética da realidade em oposição ao jugo imperialista, que este 

homem de cultura poderá proceder ferozmente contra a assimilação que outrora internalizara 

para si. Fanon analisará três momentos de “desconstrução” ideológica assimilada pelo homem 

de cultura africano: a primeira, de assimilação da cultura imperialista, do ocupante; onde suas 

obras reproduzem os valores simbólicos, em forma e conteúdo a das apresentadas nas 

potências imperialistas, fase esta de assimilação integral; a segunda, de imersão do intelectual 

à sua cultura originária, é a fase em que ainda não se encontra integrado ao seu povo, período 

que se desenrola na subjetividade do intelectual como repleto de contradições por meio das 

meras recordações culturais originárias; e por fim, a fase da luta propriamente dita. Este 

homem de cultura africano, nesse exato momento do processo de desalienação, de 

descolonização do pensamento, procuraria proceder não apenas com a construção 

contemplativa de uma cultura antiga ou ancestral, mas da realidade da luta em termos de 

emancipação e mesmo libertação dos entraves do processo histórico de sua “nação” ou de seu 

projeto de nação e sociedade. “Transforma-se no que desperta o povo”268. Compreendem-se 

enquanto homens que se situam em uma história que está sendo feita, e consequentemente de 

uma cultura viva, repleta de processos em um movimento que só pode se definir enquanto 

devir, característica própria da inescapável determinação histórica.  

Podemos considerar que para Fanon, a cultura é fator determinante para se levar a cabo 

o processo de libertação, embora o livre desenvolvimento posterior dessa cultura somente se 

situe pelo estabelecimento de algo que possa “proteger” e dar os elementos necessários para o 

progresso da sociedade outrora colonizada, o qual também Cabral considerará ser condição 

 
268FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 118. 
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sinequa non em África negra, que é a criação de um Estado-nação verdadeiramente 

independente. Desse modo, para ambos, a cultura é o elemento que primeiro se manifesta em 

caráter de resistência contra o jugo estrangeiro, que a depender “de fatores externos e internos 

que determinam a evolução de uma determinada sociedade” pode e deve “assumir novas 

formas (políticas, econômicas, armadas) para contestar com vigor o domínio estrangeiro”269. 

AmílcarCabral inicia seu texto denunciando a prática racista da metrópole que negando a 

cultura do povo colonizado, buscou criar e consolidar teorias racistas tais como a de 

“assimilação progressiva” desses povos, que consiste em levar a cultura do colonizador para 

tentar dominar, sempre de forma violenta, toda e qualquer população autóctone para a 

continua exploração de mão de obra e extração das riquezas naturais. Portanto, Amílcar 

Cabral, aqui também em consonância com o pensamento de Fanon, considera o 

desenvolvimento cultural tanto como resistência, quanto de expressão livre da identidade de 

um povo; cultura essa então manipulada e mesmo impedida de se manifestar pelas forças 

coloniais. Para ele, existe no corpo social uma “íntima ligação, de dependência e 

reciprocidade, entre o fato cultural e o fato econômico (e político) no comportamento das 

sociedades humanas”270. Cabral afirma que o ideal para o domínio estrangeiro, no caso 

imperialista para neutralizar ou parar a vida cultural de determinado povo seria ou liquidar 

praticamente toda a população do país dominado (tentativa do caso Belga) ou impor-se sem 

afetar a cultura do povo dominado, harmonizando a dominação com os aspectos econômicos e 

políticos. A primeira hipótese implicando em genocídio aberto da população autóctone, e a 

segunda, nunca provada pela história até os dias atuais.  

A cultura, afirma, “é um elemento essencial da história de um povo”, e possui assim 

como sua base elementar material “o nível das forças produtivas e o modo de produção”271: 

Como a história, ou porque é história, a cultura tem como base material o 

nível das forças produtivas e o modo de produção. Mergulha as suas raízes 

no húmus da realidade do meio em que se desenvolve e reflete a natureza 

orgânica da sociedade, podendo ser mais ou menos influenciada por fatores 

externos. Se a história permite conhecer a natureza e a extensão dos 

desequilíbrios e dos conflitos (econômicos, políticos e sociais) que 

caracterizam a evolução de uma sociedade, a cultura permite saber quais 

foram as sínteses dinâmicas, elaboradas e fixadas pela consciência social 

para a solução desses conflitos, em cada etapa da evolução dessa mesma 

sociedade, em busca de sobrevivência e progresso272. 

 

 
269CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980, p. 55.  
270CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980, p. 56. 
271CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980, p.57. 
272CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980,p. 58. 
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Para o autor revolucionário de Guiné-Bissau e Cabo Verde, portanto, se é pela cultura 

que se garante a uma continuidade da história, o domínio imperialista é, pelo contrário, a 

negação do desenvolvimento e continuidade dessa mesma cultura e do processo histórico por 

meio da dominação do povo. Mas percebemos que ao determinar a cultura enquanto um fator 

relativo à história, fruto dessa e tendo por sua vez um aspecto fundamental que se desenvolve 

no próprio movimento característico da história, ambos os pensadores, Cabral e Fanon, se 

distanciam da perspectiva de muitos dos intelectuais do movimento da negritude em dado 

nível da luta anticolonial. Esse movimento se torna obsoleto e limitado ao negar, ou 

secundarizar, a importância primeira para o livre desenvolvimento da cultura, através da 

completa ruptura com as metrópoles com a necessidade do estabelecimento de um Estado-

nação independente pensado pelos teóricos, que deve estar atrelado, portanto, aos fatores 

econômico e político.  Nesse sentido, Cabral havia entendido como poucos quais as reais 

necessidades para o livre desenvolvimento das forças produtivas das sociedades do território 

africano. Fixando sua importância em primeiro plano no aspecto cultural e abstraindo outras 

determinantes da estrutura social colonial, na medida em que também limitava a análise da 

realidade de todo o continente africano e da realidade dos negros diaspóricos a um corpo 

cultural homogêneo, tanto o movimento da negritude quanto uma via específica do 

movimento pan-africanista incorriam em uma análise a-histórica da sociedade africana, 

procurando resgatar no passado uma identidade imanente e fixa.Desse modo, é abstraído em 

primeiro lugar, a plural riqueza cultural africana, de diversos povos com estruturas sociais, 

materiais e linguísticas diferentes, que só poderiam se unir em prol do livre desenvolvimento 

dessas diversas culturas, o que significa dizer, romper com as determinações de uma forma de 

relação social alienante de um dominador comum que interdita o próprio movimento 

histórico, e, portanto, cultural destes. Em segundo, como consequência direta, sem entender 

que a unidade cultural africana deveria ser aplicada enquanto uma estratégia contra o 

imperialismo (forma pela qual o capitalismo se apresenta em dado período da história), essa 

vertente do pan-africanismo conceberá todo o continente africano como manifesto de uma 

matriz cultural única e singular, essencializada273 nos primórdios anteriores ao da colonização. 

Se é verdade que a identidade é determinada pelos fatores sociais de uma sociedade, e que a 

cultura é imperativo daquela, tanto culturaquanto identidade resistem no seu devir em seu 

aspecto mais elementar contra todo tipo de dominação, por mais violenta que esta possa ser. 

Mas a cultura não pode ser compreendida, como mencionado em Fanon, enquanto “andrajos 

 
273GILROY, Paul. O atlântico negro. São Paulo, 2001. 
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mumificados” que é a tradição. E por resistir, a cultura, e, portanto, a identidade, se mantém 

enquanto elementos vivos, e nunca estagnados, de determinada sociedade, vindo a manifestar 

intensidade e mesmo mutações na medida em que ocorre o “desenvolvimento” natural de cada 

grupamento. Se para Cabral “a libertação nacional é, portanto, ato de cultura”274, em Fanon 

vemos o mesmo caminho no desenvolvimento do seu pensamento uma vez que para este 

A cultura é, em primeiro lugar, expressão de uma nação, das suas 

preferências, dos seus tabus, dos seus modelos. Em todos os níveis de 

sociedade global constituem-se outros tabus, outros valores, outros modelos. 

A cultura nacional é a soma de todos essas apreciações, a consequência das 

tensões internas e externas na sociedade global e nas diferentes camadas 

dessa sociedade. Na situação colonial, a cultura, privada do duplo apoio da 

nação e do Estado, deteriora-se e agoniza. A condição da existência da 

cultura é, portanto, a libertação nacional, o renascimento do Estado275. 
 

 Por isso residiu em ambos, como vimos, também a necessidade de um Estado nacional 

para poder sistematizar e dar livre cambio das manifestações e do desenvolvimento da própria 

cultura. Claro está que a tarefa de Cabral será o de unir diferentes etnias dentro dos territórios 

que foram assim denominados Guiné-Bissau e Cabo Verde, de estruturas sociais e culturais 

distintas, para buscar a possibilidade de criação desse Estado livre e soberano, socialista, onde 

todo o corpo social pudesse também ser livre para se desenvolver nessas diferentes esferas. A 

despeito das diferentes experiencias territoriais já citadas anteriormente, a crítica de Fanon 

acerca das características de determinados homens de cultura reside também nas ações 

políticas contrárias à luta na Argélia e apoio tácito à França promovido por homens como 

Leopold Senghor, expoente criador do conceito negritude, que mantendo uma relação 

próxima com essa metrópole, veio a se tornar o primeiro presidente de Senegal por meio de 

uma independência meramente formal, mantendo um tipo de dominação indireta da própria 

França nesse país. O essencialismo cultural senghoriano, também conhecido por ser uma das 

vertentes pan-africanas do socialismo africano, não foi senão uma distração oportuna e 

temporária para ganhos próprios. No plano político, liderança que era, não hesitou em ser 

contrário a uma característica que segundo Fanon, deveria se situar no apoio incondicional a 

todas as lutas anticoloniais. E se aprofunda em crítica ao destrinchar o conceito que esses 

homens da cultura concebiam esta determinação:  

A cultura nacional não é folclore, onde um populismo abstrato quis descobrir 

a verdade do povo. A cultura nacional, nos países subdesenvolvidos, deve 

situar-se, pois, no centro da própria luta de libertação que esses países 

realizam. Os homens de cultura africana (Senghor) que lutam, todavia, em 

nome da cultura negro-africana, que multiplicaram os congressos em nome 

 
274CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980, p. 59. 
275FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 130. 
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da unidade dessa cultura, devem compreender, hoje, que a sua atividade 

reduziu a examinar algumas peças ou a comparar alguns sarcófagos276. 

 

Cabral para desenvolver a sua crítica recorre mais diretamente ao aspecto estrutural, 

portanto, o aspecto econômico, mas não economicista, e político daquilo que considerou 

chamar de a “teoria do retorno às fontes”277. Com base em uma análise materialista da 

realidade de África negra, Cabral considerava que os teóricos dessa vertente eram a fração de 

uma pequena burguesia autóctone aculturada pelo imperialismo. Essa pequena burguesia 

estaria assim, dividida em três setores: o primeiro, constituído de uma pequena parcela dessa 

fração, permanecendo presa à elite colonial e estrangeira, se opondo abertamente ao 

movimento de libertação. Uma segunda, da grande maioria constituída por indecisos, e uma 

terceira, que negando a cultura do colonizador, negará a sua própria “natureza de classe”278 

para fazer parte mesmo da criação dos movimentos de libertação em África. Isolada social e 

culturalmente, essa camada assimilada e aculturada da pequena burguesia internaliza um 

complexo de frustração, uma amargura que vai levar, dependendo do momento histórico que 

se situe, a buscar pelo retorno de sua identidade nativa. Essa massa – parte dela – 

marginalizada da pequena burguesia, por não se situar nem no seio do povo, tampouco entre 

aqueles que o aculturaram, ao sofrer desse complexo de frustração poderia se voltar para o 

polo do conflito social em que se situa as massas populares.  

Não é, pois, por acaso que teorias e ‘movimentos’ tais como o pan-

africanismo e a negritude, duas expressões pertinentes do ‘regresso às 

fontes’ – baseadas principalmente no postulado da identidade cultural de 

todos os africanos negros – foram concebidos em espaços culturais distintos 

do da África negra(...) Mas o “retorno às fontes” não é, nem pode ser, em si 

próprio, um ato de luta contra o domínio estrangeiro (colonialista e racista) e 

já não significa necessariamente um retorno às tradições. É a negação, pela 

pequena burguesia indígena, da pretensa supremacia da cultura da potência 

dominante sobre a do povo dominado, com o qual tem necessidade de se 

identificar para resolver o conflito socio-cultural em que se debate, 

procurando uma identidade279. 

 

Compreendem-se, Cabral e Fanon, enquanto homens que se situam em uma história que 

está sendo feita, e consequentemente de uma cultura que não negará tanto o presente quanto o 

 
276FANON, Franz. Os condenados da terra. Lisboa, 1965, p. 124-125. 
277 CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Coordenação de Carlos Comitini. Rio de Janeiro, 1980, p. 78-79. 
278 “Para não trair os seus objetivos, a pequena burguesia só tem um caminho a seguir: reforçar a sua consciência 

revolucionária, repudiar as tentações do aburguesamento, e as naturais solicitações da sua mentalidade de classe, 

identificar-se com as classes trabalhadoras, não se opor ao desenvolvimento normal do processo da revolução. 

Isto quer dizer que, para desempenhar perfeitamente o papel que lhe cabe na luta de libertação nacional, a 

pequena burguesia revolucionária deve ser capaz de se suicidar como classe, para os seus membros 

ressuscitarem como trabalhadores revolucionários, inteiramente identificados com as aspirações mais profundas 

do povo a que pertencem”. BENOT, Ives. Ideologia das independências africanas. Lisboa, 1981, p. 425-426. 
279CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980, p. 78. 
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futuro, constitutiva de processos e mudanças próprias do movimento histórico. Partindo de 

realidades distintas, ambos concebem o fator cultural como uma qualidade indissociável do 

processo histórico e que se intensifica na fase da luta, em que a identidade, resistindo ao jugo 

estrangeiro, exorta mesmo as camadas privilegiadas autóctones – ou ao menos parte dela – a 

estar em conformidade com as massas populares, verdadeiras representantes da cultura 

autóctone. Amílcar Cabral, portanto, desenvolveu sua análise localmente, se exprimindo a 

partir de dados econômicos e políticos a assimilação dessa fração, ou seja, sua análise 

perpassa o processo histórico dos povos da região de Guiné-Bissau e Cabo Verde no plano 

material objetivo. Enquanto Fanon, que não deixou de partir também de uma análise no plano 

material, somente enquanto consequência desta buscará desenvolver sua análise das 

determinações subjetivas, ontológicas do homem (de cultura) africano, que regresso da 

metrópole conseguiria, a depender de processos outros, superar seus complexos e cometerá o 

“suicídio de classe” necessário para as aspirações do povo na luta anticolonial.  “Doutro 

modo, o ‘retorno às fontes’ não é mais do que uma solução que pretende obter vantagens 

temporárias, uma forma, consciente ou inconsciente, de oportunismo político da parte da 

pequena burguesia”280. 

Considerações finais 

Distinguindo-se de parte considerável do arcabouço teórico promovido pelo movimento 

da negritude e de determinada fração do pan-africanismo, Amílcar Cabral e Franz Fanon 

pareciam dialogar intimamente em seus desenvolvimentos teóricos, primando por desenvolver 

o conceito de cultura no tocante a duas particularidades construtivas. Cabral à época 

desenvolve sua narrativa partindo claramente do método materialista histórico, com base de 

fundamentação a análise do meio, bem como as determinações de tipo econômico e social que 

tem uma relação de dependência, em que estas não se situando de forma superior ou inferior à 

cultura, mas estando, todas, subordinadas à história, possibilitam uma visão tanto “aparencial” 

quanto “essencial”281 dos fenômenos estruturantes da sociedade. Ou seja, uma apreensão mais 

completa e profunda do real. Fanon, que se detém na análise psico-social dos homens de 

cultura em África, supera ou escapa do idealismo, tão manifesto nas teorias culturais dos 

 
280CABRAL, Amílcar. A arma da teoria. Rio de Janeiro, 1980, p. 79. 
281 Em sua obra Capital: essência e aparência, Carcanholo desenvolve esses conceitos partindo de uma análise 

dialéticadas dimensões do real: “Assim, a utilidade para os neoclássicos está muito longe da utilidade para Marx. 

E é natural que isso ocorra, pois estamos frente a duas teorias: a primeira com uma perspectiva unidimensional 

da realidade, e a outra, dialética. Observe-se que, para Marx, a afirmação de que a utilidade seja uma relação 

subjetiva indivíduo/objeto não constitui erro ou engano; ela é correta, mas insuficiente pois a aparência é uma 

das duas verdadeiras dimensões da realidade. O erro ocorreria se pensássemos que a utilidade é só isso, que tem 

apenas essa dimensão; o engano está constituído pela crença na unidimensionalidade do real”. CARCANHOLO. 

Reinaldo, Capital: essência e aparência, São Paulo,2011, p. 30.  
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movimentos que critica, quando desenvolve sua análise na objetividade e historicidade dos 

povos, que foram submetidos à uma reorganização na ordem do subconsciente. Assim, tal 

qual descrito em uma de suas obras282, Fanon parte do campo social e material para entender o 

indivíduo africano, cada qual com suas especificidades, a depender das relações e lugares que 

se situa. Ainda nesse plano, renegam veementemente um essencialismo cultural a-histórico 

como forma de manifestação positiva para o contexto em que se encontram, quando apresenta 

a cultura também como uma determinação desenvolvida socialmente. Nesse sentido, a total 

descolonização só poderia ser aplicada com base na compreensão desses outros elementos que 

não somente por uma tomada de consciência da existência de uma cultura africana. Notamos 

ainda que ambas as análises, de Cabral e Fanon, diferentes no plano de desenvolvimento, mas 

de mesmo princípio, parecem se apresentar como obras complementares, possuindo uma 

mesma finalidade: a de obter maior amplitude no campo da realidade material das sociedades 

africanas e das transformações profundas pelas quais passaram. Por fim, o desenvolvimento 

empreendido sobre uma determinação nacional de cultura, única possibilidade para ambos 

naquele período desta se desenvolver plenamente, inscreve os autores no tipo de nacionalismo 

mais consequente contra as forças imperialistas. Buscaram a completa emancipação e a 

tomada das rédeas do seu próprio destino, elementos caros para o campo ideológico contra o 

formato das relações de produção empreendidas pelo capitalismo283, junto a uma consciência 

nacional emancipadora, referenciada em grande medida pelo modelo desenvolvido por Lênin 

após a revolução russa.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
282 Em pele negra, máscaras brancas, Fanon já no início da obra faz a menção acerca da origem 

econômica(política) e social das manifestações psicopatológicas do homem negro.  
283 Para maior compreensão, ver em AMIN, Samir. O imperialismo: passado e presente. 
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A monumentalização de Pixinguinha 

 

Letícia Freixo Pereira284 

 

Resumo: Este trabalho sinaliza sobre a monumentalização do músico instrumentista 

Pixinguinha. Ao longo do século XX e até os dias atuais a memória de Pixinguinha é 

celebrada por intelectuais, instituições, espaços culturais, pelas mídias. Foi construída a 

imagem de Pixinguinha como um grande representante da música e da cultura popular do 

país. Sua figura foi atrelada a de um gênio a frente do seu tempo e a certo misticismo que o 

aclamava como um santo – São Pixinguinha.  

Palavras-chave: Pixinguinha, Memória, Música popular, Espaços culturais, Mediadores 

culturais  

 

Ao longo do século XX, intelectuais fizeram um trabalho de patrimonialização da 

imagem de Pixinguinha. Estes intelectuais – críticos musicais, estudiosos, memorialistas, 

jornalistas, especialistas, pesquisadores, admiradores – atuavam como mediadores culturais. A 

mediação foi fundamental para a construção da memória da música popular brasileira.  Para 

Marcos Napolitano: “Os mediadores, agentes socioculturais, conscientemente construíram as 

pontes entre a herança étnica e comunitária do samba e a identidade regional (carioca) e, 

depois, nacional da música popular brasileira.” 285 Frequentadores da boemia carioca (das 

rodas de samba, dos desfiles de carnaval) estes mediadores estabeleceram uma relação de 

amizade com seus objetos de estudo 286. Através de um trabalho de construção de memória 

esses mediadores aclamaram Pixinguinha como o representante da música popular brasileira. 

Obras foram escritas sobre sua vida, instituições e espaços culturais realizaram projetos para 

divulgar sua memória. Esses mediadores culturais atuaram em diferentes espaços culturais, 

tais como: Museu da Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro, Fundação Nacional de Artes 

(Funarte), Associação de Pesquisadores da Música Popular Brasileira (APMPB), Editora 

Abril (com seus fascículos da coleção História da Música Popular Brasileira). Ao longo dos 

anos 1960, 1970, 1980, esses estudiosos em música popular trabalharam nestes 

estabelecimentos culturais para monumentalizar a figura de Pixinguinha. Mas, estes 
 

284 Doutoranda do PPGHS – UERJ, bolsista FAPERJ.  
285 NAPOLITANO, Marcos. A Síncope das Idéias: a questão da tradição na música popular brasileira. São 

Paulo, 2007, p. 27.  
286 MORAES, J. Geraldo Vinci de. História e historiadores da música popular no Brasil. Latin American Music 

Review, Texas, 2007, p. 271-299. 
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mediadores, já trabalhavam na preservação da música popular e na consagração de 

Pixinguinha desde os anos 1930, 1940287. Todos esses espaços culturais estão conectados e a 

maioria desses estudiosos trabalhou em todos esses locais. Os mediadores que mais se 

destacaram nestes ambientes foram: José Ramos Tinhorão, Lúcio Rangel, Hermínio Bello de 

Carvalho, Sérgio Cabral, Almirante, Ary Vasconcelos, entre outros.  

Desde que Pixinguinha compunha o grupo Oito Batutas, entre 1919 e 1923, intelectuais 

já o consideravam um expoente da música popular brasileira, ele era, inclusive, denominado o 

líder do conjunto288. Nesta época, Pixinguinha com apenas 20 e poucos anos de idade já 

recebera o título de ser o representante musical do país. Evidente que o conceito de música 

popular não tinha uma única definição, diferentes intelectuais se apropriavam deste conceito 

para resignificá-lo e usá-lo para fazerem valer seus interesses 289. Já em 1939, Edigar de 

Alencar publicou uma obra para aclamar Pixinguinha290.  Na década de 1950, Pixinguinha foi 

homenageado diversas vezes pela Revista da Música Popular Brasileira291, de Lúcio 

Rangel292. Em 1956, Pixinguinha foi homenageado ao colocarem o nome da rua em que 

nasceu, no bairro de Ramos, como Rua Pixinguinha. Duas obras, publicadas nos anos 1960, 

dos intelectuais Ary Vasconcelos293 e Lúcio Rangel 294, embora não fossem exclusivas sobre a 

vida de Pixinguinha, tiveram suas páginas dedicadas à consagração do músico. Em 1963, 

Pixinguinha grava a trilha sonora do filme Sol sobre a lama em parceria com Vinícius de 

Moraes (depois dessa parceria os músicos realizaram diversos trabalhos juntos). Nos anos 

1970, a música de Pixinguinha Carinhoso foi tema de abertura da telenovela da Rede Globo 

que recebera o mesmo nome da canção. No carnaval de 1974, Pixinguinha é homenageado 

como enredo da Portela, intitulado O mundo melhor de Pixinguinha. Em 1996, ganha uma 

estátua em sua homenagem na Rua do Ouvidor, em frente ao local onde ficava o bar que 

costumava frequentar (Bar Gouveia).  

 
287 FERNANDES, Dmitri Cerboncini. A Inteligência da Música Popular: a “autenticidade” no samba e no 

choro. 2010. 414 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
288 MARTINS, Luiza Mara Braga. Os Oito Batutas – História e Música Brasileira nos anos 1920. Rio de 

Janeiro, 2014.  
289 KOSELLECK, Reinhart. História dos Conceitos e História Social In. Futuro Passado: contribuição à 

semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro, 2006.  
290 ALENCAR, Edigar de. O Fabulozo e Harmoniozo Pixinguinha. Rio de Janeiro, 1939. 
291  Periódico que circulou na imprensa nos anos de 1950 e legitimava os sambistas cariocas da velha guarda 

como os representantes da cultura popular do Brasil. 
292 WASSERMAN, Maria Clara. “Abre a Cortina do Passado”. A Revista da Música Popular e o pensamento 

folclorista (Rio de Janeiro 1954-1956). 2002. 156f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, 2002.  
293 VASCONCELOS, Ary. Panorama da Música Popular. São Paulo: Livraria Martins, 1964. 
294 RANGEL, Lúcio do Nascimento. Sambistas e chorões. Rio de Janeiro, 1962. 
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Nas décadas de 1960, 1970, 1980 os mediadores culturais do MIS, da Funarte, da 

APMPB e dos fascículos da Editora Abril fizeram um grande investimento na imagem de 

Pixinguinha. Devido à conjuntura do período: invasão das canções estrangeiras nas rádios 

brasileiras e importação de um padrão cultural norte-americanos 295, os sambistas 

considerados como tradicionalmente brasileiros foram divulgados por esses espaços 

culturais296. Donga, João da Baiana, Cartola, Sinhô, entre outros, tiveram seus nomes 

frequentemente utilizados por esses estabelecimentos. Mas, nenhum deles foi aclamado como 

o Pixinguinha. Os mediadores culturais argumentavam que consagravam esses sambistas 

tradicionais por serem os guardiões da pureza musical brasileira, os velhos representantes da 

nação. Porém, Pixinguinha desde muito jovem já era aclamado como um sambista tradicional. 

Sobre este dado, devemos problematizar a seguinte questão: Pixinguinha era realmente um 

sambista? Ou esse personagem foi construído por intelectuais brasileiros concomitantemente 

com a construção do nacionalismo e da identidade nacional? Luiza Martins argumenta que no 

início de sua carreira Pixinguinha se intitulava um artista do Choro, o músico chegou a 

criticar nos jornais da época o Samba, sinalizando a inferioridade musical do ritmo297. No 

final de sua carreira, Pixinguinha internalizou esse personagem de sambista, e muda sua fala 

ao ser entrevistado, se colocando como um representante do Samba.  

Esses espaços culturais realizaram muitos trabalhos voltados para consagração 

exclusiva de Pixinguinha, destacando-o dos demais “sambistas” da velha guarda. Chegavam a 

chamar Pixinguinha de santo – São Pixinguinha – já que para esses mediadores culturais ele 

estava à cima do padrão musical esperado. Em 1966, os conselheiros do MIS intitularam o dia 

23 de Abril – aniversário de Pixinguinha- como o dia da Velha Guarda, posteriormente nos 

anos 2000 o dia do aniversário de Pixinguinha passa a ser também o dia Nacional do Choro, 

através da promulgação de uma lei federal.  No ano de 1968, o MIS realizou um espetáculo no 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro em homenagem aos 70 anos de Pixinguinha, desse 

acontecimento foi gravado o LP Pixinguinha 70 298. A Funarte nos anos 1970, monografou a 

vida do artista, realizou shows em todo o país para divulgar a memória de Pixinguinha - com 

o Projeto Pixinguinha. As monografias de Sérgio Cabral 299, Marília Silava e Arthur Oliveira 

 
295 RIDENTI. Marcelo. Intelectuais e Romantismo Revolucionário. Perspectiva, São Paulo, 2001. 
296 Em 1970, por exemplo, o MIS publicou uma obra com a transcrição dos depoimentos que Donga, 

Pixinguinha, João da Baiana deram para a série Depoimentos para Posteridade do museu. Ver: FERNANDES, 

Antonio Barroso (org.) As vozes desassombradas do museu. Rio de Janeiro, 1970. 
297 MARTINS, Luiza Mara Braga. Os Oito Batutas – História e Música Brasileira nos anos 1920. Rio de 

Janeiro, 2014. 
298 Informações retiradas das atas das reuniões do Conselho de Música Popular Brasileira - Acervo MIS/Museu 

da Imagem e do Som do Rio de Janeiro na sede da Lapa. 
299 CABRAL, Sérgio. Pixinguinha – Vida e Obra. Rio de Janeiro, 1978. 
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300 sobre a vida e as obras de Pixinguinha foram publicadas pela Funarte. No ano de 1982, o 

Projeto Almirante da Funarte gravou uma série de músicas de Pixinguinha. Em 1983, a 

Funarte realizou o show Uma rosa para Pixinguinha por ocasião do décimo ano da sua 

morte, esse evento também gerou a gravação de um LP. A APMPB realizou encontros em 

todo o Brasil com o objetivo de divulgar a memória dos sambistas tradicionais e, sobretudo, 

de Pixinguinha301. A Editora Abril gravou uma série de volumes exclusivos com as músicas 

de Pixinguinha, suas canções também foram incluídas em fascículos com os temas da música 

popular e da velha guarda302. Essa construção, feita por esses intelectuais, fez com que, até os 

dias atuais, Pixinguinha fosse reconhecido como um expoente da canção popular do país. 

Ainda hoje Pixinguinha é visto com essa genialidade, tanto que no Instituto Moreira Sales 

(IMS) organizou uma exposição para ressaltar o protagonismo do artista na música popular do 

país303. 

Foi feito um grande investimento na imagem de Pixinguinha. Esses mediadores 

culturais construíram uma narrativa sobre a música popular brasileira que privilegiou o Samba 

carioca. Logo, o samba do Rio de Janeiro, passa ser o representante de todo o país e é 

aclamado como a nossa cultura popular 304. Se o Samba foi classificado como a nossa 

identidade nacional 305, nada mais coerente do que consagrar o nosso São Pixinguinha como 

um sambista. Agora, essas questões não respondem as perguntas do por que Pixinguinha e 

não Donga, João da Baiana, entre outros. Maria Clementina argumenta que Pixinguinha 

consegue circular entre diversos mundos, sempre se apresentou para a elite e para classes 

populares, e ele sabia se comportar aonde chegava 306. O Samba que o grupo Oito Batutas 

tocava – ressalto que o grupo não tocava apenas Sambas, mas ritmos variados como Choros, 

Valsas, Polcas, Maxixes, Músicas Sertanejas - era mais fácil de ser aceito pela elite, era mais 

suave e distante da batucada. Dessa forma, o grupo tinha grande aceitação nos salões nobres, 

chegando a fazer viagens para o exterior. Mas, embora Pixinguinha fosse considerado o líder 

do conjunto outros sambistas do período também fizeram parte do grupo, como por exemplo, 

Donga. Sendo assim, esse argumento não responde a minha problematização e dessa forma 

 
300 SILAVA. Marília Trindade Barboza da; OLIVEIRA. Arthur. Pixinguinha, Filho de Ógun Bexinguento. Rio 

de Janeiro, 1979.  
301 Informações retiradas da: Cartilha de abertura do II Encontro de Pesquisadores da APMPB, da Carta dos 

Pesquisadores e da Cartilha de Princípios. Disponível no CEDOC/Funarte, Rio de Janeiro.  
302 Informações retiradas da: Coleção História da Música Popular Brasileira. São Paulo, 1970-1982. 
303 A exposição sobre Pixinguinha funcionará entre Junho e Novembro de 2019, no IMS, na Gávea.  
304 SANTOS, Vicente Saul dos. A cidade do Rio de Janeiro no IV Centenário em algumas páginas literárias. 

Acervo, Rio de Janeiro, 2015, p. 134. 
305 ORTIZ. Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. São Paulo, 1986. 
306 CUNHA, Maria Clementina Pereira da. Não tá sopa: sambas e sambistas no Rio de Janeiro, de 1890 a 1930. 

Campinas, 2016. 
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volto a me perguntar, o porquê da aclamação de Pixinguinha.  Levei essa questão para as 

aulas de História e Música que cursei na UFRJ, esta matéria unia tanto historiadores quanto 

músicos. Para os alunos formados em música era muito óbvio o motivo da aclamação de 

Pixinguinha, tido para eles como um talento inovador. Reconheço que não tenho 

conhecimento em técnicas musicais, porém esse dado também não responde a minha questão. 

Não estou aqui para subestimar a qualidade e talento do músico Pixinguinha, mas sabemos 

que o conhecimento circula pela sociedade 307 pessoas influenciam e são influenciadas, e falar 

que é um sujeito é um gênio a frente do seu tempo é um argumento utilizado para justificar a 

aclamação da memória de um indivíduo.  

Norbert Elias discute em sua obra como surge um gênio 308. O autor analisou a 

“genialidade” de Mozart e as suas sinalizações podem ser aplicadas para entender a 

genialidade que foi conferida a Pixinguinha. Para Elias, ninguém nasce um gênio, esse talento 

é construído de acordo com o aprendizado, experiências, circunstâncias, sentimentos que o 

indivíduo é exposto ao longo de sua vida. Tanto Mozart quanto Pixinguinha tiveram um 

grande convívio com a música desde a infância, claro que, cada qual com sua particularidade. 

Norbert Elias argumenta que o senso comum coloca a genialidade como algo inato, como um 

processo interior e autônomo: “com frequência nos deparamos com a ideia de que a 

maturação do talento de um gênio é um processo autônomo, interior, que acontece de modo 

mais ou menos isolado do destino humano do indivíduo em questão” 309.  Segundo Elias, uma 

pessoa não nasce um gênio, se torna um ao desenvolver suas capacidades pela intervenção do 

seu meio. Diferente de Elias, muitos autores acreditam que a genialidade é algo inato ao ser, 

ou seja, a genialidade é concedida a uns e negada a outros. Alguns autores iluministas como 

Jean – Jaques Rousseau 310, Jean – Baptiste Dubos 311 acreditavam nessa genialidade 

congênita e inata.     

Em relação a essa questão da genialidade o que eu preciso ressaltar para esta pesquisa é: 

Por que alguns sujeitos recebem o título de gênio e outros com talento semelhante não 

recebem tamanho prestígio? Como se dá a construção social de um gênio? Que critérios são 

utilizam para classificarem um sujeito como gênio? A própria genialidade de Mozart só foi 

descoberta depois de sua morte, para seus contemporâneos ele era simplesmente um bom 

 
307 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição. 

São Paulo, 1987. 
308 ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro, 1994. 
309 ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro, 1994, p. 53. 
310 ROUSSEAU, Jean – Jacques. Dictionnaire de Musique. Paris, 1768.  
311 DUBOS, Jean – Baptiste. Reflexões críticas sobre a poesia e a pintura. Paris, 1740. 
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músico, muitas vezes mal compreendido pelas suas composições. Pixinguinha já teve sua 

genialidade reconhecida em vida e também pós a sua morte. Inserida na concepção de gênio 

está o conceito de memória, já que nomes são selecionados e outros são excluídos ao 

estabelecer as genialidades 312. Diferentes grupos sociais vão disputar pela divulgação das 

memórias de seus gênios 313. O fenômeno da genialidade é uma construção social, o grupo 

vencedor vai lutar para que a memória do seu gênio permaneça viva. Sendo assim, o projeto 

de genialidade de Pixinguinha foi um projeto vencedor, os mediadores culturais dos espaços 

culturais aqui abordados fizeram um grande investimento em sua memória. Até os dias atuais 

seu nome é respeitado e tem um grande peso simbólico na memória musical brasileira 314. 

Enquanto este trabalho se desdobra em analisar o motivo da aclamação de Pixinguinha, 

durante sua vida e pós sua morte, a autora Caroline Dantas fez em sua tese o trabalho inverso 

ao analisar o processo de apagamento da imagem de Patrício Teixeira, apagamento este que se 

iniciou durante sua vida com o esquecimento da sua memória 315. Patrício Teixeira foi um 

importante cantor da radiofonia brasileira, cantava diferentes musicalidades, inclusive o 

Samba. Ele teve um importante papel na divulgação do rádio brasileiro, ao atrair os ouvintes 

com suas canções, também foi grande violinista e professor de violão. Patrício tinha 

relacionamento e parceria com diversos sambistas do período Donga, João da Baiana e 

inclusive Pixinguinha. Os anos de 1920 e 1930 foram os de maior expressão na carreira 

radiofônica de Patrício. Nestes anos, Pixinguinha já era aclamado como um cantor tradicional, 

representante da canção popular brasileira. Patrício Teixeira e Pixinguinha foram 

contemporâneos, ambos nasceram no final do século XIX e faleceram no início dos anos 

1970. Suas carreiras aconteceram concomitantemente, então por que da aclamação de um e do 

esquecimento do outro? Patrício Teixeira sofreu muitos ataques na imprensa da época, muitos 

termos racistas e pejorativos foram usados para classificá-lo. A viagem do grupo Oito Batutas 

ao exterior também gerou várias manifestações racistas na imprensa da época 316. Mas, o que 

devemos ressaltar é que, mesmo Patrício e Pixinguinha tendo a mesma cor, as depreciações 

sofridas por Patrício Teixeira nos jornais eram muito mais recorrentes que as destinadas a 

 
312 POLLAK. Michel. Memória, esquecimento e silêncio. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 1989, p.3-

15. 
313 CATROGA, Fernando. Memória, História e historiografia. Coimbra, 2001. 
314 CHARTIER, Roger: O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, 1991, p. 173 – 191. 
315 DANTAS, Caroline Moreira. Protagonismo Negro e Racismo na trajetória do músico e professor de violão 

Patrício Teixeira. 2019. 394f. Tese (Doutorado em História) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São 

Gonçalo, 2019.   
316 MARTINS, Luiza Mara Braga. Os Oito Batutas – História e Música Brasileira nos anos 1920. Rio de 

Janeiro, 2014.  
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Pixinguinha e ao seu grupo Oito Batutas. Isso não quer dizer que Pixinguinha não sofresse 

com o racismo, tanto sentia a questão a racial que fez dois Sambas que abordavam essa 

temática: Samba de Nego e Festa de Branco, ambos gravados em 1928, por Francisco Alves. 

Esses dados nos levam a questionar qual o lugar do músico negro na música popular 

brasileira. Mesmo o Samba sendo classificado por diversos grupos como o ritmo 

representante da música popular nacional, que é tradicionalmente cantado por músicos negros, 

descendentes de escravos e representantes da cultura popular brasileira, encontramos 

inúmeros episódios racistas na vida dos nossos músicos populares. Voltando a questão do 

esquecimento sofrido por Patrício Teixeira, ressalto que mesmo que outros sambistas do 

período não tenham recebido a mesma aclamação destinada a Pixinguinha, alguns deles 

receberam destaque em vários trabalhos realizados pelo MIS, Funarte, APMPB, fascículos da 

Editora Abril. Donga, João da Baiana, Cartola tiveram grande visibilidade nesses espaços, 

houve um investimento em suas memórias, claro que não se compara ao que é feito com o 

“São Pixinguinha”. Patrício Teixeira chegou a gravar depoimento ao MIS, em 1966, mas seu 

nome mal era tocado pelos conselheiros do museu, por esses mediadores culturais.  

Não sei se um dia estarei segura para responder a questão do motivo da aclamação de 

Pixinguinha e não de outros músicos, neste momento busco encontrar apenas hipóteses. 

Porém, mais importante do que responder esta pergunta é perceber o trabalho de memória que 

envolve o seu nome. Através da patrimonialização de Pixinguinha conseguimos também 

estudar a relação do Samba com a identidade nacional. O ato de classificarem Pixinguinha 

como um sambista não foi inconsciente, foi um ato político-ideológico, cheio de intenções por 

traz dessa aclamação. Colocar um símbolo da música popular brasileira (mesmo que seja um 

símbolo construído) como um sambista é dizer que o Samba é o nosso representante nacional 

é a nossa cultura popular. Sendo assim, esses mediadores culturais trataram de construir uma 

narrativa de Pixinguinha como um sambista. Diferentes grupos sociais estão em constante 

disputa pelo conceito de música popular brasileira.  Como vimos ao longo deste trabalho, 

certas memórias são elevadas e outras são silenciadas, esse processo de memória não se dá 

sem disputas. O conceito campo minado musical, de Adalberto Paranhos, representa muito 

bem os debates que envolvem o cenário musical brasileiro 317. Dentro desses estabelecimentos 

estudados - MIS, Funarte, APMPB, Editora Abril – também ocorriam debates musicais, mas a 

 
317 PARANHOS, Adalberto. A música popular e a dança dos sentidos: distintas faces do mesmo. ArtCultura, 

Uberlândia, 2004, p. 22 -31.  
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vertente que prevalecia era aquela que associava o Samba carioca dos anos 1920, 1930 como 

o representante da canção popular brasileira, tendo Pixinguinha seu maior expoente.  
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As lutas de representações no processo de tombamento do 

conjunto arquitetônico da Avenida Rio Branco: novas abordagens 

para o campo do patrimônio cultural 

Lucas de Souza Avelar318 

 

 

Resumo: O presente trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla em torno das lutas de 

representações e narrativas nacionais presentes no processo de demolição do Palácio Monroe, 

entre 1960 e 1976. O enfoque desta comunicação, adaptada para publicação, é discorrer sobre 

as possibilidades de se mobilizar instrumentos teórico-conceituais da História Cultural para 

uma abordagem no campo do Patrimônio Cultural.  

Palavras-chave: Luta de representações, Preservação do Patrimônio, História Cultural, 

Palácio Monroe, Avenida Rio Branco. 

 

Das representações coletivas: uma categoria analítica para a pesquisa histórica 

 

A História Cultural, interessada nas práticas culturais de preservação da memória, se 

desprende das questões políticas e/ou econômicas e passa a enfocar os esquemas de 

classificação e percepção sociais, isto é, a considerar as “representações coletivas como as 

matrizes de práticas que constroem o próprio mundo social”319. Incontornáveis para o campo 

em questão, as concepções de Roger Chartier serão empregadas como a espinha dorsal das 

reflexões aqui propostas: as lutas de representações como estruturantes de identidades sociais. 

De acordo com o historiador: 

Trabalhando sobre as lutas de representações, cujo objetivo é a ordenação da 

própria estrutura social, a história cultural afasta-se sem dúvida de uma 

dependência demasiado estrita em relação a uma história social fadada 

apenas ao estudo das lutas econômicas, mas também faz retorno útil sobre o 

social, já que dedica atenção às estratégias simbólicas que determinam 

posições e relações e que constroem, para cada classe, grupo ou meio, um 

“ser-percebido” constitutivo de sua identidade.320 

 

 
318 Graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), estagiário no Departamento de 

Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e monitor bolsista de Teoria e Metodologia da 

História no Instituto de História da UFRJ. E-mail: lucasavelar@ufrj.br. 
319 CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre incertezas e inquietude. Porto Alegre: Ed. 

Universidade/UFRGS, 2002, p. 72. 
320CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre incertezas e inquietude. Porto Alegre: Ed. 

Universidade/UFRGS, 2002, p. 73. 
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O trabalho de Roger Chartier, nas décadas de 1970 e 1980, fundamenta-se sobre as 

considerações de importantes nomes da sociologia, como Émile Durkheim e Pierre Bourdieu. 

Para o historiador, as representações governam o mundo e a vida social, como teorizou 

Durkheim, mas, para além disso, movimentam-se em uma dinâmica própria de 

confrontamento e renovação. Chartier compreende que esta dinâmica gera novas 

representações. Em um diálogo constante com as ciências sociais, trouxe para a disciplina 

histórica um considerável esforço de renovação dos métodos epistemológicos próprios à 

História Social – quantitativos, estatísticos – e encontrou na categoria analítica “representação 

coletiva”, como a propõe Bourdieu, uma nova abordagem para os objetos de estudo do 

historiador. Ao propor uma história cultural do social, Chartier sinalizou a existência deuma 

relação inevitável entre as representações, a dominação e o poder. Isto significa dizer que, 

tratando-se de narrativas elaboradas por certos sujeitos sociais, não se pode considerar que 

haja neutralidade nestes discursos que dão vida à pretensão de um determinado grupo de 

legitimar sua dominação sobre outros grupos ou indivíduos. De acordo com Chartier, 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projecto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. Por isso essa investigação sobre as representações 

supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de 

competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de 

dominação. As lutas de representações tem tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, 

ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, 

e o seu domínio.321 

 

Em um debate com o historiador José Sérgio Leite Lopes, em 2002, Chartier comentou 

sobre a contribuição de Pierre Bourdieu para os estudos históricos, principalmente no tocante 

à elaboração do conceito de luta de classificações, ou, como se apropriou Chartier e o 

fazemos novamente nesta pesquisa, a luta de representações. Ao mesmo tempo, é inevitável 

que a noção de mentalidades seja substituída pela de representações, permitindo um 

afastamento da tradicional fenomenologia social, a partir da qual poderíamos simplesmente 

ignorar as múltiplas formas que um indivíduo, ou grupo, estabelece para relacionar-se com o 

mundo. As reflexões de Bourdieu teriam permitido, segundo Chartier, que os historiadores 

indagassem sobre  

a relação entre as determinações externas, a incorporação destas 

determinações e, finalmente, as ações. E é a razão pela qual o conceito de 

 
321CHATIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, 

p. 17. 



 

  

119 

representação que Bourdieu utiliza, o conceito de classificação – de luta de 

representação, de luta de classificação – se tornou uma categoria essencial, 

porque permite instalar a análise dentro da herança da sociologia e da 

antropologia fundadora de Mauss e de Durkheim. E a categoria de 

representações coletivas, tal como foi definida por Durkheim e Mauss, 

aponta para a incorporação, dentro do indivíduo, do mundo social a partir de 

sua própria posição dentro deste mundo, como se as categorias mentais 

fossem resultado da incorporação das divisões sociais e definissem para cada 

indivíduo a maneira de classificar, falar ou atuar.322 

 

Na constituição das identidades sociais, as representações que regem estas práticas, 

individuais ou coletivas, ganharam papel fundamental ao englobar as percepções de cada 

sujeito social ou grupo de si mesmo e dos outros. Não mais compreendendo as categorias 

mentais ou mentalidades destes grupos, que eram formuladas objetivamente pelas condições 

externas ao indivíduo, mas sim, considerando a capacidade deste mesmo indivíduo de se 

perceber e conceber o mundo social, os historiadores adotaram a noção de representação 

coletiva, como sustentou Bourdieu e se apropriou Chartier, e afastaram as análises de seus 

objetos de estudo das determinações socioeconômicas, superando a totalidade explicativa da 

luta de classes, do estruturalismo de antigas interpretações e ampliando os horizontes da 

epistemologia histórica. 

A definição do ser social, da identidade social, é dada assim não unicamente 

a partir das condições objetivas que definem as categorias sociais, mas, 

como diz Bourdieu, do ser percebido por si mesmo ou pelos outros. Daí a 

luta constante de classificações. E daí também uma visão dinâmica do 

mundo social, baseada não unicamente na idéia de hierarquia, que remete a 

níveis desiguais do ponto de vista sócio-econômico, mas na idéia de que as 

representações e os discursos que anunciam estas representações pertencem 

à construção do social.323 

 

Apesar de determinantes e, ao mesmo tempo, determinadas pelas estruturas sociais, as 

representações não são completamente dependentes daquelas e desenvolvem uma dinâmica 

autônoma, na medida em que disputam, no campo do simbólico, pelo domínio da realidade 

social. Bourdieu já havia apontado para a relação interdependente entre o poder simbólico e as 

estruturas. Aquele, no lugar de importante instrumento analítico, pode ser compreendido 

como “poder de construção da realidade”324, a partir de sistemas simbólicos que são, ao 

mesmo tempo, estruturantes e estruturados pelo mundo social. É por meio destes sistemas que 

se é possível estabelecer uma ordem entre as classes e frações de classes, entre aqueles que 

 
322CHARTIER, Roger. Pierre Bourdieu e a história. Debate com José Sérgio Leite Lopes. Revista Topoi, Rio de 

Janeiro, mar. 2002, p. 152. 
323CHARTIER, Roger. Pierre Bourdieu e a história. Debate com José Sérgio Leite Lopes. Revista Topoi, Rio de 

Janeiro, mar.2002, p. 153. 
324 BOURDIEU, Pierre. Sobre o poder simbólico. In: ________. O poder simbólico. Lisboa: DIFEL,1989, p. 9. 



 

  

120 

detêm o poder político – e, consequentemente, o capital simbólico a ele atribuído – e os que 

são submetidos a esta hierarquia social.   

As religiões, a linguagem, a ciência e outros universos simbólicos de uma sociedade são 

constituídos pelas representações coletivamente produzidas, presentes no imaginário de um 

determinado grupo. Estas representações não são estruturas rígidas, nem apenas a reprodução 

de uma divisão entre classes ou aspectos socioeconômicos. Estão, por outro lado, sempre em 

disputa pelo poder simbólico, o que, por uma perspectiva estruturalista, reflete, também, na 

disputa entre classes e grupos sociais distintos pela legitimação de sua própria identidade 

social. Uma reflexão de Pierre Bourdieu em torno deste processo pode ser percebida ao tratar 

das produções simbólicas como instrumentos de dominação. Nas palavras do sociólogo: 

As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta 

propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais 

conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições 

ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições 

sociais. Elas podem conduzir esta luta quer directamente, nos conflitos 

simbólicos da vida quotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada 

pelos especialistas da produção simbólica (...) O campo de produção 

simbólica é um microcosmos da luta simbólica entre as classes.325 

 

Retornando a Chartier, observa-se uma atenção especial para as práticas coletivas que 

fazem parte deste tipo de disputa. Para o historiador, as práticas coletivas e inidividuais que, 

articuladas, constituem os esquemas que modelaram as estruturas do mundo social, ao 

tornarem-se objeto-problema da História Cultural, rompem com a dicotomia entre o real e a 

representação, na qual o primeiro seria examinado a partir de dados objetivamente 

confrontados, na medida em que a segunda seria caracterizada pela sua subjetividade326.  

 

As práticas de preservação do patrimônio como práticas culturais 

Entre as práticas coletivas, para esta pesquisa em andamento, devemos nos atentar para 

uma de suas possibilidades, mesmo que pouco exploradas por Chartier em seu trabalho327, que 

correlacionam esta pesquisa com o campo do Patrimônio Cultural. As práticas culturais de 

preservação da memória, sejam estas as que “visam reconhecer uma identidade social”, sejam 

aquelas que, institucionalizadas, “marcam de forma visível e perpetuada a existência do 

 
325 BOURDIEU, Pierre.Sobre o poder simbólico. In: ________. O poder simbólico. Lisboa: DIFEL,1989, p. 11-

12. 
326CHATIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, 

p. 27. 
327 Trabalho este que se consolidou muito mais acerca da Literatura como um sistema simbólico no qual as 

representações atuam e determinam formas de leitura, intepretação e escrita. 
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grupo, da classe ou da comunidade”328. No Brasil, desde 1937, o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN, vem protagonizando as práticas de preservação 

dos elementos que compõem a identidade cultural brasileira. O tombamento de um 

determinado bem, como instrumento de reconhecimento e proteção do Patrimônio Cultural329, 

pode ser solicitado por qualquer grupo social ou indivíduo, mas sua efetivação só acontece 

após um profundo debate entre instituições, sujeitos e os próprios integrantes do órgão 

preservador, no intuito de se avaliar a importância do bem em questão para a nação. O 

processo administrativo do tombamento torna-se, por fim, um aglomerado de discursos de 

partes distintas, tanto em favor da preservação do bem, ou conjunto material, quanto em 

discordância.  

Como exemplo desta aplicabilidade possível, proponho aqui a mobilização do 

instrumental teórico-conceitual próprio da História Cultural para a investigação de um estudo 

de caso ocorrido na década de 1970 no Rio de Janeiro. Na tentativa de tombamento do 

conjunto arquitetônico da Avenida Rio Branco, as lutas de representações como estruturantes 

de identidades sociais podem ser percebidas nas disputas narrativas entre os intelectuais que 

defendiam a preservação de um edifício deste conjunto – o Palácio Monroe – e aqueles que 

defendiam sua demolição.  

O Processo de Tombamento nº 860-T-72 do IPHAN sugeria a preservação e 

conservação do conjunto arquitetônico da Avenida Rio Branco que caracterizava o Rio de 

Janeiro como cidade-capital da modernidade no início do século: a Escola de Belas Artes, o 

Tribunal de Justiça, a Biblioteca Nacional, o Derbi Clube, o Jóquei Clube, o Clube Naval, o 

Teatro Municipal, a Câmara dos Vereadores, o Edifício da Antiga Caixa de Amortização e o 

Palácio Monroe, além da própria Avenida e o obelisco que marcava sua inauguração em 

1905.  

O Processo foi protocolado pelo IPHAN a partir da solicitação do Clube de Engenharia 

e da manifestação de apoio ao tombamento do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). A 

principal motivação para a solicitação era a ameaça oferecida ao valor histórico do conjunto 

pela construção de um arranha-céu na sede do Jóquei Clube. A especulação imobiliária e a 

inovação urbana tornavam-se, cada vez mais, alvo de preocupação geral entre os órgãos de 

preservação do Patrimônio, causando novas discussões quanto os limites para o convívio entre 

 
328 Chartier, neste trabalho, não discorre acerca das práticas culturais de preservação, porém, compreendemos 

que esta caracterização de práticas (políticas, sociais, culturais, discursivas, escolares) pode ser mobilizada, 

também, para esta modalidade, já que ela é, também, uma prática cultural e coletiva que constrói, da mesma 

forma que outras, o mundo como representação. Cf. CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e 

representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 23. 
329 Definição disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/126>. Acesso em: 21 ago. 2019. 
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o novo e o velho no espaço urbano. Considerando o conjunto uma unidade de testemunho 

histórico, o tombamento deveria abranger todos os edifícios mencionados acima, no intuito de 

evitar a descaracterização do tempo histórico a ser memorado. Contudo, apesar de o conjunto 

ter sido tombado e protegido pelo órgão de preservação nacional, o Monroe e o obelisco 

foram a exceção. 

Sendo parte do próprio conjunto, o Palácio Monroe poderia ser considerado não menos 

do que um lugar de memória brasileiro330. Mas o que sucede é sua demolição em janeiro de 

1976. As políticas de preservação patrimonial no Brasil já haviam sido adaptadas algumas 

vezes ao longo das décadas subsequentes à inauguração do SPHAN. Todavia, tudo indica que, 

apesar da dimensão discursiva já ter consolidado a noção de conjunto ou sítio urbano como 

monumento histórico, passível de preservação331, a dimensão prática, como sempre, precisou 

lidar com um lapso temporal para o fazer. A Carta de Veneza, elaborada em 1964 no II 

Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, definiu, em 

seu primeiro Artigo, como monumento histórico “a criação arquitetônica isolada, bem como o 

sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução 

significativa ou de um acontecimento histórico”332. A definição surgia como forma de 

estimular uma prática patrimonial comum no plano internacional, ainda que respeitando as 

singularidades de cada contexto cultural nacional para a aplicabilidade destas premissas. 

A Carta admitia, ainda, que a finalidade da conservação de um determinado conjunto 

urbano ou construção isolada deveria visar “salvaguardar tanto a obra de arte quanto o 

testemunho histórico”333. A transferência da Capital para Brasília e a posterior extinsão do 

núcleo representativo do Senado no Rio de Janeiro tornam o Palácio Monroe um incômodo 

entre os arquitetos, engenheiros e os grupos preservacionistas da década de 1970. O futuro da 

edificação, já desconfigurada pelas obras do metrô, seria decidido pelas acirradas discussões 

 
330 Pierre Nora desenvolveu considerações acerca deste conceito, na medida em que buscava aproximações e 

divergências entre memória e História. A singularidade dos lugares de memória, segundo Nora, está na mistura 

entre a vontade de memória e a agência do tempo e da História. “Todas as aproximações históricas e científicas 

da memória, sejam elas dirigidas a da nação ou a das mentalidades sociais, tinham a ver com a realia, com as 

próprias coisas cuja realidade em sua maior vivacidade elas se esforçavam por apreender. Diferentemente de 

todos os objetos da história, os lugares de memória não tem referentes na realidade. Ou melhor, eles são, eles 

mesmos, seu próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, sinais em estado puro. Não que não tenham 

conteúdo, presença física ou história; ao contrário. Mas o que os faz lugares de memória é aquilo pelo que, 

exatamente, eles escapam da história.” Cf. NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos 

lugares. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, 1993. 
331 ICOMOS. Carta de Veneza. II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 

Históricos, 1964. 
332ICOMOS. Carta de Veneza. II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, 

1964, p. 1. 
333ICOMOS. Carta de Veneza. II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, 

1964, p. 2. 
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entre membros do IPHAN e de outras instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e a Escola de Belas Artes. 

Os pareceres e discursos elaborados pelos agentes envolvidos enunciavam, em alguma 

medida, ao menos duas lutas de representações: primeiro, as distintas concepções de 

patrimônio histórico e artístico nacional eram postas em cheque e disputavam o domínio das 

práticas preservadoras; e segundo, as diferentes noções de modernidade que, do ponto de vista 

da Arquitetura e do Urbanismo, fundamentavam opiniões e práticas acerca à inovação urbana. 

O resultado destes entraves, imersos em esquemas intelectuais elaborados por determinados 

grupos em posição de poder, é a constante produção de sentido e inteligibilidade ao mundo 

social. Não fossem as representações coletivamente forjadas por estes grupos, não seria 

possível consolidar a posição de poder que ocupam, nem legitimar a dominação que exercem, 

no campo do imaginário social, sobre outros grupos. Nas palavras de Chartier: 

 
Variáveis consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são 

produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São 

estes esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais 

o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser 

decifrado. As representações do mundo social assim construídas, embora 

aspirem a universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinadas pelos interesses de grupos que as forjam. Daí, para cada caso, 

o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem 

os utiliza. (...).334 

 

Neste sentido, no processo de demolição do Palácio Monroe, uma terceira batalha de 

representações mais ampla é constituída, na qual se inscrevem as duas últimas: a disputa entre 

projetos de nação brasileira e narrativas nacionais adotadas por determinados sujeitos ou 

grupos do meio intelectual. Ainda no Processo de Tombamento 860-T-72 e nas 

documentações complementares ao caso, sob a guarda do IPHAN335, observa-se que as 

narrativas elaboradas em torno do Monroe, da simbologia e dos sentidos atribuídos à 

edificação não são uníssonas: se, por um lado, alguns entendem o Palácio como um signo do 

passado e dotado de testemunho histórico de um Rio de Janeiro que não existe mais – o Rio 

capital-vitrine de uma nação moderna e herdeira da Europa ocidental – outros definem o 

Monroe como apenas a representação de um hiato entre distintos momentos da produção 

arquitetônica brasileira, e defendem uma noção divergente de modernidade, sintetizada na 

imagem de Brasília. As representações coletivas elaboradas em torno do patrimônio histórico 

 
334CHATIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, 

p. 17. 
335 Como por exemplo, o Dossiê “Histórico e descrição do bem”, integrante da série Inventário do Palácio 

Monroe, a ser examinada com maior ênfase em etapas futuras da pesquisa, a nível mais amplo. 
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e artístico, da modernidade e, consequentemente, da identidade nacional brasileira, são as que 

fundamentam determinadas práticas e discursos a serem adotados por estes grupos, que 

divergem em sua percepção do real, constituindo, assim, as identidades sociais conflitantes e 

as relações de dominação. 

As representações em disputa, portanto, fazem parte do processo de construção do 

imaginário social em torno de uma determinada comunidade, tempo, ou espaço. Quando se 

trata de narrativas nacionais – discursos elaborados pela elite letrada-política acerca dos 

elementos que devem ou não integrar a identidade cultural de uma nação, incluindo os bens 

patrimoniais – a construção do imaginário nacional, por meio destas narrativas, é, também, 

resultado dos conflitos entre representações. A representação coletiva de brasilidade adotada 

por um determinado grupo social pode não considerar o Palácio Monroe como testemunho 

histórico de um determinado momento nacional. Por outro lado, há uma percepção de 

brasilidade que compreende a remodelação da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a abertura 

da Avenida Central e seus expoentes arquitetônicos, como importante representação da 

passagem do Império para a República e da mentalidade urbana que se impôs à época. Estas 

duas elaborações discursivas disputam e hegemonia narrativa em torno da significação 

atribuída ao Palácio Monroe. 

Assim, a luta de representações está imersa em um jogo de símbolos, emblemas, 

ornamentos e outros elementos que, constituindo o imaginário coletivo de uma sociedade, 

tornam possível o exercício do poder (geralmente, político) de um grupo social sobre outro. 

Bronislaw Baczko336, tratando dos imaginários sociais como representações específicas, 

reconhece que “todo poder busca monopolizar certos emblemas e controlar, se não gerar, a 

utilização de outros”337. Estes mesmos símbolos são formados pelas representações coletivas 

no interior das quais se articulam as ideias e as imagens em torno de um mesmo objeto. 

Baczko também reitera o papel fundamental atribuído às novas tecnologias e aos veículos de 

comunicação em massa na manipulação destes imaginários sociais338, o que nos leva a admitir 

a agência destes veículos na formulação de representações coletivas e na consolidação da 

disputa no campo do simbólico pelo poder.  

 

 
336 Para este trabalho, é interessante nos aliarmos à conceitualização de “imaginários sociais” de Bronislaw 

Baczko, a partir da qual as noções de “Imaginação” e “Poder” estão relacionadas no interior do processo de 

construção das práticas coletivas e das representações. Cf. BACZKO, Brownislaw.Les ImaginairesSociaux. 

Mémoires et espoirscollectifs. Paris: Payot, 1984., p. 11-12. 
337Tradução nossa. “Tout pouvoir cherche à monopoliser certains emblems et à controller, sinon gérer, l’usage 

d’autres.” Cf. BACZKO, Brownislaw. Les ImaginairesSociaux. Mémoires et espoirscollectifs. Paris: Payot, 

1984, p. 18. 
338 BACZKO, Brownislaw. Les ImaginairesSociaux. Mémoires et espoirscollectifs. Paris: Payot, 1984, p. 21. 
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Considerações finais 

A escolha pela demolição e não pela preservação implica a formulação ou a adoção 

de noções do que pode ser considerado histórico e artístico e, especialmente, cultural, à época. 

O desmonte do Monroe está relacionado aos novos rumos da “moda” urbana, dos ideais 

arquitetônicos consagrados pelos órgãos de preservação patrimonial e, claro, da especulação 

imobiliária. Maria Cecília Londres Fonseca chama atenção para a trajetória dos processos de 

patrimonialização no Brasil, que se deram a partir da década de 1930 com um projeto 

centralizador de Estado. Este, por sua vez, buscava consolidar no imaginário popular certa 

noção, elaborada em grande parte por intelectuais liberais, de identidade nacional. Algo 

semelhante ocorre na década de 1970, já após a chamada “fase heróica” do IPHAN. O 

governo Geisel, em 1974, acaba por se apoiar nas políticas culturais como plataforma de 

consolidação de uma imagem de abertura democrática. A isto, anos mais tarde, se somaria a 

perspectiva de Aloísio Magalhães que, tendo em vista um projeto para o patrimônio nacional, 

moderniza a própria concepção do que poderia vir a ser considerado como tal e daquilo que 

ele entendia como bem cultural. 

Fonseca faz um balanço geral das políticas preservacionistas que permearam as décadas 

de 1970 e 1980. Em análise mais crítica, a autora menciona a problemática da especulação 

imobiliária, tão presente no caso Monroe. Era uma dificuldade para o próprio IPHAN lidar 

com o rápido desenvolvimento urbano herdado do desenvolvimentismo dos anos 50. Fonseca 

afirma: 

A análise dos processos de tombamento abertos na década de 1970 e 1980 

nos leva a caracterizar esse período como um momento de coexistência e, 

em certos momentos, de confronto, entre orientações distintas, o que se 

expressou muito mais no nível das práticas que do discurso. Por outro lado 

lado, se considerarmos essa situação em termos de longo prazo, podemos 

supor que, na verdade, se trate de um período de transição.339 

 

Isso nos ajuda a compreender a divergência intra-institucional quanto à preservação do 

Palácio Monroe, que só poderia ser tombado se fosse concebido como patrimônio artístico, 

representativo de uma das fases da arquitetura nacional – pois este era o valor em cheque e 

não o histórico. Para além disso, segundo Lúcio Costa, o ecletismo em si mesmo não pode ser 

entendido como um estilo próprio de nenhum tempo histórico e sim “um hiato” na História da 

Arte e, consequentemente, da Arquitetura340. As concepções de modernidade e tradição, 

 
339 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação 

no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2017, p.171. 
340 COSTA, Lúcio. Problema mal posto. In: IPHAN. Processo de Tombamento nº860-T-72. Rio de Janeiro, 

1972. 
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coabitantes no interior do processo de construção do patrimônio histórico e artístico nacional, 

segundo Márcia Chuva341, constituem a particularidade do modernismo brasileiro, movimento 

que persiste em ditar as regras para definir aquilo que se vale lembrar como elemento da 

identidade nacional e o que deve ser apagado em termos de memória.  

No caso do Monroe, nem mesmo a Carta de Veneza ou a lei Malraux foram capazes de 

incitar sua conservação – em sua concepção mais ampliada que, a partir dos anos 1960, abraça 

a inevitabilidade da mudança e a necessidade de sua gestão342 diante das inovações urbanas, e 

não pretende mais a petrificação do bem, como bem o fazia o conceito de preservação.  

A luta entre distintas concepções de modernidade, materializada na oposição entre 

Brasília e Rio de Janeiro, é apenas uma das inúmeras dissonâncias que convergem na tentativa 

de tombamento do conjunto arquitetônico da Avenida Rio Branco, e na demolição do 

Monroe. Examinadas sob a ótica da História Cultural, e em constante diálogo com o campo 

do Patrimônio Cultural, estas dissonâncias podem ajudar a conferir sentido ao fenômeno do 

arrasamento do Monroe e do total esvaziamento dele como lugar de memória nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
341 CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. TOPOI, 

v.4, n.7, jul-dez. 2003, p.320-321. 
342 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Intervenções sobre o patrimônio urbano: modelos e perspectivas. Forum 

Patrimônio: Belo Horizonte, v.1, n.1, set./dez.,2007, p.18. 
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Música e sociedade: uma nova abordagem metodológica 

 

Luís Fellipe F. Afonso343 

 

Resumo:O objetivo desse trabalho é trazer à discussão uma nova maneira de se usar a música 

na pesquisa histórica, afastando-se um pouco da visão onde ela é apenas um reflexo da 

sociedade e tratando-a como uma importante mediadora social. Com isso, buscamos expandir 

as possibilidades de análise que ajudem a sanar alguns questionamentos sobre nossa 

sociedade. 

Palavras-chaves: Metodologia, Sociedade, Música 

 

A música tem poder. Com essa simples e intensa frase, Tia DeNora resume seus estudos 

sobre a ação da música no dia-a-dia das pessoas344. A música influência como as pessoas 

constituem seus corpos, conduzem seus atos, experimentam a passagem do tempo e como 

compreendem a si e o mundo a sua volta, tornando-se assim uma importante força social.   

Devido a isso, as ciências tem buscado entender como a música se relaciona com a 

humanidade, desde sua ligação com o sagrado e a cura de transtornos mentais até ser usada 

como crítica e controle social. Possuindo uma relação dinâmica com a vida em sociedade, ela 

acaba atuando como uma mediadora entre o individual e coletivo, sendo por isso um 

importante elemento na formação de identidades. 

Graças a sua imensa influência dentro do corpo social, a música vem sendo cada vez 

mais utilizada como uma fonte de análise dentro das ciências humanas, principalmente na 

história.  Das pesquisas recentes às consagradas, como a de Paulo César Araújo345 e Marcos 

Napolitano346, partem das letras musicais como ponte para compreender o pensamento dos 

seus objetos e a forma como eles entendiam a sociedade em que estavam inseridos.  

A partir desses trabalhos, podemos dizer que a canção faz parte do conjunto de novas 

formas de análises da sociedade que proporcionam abertura pra outras pesquisas sobre os 

grupos sociais, expandindo nosso conhecimento e nos ajudando a entender questões de nosso 

 
343 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (PPGHC-UFRJ). 
344 Tia DeNora. Music in every day life.Cambridge, 2004. p.17. 
345ARAÚJO, Paulo César de. Eu não sou cachorro não: música popular cafona e ditadura militar. Rio de 

Janeiro, 2015. 
346 NAPOLITANO, Marcos. A Síncope das ideias: a questão da tradição na música popular brasileira. São 

Paulo, 2001. 
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tempo. O estudo das letras musicais como objeto tem sido, tanto no Brasil quanto no mundo, a 

principal forma de utilizar a música dentro dos trabalhos históricos, sejam eles acadêmicos ou 

voltados para a sala de aula. Porém, seria essa a única maneira de pensarmos sua função na 

sociedade? 

 Recentemente tem crescido na academia uma nova proposta que tira da música esse 

caráter passivo na sociedade e a transforma em parte de um complexo sistema social, ou seja, 

deixa de pensar a música apenas como um texto onde estaria expresso o pensamento do grupo 

analisado e passa atuar como um lugar onde algumas relações sociais são reformuladas, 

atuando como um importante meio de construção social. Para esses autores, ao analisarmos 

apenas as letras deixamos de lado uma série de outros fatores que estão diretamente ligados à 

música – o ritmo, a dança, a forma como os músicos se comportam no palco, entre outros – 

que são fundamentais para entendermos o seu significado, levando a análises incompletas. A 

ideia não é desvalorizar a importância das letras para as análises a partir da música, mas 

observar outros fatores ligados a ela, expandindo assim nossa visão e propondo novos 

questionamentos.  

 Esse trabalho busca abrir espaço para outros olhares sobre a música na pesquisa 

histórica, afastando-se um pouco desse olhar consagrado onde ela é apenas um reflexo da 

sociedade e tratando-a como uma importante mediadora social. Com isso, buscamos expandir 

as possibilidades de análise que ajude a sanar alguns questionamentos sobre nossa sociedade. 

Para isso, trago a discussão à ideia de quatro pesquisadores347 que vão propor novos métodos 

de análise sobre a música. 

 

Friedlander e Frith: a música para além da parte sonora 

 

 O primeiro dos autores que vamos comentar é Paul Friedlander348.Mesmo valorizando 

as letras e a importância delas para o entendimento de certas realidades, o autor nos alerta 

para suas restrições. Ele defende que os significados mudam no decorrer dos processos de 

produção, gerando um produto que será, nas palavras do autor, “lançado como um texto”349. 

Isso será apresentado dentro de um contexto com determinadas condições sociais que moldam 

sua percepção, produzindo um filtro social que será modificado dependendo de diversos 

 
347 Iremos analisar as propostas de Paul Friedlander, Simon Frith, Tia DeNora e Mark Mattern. Mesmo com a 

dificuldade de encontrar obras desses pesquisadores no Brasil, eles são usados como referência teórica e 

metodológica em diversos trabalhos que buscam na música uma forma de entender a sociedade. A exceção é 

Friedlander, o único autor dentre os citados que possuí um livro publicado no Brasil.  
348 FRIEDLANDER, Paul. Rock andRoll: Uma História Social.Rio de Janeiro, 2006. 
349FRIEDLANDER, Paul. Rock andRoll: Uma História Social.Rio de Janeiro, 2006. p. 17. 
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fatores sociais, geográficos e temporais. Sendo assim, uma música pode ter significados 

diferentes. 

Para exemplificar podemos pegar a música italiana C’era um ragazzoche come me 

amava i Beatles e i Rolling Stones350 que será lançada em 1966 e regravada no Brasil como  

Era um garoto que como eu amava os Bealtes e os Rolling Stones351pela banda Os Incríveis 

no ano seguinte e em 1990 pelo grupo Engenheiros do Hawaii. Cada uma dessas versões terá 

um significado diferente em relação à Guerra do Vietnã e das angústias da juventude em cada 

época e país gravado. 

Friedlander352 também defende que buscar uma relação de causa e efeito a partir das 

letras é algo impossível como fazem alguns críticos e defensores de certos gêneros musicais. 

Buscar o sentido de uma música popular não é a mesma coisa que interpretar uma letra, afinal 

as palavras possuem um sentido diferente para pessoas diferentes. Cada ouvinte elabora o seu 

próprio sentido, a partir de diversos outros fatores que compõe a música, como a dança e a 

performance. 

O autor353 propõe um novo método de análise da música, chamada de Janela do Rock354, 

nele o pesquisador deve buscar, identificar e analisar elementos que constituem a essência de 

uma canção. A partir da organização das informações coletadas em cinco áreas – Música, 

Letras, Histórico do Artista, Contexto Social e Atitude – o pesquisador analisa e formula 

sentidos sobre a natureza e o contexto de uma música ou grupo musical, além de fornecer um 

modelo de comparação caso as canções analisadas sejam de épocas diferentes. Tal método 

expande os significados possíveis, já que não observaríamos apenas as letras, mas todos os 

processos e o contexto histórico-social em que ela estava envolvida.  

Simon Frith355 também atenta para as limitações de observarmos só as letras, pois com 

isso esquecemos os outros aspectos que também são importantes para entendermos o que 

significa a música, afinal há todo um processo social que é inerente ao texto. Para Frith, desde 

o momento que observamos as palavras a partir da performance abrimos espaço para outras 

formas de análise. O ritmo, a forma como se portar no palco, a dança, tudo isso se torna 

importante para entendermos as características do grupo estudado. 

 
350 Letra de Gianni Morandi. 
351 Letra de Gianni Morandi e Brancato Junior. 
352 FRIEDLANDER, Paul. Rock andRoll: Uma História Social.Rio de Janeiro, 2006. p. 397. 
353 FRIEDLANDER, Paul. Rock andRoll: Uma História Social. Rio de Janeiro, 2006. p. 425-431. 
354 O foco dos estudos de Friedlander é o surgimento do rock e sua importância social, mas tal técnica pode ser 

utilizada para a análise de outros ritmos. 
355 FRITH, Simon. Performing rite: on the value if popular music. Cambridge, 1998. p. 87. 
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 O sentido não está limitado a uma convenção discursiva, mas a uma forma de 

comportamento social. Adotar um ritmo ou seguir suas premissas é definido tanto pelas 

habilidades musicais quanto por uma questão ideológica. Mesmo com uma análise do 

contexto histórico onde uma música é produzida poderá se mostrar falha se não observarmos 

as questões comportamentais e ideológicas do grupo que a adota e a reproduz. Essas 

diferenças podem mostrar tensões dentro de certos grupos, disputas essas que não seriam 

percebidas caso nos limitássemos a interpretações das letras. 

Na década de 1980, o rock brasileiro sofria a influência de dois ritmos musicais, punk e 

new wave, gerando disputas entre os jovens para ver qual o estilo tinha mais valor, afinal 

havia uma disputa para ver qual rock era o mais “verdadeiro”. A própria diferença de regiões 

dentro de um mesmo estado em grupos que frequentam os mesmos shows e ouvem o mesmo 

gênero de rock é visível. Em São Paulo havia uma grande rixa entre os Punks da capital e da 

região do ABC. "Os punks do ABC se julgavam "engajados" e tratavam os equivalentes da 

"city" por "boys". Já os punks da capital julgavam os vizinhos uns trogloditas 

desinformados"356.Ocorriam casos de brigas entre as gangues punks quando se encontravam 

nos shows, além das constantes ameaças de ataques. 

O autor atenta para o fato que a música não existe para acompanhar as palavras, mas 

sim o contrário, as palavras existem para acompanhar a música. Tal fator é essencial para 

chegarmos a uma nova maneira de análise, a partir daí podemos entender que o significado 

das canções não está no que é dito, mas sim em como é expresso. Uma mesma música pode 

ter vários significados ao ser gravada por artistas diferentes que possuem propostas diferentes, 

assim uma música romântica pode ganhar uma conotação política ou de crítica social ao ser 

regravada em outro momento357. 

 Através das propostas de ambos os autores, podemos perceber que a mensagem 

proposta pela música pode mudar ao colocá-la numa lupa maior, expandido sua análise para 

além das questões musicais. A performance dos artistas, a reação do público, os espaços 

sociais em que estão inseridos e o tempo no qual está sendo reproduzida são pontos essenciais 

que devem ser observados ao escolhermos usar canções como fontes históricas. A partir de tal 

visão, novos questionamentos podem ser feitos aos objetos estudados, proporcionando outras 

maneiras de entendermos nossa sociedade. 

 

DeNora e Mattern: a música como força social 

 
356ALEXANDRE, Ricardo. Dias de luta: o rock e o Brasil dos anos 80. São Paulo, 2002. p. 57. 
357 FRITH, Simon. Performing rite: on the value if popular music. Cambridge, Massachussets, 1998. p. 164-168. 
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Em suas críticas aos estudos sociológicos (e que podemos estender aos históricos) sobre 

a música, Tia DeNora358 afirma que a preocupação maior é pensar como a atividade musical, 

da sua produção a sua distribuição, é moldada pelo meio social. Tais trabalhos não estão 

totalmente errados, porém não conseguem explicar como a música atua na sociedade e se 

esquecem de seu dinamismo dentro do meio social. 

DeNora359 atenta para o fato de que Adorno já tinha resgatado parte dessa visão sobre a 

pesquisa com música. Para ele a música não era algo a ser deixado de lado quando analisamos 

as forças sociais, afinal, ela era uma forma de transformar as consciências. A música seria 

assim uma força reguladora do meio social, podendo servir tanto para a organização quanto 

para domínio360. Mais do que um espaço onde o meio social é projetado, a música se 

apresenta como uma mediadora onde tal lugar é reformulado, o que nos leva a pensá-lo 

também num local de disputas, afinal sendo uma importante força social ela se apresenta tanto 

como um controle e resistência. 

Ao nos basearmos nesse olhar sobre a música, não podemos mais considerá-la como 

algo estático dentro de nossa sociedade, cuja principal função é expor as ideias de 

determinado grupo social. Ela se apresenta agora como um importante poder dentro do meio 

social visado por diversos setores. Dentro dessa visão há um potencial de análises que partem 

desde a noção de massificação da música, onde ela passa por diversos processos dentro da 

Indústria Cultural, perdendo elementos de suas características próprias e se transformando 

numa mercadoria visando suas vendas em discos e shows, ou seus usos como jingles políticos 

e comerciais com um intuito de domínio até mesmo seus usos como forma de resistência a 

esses mesmos processos por alguns grupos sociais que a utilizam como força contra tal 

processo. 

Por isso, ao buscar um significado para uma música não devemos nos restringir apenas 

as convenções discursivas, mas compreender que ele está ligado a formas de regulação do 

comportamento social. Entender o seu sentido é pensar em todo um processo social que 

envolve músicos, público e as suas redes de divulgação.  

 Por último, temos Mark Mattern361 que vai pensar a música a partir de uma dupla 

função oposta. O autor, ao analisar a formação de comunidades e suas ações políticas, defende 

que a música serve para definir e manter uma comunidade diversificada promovendo distintas 

 
358 DENORA, Tia. After Adorn: Rethinking music sociology. Cambridge, 2003. p. 36. 
359 DENORA, Tia. After Adorn: Rethinking music sociology. Cambridge, 2003. p. 3. 
360 DENORA, Tia. After Adorn: Rethinking music sociology. Cambridge, 2003. p. 140. 
361 MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, 1998. 
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formas de ações para que esse grupo se imponha em seu meio; a música teria a função de 

"cola social", ao prender diversas identidades coletivas numa mesma comunidade, cujos 

conflitos de interesses geram negociações para tentar melhorar o convívio. Porém, devido à 

importância da música, há uma disputa interna nessa comunidade para decidir qual grupo 

conseguirá transformar o seu estilo como o principal. Esse conflito dá a música uma função 

de “solvente social”.  

  Mattern362 atenta seus leitores que tal entendimento só é possível quando se 

entende os limites do texto. O autor não nega a riqueza e a importância de se analisar o 

texto363, afinal há uma relevância social nele que deve ser levada em conta para entendermos 

o contexto no qual é feita a música, porém, através dele não se chega de maneira completa aos 

usos políticos da música popular. Sua completude só ocorre quando expandimos sua análise 

em diversas esferas, que vão desde sua produção e negociação até suas formas de apropriação 

com fins variados. 

 A música se apresenta, para o autor, como a arena comunicativa onde ocorrem os 

debates e deliberações entre as diversas identidades presentes que criam, descobrem e recriam 

as comunidades em que habitam364.  Ela é tanto o reflexo quanto o determinante da identidade 

comunitária. Tal função política não acontece apenas em uma forma, mas sim de três 

maneiras diferentes: confronto, deliberativa e pragmática.  

 A forma por confronto se dá quando membros de uma comunidade utilizam práticas 

musicais para resistir ou se opor de forças externas que a ameaçam. Os membros usam essa 

forma para angariar simpatia e ajuda para sua comunidade, além de ser uma forma de 

expressar seus problemas, sendo, por isso, uma forma de trazer essas situações para a agenda 

pública365. O confronto é a função mais estudada e debatida, afinal, as músicas de protesto 

fazem parte dessa forma de ação política, sendo notavelmente usada como forma de defesa e 

resistência a governos autoritários. 

 A forma de atuação deliberativa ocorre quando membros de uma comunidade utilizam 

as práticas sociais para debater suas identidades ou quando membros de comunidades 

diferentes negociam relações múltiplas. Tal ação tende a acontecer quando esses grupos 

precisam pactuar entre si para terem sua cultura preservada, criando, através da música, 

maneiras de manter suas memórias366.  Dentro da forma deliberativa a ideia de “cola” e 

 
362 MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, 1998.p. 15-16. 
363 Entendo-o como a estrutura da música tanto escrita quando sonora.  
364  MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, 1998. p. 28. 
365 MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, 1998. 
366 MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, 1998. p. 79-117. 
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“solvente social” de Mattern fica mais explícita, pois os associados que firmam esse acordo de 

ajuda mútua, ao conquistarem seus objetivos passam por uma disputa interna dentro da grande 

comunidade formada para decidir quem terá seu comando, levando sempre a diminuição de 

um enquanto o outro ganha um destaque.  

 Para finalizar temos o caso pragmático. Esse caso se difere dos anteriores por ser 

baseado na mutualidade ao invés do confronto. Ele ocorre quando membros de várias 

comunidades possuem um objetivo em comum e por isso produzem ações similares 

abrangendo tais grupos367. Geralmente ocorrem como forma de resistência a uma assimilação 

cultural, porém, diferente da deliberativa, seus membros possuem um respeito mútuo pelas 

identidades que formam essa nova comunidade e buscam formas de negociações quando há 

casos de disputas intracomunitários. 

Conclusão 

Para Napolitano368, o Brasil é uma das principais usinas sonoras do mundo e, por isso, a 

música possui em nosso país um espaço privilegiado ao ser um espaço onde ocorrem as 

mediações e encontros sociais do nosso mosaico nacional. Somos um lugar singular tanto para 

ouvir quanto para se pensar a música. Seguindo a proposta desse autor, podemos e devemos 

expandir os estudos que utilizam a música para entender a sociedade brasileira. 

 Nesse trabalho foi apresentado um resumo sobre como alguns autores tem proposto 

trabalhar a música nas pesquisas de ciências humanas que podem nos dar uma lupa diferente 

que nos fará enxergar novas questões para nossos objetos. Eles não são os únicos a pensarem 

dessa maneira, nem esta a forma final de se trabalhar com a música. Aqui temos apenas 

algumas ideias para iniciar um debate com o objetivo de pensarmos e repensarmos o poder da 

música na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
367 MATTERN, Mark. Acting in Concert: Music, Community and Political Action.New Jersey, 1998. p. 119-138. 
368NAPOLITANO, Marcos. História & Música: História cultural da música popular. Belo Horizonte, 2002. p.5. 
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O processo de museificação da casa de Rui Barbosa: de residência 

a instituição (1924-1966) 
 

Mariana Freitas de Andrade369 

 

Resumo: O trabalho analisa a tentativa de governantes da Primeira República em formar o 

panteão de heróis brasileiros, com o intuito de legitimar o regime e criar na sociedade um 

sentimento de identidade nacional, escolhendo a figura de Rui Barbosa para esse papel. 

Examina, também, como a imagem que se construiu de Rui Barbosa ajudou a transformar sua 

residência em museu e patrimônio nacional.  

 

Palavras-chave: Identidade Nacional, Rui Barbosa, Museu, Patrimônio. 

 

Idealização e transformação da casa de Rui Barbosa em museu 

 

Com a instauração da República no Brasil, em 1889, o Estado se empenhou na criação 

de uma nova identidade nacional; o novo governo necessitava de legitimação e referência. Era 

o início de um momento novo, que buscou signos referenciais para assegurar um sentimento 

de pertencimento e identificação com os novos ideais. Para isso, foram mudados símbolos da 

pátria, como o hino e a bandeira, foram criados monumentos, museus, lugares de trocas 

simbólicas, com os quais a nação, como comunidade imaginada,370 pudesse construir a sua 

imagem. Era um período em que a falta de envolvimento real do povo na implantação do 

novo regime, levou à uma tentativa de compensação por meio da mobilização simbólica.371 A 

nação carecia de mitos que pudessem servir de inspiração ao povo brasileiro e honrar a 

história do país. Neste sentido, a ideia de transformar a residência em que morava o celebrado 

político e homem público, Rui Barbosa, em museu, teve o objetivo de preservar uma 

 
369 Formada em bacharel e licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tem 

formação complementar em Educação Patrimonial (minicurso) e fez parte do Laboratório de Pesquisa "Programa 

de Historiografia e Ciência da História e da Cultura (PROCULT)" também na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Foi bolsista de Iniciação Científica na Fundação Casa de Rui Barbosa durante 3 anos e 

participou do grupo de pesquisa "Conservação Preventiva de Edifícios e Sítios Históricos" também na Fundação 

Casa de Rui Barbosa. 
370 SALADINO, Alejandra. O patrimônio cultural e sua relação com a criação de um projeto de nação e 

identidade nacional. In: MAGALHÃES, Aline Montenegro; BEZERRA, Rafael Zamorano (Orgs.). Museus 

Nacionais e os desafios do contemporâneo. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2011 (Livros do Museu 

Histórico Nacional). p. 97-105. Disponível em: <http://www.docpro.com.br/mhn/bibliotecadigital.html>. p. 99. 
371 CARVALHO, José Murilo de. Formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. p. 55. 

http://www.docpro.com.br/mhn/bibliotecadigital.html
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identidade e memória nacional, perpetuando a imagem do homem que em muito inspirou os 

brasileiros e elevou a nação. 

A casa em que morava Rui Barbosa e sua família, localizada em Botafogo, no Rio de 

Janeiro, foi comprada em 23 de maio de 1893, pelo valor de cento e trinta contos de réis. A 

Vila Maria Augusta, como ficou conhecido o palacete da Rua São Clemente, em uma 

homenagem de Rui Barbosa à sua esposa, foi construída em 1850 pelo Barão da Lagoa, 

Bernardo Casimiro de Freitas. Anos mais tarde foi vendida ao comendador português Albino 

de Oliveira Guimarães que, no ano de 1890, vendeu-a ao inglês John Roscoe Allen. Rui 

Barbosa foi o quarto proprietário da casa, comprando-a de John Allen. A primeira grande obra 

realizada após a compra, foi comandada pelo arquiteto Antônio Jannuzzi e procurou adaptar a 

residência aos gostos do casal. Rui Barbosa, 

pouco a pouco vai imprimindo sua personalidade à residência, embelezando 

com roseiras e plantas raras o parque de 9.000m²; aqui reúne lembranças de 

suas viagens, uma mobília de jantar vinda da Inglaterra, um quadro 

adquirido em Madri, uns lustres e alguns azulejos trazidos da Holanda, uns 

sofás e uns tapetes de Buenos Aires. Aqui escreveu de próprio punho todos 

os discursos das campanhas políticas e a maior parte dos pareceres, artigos e 

arrazoados.372 

Em sua casa, Rui Barbosa recebia muitos amigos, dava grandes festas e brincava com 

seus netos. Em seu enorme jardim, se encarregava de podar e colher as flores, plantar árvores, 

colocar plaquetas com o nome de cada espécie, e proteger os frutos. O espaço, onde morou 

por 28 anos, era o refúgio privado do homem público. Foi também o local onde celebrou suas 

maiores glórias: foi para lá que voltou após a Conferência de Haia; foi lá o palco de grandes 

reuniões políticas e também onde ele estudava, lia e escrevia seus memoráveis discursos. Era 

também o local em que ele se dedicava à sua família. Segundo sua esposa, Rui “era um 

homem cumpridor dos deveres domésticos, interessado por tudo, desde a decoração, conforto, 

até a manutenção da casa.”373 

Rui Barbosa nasceu na cidade de Salvador, no dia 5 de novembro de 1849. Participou 

ativamente da vida política do país e, segundo algumas biografias, desde jovem destacou-se 

por sua capacidade intelectual, cujo exemplo é sua enorme biblioteca e a quantidade de 

livros que leu durante toda a sua vida. Jurista, jornalista, orador, abolicionista e, por fim, 

figura pública brasileira, Rui Barbosa cursou Direito em 1866, no Recife, transferiu-se 

depois para a Faculdade de Direito de São Paulo e concluiu seus estudos em 1870. Mudou-

 
372 Museu Casa de Rui Barbosa. São Paulo: Banco Safra, 2013. p. 44. 
373 MAGALHÃES, Rejane Mendes de Almeida. Rui Barbosa na Vila Maria Augusta. Rio de Janeiro: Fundação 

Casa de Rui Barbosa, 1994. p. 125. 
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se para o Rio de Janeiro, iniciando sua carreira na imprensa. Foi Ministro da Fazenda no 

Governo Provisório e participou da elaboração da Constituição de 1891. Ocupou a cadeira 

no Senado, pela Bahia, e permaneceu senador até o ano de sua morte. Também integrou a 

Segunda Conferência da Paz, realizada em Haia em 1907 – representando o Brasil na 

qualidade de embaixador extraordinário –, onde defendeu a doutrina da igualdade jurídica 

entre as nações. Candidatou-se à presidência da República e liderou uma campanha civilista 

marcada pelo contato direto com o povo e pelo discurso de fortalecimento da democracia. 

Todos esses fatores contribuíram para que a figura do personagem fosse, em muitos 

momentos, mitificada, o que se intensificou com a sua morte e a comoção nacional que esse 

evento despertou, sobretudo na Capital Federal. 

Barbosa morreu no dia 1º de março de 1923, causando uma enorme mobilização em 

todo o país. A aura que se instaurou em torno de sua imagem contribuiu para que o espaço 

de sua vida privada fosse transformado em museu. Neste sentido, quatro anos depois de seu 

falecimento, o governo brasileiro definiu sua residência como o primeiro museu-casa, 

destinado à visitação pública, do Brasil. 

Em 1927, Washington Luís, ao assumir a presidência, fez uma visita oficial 

àpropriedade em Botafogo e, pelo Decreto n° 17.758 de 4 de abril de 1927, criou o 

museu,assinalando a importância da preservação e conservação da memória de um dos 

“grandescidadãos da pátria” e “considerando a conveniência de manter sempre bem vivo o 

culto àmemória dos grandes cidadãos que por seus serviços se impuseram à gratidão da 

Pátria [...]”.374 

As ações para a abertura da instituição ao público iniciam-se em junho de 1930. Foi 

providenciada uma grande reforma do jardim, com o objetivo de transformar o que até 

então simbolizava os traços íntimos da vida de uma família, em um jardim público. O 

Ministro Vianna do Castello contratou os serviços do engenheiro Vittorio Miglietta para a 

reconstrução do espaço. No relatório de Miglietta sobre a obra, ele expõe que procurou 

reconstruir o que estava deteriorado para dar ao jardim o aspecto que tinha antes. Não só o 

jardim recebeu o devido cuidado para a grande inauguração, mas, todas as fachadas da casa 

também foram restauradas e pintadas. 

O Museu Casa de Rui Barbosa foi inaugurado no dia 13 de agosto de 1930, pelo 

presidente Washington Luís. A data não havia sido uma escolha aleatória; em 13 de agosto 

 
374 Decreto nº 17.758, de 04/04/1927. 
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de 1918, Rui Barbosa entrara, de fato, no campo da vida pública, uma vez que, naquela 

data, celebrara-se seu jubileu cívico. 

A cerimônia de abertura contou com ampla cobertura da imprensa. Estavam 

presentes familiares, amigos, políticos, ministros e o Presidente Washington Luís. Muitos 

discursos foram proferidos e todos reverenciavam a figura de Rui Barbosa como se ele 

estivesse ali presente. Nas palavras do senador João Mangabeira, orador oficial da 

cerimônia, 

(...) Esta casa, testemunha muda de seus trabalhos, de tuas vigilias e de teus 

sacrifícios, a nação transformou-a num templo, santificando-o para o culto 

da democracia e da lei. (...) Nesta casa se reverá todos os dias tua Pátria, 

orgulhosa do monumento que, à tua própria glória, fundaste com as tuas 

mãos.375 

Quando inaugurado, cada uma das dependências do museu recebeu um nome que 

fizesse referência às três principais dimensões da vida de Rui Barbosa: a política, o direito e a 

família. As principais salas da Casa foram, então, intituladas Haia, Pró-aliados, Federação, 

Civilista, Buenos Aires, Constituição, Questão Religiosa, Abolição, Estado de Sítio, Queda do 

Império e Instrução Pública, todas aludindo à sua participação na política. Os espaços de uso 

mais íntimo, como o quarto de dormir, o quarto de vestir, o gabinete de trabalho e uma sala 

usada pelos empregados, referindo-se à atuação de Rui no campo jurídico, foram intitulados 

Salas Habeas Corpus, Casamento Civil, Código Civil e Dreyfus. O quarto de vestir de sua 

esposa recebeu seu nome, Maria Augusta; a sala de estar da família recebeu o nome do pai do 

jurista, João Barbosa e a sala de jantar, o nome de sua terra natal, Bahia. 

O processo de museificação da Casa de Rui Barbosa contribuiu para a conexão dos 

espaços físicos com as representações do período e o acervo de bens originais do edifício com 

o cotidiano dos seres humanos que ocupavam aquele ambiente. Percebe-se no museu a ideia 

de um lar que contém a vida e o movimento de seus antigos habitantes, suas memórias, gostos 

e rituais pessoais. De acordo com Ana Cristina Carvalho e Glenn C. Johnston, “os objetos, 

uma vez incorporados ao contexto da instituição, passam a refletir um fato, um sentimento, 

uma história, que encadeia o espírito do lugar e de seus personagens, ou seja, a recordação 

onírica da vida naquele espaço.”376 

 
375 MANGABEIRA, João. Inauguração da “Casa Ruy Barbosa”. Bahia Ilustrada, Rio de Janeiro, v.1, n.1, 1933. 

p. 18. 
376 CARVALHO, Ana Cristina; JOHNSTON,GlennC.Museus-casashistóricasnoBrasil.SãoPaulo: Acervo 

artístico-cultural dos palácios do Governo do Estado de São Paulo, 2013. p. 10. 
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A ideia de criar o Museu Casa de Rui Barbosa representou um período em que a 

Primeira República brasileira procurou construir seu conjunto de heróis. Heróis são 

símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de 

identificação coletiva,377 necessários e urgentes em qualquer tipo de poder. Heróis também 

representam a imagem da nação, e durante esse período, o Brasil contava com poucas 

dezenas de museus com diferentes temáticas, entretanto, ainda não existia no país um 

espaço dedicado a um personagem público, que em muito tivesse contribuído para esse 

significado heroico. Rui Barbosa foi o primeiro homem público a ter seu espaço privado 

transformado em museu, coma iniciativa do governo.378 Foi também o único personagem, 

até então, a ser tão glorificado e exaltado pela opinião pública, para que essa escolha fosse 

justificada. O processo de museificação da casa de Rui Barbosa possibilitaria revelar a 

todos a figura do excepcional político379 e homem público que foi o jurista. O museu 

proporcionaria um contato direto com a história, a memória, o cotidiano e os vestígios de diferentes 

tempos em que ele havia atuado, além de demonstrar a harmonia entre sua vida pública e privada.  

O espaço foi inscrito nos Livros do Tombo pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN) em 1938, sendo classificado como patrimônio cultural 

nacional. Ele é responsável, hoje, por pesquisas e encontros científicos, não tendo como 

função única a guarda das lembranças materiais de um personagem ilustre. A equipe do 

Museu Casa de Rui Barbosa colabora para a recuperação de informações e estuda o que 

representou (e representa, ainda) esse personagem na sociedade brasileira. 

 

Considerações finais 

 

Alguns personagens afrontam e vencem a morte. Para João Mangabeira, esses 

indivíduos, através das gerações, se mantêm vivos no espírito da humanidade e da nação; 

suas ideias e seus valores continuam a influir e a orientar a sociedade, tornando-os 

imortais,380 De acordo com Mangabeira, Rui Barbosa atingiu esse patamar, na qualidade de 

mito. 

 
377 CARVALHO, José Murilo de. Formação das almas, op. cit., p. 55. 
378 RANGEL, Aparecida Marina de Souza. Museu Casa de Rui Barbosa: entre o público e o privado. 2015. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. p. 99. 
379Ibid., p. 13. 
380 MANGABEIRA, João. Ruy, o estadista da República. São Paulo: Livraria MartinsEditora, 1960. p. 12. 
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Essa palavra, “mito”, remete, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, entre outros significados, à “representação de fatos e/ou personagens históricos, 

amplificados através do imaginário coletivo”. Já para o professor Joseph Van Den Besselaar 

que lecionou História da Antiguidade Clássica na Universidade de São Paulo, na década de 

1960, 

o mito é gerador de uma grande verdade superior, em oposição à verdade 

obsoleta do mundo presente [...] é uma ideia simplificada, uma concepção 

empolgante, uma representação plástica do porvir coletivo [...] e apela 

principalmente para os nossos sentimentos e a nossa vontade. O mito é a 

alavanca das massas.381 

 

Ambos os significados se adequam ao personagem que examinamos. Ao participar 

de grande parte dos mais importantes acontecimentos e processos históricos brasileiros, ao 

longo das últimas décadas do século XIX e primeiras do XX, Rui Barbosa acabou por se 

tornar uma espécie de mito nacional. Para Américo Jacobina Lacombe, se os sentimentos de 

justiça, igualitarismo, amor à ciência e respeito à inteligência tivessem que ser 

representados e personificados pela sociedade brasileira, Rui Barbosa seria o nome 

escolhido, sem outra opção382. De acordo com Lacombe, todas as polêmicas, inimizades e 

críticas ao jurista, ao longo dos tempos, não foram capazes de anular ou diminuir sua fama: 

“Dessa pretendida destruição resulta a glória sem par de Rui Barbosa: a de enfrentar 

sozinho a seleção dos maiores nomes da História do Brasil.”383 

A imagem, portanto, que se formou de Rui é composta por todos esses atributos que 

empolgam e mobilizam os sentimentos coletivos: a luta permanente contra a saúde frágil; a 

força e a resistência inesperadas de um corpo franzino; a defesa, no poder, de causas sociais; 

a oratória arrebatadora; a identificação com as aspirações populares e as da classe média. 

Embora de estatura pequena e de temperamento acanhado e retraído, foi essa representação 

de homem forte e inabalável que prevaleceu no imaginário social. 

 
381 BESSELAAR, José Van Den. As interpretações da história através dos séculos. São Paulo: Editora Herder, 

1958. Vol. II, p. 33. 
382 LACOMBE, Américo Jacobina. À sombra de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

1984. p. 175. 

383LACOMBE, Américo Jacobina. À sombra de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

1984. p. 177. 
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Lacombe assinala que, quando Rui faleceu, em 1923, sua casa se tornou o centro desse 

sentimento coletivo em torno de sua imagem.384Como destaca Mangabeira, 

nela se faz sentir esta profunda e arraigada convicção de que ali está o 

símbolo da alma inconformada do Brasil, lutando contra a fraude, a 

distorção, a hipocrisia, a falsa “razão de estado”, a ânsia por uma 

autenticidade e uma sinceridade na vida íntima, na vida política nacional e 

na convivência universal das nações.385 

O processo de museificação da casa de Rui Barbosa procurou perpetuar essa 

simbologia: sua casa seria esse espaço biográfico que manteria sempre viva sua imagem e sua 

memória. Para Aparecida Marina de Souza Rangel, “o culto ao personagem Rui Barbosa 

marcará toda a atuação institucional que busca, por meio de seu espaço privado, enaltecer a 

memória do grande cidadão.”386 

O programa posto em execução, quando da transformação da casa em museu, procurou 

articular as dimensões pública e privada de seu antigo morador. Tratava-se de mesclar o ávido 

leitor de tantos livros, ao autor dos famosos discursos; o lado doméstico ao intelectual; o pai e 

o esposo, ao homem público. Mas, o principal desafio da instituição não foi apenas o de 

preservar a memória de Rui Barbosa, mas, de construir uma interação entre o público e essa 

memória. A casa tornou-se um espaço pedagógico que possibilita e promove a consulta, a 

pesquisa e o ensino. Ela interage com todas as faixas etárias de público, oferecendo palestras, 

cursos, visitas e sua enorme biblioteca. A casa, agora, não é somente a representação do 

ambiente doméstico vivenciado por Rui e sua família. Nas palavras de Aparecida Marina de 

Souza Rangel, “ela simboliza também uma ideia, o desejo de uma nação de se ver retratada na 

figura do brasileiro ideal que, pela sua erudição, deve servir de exemplo às gerações 

futuras.”387 

Quando foi transformada em museu, a casa também recebeu o título de Patrimônio Cultural Nacional e a 

atenção do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que nela executa intervenções de 

conservação e de restauro, sempre garantindo a autenticidade e a proteção do espaço. 

A ideia de transformar a casa de Rui Barbosa em um museu, como procuramos expor 

neste trabalho, esteve sempre relacionada ao processo de tornar pública a intimidade de um 

 
384LACOMBE, Américo Jacobina. À sombra de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

1984. p. 178. 
385LACOMBE, Américo Jacobina. À sombra de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 

1984. p. 179. 
386 RANGEL, Aparecida Marina de Souza. Museu Casa de Rui Barbosa: entre o público e o privado. 2015. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015, p. 99. 
387RANGEL, Aparecida Marina de Souza. Museu Casa de Rui Barbosa: entre o público e o privado.2015. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015, p.113. 
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grande homem de destaque nacional. A representação de Rui Barbosa como um mito 

insuperável sempre encontrou eco na sociedade brasileira; mas, a proposta da instituição é a 

de torná-lo mais humano, mais accessível, portanto, ao público visitante. O legado de Rui 

Barbosa, além de se manter preservado e de servir de exemplo a muitas gerações, fica mais 

próximo ao público, possibilitando que visitantes de todas as idades se transportem para as 

épocas longínquas em que a “Águia de Haia” causou assombro aqui e do outro lado do 

Atlântico. É possível afirmar que o sucesso da instituição se relaciona diretamente à força que 

a memória das ideias e das ações de Rui manteve e mantém ao longo do tempo. Américo 

Jacobina Lacombe, com quem concluo este trabalho, afirma que defender e, por conseguinte, 

preservar e cultuar essa memória, não seria, apenas, “cultivar uma glória local”. Na verdade, 

trata-se de “impedir que se apague na feição brasileira” os traços de uma vida que se 

constituiu em “contribuição permanente, contínua”388 ao Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
388 LACOMBE, Américo Jacobina. À sombra de Rui Barbosa, op. cit., p. 190. 



 

  

142 

Catastrofismo: experiência do tempo nos ensaios de Bertrand 

Russell (1951-1956) 
Marlon Ferreira dos Reis389 

 

Resumo: O presente texto é uma derivação de minha monografia. O objetivo aqui repousa em 

levantar considerações acerca da experiência do tempo descrita nos ensaios do filósofo e 

matemático, Bertrand Russell (1872 – 1970), escritos no período entre 1951 e 1956. Ensaios 

estes que expressam o período turbulento de ameaça nuclear na Guerra Fria. A hipótese é que, 

nos ensaios de Russell, é possível identifcar um  modo catastrofista de lidar com o tempo.  

Palavras-chave: Bertrand Russell; Experiência do tempo; Catastrofismo; Ensaios; Guerra 

Fria 

Introdução 

Um debate central quando o assunto é da temporalidade histórica orbita em torno da 

conceitualização realizada por François Hartog de regimes de historicidade390; um 

instrumento heurístico que devia poder fornecer um aparato “para comparar tipos de histórias 

diferentes, mas também e mesmo antes [...]para iluminar modos de relação com o tempo: 

formas da experiência do tempo [...]. Maneiras de ser no tempo”.391 Em sua obra de mesmo 

nome, Regimes de historicidade, o historiador francês deixa proposto que vivemos em um 

modo “presentista” de se relacionar com a temporalidade, no qual, resumindo de forma 

bastante simplista, existiria um agora onipresente e onipotente, que se impõe como único 

horizonte de ação, forçando os indivíduos a pensar de forma imediatista. Muito foi discutido 

no que tange às limitações, problemáticas e implicações das teses de Hartog. Nesse primeiro 

momento, explicitarei alguns resultados dos debates em torno das noções de regimes de 

historicidade que acredito mais contribuírem para compreendermos a experiência temporal de 

Bertrand Russell. A fim de ser conciso, dividirei as críticas e considerações acerca da 

temporalidade histórica e do legado de Hartog em duas constatações centrais: (1) a existência 

de uma multiplicidade de tempos históricos. Em outras palavras, variadas formas de se 

compreender as relações entre passado, presente e futuro coexistentes no mesmo período 

cronológico; (2) e a dimensão empírica da temporalidade, no sentido de que só se pode falar 

de tempo, falando de outra coisa. 

Sobre a primeira explicitação: as considerações que se fazem a esse respeito tem 

natureza no fato de que dificilmente podemos falar acerca de uma única temporalidade no 

 
389 Graduando em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
390HARTOG, François. Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte, 2015. 
391 HARTOG, François. Tempo e Patrimônio. Varia História. Belo Horizonte, 2006, p. 263. 
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tecido social, pois cada sociedade e sociabilidade experimenta o tempo histórico de modo 

distinto, levando em consideração categorias meta-históricas e históricas. Portanto, mesmo 

que o presentismo proposto por Hartog de fato exista em determinadas circunstâncias, é 

completamente esperado que distintas formas de se relacionar com o tempo se expressem em 

diferentes comunidades. Nesse mesmo sentido, Helge Jordheim reflete em seu texto a ideia de 

que o colapso de um regime temporal deve necessariamente antevir a ascensão de outro, ou, 

de forma mais geral, que qualquer período na história é caracterizado por uma única forma de 

ordenar o tempo. A conclusão é que durante toda a existência de uma forma de se relacionar 

com o tempo, ela é desafiada e contestada por outras organizações temporais, mais lentas, 

mais rápidas, com outros ritmos, em essência, distintas e conflitantes.392Por exemplo, a 

própria categoria de “atualismo” proposta por Mateus Pereira e Valdei Araujo pode ser 

entendida como uma evidencia da “contestação” de um regime, no caso o presentismo, visto 

que os autores reconhecem que o modo no qual Hartog construiu sua argumentação pode 

“abolir certa pluralidade e experiências subalternas/alternativas do tempo [...]”.393 O que se 

coloca, em última instância, é que diferentes categorias temporais não parecem ser 

necessariamente excludentes, mas podem coabitar o mesmo ambiente temporal. A questão é 

que, como afirmou Rodrigo Turin, a linguagem do texto de Hartog demonstra que o autor não 

visa a definição de pressupostos ontológicos, mas sim apenas exerce um meio de investigação 

de fenômenos historicamente condicionados. Se a busca pelas categorias se origina de uma 

dimensão temporal, sua formulação e alcance não implica, necessariamente, na ontologia da 

experiência temporal.394 

Assim começa a segunda explicitação: o fato do tempo histórico não possuir uma 

natureza ontológica material, ou seja, não existir como entidade metafísica, o coloca refém de 

condicionantes que podem ser sistematizados, ordenados e interpretados pelo intelecto 

humano. Nesse sentido, a interpretação racional das fontes é passo fundamental para a 

construção de uma categoria temporal que represente minimamente uma sociedade, ou um 

grupo. O maior paradoxo de uma investigação acerca do tempo e da historicidade “é que eles 

não podem ser percebidos como objetos autônomos. Só se pode falar deles falando de outra 

 
392 JORDHEIM, Helge. Introduction: multiple times and the work of synchronization. History & Theory, 2014, 
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393 ARAUJO, Valdei; PEREIRA, Mateus. Atualismo 1.0 – Como a ideia de atualização mudou o século XXI. 

Mariana, 2018, p. 65. 
394TURIN, Rodrigo. As (des)classificações do tempo: linguagens teóricas, historiografia e normatividade. Topoi. 
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coisa. Afinal, o tempo não é nada mais do que a forma interna de processos e 

experiências”.395 

A escrita ensaística e a batalha kafkiana 

Assim sendo, analiso os ensaios de Bertrand Russell como vestígio do passado para 

interpretar uma experiência temporal. Terceiro “Conde” [Earl] Russell, neto do duas vezes 

primeiro ministro da rainha vitória Sir John Russell (1792-1878), matemático, filósofo inglês, 

versado em Lógica, formado pela Trinity College Cambridge, Russell foi laureado com o 

Nobel de Literatura em 1950, “em reconhecimento de seus variados e significativos escritos 

os quais defende ideais humanitários e liberdade de pensamento”.396As contribuições de 

Russell para a lógica, epistemologia e à filosofia da matemática o consagrou como um dos 

filósofos mais importantes do século XX. Concomitantemente a isso, fora conhecido pela 

maior parcela da do público em geral por seus escritos sobre moral, suas campanhas 

antiguerras, especialmente no período da Primeira Guerra Mundial e a empreitada em prol do 

desarmamento nuclearpós-Segunda Guerra Mundial. Consagrado por seu amplo espectro nos 

temas literários, é autor de mais de setenta livros e dois mil artigos publicados. Durante seu 

quase um século de vida, casou-se quatro vezes, recebeu inúmeras condecorações, conheceu 

pessoas ilustres, como Lenin, George Bernard Shaw, Ludwig Wittgenstein, entre outros.397 

Minha fonte mais especificamente é a coletânea de título Portraits from memory & 

other essays (Retratos da memória & outros ensaios) publicada em 1956, contendo ensaios 

escritos desde 1951. Essa coletânea é quase uma autobiografia na qual as análises narradas se 

misturam com as memórias e pensamentos de Russell.Ao lidar com a escrita ensaística de 

cunho autobiográfico deve se considerar uma série de fatores que não vou ter tempo de 

abarcar aqui satisfatoriamente, mas que já abordei em um outro artigo.398 Contudo, vale 

ressaltar que etimologicamente a palavra “Ensaio” apresenta uma dualidade peculiar: em certo 

sentido, o termo, na expressão coup d’Essay, tinha um tom humilde, beirando a 

autodepreciação, remetendo à obra prima de um trabalhador. Em outro sentido, este mais 

amplamente conhecido, abarcava a ideia de “golpe”, “tentativa”, “entrada”, “experimentos”, 

“pesagem”, etc. – o essayeur era um funcionário da casa de moedas francesa que testava os 
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tipos de moedas a fim de descobrir qual era a melhor. A análise etimológica da palavra, então, 

parece revelar um caráter tanto ausente de pretensão, quanto de uma gigante arrogância 

métrica.399Assim se revela também o próprio gênero ensaístico: um ensaio não é algo 

despretensioso, uma representação fiel da realidade. Possui um elevado grau de subjetividade 

e essa última precisa ser levada em conta na hora de se analisar a experiência temporal 

humana. Dessa maneira, o ensaio existe num paradoxo entre expressar a realidade em sua 

narrativa e transpor as experiências do próprio autor no texto. Inevitavelmente o gênero 

circunscreve essa característica dual. 

Todavia, vale ressaltar brevemente, a questão de que o tempo só é humano quando 

narrado, quando organizado narrativamente e que a noção de “identidade narrativa” de Paul 

Ricoeur é central para compreendermos a experiência do tempo nos ensaios de Russell. No 

sentido de que a noção de identidade narrativa mostra-se fecunda para evidenciar o 

entrecruzamento entre história e ficção na configuração da experiência temporal humana. 

Ricoeur atesta que a operação narrativa se baseia na construção do mythos (intriga/enredo), 

capaz de configurar eventos distintos em um todo dotado de coesão e sentido. Daí a ideia de 

“síntese do heterogêneo”. De forma resumida, a noção de identidade narrativa implica que 

houve um agente e autor da ação. Sendo a ação compreendida nos termos etimológicos 

resgatado por Hannah Arendt de imprimir movimento a algo, ou seja, iniciar processos.  

De qualquer modo, o ponto é que a subjetividade está eminentemente presente nas 

experiências do tempo, especialmente nos escritos de cunho autobiográfico-mnemônico. 

Somado a isso, como Russell vivia da escrita, ele necessariamente construía uma imagem de 

si que desejava transpor para os leitores. Muitas vezes o matemático se nutria do próprio 

período de crise em que vivia para reforçar sua identidade como combatente pela 

racionalidade. Pelo autobiografismo ser deliberadamente utilizado em seus escritos, o que se 

põe à mesa é que a identidade narrativa do autor nesse caso é expressa principalmente por ele 

próprio. É Russell quem faz surgir a coerência da pluralidade das experiências vividas, quem 

sintetiza a pluralidade da vida a fim de construir sentido e expressar uma moldura dos 

próprios ocorridos consigo mesmo. É ele quem afirma que sua vida pode ser dividida em dois 

momentos: um antes e um depois da Primeira Guerra Mundial.400 A crise europeia que 

explode em 1914 é incorporada no discurso de Bertrand Russell que construirá uma imagem a 
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ser transmitida, pois ele expressa suas posições e, dentro do jogo ideológico e linguístico, 

acaba por retratar uma pintura de si. 

Hannah Arendt começa seu livro Entre o Passado e o Futuro afirmando que a herança 

do século XX fora deixada sem testamento pelas gerações anteriores – o tesouro dessa 

herança, ela diz, seria a “felicidade pública”. O que a autora se refere, em poucas palavras, é 

que o século XX é marcado pela a ausência de uma “tradição” que indique como lidar com o 

que foi legado. Existe um “gap”, uma “brecha” entre as gerações do século XIX e as do 

século XX, na qual parece não se expressar uma continuidade consciente entre os séculos em 

questão. É esse conceito de “brecha” que utilizo em minha pesquisa, pois remete a uma crise 

no tempo histórico, o que, dialogando com Jordheim, compreendo como a contestação, ou a 

não-sincronização, resultante dos embates de diferentes modos de enxergar o tempo 

histórico.A descrição dessa crise do tempo, para Arendt, é descrita na seguinte parábola 

kafkiana: há um cenário de luta com três adversários. O do meio, que chamarei de Sujeito, 

tem dois oponentes, o primeiro que o ataca por trás, vindo da origem, e o segundo que lhe 

impede o caminho que está a frente. O Sujeito luta com ambos. O primeiro ajuda-o contra o 

segundo, pois quer empurrá-lo para frente, e o contrário também é verdadeiro, o segundo, 

auxilia-lhe contra o primeiro, empurrando o Sujeito para trás. Contudo, assim o é apenas 

teoricamente, pois não são apenas dois adversários, mas três; o Sujeito também luta – sendo 

impossível saber realmente sua posição nessa batalha.401 Utilizo desta parábola para inspirar 

as reflexões acerca da organização das categorias temporais construídas dentro do discurso de 

Russell, ou seja, faz-me pensar na forma como o indivíduo aqui em questão é passível de 

estruturar essa batalha narrativamente. O Sujeito é a “mente”, a “consciência” dos homens, e a 

função da mente, de acordo com a tradição hegeliana explicitada por Arendt, é a de 

reconciliação do ser com a realidade; seu verdadeiro objetivo é conciliar o homem e o 

mundo,porém, quando esta consciência é incapaz de realizar tal ato, ela se vê de imediato 

empenhada no meio desse combate.O desespero da consciência se inicia quando as velhas 

questões se tornam desprovidas de sentido.Ou seja, quando os homens e mulheres se dão 

conta de que vivem em um mundo no qual sua tradição de pensamento (e ação) não são 

capazes de fornecer respostas para as situações postas. Em suma, o século XX fora 

responsável por mostrar aos sujeitos que eles habitam um mundo em que seus antigos 

costumes não são capazes de formular questões significativas e dar respostas adequadas para 
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às demandas presentes. Russell expressa total consciência desse fato quando dá início a 

coletânea com as seguintes palavras:  

Para aqueles que são jovens demais para se lembrar do mundo antes de 1914, 

deve ser difícil imaginar o contraste para um homem da minha idade entre as 

memórias da infância e o mundo dos dias atuais. Eu tento, embora com 

indiferente sucesso, acostumar-me a um mundo de impérios desmoronando, 

comunismo, bombas atômicas, autoafirmação asiática e queda 

aristocrática.402 

 

De qualquer forma, a parábola kafkiana remete a uma tripla luta:o passado versus o 

futuro, o Sujeitoversus o passado e o Sujeito versus o futuro. Contudo, o leitor perspicaz já 

notou queme importa mais a “posição” do Sujeito (Russell) em relação ao passado e o futuro. 

Visto que sem o “sujeito” kafkiano o resultado dessas forças seria nulo, a presença deste 

altera toda a configuração do sistema e configura sempre uma batalha singular. Por esta 

batalha se dar na “consciência”, essa sensação é fruto de um processo de pensamento e 

reflexão que gera um sentimento de não-pertencimento. Neste ponto de interseção, inserem-se 

os ensaios russelianos, pois, essa peleja metafórica pode ser expressa narrativamente, na 

consciência de tentar organizar o tensionamento entre intenções, experiências passadas e 

demandas presentes. Por consequência, a escrita ensaística pode ser uma janela privilegiada 

de análise. O ensaio é, ou se torna, uma forma de temporalizar; já que, como citei Turin mais 

cedo, só é possível falar do tempo falando de outra coisa.  

Essas forças antagônicas do passado e do futuro são peculiares em Russell a meu ver, no 

sentido de que o futuro aos olhos do autor é Finito! Catastrófico. E por ser finito-catastrófico, 

altera toda a estrutura de organização dessas representações na batalha de organização, visto 

que a finitude do futuro corresponde a uma expectativa pessimista baseada numa experiência 

de desencanto.A minha hipótese é que a articulação dessas categorias no século XX gera o 

“catastrofismo”: que seria uma contestação do “futurismo” otimista, havendo uma quebra de 

expectativa marcada pela Primeira Guerra Mundial e continuada (e agravada) nos anos 

posteriores com o adentrar da Guerra Fria. A partir da Primeira Guerra, desabrocha uma 

mudança no comportamento coletivo europeu; surge sentimentos de euforia, perda, 

nacionalismo, abandono, medo e ódio. Reforçados pelas crises, o totalitarismo, para que, no 

evento final da Segunda Guerra, os bombardeios nucleares, viessem para demonstrar que o ser 

humano agora era capaz de destruir a si mesmo se desejasse tal ato. 

 

Catastrofismo: a Guerra Fria orientada pela catástrofe 
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De acordo com o Dicionário Houaiss, a palavra “catástrofe” tem como uma das suas 

definições “qualquer acidente de grandes proporções” e também a de “acontecimento de 

consequências graves”.403 A palavra “catastrofismo” também existe, é uma teoria adaptada 

das conclusões do naturalista francês Georges Cuvier (1769-1832), que explica, pela ação de 

catástrofes da superfície da Terra, as diferentes formas de relevo.  A segunda definição desta 

palavra, por metáfora, é a de que é “uma doutrina ou linha de ação ou de raciocínio tendente a 

ressaltar a iminência de riscos e perigos catastróficos, individuais ou sociais [...]”, a outra 

definição, por extensão, diz “[...] inquietação causada pela possibilidade de tais riscos e 

perigos catastróficos”.404 As definições que mais nos interessam aqui são as duas últimas e 

justamente elas que explicitam de forma geral o que significa o catastrofismo como dimensão 

temporal. Se pegarmos a segunda e a terceira definições e expandirmos para um contexto 

inteiro no qual uma catástrofe, no sentido de um acontecimento com consequências graves, 

como uma guerra nuclear, pode ocorrer a qualquer momento, a própria temporalidade se torna 

catastrófica. 

Uma das evidências de que a catástrofe ganhou “caráter temporal” é o 

“Doomsdayclock” (Relógio do Juízo Final), criado em 1947 pelo comitê de diretores do 

BulletinoftheAtomicScientists (Boletim dos cientistas atômicos) da Universidade de Chicago. 

Esse aparelho metafórico é baseado em um relógio ordinário, com doze unidades, e que a 

humanidade sempre está a alguns minutos da meia-noite, sendo a 0h a representação da 

destruição mundial através de uma catástrofe nuclear. Em 1947 o relógio marcava sete 

minutos para a meia-noite, em 1953 última alteração antes da publicação dos ensaios de 

Russell, o relógio estava em dois minutos para a meia-noite – a mudança no ponteiro foi 

realizada pelo fato da União Soviética ter desenvolvido uma bomba termonuclear centenas de 

vezes mais potente do que a de Hiroshima e Nagasaki. A questão é que, como afirmou 

Hobsbawm falando do que o autor chama de a “Era das catástrofes”, a Guerra Fria congelou o 

cenário de tensão mundial e produz um sentimento de que a qualquer momento pode haver a 

aniquilação da espécie humana.405Ela encheu o mundo de armas em um grau que desafiaria a 

crença do mais pessimista dos pensadores do século XIX, e tal fato foi apenas o resultado 

natural de anos de competição constante entre Estados-potência soberanos, visando uma 

guerra que poderia ser necessária a qualquer momento. 
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Koselleck afirma que “o que antecede é o diagnóstico, no qual estão contidos os dados 

da experiência. Visto dessa maneira, o que estende o horizonte de expectativa é o espaço de 

experiência aberto para o futuro”.406 Seguindo a lógica koselleckiana, o contrário também é 

verdadeiro: o que contrai o horizonte de expectativa é o espaço de experiência. É exatamente 

isso que está demonstrado nos Retratos da Memória. As experiências traumáticas contraíram 

o futuro, que tinha tanto a oferecer, a ponto deste futuro revelar apenas o completo fim do 

próprio tempo, como fim da própria civilização humana. Um fato fundamental é que a 

dominação científica e técnica da natureza tornou mais breves os períodos necessários para se 

realizar as ações na guerra e na política, ao aliviar as instabilidades das próprias forças 

naturais. Isso, no entanto, não quer dizer que se ampliaram as margens para a ação. Em 

realidade, esse espaço atrofiou-se, à medida em que se tornou dependente das circunstâncias 

técnicas. Isso significa um indício de que a desnaturalização dos tempos históricos pode ser 

condicionada em primeira linha pelo aparato técnico e industrial.407 

Russell viu o período de sua juventude morrer em 1914 e agora, em 1956, sentia que o 

tempo atual também corria risco de morte. De acordo com o matemático aqui abordado, 

avitória em duas Guerras Mundiais diminuíram as coisas boas pelas quais supostamente se 

lutou. Bertrand Russell afirma que todos os pensamentos e sentimentos são eclipsados pela 

ameaça de uma nova guerra, pior até que suas antecessoras e que “nenhum limite pode ser 

desenhado para as possibilidades da destruição científica”.408 

Em um ensaio de título Esperanças: realizadas e desapontadas, Bertrand Russell afirma 

que quando se confronta com o que deve ou pode fazer acerca do contexto de crise global, 

enxerga a si mesmo sob duas óticas, dois pontos de vista: o Advogado do Diabo e o Publicista 

Sério. O matemático relata que sua família durante quatro séculos foi importante na vida 

pública inglesa e, justamente por este fato, o autor sentiu a responsabilidade e uma demanda 

para que expressasse sua opinião em questões de ordem pública. Esse sentimento, diz Russell, 

está mais implantado nele do que a razão justificaria, seria esta a ótica do Publicista Sério. 

Entretanto, a voz do Advogado do Diabo seria a voz da razão. Esta diz: “Não consegue ver 

que o que acontece no mundo não depende de você? Se as populações do mundo vivem ou 

morrem depende da decisão de Krushchev, Mao Tse-tung, Mr. John Foster Dulles, não com 
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um algum mortal comum como nós. Se eles disserem ‘morra’, nós morremos....”.409 O 

filósofo pondera que há tanto a possibilidade do Advogado do Diabo estar certo, quanto que 

esteja errado. “Talvez ditadores não sejam todo-poderosos como aparentam, talvez a opinião 

pública ainda consiga balançá-los em algum grau; e talvez livros possam ajudar a criar 

opinião pública”410, e por isso Russell persiste, escrevendo livros, pensando se algum bem 

virá de fazer isso. O que esta passagem diz, em última instância, é que há a noção de que o 

aparato governamental se tornou forte o suficiente a ponto de decidir sobre a vida e a morte de 

todos os cidadãos que estão sob sua égide. É um novo nível de soberania sobre o indivíduo, 

uma autoridade sobre a sociedade que faz o Advogado do Diabo parecer ser a voz mais 

racional a se ouvir. De modo geral, o catastrofismo é assegurado por uma instabilidade 

generalizada em relação a um futuro no qual um desastre, nesse caso global, delineia-se. 

Nesse sentido, o futuro está diretamente relacionado com um sentimento angustiante: o 

devir é medo e o presente sempre instável. Com um passado sangrento nas costas, no qual não 

se deseja retornar e um futuro obscuro se aproximando, no qual se deseja 

incomensuravelmente ultrapassar com o menor número de danos possíveis. A tese de Reinhart 

Koselleck em Futuro Passado é a de que “na era moderna, a diferença entre experiência e 

expectativa aumenta progressivamente, ou melhor, só se pode conceber a modernidade como 

um tempo novo a partir do momento em que as expectativas passam a distanciar-se cada vez 

mais das experiências feitas até então”.411 Após duas Grandes Guerras, acredito que haja a 

concordância com a tese do historiador dos conceitos, entretanto no sentido de que o 

horizonte de expectativa se apresenta como algo totalmente distinto de tudo que fora então 

ocupante do espaço de experiência, é ameaçador, negativo e pessimista, mas ainda é 

“inédito”. Seria o último estágio de novidade que a humanidade poderia trazer à tona, o 

suicídio como catástrofe, um “novo” irônico, satírico, que circunda, em realidade uma 

tragédia. 

De fato, o regime de historicidade de Russell baseava-se em olhar para este futuro e se 

organizar a partir dele. É sempre uma projeção para um amanhã no que tange à salvação ou à 

destruição. A questão de qual das duas opções seria escolhida dependia da imediata 

intervenção intelectual nos dogmatismos fanáticos frutos dos impulsos irracionais humanos. 

Cito Russell: “a insensatez coletiva ainda não é universal [...] não é tarde demais para esperar 

que a humanidade tenha um futuro como teve um passado”. Portanto, o catastrofismo não 

 
409 RUSSELL, Bertrand. Portraits from memory & other essays. Nova York, 1956, p. 48. 
410RUSSELL, Bertrand. Portraits from memory & other essays. New York, 1956, p. 49. 
411KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro, 

2006, p. 313. 
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desemboca necessariamente, como vemos, em uma desesperança, mas em diversos modos de 

relação com o passado, presente e futuro. O catastrofismo também pode ser visto naqueles em 

que, diante de uma perspectiva de catástrofe futura, consideram que a paz será mantida. Por 

exemplo, os que consideram a teoria de que diante da perspectiva em que duas superpotências 

possuem armamento suficiente para aniquilar uma a outra, a paz está assegurada, pois em 

nenhuma via política se utilizaria deste recurso para alcançar seus fins – já que significaria a 

própria destruição. Deste modo, as bombas nucleares também são descritas de maneira 

ambivalente, um jornalista do período categorizou os dispositivos nucleares da seguinte 

maneira: “o anjo da morte é também o anjo da paz”.412 No caso de Bertrand Russell, há uma 

necessidade angustiante de ultrapassar o presente que, enquanto tal feito não realizado, o 

medo e o pessimismo dominariam o horizonte de expectativa, assim como as intenções de 

ação do autor.  

Considerações finais 

Chegamos ao fim desse breve panorama da proposta de “Catastrofismo” nos ensaios de 

Russell. Assim sendo, gostaria de amarrar rapidamente os elementos constituintes desse 

trabalho. Primeiramente, o apontamento de diversos autores para a multiplicidade temporal 

existente no âmbito social abriu diversas portas e perspectivas de análise no que tange as 

relações histórico-temporais de grupos, sujeitos e sociedades – de maneira que podemos 

refletir acerca do limite das próprias categorias propostas por instrumentos de interpretação 

temporal, como o regime de historicidade. A questão da empiria do tempo, seu deslocamento 

ontológico para o âmbito de que, em realidade, o tempo não é uma entidade independente, 

mas sim percebido pelas mudanças históricas em determinados intervalos, desembocou no 

entrecruzamento da análise teórica e dos vestígios do passado. No caso aqui específico, as 

fontes ensaísticas acabam por ser a forma de temporalização de Bertrand Russell, entretanto, é 

impossível dissociá-las do papel da subjetividade do autor transcrita na forma de identidade 

(narrativa) intelectual. Ou seja, se os ensaios são uma forma de temporalizar, eles têm um 

estilo específico de ser, que se relaciona com as próprias características da escrita ensaística 

como gênero literário. O fator da subjetividade narrativa é costurado com a própria 

experiência do autor diante de um contexto mais amplo que é o da Guerra Fria. O padrão de 

comportamento, pensamento e ação, assim como as contingências sócio-políticas desse 

período, é representado na experiência do tempo de Russell em termos de uma preocupação 

com as possíveis catástrofes iminentes que assolavam grande parte do globo na segunda 

 
412 BARNETT, Nicholas. “No protection against the H-bomb”: press and popular reactions to the Conventry 

civil defence controversy, 1954. Cold War History, 2015, p. 281. 
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metade do século XX. Diante da angústia e tensão presentes na Guerra Fria, a forma de se 

elaborar as intenções e experiências apresentava-se de forma catastrofista, como explicitado 

anteriormente. As catástrofes passadas e possíveis alteravam a perspectiva temporal. Todavia, 

pudemos notar que formas plurais de se relacionar com o tempo podem ser estruturadas em 

prol de organizar as dimensões de passado, presente e futuro no agir. Desse modo, torna-se 

claro que o catastrofismo tem como característica uma alocação do presente para uma posição 

na qual ele pode ser o último, pois o futuro se alimenta cada vez mais de um agora em que há 

a probabilidade da aniquilação geral. Entretanto, podemos e devemos deixar em aberto a 

questão da hegemonia do catastrofismo, seus limites e fronteiras, pois assim possibilitamos 

futuras interpretações e contestações (temporais) do próprio viés totalizante da temporalidade 

histórica. 
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Crítica e fracasso: literatura, melancolia e atmosfera (stimmung) 

 

Matheus Silva Marciano413 

 

Resumo: A produção literária dos anos 1970 é marcada, de modo geral, pela intensificação de 

um realismo, de um lado, e do retorno da estética naturalista, de outro. Neste sentido, a 

proposta deste artigo é, a partir da leitura através e em busca das atmosferas (stimmungen), 

realçar o clima que identificamos, em que determinados afetos são mobilizados mais 

intensamente, e como este quadro é recebido e percebido por determinada leitura da crítica 

literária. 

 

Palavras-chave: Melancolia, atmosfera, literatura.  

 

Introdução 

Algumas questões, no que tange a produção artística e cultural nos anos 1970, se tornam 

não somente mais centrais, mas, ao mesmo tempo, pontos de inflexão para pensarmos a 

produção artística do período.Com relação a literatura da qual nos debruçamos, o debate sobre 

a estética naturalista, o(s) realismo(s), seu caráter de denúncia e protesto e o próprio lugar 

desta literatura no contexto abordado são tematizados nos debates da crítica. Para iniciarmos 

com questões fundamentais para nosso trabalho, e de modo algum temos a pretensão de 

darmos respostas definitivas, vale ressaltar: este retorno da estética/ideologia naturalista visa 

dar conta daquilo que a censura impede de ser publicados nos jornais? Esta tentativa é 

aparelhada à algum projeto político, tendo em vista seu caráter de denúncia e protesto? Tais 

abordagens dão conta de apontar, por exemplo, dimensões da temporalidade dos anos 1970 

que, tendo em vista sua proposta realista, são mobilizados na esfera das sensibilidades? 

Novamente, não se tem a pretensão de responder a estas questões, mas tentaremos 

realçar algumas temáticas que se repetem em determinados trabalhos da crítica literária do 

momento. Neste sentido, nossa proposta é menos de aprofundarmos em elementos 

característicos desta literatura, com isso assumimos que utilizaremos de generalizações que 

podem ser vistas como equivocadas, e mais descrever e refletir os realces apontados por 

alguns trabalhos sobre esta literatura. Antes, apontaremos a perspectiva pela qual fazemos a 

 
413 Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  
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leitura destas obras, indicando, com isso, nossas impressões e, a partir disto, o que é percebido 

a partir das atmosferas (stimmungen)414 mobilizadas nessas obras. 

 

Desterro e marasmo – Categorias para a leitura desta atmosfera 

(stimmung)melancólica 

Antes de iniciarmos nossos apontamentos, para enfim direcionarmos o debate para a 

abordagem da crítica, assumo que há uma diversidade de produções literárias que carecem de 

leitura e reflexão. Mesmo indicando somente duas, acredito que há a mobilização destas 

sensibilidades em outras obras415, com maior ou menor intensidade e de diferentes formas. 

Assim assumo o risco do equívoco, pois a leitura que propomos depende de uma busca 

constantes dos “não ditos” que são desvelados através das formas que mobilizam nossas 

sensibilidades. 

Neste sentido, destacamos duas obras publicadas no ano de 1975 (ambas censuradas): 

Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, e Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. Pouco importa, 

neste momento, uma comparação e tensionamento das diferenças entre romance e conto, mas 

sim dos elementos mobilizados nas obras e suas formas. Sem adentrar em pormenores, devido 

ao próprio espaço do artigo, realçamos a estética do fragmento em Zero e a violência 

generalizada nos contos de Feliz Ano Novo, dos quais destacamos o conto que dá o título do 

livro. Com isso vale destacar o que Flora Süssekind escreve sobre Zero e sua especificidade 

com relação à estética jornalística do naturalismo dos anos 70, 

 

Igualmente afiado é um romance como Zero, fragmentário e crítico, em meio 

a um acúmulo de narrativas lineares e cheias de heróis como são os 

romances-reportagens típicos. Em Zero a narrativa se faz em fragmentos 

dispersos e semelhantes a pequenas notícias de jornal. Fragmentos 

organizados em torno de alguns personagens e situações que se repetem e de 

uma visão crítica da realidade brasileira. Não há retratos unívocos da 

nacionalidade. É a própria fragmentação, ainda maior pela quantidade de 

histórias cortadas abruptamente e das quais não se sabe ao certo o final, que 

 
414 Segundo Hans Ulrich Gumbrecht, as atmosferas “Apresentam-se a nós como nuances que desafiam nosso 

poder de discernimento e de descrição, bem como o poder da linguagem para as captar”, e continua “Ler com a 

atenção voltada ao Stimmung” sempre significa prestar a atenção à dimensão textual das formas que nos 

envolvem, que envolvem nossos corpos, enquanto realidade física – algo que consegue catalisar sensações 

interiores sem que questões de representação estejam necessariamente envolvidas. [...]De fato, existe uma 

afinidade especial entre a performance e o Stimmung.”GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência, 

Stimmung: sobre um potencial oculto da literatura. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Contraponto : Editora PUC Rio, 

2014. PP. 12. 
415 Destacaremos algumas obras: Feliz Ano Novo (1975) de Rubem Fonseca, Um cão uivando para a lua (1972), 

Os homens dos pés redondos (1973), Essa terra (1973), Carta ao bispo (1979) de Antônio Torres, Quarup(1969) 

de Antônio Callado, Zero (1975), Dentes ao Sol (1976) de Ignácio de Loyola Brandão, As meninas (1973) de 

Lygia Fagundes Telles, Lavoura Arcaica (1975), Um copo de cólera (1978) de Raduan Nassar, entre outros. 
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aponta para a difícil circulação de informações significativas em solo 

brasileiro, para o autoritarismo político.416 

 

Estas impossibilidades identitárias e esta instabilidade formal, intensificada pela forma 

que se organizam (mais de 150 fragmentos em 285 páginas), parece realçar uma autonomia 

destes fragmentos, destas narrativas que cortam a trajetória de José Rodrigues. Além de 

realçar esta dificuldade de circulação de informações417, esta impossibilidade de estabilizar a 

vida desta personagem, pelo menos na duração própria à narrativa, se desenrola (se é que 

pode-se usar tal termo para sua trajetória) em uma atmosfera de desconhecimento e 

autoritarismo em diferentes esferas relacionais, tanto com o governo da América Latíndia 

quanto em suas relações pessoais. Como pode-se apontar na afirmação de quem narra, “JOSÉ, 

ALGUMA COISA ACONTECE NO MUNDO E VOCÊ NÃO SABE O QUE É.”418. 

Obviamente, esta afirmação faz referência a dificuldade em organizar tal mundo através 

deste fragmento, mas, também, este não saber o que acontece no mundo demarca o próprio 

lugar de José na narrativa. Como demarcado no início do romance, ele “come, dorme, mija, 

anda, ri, chora, se diverte, se entristece, trepa, enxerga bem dos dois olhos, tem dor de cabeça 

de vez em quando, mas toma melhoral [...]”419. José, rapaz que não é nada mais do que 70 

quilogramas de carne, num planeta que pesa 6.000.000.000.000.000.000.000 de toneladas, 

uma existência insignificante420. É nesta insignificância, somado à todas possibilidades 

frustradas de movimento para além do fragmento ou além dos autoritarismos que realça as 

impossibilidades de realização do anti-herói. 

Como se pode perceber, a exigência do agir, independente do que venha a seguir, 

acompanha a passividade de José. Um homem comum, trabalhador pobre que se casa e 

ingressa na luta armada, mas não tem ou se percebe não tendo controle algum, além de sua 

habilidade para roubar e a relativização das vidas tiradas. Uma narrativa de um amanhã, sem 

datação demarcada, com espaços fragmentados, em um mundo essencialmente autoritário: 

José inicia o romance como matador de ratos de um cinema, e termina em algum lugar não 

nomeado. A personagem está jogada nesta temporalidade de um amanhã, e um hoje, 

indeterminado, sua indiferença é, também, a indiferença do tempo, “Quem está certo, estará 

errado, quem está errado, estará certo, quem depois – estiver errado hoje-certo-incerto e quem 

estiver certo-errado, depois certo ou errado. E a placa mais quente, a bola de fogo. A terra 

 
416 SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance?: uma ideologia estética e sua história: o naturalismo. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Achiamé, 1984. PP. 189-190. 
417 Ver entrevista de Ignácio de Loyola Brandão para revista Cult, edição 245. 
418BRANDÃO, Ignácio de Loyola.Zero. 9. ed. São Paulo: Global 1984.p. 46. 
419Id. 6. pp. 11. 
420Ibd. 6. p. 11. 
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fechada dentro e a bola disparada.”421 É exatamente neste nível de deslocamento pessoal, no 

qual se insere José, que destacamos a figura do estrangeiro, do desterrado. 

Já no conto Feliz Ano Novo422, a questão da violência e o tom satírico, própria da 

ambiência do conto, é o que iremos destacar. Luiz Costa Lima afirma sobre os contos de 

Rubem Fonseca,  

 

À poética que pratica chamaria de poética da ampliação. Ampliação dos 

próprios clichês, do estereotipado das ambições e dos recursos 

compensatórios, todos eles condensados na ampliação da linguagem 

banalizada. Ou seja, não se sai do banal através de algum dos modos 

literários valorizados na modernidade, mas, ao contrário, pela própria 

ampliação do lixo verbal contra que tem reagido a poética da modernidade, 

procurando purifica-lo. Nada aqui há de purificação, mas de fermentação do 

próprio lixo.423 

 

 

A questão central da abordagem que fazemos do conto perpassa a banalidade da 

violência representada no conto e o desafio que a narrativa colo à quem lê, um desafio 

moral424. No conto há três ladrões, um apartamento decadente, e a caracterização das 

mulheres brancas, enunciando de diversas maneiras um abismo entre dois universos presentes 

na mesma sociedade. De um lado quem narra o conto diz que viu na televisão que “as lojas 

bacanas estavam vendendo roupas ricas para as madames vestirem no réveillon. Vi também 

que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque.”425, de outro 

lado ele afirma a Pereba, outro ladrão, que iria “ter que esperar o dia raiar para apanhar 

 
421Ibd. 6. p. 284. 
422 FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. 2. ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
423 LIMA, Luiz Costa. O cão pop e a alegoria cobradora. IN.: Dispersa demanda: ensaios sobre literatura e 

teoria. – Rio de Janeiro: F. Alves, 1981. 
424Partimos da reflexão de Northrop Frye, na Anatomia da Crítica: “A principal distinção entre ironia e sátira é 

que a sátira é a ironia militante: suas normas morais são relativamente claras, e aceita critérios de acordo com os 

quais são medidos o grotesco e o absurdo. [...] A sátira requer pelo menos uma fantasia mínima, um conteúdo 

que o leitor reconhece como grotesco e pelo menos um padrão moral implícito, sendo o último essencial, numa 

atitude combativa para a experiência. Alguns fenômenos, como as devastações da doença, podem ser chamadas 

de grotesco, mas divertir-se com eles não seria uma sátira eficaz. O satirista tem que selecionar suas 

absurdidades, e o ato de seleção é um ato moral. ”.p. 219-220 Mais a frente, “O satirista não pode explorar todas 

as possibilidades de sua forma sem ver o que acontece sem duvidar dessas presunções. Aí está por que impõe tão 

amiúde a vida comum uma substituição de perspectiva, lógica e coerente consigo mesma. Mostrar-nos-á de 

súbito a sociedade, num telescópio, como dignos pigmeus a fazer pose, ou um microscópio, como gigantes 

horríveis e fedorentos, ou transformará o herói num asno e mostrar-nos-á que parece com a humanidade, do 

ponto de vista de um asno. Esse tipo de fantasia derruba associações costumeiras, reduz a experiência sensível a 

uma de muitas categorias possíveis e exibe a base tentativa, alsob, de todo o nosso pensamento.” p. 230. FRYE, 

Northrop. Anatomia da crítica. São Paulo: Cultrix 1989.  
425Id. 10. p. 13. 
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cachaça, galinha morta e farofa dos macumbeiros.”426. Aqui se faz presente o humor 

característico das sátiras, o grotesco e o abismo entre duas realidades socioeconômicas.  

O elemento grotesco se apresenta em vários momentos do conto. No flagrante de 

Zequinha ao chegar ao apartamento e ver Pereba se masturbando, à espera na noite de ano 

novo para comer macumba no outro dia, e a própria linguagem utilizada pelos três assaltantes: 

“branquela”, “dando”, “flozô”, entre outros. A absurdidade se constitui a partir da violência e 

produz momentos mais violentos. Umas das vítimas do assalto, Maurício, disse para que os 

assaltantes não se irritassem e comessem à vontade e que poderiam levar o que quisessem. 

“Filha da puta.”, pensou o narrador, “As bebidas, as comidas, as jóias, o dinheiro, tudo aquilo 

para eles era migalha. Tinham muito mais no banco. Para eles, nós não passávamos de três 

moscas no açucareiro.”427. A sátira ganha seu humor nas escolhas dos adjetivos dados às 

vítimas do assalto, na mudança de perspectiva, aqueles que veem as branquelas e as próprias 

branquelas, e os elementos que intensificam, ou fragilizam, determinada visão sobre o mundo, 

do próprio lugar que o narrador afirma estar.  

Em meio a violência, o humor não pode ser extremamente gratuito em sua presença na 

narrativa. Por exemplo quando a personagem Maurício serviu de resposta para uma dúvida 

que os três ladrões tinham: um tiro de carabina calibre doze pode grudar alguém na parede? 

Não. Maurício não grudou na parede. Mas Zequinha disse que “Tem que ser na madeira, 

numa porta.”. Eles chamaram outro rapaz, desta vez um mais franzino, que ao levar o tiro, 

“Bateu com estrondo na porta e ficou ali grudado. Foi pouco tempo, mas o corpo do cara 

ficou preso pelo chumbo grosso na parede.”428. Chegando ao apartamento o narrador esperou 

o retorno de Pereba, que fora largar o carro em alguma rua deserta, encheu todos os copos e 

desejou, “que no próximo ano seja melhor. Feliz ano novo.”429. 

Aqui, trata-se do efeito. Julio Cortázar escreve que o conto sempre vence por konck-out, 

ao contrário do romance que venceria por pontos43054. Se o conto de Rubem Fonseca venceu 

ou não, fato é que logo após seu lançamento, em 1975, o livro fora censurado, sendo 

 
426Ibd. 10. p. 13. 
427 FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. 2. ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 19. 
428Id. 15. p. 19. 
429Ibd. 15. p. 21. 
430 “Numa fotografia ou num conto de grande qualidade se procede inversamente [ao romance], isto é, o 

fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que sejam 

significativos, que não só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no espectador ou no leitor 

como uma espécie de abertura, de ferimento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que 

vai muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no conto. [...] o romance ganha sempre por 

pontos, enquanto que o conto deve ganhar por knock-out.” CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio/ 

JulioCortázar ; [tradução Davi Arriguci Jr. E João Alexandre Barbosa ; organização Haroldo de Campos e Davi 

Arriguci Jr.]. – São Paulo: Perspectivas, 2006. – (Debates; 104 / dirigida por J. Guinsburg)   
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republicado, dez anos após o lançamento, em 1985 (ainda cinco anos após a autorização do 

governo). Como afirma Frye, as escolhas do satirista são escolhas morais, e tem que fazer o 

mínimo do sentido para quem lê. Uma das potencialidades deste conto reside em que nos 

momentos de anuncio de absurdos, de violência moralizante, a narrativa de Feliz Ano Novo 

coloca o leitor em uma situação delicada, pois ao mesmo tempo que quem lê e ri da situação 

inicial dos ladrões, eles se tornam uma espécie de cúmplices, os únicos a saber da violência, e 

de seu valor, que virá na sequência, além de terem que conviver, em silêncio, com o sucesso 

da ação dos bandidos. Além de, como afirma Costa Lima,  

 

Nada orienta o leitor a como interpretar a narrativa. A tendência comum 

seria de arredondá-la, seja pela lamentação dos efeitos de violência, seja pela 

denúncia da sociedade que se nutre da tremenda desigualdade entre os 

festejantes e os assaltantes. Qualquer solução desse tipo fecharia a narrativa, 

deixaria o leitor em condições de degustar sua honesta catarse e de 

comprovar sua boa consciência. Ante a falta, ao leitor retorna a alternativa: 

considera o livro digno de lixo – atitude oficializada pela censura brasileira 

que proibiu sua circulação – ou é obrigado a repensar o significado de sua 

linguagem automatizada.431 

 

 

Com isso, podemos apontar o que esses realces destacados nestas produções apontam 

para a constituição de uma atmosfera melancólica e, posteriormente, enquanto ponto de 

inflexão com relação a leitura da crítica e, também, como podemos apontar para certa 

dimensão da temporalidade dos anos 1970. O que poderíamos, então, apontar enquanto uma 

atmosfera (stimmung) melancólica? De início, tem-se que destacar o que entendemos 

enquanto melancolia para este trabalho.  A partir das considerações de Jean Starobinski, 

consideramos que “melancolia deve ser compreendida, em sua essência, como uma 

modificação que intervém na estrutura da objetividade temporal. Incapaz de efetuar o ato 

“protensivo” que o liga a um futuro, o melancólico vê desmoronar o próprio fundamento de 

seu presente.”432. 

Esta modificação na estrutura da objetividade temporal e o desmoronamento do 

fundamento do presente apontam, como o próprio autor suíço aponta, para uma percepção 

radical da morte em vida, em que a finitude passa a existir enquanto fundamento do próprio 

 
431LIMA, Luiz Costa. O cão pop e a alegoria cobradora. IN.: Dispersa demanda: ensaios sobre literatura e teoria. 

– Rio de Janeiro: F. Alves, 1981. p. 150-151. 
432STAROBINSKI, Jean. A tinta da melancolia: Uma história cultural da tristeza - 1ª ed. - São Paulo: 

Companhia das Letras, 2016.  p. 493. Grifos meus. 
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espaço/tempo e dos objetos que os preenche433. Tais dimensões são mobilizadas nestas 

narrativas através do desafio colocado ao leitor por quem narra Feliz Ano Novo, 

desestabilizando a orientação e quebrando a expectativas de resolução do que se narra e 

desorganizando dada ordem de mundo; em Zero a própria impossibilidade mobilização de 

energia e de deslocamento no mundo, de antemão e insuperavelmente fragmentado, somado a 

inevitabilidade dos autoritarismos, constituem o mundo de José Rodrigues, seja enquanto 

caçador de ratos no cinema, seja ao encontrar o amor ou enquanto militante da resistência 

armada.  

Apontamos, neste sentido, para dois elementos constitutivos do estado melancólico, a 

situação de desterro e uma espécie de marasmo no agir. O que estamos tentando pensar com 

estas metáforas é, no caso do desterro, uma sensação de estranhamento, de estrangeiridade434, 

com relação ao espaço em que se existe (como em Zero, através do fragmento), e, no caso do 

marasmo, uma sensação de impossibilidade de agir no tempo, devido à sua inevitabilidade, o 

que abre espaço para considerações pessimistas sobre o mundo e para um agir indiferente (o 

desafio moral que Feliz Ano Novo nos lança). Estes elementos estão ligados, de modo geral, à 

própria constituição da modernidade, à aceleração do tempo e as perspectivas de um 

progressivo desenvolvimento, com os quais os sujeitos têm de conviver. Logo, estes 

paradigmas modernos conviviam, considerando-se a década de 70, com um reforço autoritário 

e de censura. 

 

Crítica – Fracasso, frustração e possibilidade 

Neste ponto, abordaremos algumas leituras de críticos e críticas literárias sobre a 

literatura da década de 1970, apontando, de um lado, as expectativas que envolveram suas 

leituras e um certo tom de fracasso nas impressões sobre estas produções – que vão além das 

que abordamos e tematizam a estética realista e naturalista. Esta possibilidade de abordagem 

se deu no âmbito da própria discussão da constituição destas narrativas, hora apontando para 

elementos próprios às narrativas hora os articulando com o contexto repressivo da década de 

1970.  

No primeiro momento, partindo-se de linhas gerais, as discussões sobre a literatura dos 

anos 1970 tematizam, de um lado, o esforço mimético da representação e, de outro, seu tom 

 
433 “Acrescentemos que se trata de um espaço-tempo: o abismo é também o lapso infinito que se abre entre a 

vida mortalmente atingida e a morte definitiva; é o intervalo entre o que anuncia à vida a sua condenação e 

verdadeira morte. O intervalo se alarga na dimensão de uma eternidade.”.Id. 20. p. 342. 
434 KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos / Julia Kristeva; tradução Maria Carlota Carvalho Gomes. 

– Rio de Janeiro: Rocco. 1994. 
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de denúncia, informação e protesto. Mais do que realçar estas dimensões das narrativas, neste 

momento temos o interesse em compreender a recepção destas obras e a centralidade da 

realização deste “projeto”435 neonaturalista. Esta maneira de ler o conteúdo narrado nas obras 

é descrita em obras de Flora Sussekind, valendo destacar suas colocações. A leitura de 

Sussekind, em Tal Brasil, Qual Romance?436, é revestida pela perspectiva dos retornos da 

ideologia naturalista, sendo que, independente do momento de seu retorno, ou de suas 

intensificações e diferenciações das perspectiva da qual parte, estes movimentos cumpririam 

“a delicada função de restaurar, por meios terapêuticos, econômicos ou jornalísticos, fraturas 

e divisões especialmente flagrantes na sociedade brasileira”437. 

Neste primeiro ponto gostaríamos de apontar, rapidamente, as necessidades, digamos 

assim, e urgências que algumas produções literárias da década de 70 almejavam enquanto 

mimese do real. Gostaríamos de, acompanhado o argumento de Süssekind438, descentralizar o 

papel da censura enquanto motivador principal, e mesmo enquanto “personagem” principal, 

para as “denúncias”, ou mesmo o anúncio daquilo que não poderia ser publicado. Com isso, 

de um lado, se fragiliza o argumento da insistência em escamotear o caráter ficcional nesta 

representação do real e, de outro, amplia-se a possibilidade de abordagem de diferentes 

dimensões estéticas das obras, com isso, mais do que umband-aid439, se realça feridas. 

A questão que quero chamar a atenção é que, na ansiedade em se encontrar um acordo 

entre a articulação da narrativa e o real que se deseja representar, a crítica, do meu ponto de 

vista, parece buscar alguma narrativa que alcance tal objetivo de forma coerente, ou melhor, 

em acordo com determinado projeto político. Esta própria ânsia, além da impossibilidade de 

uma representação objetiva do real, parece nos indicar uma busca, através da análise crítica, 

de compreensão do mundo narrado pelos autores e autoras. Não quero dizer que se cria uma 

exigência além das possibilidades miméticas inerentes à linguagem, mas que a necessidade de 

compreensão e representação do mundo (leia-seBrasil) em tal contexto é algo desejado pelos 

integrantes dos debates, algo que transcenderia a dimensão da análise das obras. 

 
435 Não entendemos estas produções como um projeto, no sentido de que elas trabalhariam em um mesmo 

objetivo. Mas, os temas e as maneiras pelas quais o teor naturalista destas narrativas são tratadas pela crítica nos 

fez escolher a palavra “projeto”, que aqui pode apontar para dois sentidos: a confirmação ou o questionamento 

de determinada perspectiva sobre as obras. 
436 SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance?: uma ideologia estética e sua história: o naturalismo. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.  
437 Id. 24. PP. 173. 
438 SUSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. 2. ed. Belo Horizonte (MG): 

UFMG 2004. 
439Ibd. 2004. 173. 
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A percepção da necessidade e da impossibilidade de representação deste real é 

demonstrada, além do caráter informativo (estética jornalística) das narrativas, nesta 

ansiedade dos críticos. Neste sentido, todos os sujeitos que estão envolvidos nas tensões 

políticas, sociais e existenciais da década de 1970, todos parecem estar no mesmo barco. 

Digo, a tentativa de estabilização da temporalidade pós-64, e sua intensificação com o AI nº 5, 

não estaria disponível nem na esfera da produção literária, tão pouco para a crítica. A 

centralidade desta frustração, tanto de uma representação de um real, em caráter de denúncia 

ou de um violentar quem lê, ou de uma crítica que quer afirmar o escamotear do real ou o 

fracasso em representar o real, indica uma intensificação de uma tonalidade melancólica, em 

seu desacordo temporal, diante destas impossibilidades. 

Neste sentido, tentemos montar um quadro geral a partir de determinado debate. O que 

verticaliza o debate entre os autores que abordaremos é o realismo que envolve estas 

narrativas, ao mesmo tempo que a eficiência e como se alcança, ou não, o que se tenta 

representar. Este ponto se diferencia na abordagem da crítica, por exemplo nos textos de 

Antônio Candido440 e Malcom Silverman441. Nestes autores, assim como em Süssekind, de 

Literatura e Vida Literária e Luiz Costa Lima, a crítica muda de tom. O que se torna central 

são as transformações estéticas, comparado ao que se pode considerar “clássico” na literatura 

brasileira mais radicalmente mimética (o que não nos parece ser a preocupação de Arrigucci 

Jr.), e como estas transformações se relacionam com, em geral, a modernidade da segunda 

metade do XX, e com o contexto político e social do Brasil na década de 1970442. 

Esta leitura acompanha as colocações sobre o caráter de denúncia e protesto 

característico de certa literatura dos anos 1970, mas há, na constituição da tese de Sussekind, 

 
440 CÂNDIDO, Antônio. Dialética da malandragem. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, nº 8 (1970). 

Disponível em http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/69638; ______. A nova narrativa. IN.: A educação 

pela noite & outros ensaios. São Paulo: Editora Ática, 1989; ______. Crítica e sociologia. IN.: Literatura e 

sociedade. 9º ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 
441SILVERMAN, Malcolm. Moderna ficção brasileira: ensaios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira Brasília: 

INL 1978; ______. Moderna sátira brasileira. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987; ______. Protesto e o novo 

romance brasileiro. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 2000. 
442“Se a respeito dos escritores dos anos 50 falei na dificuldade em optar, no fim da apreciação “disjuntiva”, com 

relação aos que avultam no decênio de 70 pode-se falar em verdadeira, legitimação da pluralidade. Não se trata 

mais da coexistência pacífica das diversas modalidades de romance e conto, mas do desdobramento destes 

gêneros, que na verdade deixam de ser gêneros, incorporando técnicas e linguagens nunca dantes imaginadas 

dentro de suas fronteiras. Resultam textos indefiníveis: romances que mais parecem reportagens; contos que não 

se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade e 

técnica de romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de recortes, documentos, 

lembranças, reflexões de toda a sorte. A ficção recebe na carne mais sensível o impacto do boom jornalístico 

moderno, do espantoso incremento de revistas e pequenos semanários, da propaganda, da televisão, das 

vanguardas poéticas que atuam desde o fim dos anos 50, sobretudo o concretismo, storm-center que abalou 

hábitos mentais, inclusive porque se apoiou em reflexão teórica exigente. [...] E o envolvimento agressivo parece 

uma das chaves para se entender a nossa ficção presente.” CÂNDIDO, Antônio. A nova narrativa. IN.: A 

educação pela noite & outros ensaios. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 209-210. 
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um elemento central para este artigo, o escamotear da dimensão ficcional destas produções. 

Neste ponto apontamos uma outra possibilidade de abordagem443, tendo em vista as 

atmosferas (stimmungen), que realçam outras dimensões que demarcam um outro modo de 

relacionamento, mas que não necessariamente se contrapõe a tese de Flora Sussekind. As 

colocações da autora apontam para a alegoria, tendo em vista a centralidade das perspectivas 

realistas destas narrativas, como ferramenta marcante para a movimento de transcendência 

das tensões que a censura impunha444. 

A alegoria, neste sentido, é tão marcante quanto problemática para a literatura de 70. 

Arrigucci Jr. aponta sobre Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, ao mesmo tempo que elenca 

algumas características dos romances-reportagem,  

 

É um romance apoiado na mediação da reportagem, e é um romance 

alegórico, que través de um fato específico tende a aludir a uma situação 

mais geral – o quadro geral da violência – por meio de um segmento social. 

Ele escolhe um determinado caso típico, ou que para ele aparentemente é 

típico, dentro da situação da realidade brasileira, e tenta aludir com isso a 

uma totalidade de coisas que não é aquele fato específico. Então, é um 

romance alegórico, baseado na reportagem. ”445 

 

 

O motivo pelo qual se fez a opção por uma citação demasiadamente extensa, é pelo 

próprio conteúdo da fala de Arrigucci Jr. que, ao menos no debate registrado na obra e em boa 

parte de Tal Brasil, Qual Romance?, demarca características da literatura de 1970. O que se 

quer realçar, através destas definições do que constituiria esteticamente a produção literária 

dos anos setenta é uma tensão mais ampla e menos definitiva, como relatado pela crítica 

abordada, tendo em vista uma flexibilidade da perspectiva estética. Com isso, essa 

singularidade alegórica, própria da estética jornalística, é criticada por não alcançar uma 

generalidade da experiência dos anos 1970.  

O que queremos apontar, através da leitura em busca das atmosferas, é que o caráter 

fragmentário e a violência contra quem lê, que envolve mais as formas e os ritmos446 do que 

 
443 “O primeiro passo (que apesar de óbvio deve ser assinalado) é ter consciência da relação arbitrária e 

deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-la 

rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de poiese.”. CÃNDIDO, Antônio. Crítica e sociologia. IN.: 

Literatura e sociedade. 9º ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. p. 22. 
444 Há de se realçar que a censura enquanto catalizador destas produções fora relativizado pela própria autora em 

Literatura e vida literária. 
445 ARRIGUCCI JUNIOR, Davi. Outros achados e perdidos. São Paulo: Companhia das Letras 1999. PP. 78. 
446 Como pode ser visto na violência presente em Em câmera lenta, de Renato Tapajós, em que a descrição da 

tortura sofrida por Marta, sendo descrito como uma informação (estética jornalística), parece causar um efeito de 

catarse, tão presente nos modos como o jornalismo descreve grandes absurdos e violências ao mesmo tempo que 

demarca a distância e não violenta quem a lê. O desafio, com isso, como em Feliz Ano Novo, é que esta catarse, 
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os absurdos narrados. Ou mesmo, esta atmosfera melancólica, que parece se intensificar nas 

expectativas da crítica, realça ainda mais o que Antônio chama de “realismo feroz”447 e, com 

isso, mais do que a denúncia sobre a violência estrutural, o que se impõe é um desafio aos 

leitores de (re)avaliar o seu próprio lugar diante destas agressividade. Assim, considerando 

enquanto tons desta atmosfera, a denúncia, violentamente, migra da narração para a própria 

existência de quem lê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ou mesmo esta indiferença diante da informação, violenta quem lê em seu lugar de classe média cooptada. 

TAPAJÓS, Renato. Em câmera lenta: romance. São Paulo, Alfa-Omega. 1977. 
447 “Estas tendências podem ser ligadas às condições do momento histórico e ao efeito das vanguardas artísticas, 

que por motivos diferentes favoreceram um movimento duplo de negação e superação. [...] É possível enquadrar 

nesta ordem de ideias o que denominei “realismo feroz”, se lembrarmos que além disso ele corresponde à era de 

violência urbana em todos os níveis do comportamento. Guerrilha, criminalidade solta, superpopulação, 

migração para as cidades, quebra do ritmo estabelecido de vida, marginalidade econômica e social – tudo abala a 

consciência do escritor e cria novas necessidades no leitor, em ritmo acelerado. Um teste interessante é a 

evolução da censura, que em vinte anos foi obrigada a se abrir cada vez mais à descrição crua da vida sexual, ao 

palavrão, à crueldade, à obscenidade – no cinema, no teatro, no livro, no jornal -, apesar do arrocho do regime 

militar.”. (Grifos meus) Id. 30. p. 212. 
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Ordem e forma: o uso do gênero policial em Jorge Luis Borges 

  

Matheus Aguiar Duccini Ultra448 

 

Resumo: Frequentemente considerado como uma literatura menor, o gênero policial manteve 

uma posição subalterna em meio ao cânone ocidental, mas Jorge Luis Borges tratou de 

elaborar uma defesa de seus princípios e modelos. O presente trabalho pretende analisar tal 

argumentação de Borges, que entendeu a narrativa policial como detentora de um ideal de 

forma e ordem narrativa, em contraste com a literatura romanesca dominante do século XX. 

 

Palavras-chaves: Jorge Luis Borges; narrativa; gênero policial; romance; ordem e forma. 

 

Ao longo da década de 30 e 40, o gênero teve grande importância para Borges. Prova 

disso não é apenas a redação de contos como La muerte y la brújula ou Abenjacán, el Bojarí, 

muerto en su laberinto, ou mesmo a grande série de policiais escritas em parceria com Bioy 

Casares. Antes de experimentar a redação desses contos, Borges já era um leitor voraz do 

gênero. Como prova de tal qualificação, temos nada mais nada menos que as 25 resenhas que 

ele publicou em El Hogar entre maio de 1936 e maio de 1939. Em 1943 também seria 

publicada a primeira antologia Los mejores cuentos policiales, preparada por ele e Bioy e que 

foi importante para a divulgação do gênero na Argentina. 

A leitura que Borges fez dos autores e dos contos policiais, como podemos perceber 

por meio de suas resenhas, são sempre pautadas na identificação de “certas leis do gênero”.449 

Nelas, Borges evidencia a relação que lhe parecia mais instigante na narrativa policial: a 

atenção ao leitor, seu caráter analítico e a manutenção da unidade narrativa.450 

 As leis, de modo resumido, são seis: (1) limite de personagens; (2) declaração de todos 

termos do problema; (3) economia dos meios para a resolução do problema; (4) primazia do 

como sobre o quem; (5) pudor com o uso das mortes; (6) necessidade de maravilhamento na 

 
448 Mestrando em História no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 
449 PIMENTEL PINTO, Julio. A pista e a razão: uma história fragmentária da narrativa policial. Editora e-

galáxia, 2019, Edição Kindle, Posição 1399. 
450 A exposição dessas leis aparece nos textos Leyes de la narración policial, originalmente publicada em abril 

de 1933, em Hoy Argentina (1-2) e em Los laberintos policiales y Chesterton, que saiu em julho de 1935, em Sur 

10. Ademais, Pimentel Pinto, na obra já referida acima, fez uma tradução de seus momentos centrais, além de 

uma análise cuidadosa de suas implicações. Uma exposição “resumida” dessas mesmas leis também pode ser 

encontrada na resenha que Borges fez de Half-Way House, de Ellery Queen, publicada no dia 30 de outubro de 

1936 em El Hogar (BORGES, Jorge Luis. Textos Cautivos. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 148). 
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solução. As regras 2, 3 e 6 se referem de modo direto à estrutura clássica baseada em início, 

meio e fim; as 1, 4 e 5 são regras higiênicas, que visam a separar o gênero puro, de caráter 

“intelectual”, dos romances apenas baseados em investigações e perseguições policiais. Para 

Borges, a narrativa policial é de cunho totalmente fictício: “um crime é descoberto por um 

raciocinador abstrato e não por delações, por descuido dos criminosos”451, como geralmente 

ocorre na vida real. Nesse gênero policial intelectual, baseado na análise cuidadosa do caso e 

comparada por Borges a um “xadrez governado por leis inevitáveis”452, um número excessivo 

de personagens apenas embola a trama, pois o gênero não é centrado em seus conflitos e 

relações: recomenda-se então um limite de personagens; como a caracterização das 

personagens é totalmente desimportante diante da apresentação, investigação e solução do 

crime, recomenda-se a primazia do como sobre o quem; os pormenores dos assassinatos 

também são irrelevantes para o gênio abstrato do detetive, que jamais tem necessidade de ir 

até a cena do crime - como a descrição de tais brutalidades é inútil, recomenda-se o pudor 

com o uso da morte.  

Tais medidas profiláticas separam o bom texto policial do ruim. O modelo que Borges 

mira é o desenhado por Edgar Allan Poe e seu detetive Auguste Dupin, um ser de puro 

raciocínio que soluciona os casos à distância, apenas por meio da sua invencível intuição, 

enquanto a força policial inutilmente revira a cena do crime com a ajuda de lupas e 

microscópios. Tal distinção entre um gênero policial intelectual, baseado na análise e na 

solução de enigmas, e os romances realistas, obras simplesmente baseadas nas investigações 

de crimes, é similar a que aparece no estudo de Krakauer sobre a narrativa policial. Segundo 

Olivier Agard, Kracauer “distingue cuidadosamente a Detektivroman, que faz intervir o 

intelecto do detetive como uma conduta lúdica e gratuita, da Kriminalroman que documenta 

um crime de maneira realista”.453 

 Desse modo, para ser devidamente compreendida, reflexão que Borges faz do gênero 

policial deve ser inserida em uma discussão crítica que o autor fez com a prosa romanesca. 

Para o argentino, um firme opositor dos romances realistas e psicológicos, focados no 

desenvolvimento do caráter dos personagens, a principal característica formal desses livros 

era justamente a ausência de unidade narrativa: pareciam-lhes catálogos de informações e 

acontecimentos ou, ainda, um punhado de ilustrações dispersas e fragmentárias da psicologia 

da personagem, sem nenhuma articulação narrativa efetiva. Em relação à Balzac e Zola, 

 
451 BORGES, Jorge Luis. Borges oral. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 77.  
452 BORGES, Jorge Luis. Textos Cautivos. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 245. 
453MENDIOLA, Alfonso. La novela policial de Siegfried Kracauer como crítica de la razón científica. Historia 

y Grafía, núm. 36, 2011, p. 23. 
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Borges os acusou de serem apenas enciclopédias estatísticas e etnográficas;454 dos romances 

russos (principalmente Dostoievski, creio eu), ele afirmou que o resultado de sua grande 

liberdade de composição é apenas uma plena desordem;455 sobre Proust, Borges declarou que 

sua prosa era inaceitável enquanto invenção, que a ela apenas nos resignamos como ao 

“insípido e ocioso de cada dia”.456  

 Não quero ser exaustivo em tal demonstração. A implicância com livros extensos, 

explicitamente os romances, é bastante conhecida entre os leitores de Borges. Bioy Casares, 

em uma reedição da Antologia da literatura fantástica organizada por ele, Borges e Silvina 

Ocampo, escreve que o grupo, na ocasião da publicação original (1940), sentia uma espécie 

de “ardor sectário” contra o romance, o que lhes impelia a uma postura agressiva para com 

tais livros. Ainda segundo Bioy, eles acreditavam que os romances sofriam de uma “grave 

fraqueza na trama”:  

Os autores tinham esquecido o que poderíamos chamar de propósito 

primordial da profissão: contar histórias. Desse esquecimento surgiam 

monstros, romances cujo plano secreto consistia num minucioso registro de 

tipos, lendas, objetos representativos de qualquer folclore, ou simplesmente 

no assalto ao dicionário de sinônimos, quando não do Rebusco de voces 

castizas do padre Mir. Por exigirmos adversários menos ridículos, 

investimos contra os romances psicológicos, aos quais imputávamos falta de 

rigor construtivo: neles, alegávamos, o argumento limita-se a uma soma de 

episódios, equiparáveis a adjetivos ou ilustrações, que servem para definir os 

personagens; a invenção de tais episódios não reconhece normas além dos 

caprichos do romancista, posto que, psicologicamente, tudo é impossível e 

mesmo verossímil. Como panaceia, recomendávamos o conto fantástico.457 

 

Posto sob essa luz, torna-se evidente não só a importância do conto fantástico, mas também a 

do gênero policial, que três anos depois também ganharia uma antologia organizada por Bioy 

e Borges. Em seu prefácio, dessa vez assinado pelos dois, podemos ler que o policial exige 

“uma história coerente, o que quer dizer um princípio, um meio e um fim”:  

 

Nosso século pende a romântica veneração da desordem, do elemental e do 

caótico. Sem o saber e sem o perceber, não poucos narradores desses gêneros 

[o policial e o fantástico] mantiveram vivo um ideal de ordem, uma 

disciplina de índole clássica. Ainda que seja apenas por essa razão, eles 

exigem a nossa gratidão.458 

 
454 BORGES, Jorge Luis. Discusión. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 204. 
455 BORGES, Jorge Luis. “Prólogo de prólogos”. In: Miscelánea. Barcelona: Debolsillo, 2013. Edição Kindle 

disponível em: <http://a.co/d/7tfQgIM>. 
456 “Prólogo de prólogos”. In: Miscelánea. Barcelona: Debolsillo, 2013. Edição Kindle disponível em: 

<http://a.co/d/7tfQgIM>. 
457 BORGES, Jorge Luis. CASARES, Bioy. OCAMPO, Silvina. Antologia da literatura fantástica. São Paulo: 

Cosac Naify, 2013, p. 18. 
458 BORGES, Jorge Luis. CASARES, Bioy. Los mejores cuentos policiales I.  
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Nessa citação retornamos três das seis leis do conto policial: declaração de todos termos do 

problema, economia dos meios para a resolução do problema e necessidade de 

maravilhamento na solução. São elas que garantem o “ideal de ordem” do policial, a sua 

estrita unidade baseada na relação entre início, meio e fim; declarados todos os problemas do 

enigma, é apenas com ele que a investigação pode ser desenvolvida, para assim resultar em 

uma solução surpreendente. Desse modo, início, meio e fim estão atados, em um sentido 

aristotélico de intriga narrativa, que implica em um enredo único e coeso capaz de dar 

unidade à multiplicidade dos acontecimentos. Assim, na narrativa policial tudo que é narrado 

é narrado em relação com o caso a ser elucidado no fim. Escreve Aristóteles sobre a tragédia 

que nela “os atos e a narrativa (roteiro) constituem o fim da tragédia, sendo o fim o mais 

importante de tudo. Sem ação não há tragédia, enquanto poderia haver se nela não houvesse 

caráter”.459 O mesmo Borges poderia dizer - e realmente o disse, embora com outras palavras 

- sobre o policial: sem personagens, sem o desenvolvimento de seus caráteres, o gênero ainda 

pode existir, desde que exista uma trama, um mistério, um bom argumento a ser traçado pelo 

escritor. Esse pensamento também está bem de acordo com a Filosofia da composição de Poe, 

que escreveu que “só tendo o epílogo constantemente em vista poderemos dar a um enredo 

seu aspecto indispensável de conseqüência, ou causalidade, fazendo com que os incidentes e, 

especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento de sua intenção”.460 

 Assim, o policial é um gênero cuja composição é regida por leis, por um ordenamento 

preciso. Seu contrário é justamente o romance, cuja forma é, em última instância, informe, 

pois, como Bioy escreveu, tem sua trama subordinada aos episódios da vida de uma 

personagem ou aos episódios capazes de ilustrar a sua psicologia, e não ao desenvolvimento 

de uma intriga ou situação. Por isso que o romance, pensado a partir desse princípio de 

composição irrestrito (ou pelo menos bastante livre), está em oposição ao gênero policial, cujo 

funcionamento é regrado.  

 Sabemos que o romance é um objeto de difícil definição, pois como Bakhtin sinaliza, 

ele se caracteriza por ser uma obra aberta. O romance não é simplesmente um gênero como os 

outro, pois ele “ parodia os outros gêneros [...], revela o convencionalismo de suas formas e 

da linguagem, elimina alguns gêneros, e integra outros a sua construção particular, 

 
459 ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Ed. Edipro, 2014, p. 50 
460 POE, Edgar Allan. Poemas e Ensaios. (Trad. Oscar Mendes e Milton Amado). São Paulo: Globo, 1999. 3. 
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reinterpretando-os e dando-lhes um outro tom”.461 Ainda o próprio Bakhtin argumenta que o 

romance é caracterizado por um heterodiscurso, uma diversidade de linguagens e uma 

dissonância individual:  

 

a estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos sociais, 

modos de falar de grupos, jargões profissionais, as linguagens dos gêneros, 

as linguagens das gerações e das faixas etárias, as linguagens das tendências 

e dos partidos, as linguagens das autoridades, as linguagens dos círculos e 

das modas passageiras, as linguagens dos dias sociopolíticos e até das horas 

[...]: através do heterodiscurso social e da dissonância individual, que medra 

no solo desse heterodiscurso, o romance orquestra todos os seus temas, todo 

o seu universo de objetos e sentidos que representa e exprime.462 

 

Não desejo me aprofundar no problema da classificação e composição do romance, mas 

apenas deixar claro que é a necessidade de se ater à representação do “heterodiscurso social” e 

da “dissonância individual” que torna o romance um gênero que Borges classificou como 

desordenado, pois sua elaboração não segue nenhuma regra de desenvolvimento específica: 

nele, os acontecimentos estão subordinado apenas à representação da identidade do herói e do 

mundo. Isso resulta em uma intriga bem mais frouxa, em que os acontecimentos não estão 

perfeitamente unificados segundo o princípio que Aristóteles defendeu em sua poética, em 

que se dá a imitação do início, desenvolvimento e conclusão de uma única situação.463. 

 Nessa perspectiva, posto ao lado da liberdade do romance, o gênero policial é 

demasiado petrificado e uniforme; sua estrutura é repetitiva, clichê e modelar. Não é a toa que 

ele foi tratado comumente como uma literatura menor, merecedora de pouca atenção da 

crítica séria. O próprio Krakauer, em seu já citado livro, estudou o policial nessa ótica, 

enquanto pertencente a uma cultura de massas: afirmou que sua estrutura formal era bastante 

precisa e que tal gênero era muito bem definido.464 Ao longo do século XIX e XX, a crítica 

consagrou certa defesa de produções livres e autônomas, não-subordinadas a nenhum modelo 

ou regra. Era essa originalidade impressionante, essa capacidade em traduzir a desordem da 

vida em forma, que caracterizava a obra do gênio. Rancère escreve que essa literatura afirma 

“a absoluta singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo critério pragmático dessa 

 
461 BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a Teoria do Romance. São Paulo: Hucitec Editora, 

2014. p. 399. 
462 BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: a estilística. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 29 - 30. 
463 A menos que essa situação seja a totalidade e multiplicidade da vida. 
464 KRACAUER, Siegfried. La novela policial: un tratado filosófico. Buenos Aires: Paidós, 2010. 
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singularidade. Funda, a uma só vez, a autonomia da arte e a identidade de suas formas corn as 

formas pelas quais a vida se forma a si mesma”.465 

A grande arte do século XX foi pensada enquanto produção totalmente singular, que 

rejeita qualquer modelo anterior em prol da perfeita realização das forças criativas do autor. 

Para Borges, no entanto, parecia mais fácil escrever essas “novelas sem argumento, ou de 

argumento infinitesimal, atrofiado”.466 Por isso ele fez a defesa daquilo que justamente 

parecia a fraqueza do gênero policial: o seu caráter extremamente genérico e modelar. Borges 

percebeu o caráter modelar da narrativa policial, mas foi justamente ali que ele enxergou sua 

maior força. Pois esses modelos e códigos já estabelecidos ofereceram a Borges a 

possibilidade de executar a sua literatura. Por isso, como leitor atento, ele se esforçou para 

entender os modos e mecanismos de funcionamento do gênero. Por exemplo: em uma resenha 

de The door between, de Ellery Queen, Borges identifica um “problema de interesse 

perdurável”: a do cadáver dentro de uma sala inacessível, em que “ninguém entrou e ninguém 

saiu”.467 Os leitores com boa memória sabem precisamente que essa é a situação que inaugura 

o gênero policial, em Os assassinatos da Rue Morgue. A solução de Poe talvez tenha sido um 

pouco deselegante: um gigantesco orangotango que adentrou pela inacessível janela e assim 

cometeu os assassínios. Para isso, foi necessário um animal, um ser irracional, e uma janela 

bastante alta por onde nenhum humano seria capaz de entrar. Borges afirma que tal conto foi 

escrito em 1841; em 1892, o inglês Israel Zangwill bolou uma solução mais engenhosa para o 

problema; depois, outros escritores como Gaston Lerouex, Eden Phillpotts, Gilbert Chesterton 

e Ellery Queen também propuseram esse mesmo caso do corpo em uma sala trancada, mas 

sempre com diferentes desenvolvimentos e soluções, algumas mais e outras menos 

engenhosas.  

 Tal estudo que Borges faz do gênero parece ser de caráter formalista, sempre atenta à 

construção de modos de operações textuais típicos. Tal classificação seria plenamente 

adequada se a sua análise não fosse atravessada por uma autêntica estética da recepção, em 

que o autor somente pode escrever sabendo que o destino de um texto é, obviamente, ser lido. 

Pois para Borges o que verdadeiramente caracteriza o gênero policial não é apenas um 

simples modelo de escrita, repleto de convenções, mas um autêntico procedimento de leitura. 

Para ele, mais do que inventar um gênero literário, Edgar Allan Poe inventou um gênero de 

leitor: um que é desconfiado, absolutamente suspeito, que procura em meio ao texto as pistas 

 
465 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: Editora 34, 2009, p. 34. 
466 BORGES, Jorge Luis. “Prólogos, con un prólogo de prólogos” In: Miscelánea. Barcelona: Debolsillo, 2013, 

edição Kindle, posição 280. 
467 BORGES, Jorge Luis. Textos cautivos. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 192. 
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e os rastros do enigma, que tenta se antecipar ao autor e encontrar a solução do caso antes de 

que o livro chegue ao final e se revele o desenlace.468  

Essa postura, que muitos de nós adotamos diante de um filme ou livro, pareceu a 

Borges uma invenção fascinante, pois as convenções textuais do gênero deveriam ser 

mobilizada para subverter as expectativas da leitura e produzir o desejado final maravilhoso: 

Borges propôs escrever contos que jogassem com as expectativas produzidas por  um gênero 

tão bem reconhecível, que se valessem das convenções e clichês para, ao fim e ao cabo, 

subvertê-las. O gênero torna-se então uma possibilidade de escrita e invenção. Dessa maneira, 

o relato policial reivindica não só característica de um um jogo de enigma, que mobiliza pistas 

e cifras que devem ser descobertas pelo detetive-leitor, mas também um jogo com os próprios 

clichês e convenções do gênero. O leitor policial no século XX, já educado pelos contos de 

Poe e romances de Conan Doyle, lê o texto à contrapelo: procura os artifícios da escrita, intui 

o lugar e os motivos do escritor, tenta entender e antecipar o itinerário textual por meio da sua 

própria experiência de leitura. O conto policial ideal é, portanto, uma categoria plenamente 

metalinguística, que compreende e reconhece os cânones do gênero, os seus modelos e 

artimanhas.  

Como afirma Cristina Parodi, em seus próprios policiais, Borges se serve das 

convenções formais do gênero, mas “introduzindo transformações e desvios do esquema 

original”.469 Se, como Borges propõe, o relato policial deve necessariamente surpreender e 

maravilhar em sua solução, o escritor então deve ser igualmente um leitor para poder jogar 

devidamente com as convenções do gênero, pois são essas convenções que comandam a 

expectativa do leitor diante do texto. 

O que Borges faz em La muerte y la brújula é justamente esse jogo com os 

procedimentos de leitura típicos do conto policial. Seu protagonista, o detetive Lönnrot, 

investiga um assassinato misterioso que parece mobilizar todo um ambiente cabalístico do 

judaísmo. O tetrarca da Galiléia, foi morto em seu quarto de hotel: com ele, haviam livros 

como Vindicación de la cábala, Examen de la filosofia, uma tradução literal do Sepher 

Yerizah, uma biografia de Baal Shem, uma monografia em alemão sobre o Tetragrámaton e 

outra sobre a nomenclatura divina do Pentateuco. O método de Lönnrot reproduz as 

necessidades típicas da narrativa policial: ele busca para o caso uma solução que não permite 

acasos, que não permite coincidências de nenhum tipo: tudo ali são pistas, o rabino, a 

 
468 BORGES, Jorge Luis. Borges oral. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 64. 
469 PARODI, Cristina. Borges y la subversión del modelo policial. Disponível em: 

<https://www.borges.pitt.edu/bsol/pdf/xtpolicial.pdf>. 
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repetição do número 4, os livros e símbolos judaicos; tudo é uma cifra, tudo guarda uma 

simetria oculta, mas perfeitamente ordenada, tal qual um bom conto policial deve ser.. Tanto é 

assim que Lönnrot, ao ouvir de Trevinarus que talvez o caso tivesse uma solução corriqueira e 

casual - o tetrarca da Galiléia, afinal, possuía as melhores safiras do mundo, e qualquer ladrão 

ordinário gostaria de roubá-las - responde, cheio de descaro, que tal solução “é possível, mas 

não interessante. Você replicará que a realidade não tem a menor obrigação de ser 

interessante. Eu replicarei que a realidade pode prescindir dessa obrigação, mas não as 

hipóteses”.470 Lönnrot é um autêntico detetive: sua investigação é uma paródia, cheia de 

humor e ironia, dos protagonistas de Poe e Chesterton, cujos textos, como Borges bem 

compreendeu, estão submetidos não só à clichês e personagens típicos, mas à leis oriundas de 

um imperativo de necessidade narrativa próprio do gênero. 

Lönnrot segue o rastro do assassino como se seguisse ao mesmo tempo um criminoso 

de contos policiais. O crime é uma obra de arte, ou melhor, uma obra de arte judaica, oriunda 

dos códigos e preceitos cabalísticos. Ciente disso, ele procura simetrias e cifras nos locais do 

crime, nunca como o investigador que examina impressões digitais ou as relações passionais 

que motivaram o assassinato, mas sim como o leitor que se debruça nas páginas de um conto 

policial, que procura as pistas e os rastros que esse criminoso/escrutir produziu para o crime. 

Seguindo sua intuição irrefutável, ele descobre o local do último dos quatro assassinatos, 

desvendando o crime, mas não o impedindo, pois dessa vez ele que era a vítima. O crime era 

apenas uma armadilha para o pobre Lönnrot. O bandido, Scharlach, um antigo rival do 

detetive, mais do que preparar um crime, escreveu um verdadeiro conto policial, só que na 

cidade, por meio de crimes efetivos. O rastro que o cérebro analítico de Lönnrot seguiu não 

eram de assassinatos estritamente “reais”, mas fictícios, fabricados, escritos com o intuito de 

mobilizar a insanidade do detetive e levá-lo em direção a uma armadilha. Dessa maneira, o 

conto se encerra revelando seu caráter paródico: mobilizou toda uma leitura própria de uma 

narrativa policial para, ao fim e ao cabo, descartá-la enquanto imprópria ao mundo real. E o 

nosso herói Lönnrot, claro, é assassinado. O bandido dobrou o detetive, e o escritor, talvez, 

também nos dobrou: anteviu bem as nossas expectativas para um texto policial e, no final, nos 

surpreendeu com uma solução inusitada. Claro, inusitada, mas ainda perfeitamente inscrita 

nas leis que o próprio Borges determinou para o gênero. Por exemplo, todos os elementos da 

solução já estão dadas de antemão, o número de personagens é mínimo e, é claro, o final é 

surpreendente e maravilhoso. Borges subverteu o gênero, mas ainda assim manteve-se dentro 

 
470 BORGES, Jorge Luis. Obras completas 1923 - 1972. Buenos Aires: Emecé Editores, 1984, p. 10. 
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dos princípios “clássicos” de ordem narrativa, com início, meio e fim causalmente articulados. 

Dessa maneira, o gênero policial tem uma dimensão dupla: a primeira é poética, no sentido de 

oferecer diretrizes e modelos para a composição literária; a segunda, não obstante, é a 

invenção, que permite ao autor, por meio da observação das regras do gênero, a produção do 

novo e do inaudito na literatura. 
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Ideia de Monarquia Portuguesa Pluricontinental: Perspectiva e 

Recriação de Semelhanças de Modelos Administrativos e Sociais 

Entre Reino e Ultramar 
 

Octávio Márcio da Silva Almeida471 

 

 

 

Resumo: O Império português com sua história evidencia a sociedade unida por amor ao rei, 

fé católica, mobilidade social e sentimento de pertença. Os dois últimos impulsionaram 

missionários para o reconhecimento das mercês. O Império português necessitou de recurso 

humano espontâneo e voluntário. Da necessidade da conectar todo império, várias pessoas 

fizeram de sua função a serviço da coroa sua “chance” pela mobilidade social. 

Palavras-chave: Monarquia Pluricontinental, Mobilidade Social, Fé Católica. 

 

Introdução 

Aqui no Brasil ainda é muito presente no imaginário popular uma noção ingênua do 

Império português resumido apenas em Portugal (metrópole) e América portuguesa 

(conquista); de acordo com Fragoso: “Ainda hoje, diversos pesquisadores partem para estudar 

a América Lusa profunda com concepções constituídas para o século XIX”.472 Priorizo o 

reconhecimento das relações cotidianas desse Império que envolveram a metrópole e 

conquistas da Ásia e África. Relações estas tão pouco discutidas em nosso país. 

Fragoso explora o conceito de “monarquia pluricontinental” associando a ideias 

debatidas de investigadores portugueses que convergem nessa linha de pesquisa. Entre outros 

conceitos em voga presente nesse revisionismo histórico das últimas décadas, consta: a crítica 

à “subordinação política impiedosa”,473crítica a ideia de colonialismo como fator de transição 

econômica do feudalismo para o capitalismo, a defesa do forte comércio interno de produtos 

agrícolas e defesa da comprovação das mobilidades sociais desde escravos, mestiços e nobres. 

Todos estes conceitos deste revisionismo são marcas históricas das conquistas do império 

(claro, com diferentes graus de manifestações), e também marcas da reprodução dos modelos 

políticos, sociais, militares, jurídicos, religiosos e econômicos (mais uma vez lembrando, com 

graus diferentes segundo o local e época) em várias partes do Império. 

 
471 Graduando em Licenciatura de História na Universidade Federal Fluminense – Campos dos Goytacazes. 
472 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de monarquia 

pluricontinental: notas de um ensaio. In: História (São Paulo), v. 3, n. 2, julho-dezembro 2012. p. 111. 
473 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de monarquia 

pluricontinental: notas de um ensaio. In: história (São Paulo), v. 3, n. 2, julho-dezembro 2012. p. 114. 
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As constantes negociações entre a coroa portuguesa e as elites locais promoviam 

acomodação e adequação de um crescente corpo de funcionários a serviço do rei. A demanda 

por uma conquista, manutenção desta, ou reconquista causava elevada expectativa pela ampla 

possibilidade da concessão de cargo público, recebimento de terras, isenção de impostos, e 

principalmente de obter as mercês junto com a sua renda de direito. 

Dessa forma, me debruço sobre o conceito de “monarquia pluricontinental” analisando a 

importância da manutenção das conquistas africanas ocidental e oriental, e como o esforço de 

um império fragmentado em partes longínquas conseguiu manter uma rede de solidariedade 

nesse contexto. 

 

Contexto 

Segundo Santos “esse império só era possível através da conexão das partes e dos 

homens.”474 Em 12 de Agosto de 1648, o jesuíta Antônio Vieira escreve carta ao marquês D. 

Vasco Luís da Gama.“(...) porque sem negros não há Pernambuco, e sem Angola não há 

negros.”475 Nesta carta percebe-se importância de três elementos do Império português: 

negros, Angola e Pernambuco. O século XVII, após a Restauração, necessitou-se de todos 

recursos disponíveis para consolidação portuguesa frente aos holandeses e espanhóis. Império 

procurava incentivar a valorização econômica dos seus recursos. Na carta direcionada ao 

marquês notamos uma imbricação desses elementos: negros, Angola e Pernambuco. Sobre a 

carta nota-se: 

 

No contexto em que foi escrita, a dependência de Pernambuco em relação a 

Angola era óbvia. Não à toa, os holandeses, primeiramente, tomaram as duas 

praças aos portugueses e, mais tarde, os moradores da América portuguesa 

as reconquistaram: primeiro Angola, depois Pernambuco. No entanto, não 

foi só nesse momento que houve dependência de todos os tipos - política, 

econômica, militar, entre outras - entre praças ultramarinas sob o domínio 

português.476 

 

Angola tinha ampla participação econômica para o império. A cidade de Luanda era a 

maior em importância política e estratégica para a relação entre a conquista angolana e as 

demais partes do Império. Seguidas de Luanda, outras cidades portuárias menores; e algumas 

 
474 SANTOS. Marília Nogueira dos. Do Oriente ao Atlântico: a Monarquia Pluricontinental portuguesa e o 

resgate de Mombaça, 1696-1698. In: GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. 
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475 SANTOS. Marília Nogueira dos. Do Oriente ao Atlântico: a Monarquia Pluricontinental portuguesa e o 

resgate de Mombaça, 1696-1698.  In: GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português 

Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011 p. 113. 
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cidades do interior (continental) completavam o circuito comercial mais maciço. Durante as 

invasões holandesas, a cidade de Massangano (interior) abrigou grande número de colonos 

que fugiram das áreas litorâneas, inclusive, muitos de Luanda. Àquela altura, as invasões 

holandesas causaram um grande impacto na estrutura econômica e política do Império. Nesse 

período as cidades do interior assumiram maior importância estratégica (Cambambe, 

Massangano). Salvador Correia de Sá lidera uma grande tropa em 1648, que sai da cidade do 

Rio de Janeiro para socorrer Luanda, e com isso garantir calmaria a todo litoral e cidades do 

interior. 

Oliveira trabalha sobre o registro de um português que dedicou sua vida ao seu serviço 

para o governo português na África, com sua ambição pela mobilidade social. Antônio 

Oliveira de Cadornega escreve, em finais do século XVII, “História Geraldas Guerras 

Angolanas”. Esse português nascido em Vila Viçosa, era de descendência judaica e temendo 

a Inquisição, preferiu estar disponível a serviço da coroa nas conquistas. Essa viagem de 

Cadornega pode ser analisada como expedição missionária, fuga religiosa ou uma simples 

aventura; mas também pode ser analisada como uma grande chance de mobilidade social: 

 

[...] lá assumiu a função de soldado raso, e seu irmão, a de alferes. Chegou a 

Luanda em 1639 e seguiu carreira militar até ocupar o posto de capitão em 

1649. Viveu na Vila de Massangano - próximo a Luanda -durante 28 anos, 

onde chegou a exercer o cargo de juiz ordinário em 1660. No fim desse ano, 

teria fundado a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da vila, assumindo 

a função de provedor da mesma. Após um período estabelecido em 

Massangano, em 1671 transferiu-se para Luanda, onde foi nomeado vereador 

da câmara várias vezes e onde teria dado início à escrita de seu texto 

principal, HistóriaGeraldas Guerras Angolanas.477 

 

Antônio Oliveira de Cadornega é um exemplo preciso dos resultados proporcionados 

pela mobilidade social, e na citação acima há uma relação muito próxima da fé católica, 

mesmo fora da Europa, o que não impossibilita essa aproximação: 

 

Segundo Nuno Monteiro, a nobreza que se formava no Ultramar era muito 

mais difusa do que aquela de Portugal. Existiria, então, um“ethos” 

nobiliárquico em todas as partes do reino, mas cada “ethos” tinha sua 

especificidade de acordo com a conjuntura política que estava envolvida.478 

 

Para a Instituição da Misericórdia em Massangano, em que Cadornega trabalhou 

bastante para sua conquista, foi necessário um trabalho intenso de reconhecimento da coroa 
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pelos serviços prestados por Massangano na época das invasões holandesas. Percebe-se 

sentimento caridade em forma cristã, e essa proximidade (absoluta ou relativa) angolana com 

a fé católica, na verdade, era manifestações de vontade de manutenção ou aspiração a 

mobilidade social dentro do império. Membros da câmara de Massangano (elite local) 

percorriam sua trajetória rumo à mobilidade e ao reconhecimento na forma de autorização 

para funcionamento da Casa de Misericórdia. A Misericórdia aqui parece uma efetiva via de 

mobilidade segura. Em 18 de Julho de 1658, João Fernandes Vieira, Governador de Angola 

entre 1658 e 1661, solicita ao rei provisão para criar a câmara e senado de Massangano. Em 

15 de Março de 1676, finalmente a elite local consegue fundar a Misericórdia. A história das 

invasões holandesas contemporânea a época dessa solicitação torna-se um dos argumentos 

principais: 

 

(...)Ao invocar seus esforços na luta contra os holandeses, os oficiais da 

câmara de Pernambuco pleiteavam cargos locais para seus filhos, dentre 

outras solicitações. Dessa forma, a expulsão holandesa foi o maior 

argumento utilizado para solicitar recompensas, assim como observamos em 

Angola. Algo que demarca essa semelhança, para além da escrita do texto de 

Cadornega, é uma petição datada de 12 de Julho de 1661, quando os 

membros da Misericórdia de Massangano escreveram à Coroa portuguesa 

solicitando uma autorização formal para o seu funcionamento, alegando o 

papel de sua população durante o domínio holandês, bem como sua lealdade 

e obediência à monarquia.479 

 

Fragoso confirma esse sentimento de pertença ao Império Português pluricontinental em 

várias esferas (política, econômica, militar, jurídica, etc.). A fé católica conseguia transparecer 

sinônimos entre metrópole e Ultramar: “Em outras palavras, tal disciplina social difundida 

pelo catolicismo, por intermédio dos seus curas e das suas ordens religiosas, criava uma 

linguagem comum à Monarquia Pluricontinental pela fé”.480 

Explicarei agora outra história, também do continente africano e de uma conquista 

portuguesa bem conhecida entre historiadores, o resgate de Mombaça. A partir dos escritos de 

Santos, analisarei parte da trajetória política de Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, 

e sua ligação com o Oriente do Império português, tentando dessa forma mostrar a conexão e 

o sentimento de pertença. 

Câmara Coutinho foi Governador Geral do Brasil entre os anos de 1690 e 1694. Santos 

analisa que durante o exercício político de Câmara Coutinho no Brasil, “contam-se 301 cartas, 

 
479 OLIVEIRA. Ingrid Silva de. Cadornega e os principais de Angola no século XVII. In: GUEDES, Roberto 

(org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 167. 
480 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de monarquia 

pluricontinental: notas de um ensaio. In: História (São Paulo), v. 31, n. 2, julho-dezembro 2012. pp. 121. 
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das quais 23 têm como assunto principal tema relacionados ao Oriente481.”, e complementa a 

ideia: “As cartas indicam a dimensão imperial da Monarquia portuguesa, bem como esse 

Império era conectado”.482 

No ano de 1691, chega a Bahia carta do Rei solicitando a decisão de Câmara Coutinho 

(Brasil) em participar na Junta Comercial das Índias para solucionar a crise comercial da parte 

oriental do Império português. Com isso: “Pode se constatar por essas cartas como Câmara 

Coutinho ia, pouco a pouco, aproximando-se de questões relativas ao Estado da Índia, do qual 

anos mais tarde se tornaria vice-rei.”483 

 

Por meio das cartas, pode-se analisar como os homens da época, isto é, final 

do século XVII, concebiam a sociedade da qual faziam parte. Pode-se ainda 

dizer, a partir da leitura das cartas, que tais homens se sentiam parte de um 

todo maior que conectada as várias possessões portuguesas no Ultramar.484 

 

Câmara Coutinho não conseguir arregimentar esforços e interesses que fossem capazes 

de reverter a crise no Oriente. 

Em 1698, Câmara Coutinho assume o cargo de vice-rei da Índia. Junto dele, participa 

desse novo governo, Antônio Coelho Guerreiro, assumindo o cargo de secretário de Estado. A 

figura do Guerreiro possui destaque no governo de Câmara Coutinho nas Índias. Ele convence 

o rei a incentivar tropas e recursos para a reconquista de Mombaça (região de Moçambique 

atual) escrevendo uma carta composta de 21 capítulos com forte tom de apelação para fé 

católica. Além de Mombaça ser estrategicamente fundamental tanto para Portugal, como 

Brasil, Angola, Índia, etc.; é também fundamental do ponto de vista religioso, uma vez que, 

Mombaça fora conquista portuguesa até bem pouco tempo antes de Câmara Coutinho e 

Guerreiro atuarem na política nas Índias, e está região encontrava-se na posse dos omanitas e 

possuíam semelhanças com culturas árabes, muito distantes da prática cristã. Reconquistar 

Mombaça era reconquista de volta um terreno “cristão”. 

Guerreiro consegue motivar o império. O Senado da Câmara de Salvador aprova o 

socorro ao Oriente para a reconquista de uma possessão portuguesa, mesmo com a Bahia em 

 
481 SANTOS, Marília Nogueira dos. Do Oriente ao Atlântico: a Monarquia Pluricontinental portuguesa e o 

resgate de Mombaça, 1696-1698. In: GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. 

Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 114. 
482 SANTOS, Marília Nogueira dos. Do Oriente ao Atlântico: a Monarquia Pluricontinental portuguesa e o 

resgate de Mombaça, 1696-1698. In: GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. 

Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 116. 
483 SANTOS, Marília Nogueira dos. Do Oriente ao Atlântico: a Monarquia Pluricontinental portuguesa e o 

resgate de Mombaça, 1696-1698. In: GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. 

Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 119. 
484 SANTOS, Marília Nogueira dos. Do Oriente ao Atlântico: a Monarquia Pluricontinental portuguesa e o 

resgate de Mombaça, 1696-1698. In: GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. 

Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 114. 
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crise, o Governador João Lencastre consegue mobilizar recursos em Salvador para estruturar a 

reconquista tão defendida por Guerreiro, que a partir de concentração nas Índias pretende 

reconquistar Mombaça. 

Resgate de Mombaça, apesar das enormes expectativas, não ocorre, na verdade, 

subestimaram que haveria uma certa facilidade na reconquista, e ao navegarem pela costa 

marítima oeste da África, perceberam que a cidade tinha muitos sinais de maciça dominação. 

O combate tão esperado acaba não acontecendo, mas, da mesma forma que Massangano, 

temos exemplos precisos de socorro a parte distantes do Império português. 

 

Conclusão 

 

Agora, é curioso e ao mesmo tempo evidente que nas conquistas africanas a mobilidade 

social e a fé católica interagiram-se de um modo parecido ao que ocorreu na América 

portuguesa. A história de Cadornega e da elite de Massangano analisadas sob o ponto de vista 

da semelhança com a América portuguesa são exemplos surpreendentes de uma conectada 

estrutura imperial e social. O Império português com várias diferenças e desigualdades 

conseguia manter sua unidade política e militar. De acordo com Fragoso: 

 

A monarquia lusa espalhava-se em diversos territórios, porém nela existia 

apenas um reino e varias conquistas. Parece-me que era desta forma que as 

elites coevas, ao menos da América lusa, entendiam tal monarquia, ou seja, 

compreendiam-se como nobreza da terra em municípios subordinados a uma 

monarquia cujo centro era Lisboa.485 
 

Comparando a história de Cadornega e da elite de Massangano com essa definição de 

Fragoso, parece-me não restar dúvida de que eles eram pessoas que pertenciam ou que ainda 

estavam almejando a condição de nobre da terra. 

Oliveira descreve Angola com suas estratégias de alcance e manutenção na sociedade 

estamental. Cadornega, muito dificilmente conseguiria assumir algum cargo de maior 

destaque em Portugal, que dirá conseguir sucessivos cargos (exército, justiça e política) como 

conseguiu, uma vez que ele possuía ascendência judaica. Toda reversão dessa 

“impossibilidade” deve-se ao fato de Cadornega prestar serviços a coroa nas conquistas 

Ultramar no século XVII. Torna-se óbvio que a Coroa portuguesa reconhecia a “bravura” dos 

seus aventureiros pelo mundo, caso contrário, Cadornega muito provavelmente não se 

 
485 FRAGOSO, João. Prefácio. GUEDES, Roberto (org.). Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português. Rio 

de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 15. 
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lançaria numa empreitada real de conquista. Cadornega é maior exemplo dessa pesquisa a 

ideia de mobilidade social. 

Santos descreve resgate de Mombaça, e a partir de concentrações iniciais políticas e 

militares da Índia, e em seguida, com forte apoio de Salvador, com a metrópole ciente desse 

arranjo. Ou seja, para reconquista de Mombaça, concentração na Índia, ajuda do Brasil, e 

expectativa em Portugal. Quase todo Império português participa de maior ou menor grau na 

tentativa de reconquista. Nessa pesquisa, o resgaste é o maior exemplo da ideia de monarquia 

pluricontinental nessa pesquisa. 

O conceito de monarquia pluricontinental pode alcançar maior relevância com a análise 

de Cosentino: 

 

Na América portuguesa, só a partir de 1612 é que a expressão Estado do 

Brasil passou a ser empregada em substituição a “partes do Brasil”, usual 

durante o século XVI, de acordo com a documentação relativa ao governo-

geral dessa parte da América. No nosso entendimento, essa fórmula 

representou a maneira como era percebida pela monarquia portuguesa a 

organização do ordenamento político nessa conquista.486 

 

Ou seja, percebe-se que nos séculos XVI e XVII havia uma monarquia composta com 

mais ‘personagens’ – terras, partes – uma vez que a América portuguesa era considerada em 

partes – Rio de Janeiro, Salvador, Recife, etc. -. 

Destaco não só a importância do continente africano (Mombaça e Massangano) para o 

Império português, e toda a tomada de decisões que envolviam as partes do Império, mas 

também o papel do Brasil ao assumir “posto” de maior visibilidade quanto a mobilização de 

recursos para a estabilidade militar do Império. Fragoso confirma “Em 1621, a Câmara de 

Olinda tratava com a Coroa o sustento das fortalezas do Maranhão, algo de responsabilidade 

da fazenda real”487, e “Na década de 1640, na Câmara do Rio, foram votados pelos camaristas 

– leia-se: a elite oficial – Vários subsídios voluntários para o esforço de guerra contra os 

holandeses.”488 

 

 

 

 

 
486 COSENTINO, Francisco Carlos. Monarquia pluricontinental, o governo sinodal e os governadores-gerais do 

Estado do Brasil. GUEDES, Roberto (org.). Rio de Janeiro. Editora Mauad. 2011. p. 69. 
487 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de monarquia 

pluricontinental: notas de um ensaio. In: História (São Paulo), v. 31, n. 2,  julho-dezembro 2012. pp. 118.  
488 FRAGOSO, João. Modelos explicativos da chamada economia colonial e a ideia de monarquia 
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O filme Ganga Zumba: outra abordagem historiográfica do 

Cinema Novo. 
  

Rafael Garcia Madalen Eiras489 

 

Resumo:O presente artigo pretende analisar o filme Ganga Zumba (1963), do diretor Carlos 

Diegues, suscitando outra abordagem sobre a história do Cinema Novo. Não entendendo o 

movimento somente como uma ruptura, mas sim um movimento plural, que tanto permitiu 

novas formas de se pensar o cinema na América Latina, como também continuidades e 

remodelagens de velhos paradigmas. 

Palavra-chave: Cinema Novo, História, Quilombo, Carlos Diegues 

 

Introdução 

O artigo faz uma analise do filme Ganga Zumba (1963), do diretor Carlos Diegues, 

percebendo outra abordagem a cerca do Cinema Novo. Não entendendo o movimento 

somente através de uma perspectiva de ruptura, mas sim por um movimento plural, que tanto 

permitiu novas formas de se pensar o cinema na América Latina, como também continuidades 

e remodelagens de velhos paradigmas, como da própria linguagem clássica hollywoodiana.  

Metodologicamente, será preciso entender o filme como um documento que permita 

perceber as características inerentes ao tempo em que é produzido, propondo uma direção 

investigativa da obra através das propriedades básicas do material fílmico e suas implicações 

práticas. Entende-se, assim, o filme como um meio de expressão. “Com este tipo de análise 

encontramos, sobretudo, o modo como o realizador concebe o cinema e como o cinema nos 

permite pensar e lançar novos olhares sobre o mundo” 490 

O filme de Diegues é um excelente instrumento desta analise, pois se situa entre o meio 

do caminho, nem é uma obra radical, nem um mero exercício de repetição de uma estética 

hollywoodiana. Como expressou Ismail Xavier (2001) havia nesta pluralidade de estéticas, 

que foi o Cinema Novo, cineastas que criavam um grande conflito com as convenções, como 

o caso de Glauber Rocha; outros que usam dos códigos de comunicação já disponíveis e 

assimilados pelo grande público, como Roberto Farias; e os que buscam variar entre “os 

 
489Rafael Eiras é Mestrando pelo programa de pós-graduação Humanidades, culturas e Artes -

PPGHCA/UNIGRANRIO. 
490PANAFRIA, Manuela. “Análise de Filmes – conceitos e metodologia(s).” VI Congresso SOPCOM, Abril de 

2009. Disponível em: <https://mail.google.com/mail/u/0/ > Acesso: 24/06/2019,  p. 7. 
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imperativos da expressão pessoal e os códigos vigentes, a indagação mais complexa e a 

comunicação mais imediata,” (XAVIER, 2001, p. 59), diretores que apresentam dosagens 

variadas entre o estabelecido e a invenção. Este seria o caso de realizadores como Carlos 

Diegues. 

 

O filme Ganga Zumba 

Em linhas gerais a obra apresenta um Brasil histórico do século XVII. Nele, 

conhecemos Antão, jovem escravo malevolente, interpretado pelo icônico Antônio Pitanga, 

que se descobre neto do rei de Palmares, Zambi. Pouco antes de sua mãe Gangoba morrer no 

tronco, ela conta ao escravo Aroroba a descendência nobre do filho, lhe entregando como 

prova um colar representativo dos Gangas. Seria dele o título de Ganga Zumba, sucessor do 

rei. Sabendo das origens do jovem, Aroroba, que tem em sua personalidade um forte teor 

idealista, toma como objetivo levá-lo para Palmares ajudado pelo velho escravo Salustiano, 

personagem interpretado pelo compositor Cartola. 

Enquanto os escravos trabalham no canavial, entre as chibatadas do feitor, dois escravos 

são enviados para Palmares na busca de ajuda. Chega, então, do Quilombo, um guia com a 

missão de levar o grupo para Palmares. A fuga ocorre durante a noite, mas eles são 

perseguidos pelos homens de Tolentino Rosa, o Capitão do Mato. Durante o percurso, o grupo 

encontra o casal de senhores de Piancó, junto da mucama Dandara que já havia estado na 

fazenda despertando imediata paixão do jovem Antão. Os senhores brancos acabam sendo 

mortos pelos fugitivos e a mucama é incorpora ao grupo. Formando um encontro de 

individualidades diferentes e às vezes antagônicas, que no decorrer da narrativa vão sendo, ou 

eliminados do grupo, ou incorporados a uma ideia maior de coletividade, que seria um ideal 

utópico do Quilombo.  

No fim da jornada do grupo, durante a travessia de um rio, Aroroba é ferido, mas o 

ferimento não impede o grupo de subir a serra que daria passagem para o Quilombo, local 

onde Antão, e os remanescentes do grupo, auxiliados pelos negros de Palmares, conseguem 

dar cabo de seus perseguidores. Aroroba morre, mas Antão é coroado Ganga Zumba. 

A obra sucede a experiência de Diegues na direção do quarto episódio do longa 

colaborativo Cinco vezes favela (1962), intitulado Escola de Samba, Alegria de Viver. Obra 

produzida pelo Centro Popular de Cultura (CPC).491A importância do centro é ponto focal na 

 
491 Um dos braços da UNE (União Nacional dos Estudantes), criado para se discutir e produzir arte com um viés 

político. Tendo como ponto comum entre os integrantes do centro e os estudantes a defesa do nacional-popular. 

O CPC acaba, oficialmente, com o golpe de 1º de abril de 1964. A sede da UNE na praia do Flamengo foi 
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formação de um cinema brasileiro moderno. No entanto, apesar do filme ser a primeira 

experiência cepetista no cinema, é  também o momento em que há uma ruptura entre um 

núcleo político da instituição, que “não permitia aventuras artísticas, era pragmático”, e  

“tendiam a certo didatismo.”492, com os cineastas que neste momento formam o Cinema 

Novo, que defendiam “uma produção artística, na qual a arte fosse uma manifestação pessoal 

(ainda que atenta à realidade social)”.493 Diretores como Carlos Diegues e Glauber Rocha, não 

buscavam mais um cinema panfletário,  apesar de ainda manterem uma proposta didática. No 

sentido de que apresentaria para o povo uma possibilidade de mudanças através da própria 

cultura popular, em que a ideia nacional-popular494, muito debatida e discutida no momento, 

ainda fosse colocada em prática. 

A figura do personagem de Ganga Zumba, no filme de Diegues, seria a do revoltado, do 

homem que através da sua realidade opressora exerceria uma ação transformadora no mundo. 

Transmitido, através da arte, sentidos revolucionários a uma sociedade em extrema 

transformação cultural e política. Momento em que jovens cineastas brasileiros se 

apresentavam como novos sujeitos históricos em um movimento político para a esquerda.495 

Nessas duas primeiras experiências cinematográficas fica claro que a cultura negra e o 

próprio carnaval são temas inaugurais da cinematografia de Diegues. E o filme Ganga Zumba 

 
invadida e incendiada pelos militares. O regime militar retirou a representatividade da UNE por meio da Lei 

Suplicy, de Lacerda, e a entidade passou a atuar na ilegalidade. 
492BARBEDO, Mariana. “Carlos Diegues, entre o CPC e o Cinema Novo: uma reflexão sobre a função do artista 

no início da década de 1960, 2011”. Disponível em 

<:http://revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/5698/4280>   Acesso em: 23 de junho de 

2018. 
493BARBEDO, Mariana. “Carlos Diegues, entre o CPC e o Cinema Novo: uma reflexão sobre a função do artista 

no início da década de 1960”, 2011. Disponível 

em<http://revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/5698/4280>  Acesso em: 23 de junho de 

2018. 
494O conceito de nacional-popular é universal, devido ao fato de ser pensado através da tradução de aspectos 

populares de cada local, e uma de suas principais qualidades é justamente a capacidade de distinguir entre o 

válido e o não válido no seio do patrimônio cultural universal’. “Entendendo válidos os caminhos capazes de 

levar o povo a uma afirmação da democracia e do nacional. E o não válido como as interferências culturais que 

não tenham como função responder às questões colocadas pela realidade brasileira” BARBEDO, Mariana. 

“Carlos Diegues, entre o CPC e o Cinema Novo: uma reflexão sobre a função do artista no início da década de 

1960”, 2011. Disponível em <:http://revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/5698/4280> 

  Acesso em: 23 de junho de 2018, p.100. O projeto nacional-popular brasileiro, tanto se insere num projeto de 

revolução democrática burguesa, onde diversas vertentes da intelectualidade e da política nacional estavam  

voltados para objetivos comuns como a defesa da cultura nacional e de seu desenvolvimento, como também a 

preservação e a ampliação das liberdades democráticas, assegurando os interesses da intelectualidade. 
495Como percebeu Eric Hobsbawm, neste período conturbado, o jovem passa a ser um sujeito histórico que 

produziu uma revolução cultural. Um panorama que não garantia a permanência do capitalismo mundial e suas 

práticas liberais pelo mundo, onde ideias revolucionárias, políticas incompatíveis com a ideia de livre mercado, 

assombravam o grande capital. Em particular, na América Latina, o exemplo de Cuba e sua revolução socialista 

era visto por bons olhos por boa parte da esquerda, por ser tudo: “romance, heroísmo nas montanhas, ex-líderes 

estudantis com a desprendida generosidade de sua juventude, um povo exultante, num paraíso turístico tropical 

pulsando com os ritmos da rumba” HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 421-422. 
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tem em sua estrutura duas forças: o poder carnavalesco originário da cultura afrobrasileira, e 

um forte teor revolucionário inerente ao momento político em que a obra é produzida. Forças 

que podem ser colocadas em justaposição devido a uma característica inerente a ambas, a 

utopia496. No entanto, nesta perspectiva nos anos 60, a imagem revolucionária estaria 

sobrepondo a cultural. Momento em que um cinema moderno brasileiro surge com toda sua 

necessidade de quebra com uma linguagem naturalista do cinema clássico, e onde uma cultura 

do sentido se sobrepõem ao espetáculo.497 

Guy Debord em sua famosa obra Sociedade do espetáculo498 apresenta o mundo 

contemporâneo como uma relação de pessoas mediada por imagens fazendo delas meros 

espectadores contemplativos. Um exemplo é a moral religiosa, que se coloca como natural, 

divina, absoluta, inquestionável e se impõe de maneira que não pode ser nem percebida como 

uma construção social – só pode ser contemplada e obedecida. Livro que só é lançado em 67 

mas que dialoga com uma lógica de todos os anos 60, onde a crítica cinemanovista, ao colocar 

na arte cinematográfica a quebra como um espetáculo naturalista e alienante, propunha 

justamente uma rachadura nessa lógica do espetáculo como uma relação de poder.   

 

O Cinema Novo como revolução 

O Cinema Novo não deixa de ser uma diversidade de estéticas e diretores ligados por 

essa ideia de um cinema moderno brasileiro que tentava refletir a sua identidade. Para os 

cinemanovistas, a reelaboração da história do Brasil pela obra cinematográfica era uma das 

formas de se opor à “situação colonial” em que o país vivia, principalmente o seu mercado 

cinematográfico. E Diegues é um dos que mais se vinculou a essa necessidade de 

representação dos acontecimentos históricos, como se percebe em GangaZumba. 

Ou seja, a realidade política, social e cultural na qual o Brasil vivia refletia um cinema 

crítico que não se enquadra simplesmente em padrões pré-estabelecidos. Ao mesmo tempohá 

 
496Mikhail Bakhtin percebeu que a carnavalização na Idade Média seria uma espécie de “segunda vida do povo, 

o qual penetrava temporariamente no reino utópico da universalidade, liberdade, igualdade e abundância” No 

entanto, essa utopia carnavalesca se dava na experiência, na performance durante o carnaval. “O carnaval possui 

um caráter universal é um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e a renovação, dos quais participa cada 

indivíduo. Essa é a própria essência do carnaval, e os que participam dos festejos sentem-no intensamente”. 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: contexto de François Rebelais. São 

Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993, p.6-8. 
497Walter Benjamin via o espetáculo como a engrenagem alienante, afastando o novo, ao sempre reinaugurar o 

“já-visto”, o bem  comportado. Limitando-se a abastecer e movimentar as imagens rotineiras e já estabelecidas 

pelo senso comum, e não criar novas formas de perceber e criticar o mundo. Por essa percepção a arte 

revolucionária teria que se camuflar e se inserir nesse quadro, a fim de que dentro das estruturas de poder fosse 

possível sabotar esse esquema dominante sempre que necessário. Uma arte que imponha ao artista e ao público 

uma fundamental exigência: “a reflexão” BENJAMIN, Walter. Oras escolhidasvol.I. São Paulo: Brasiliense, 3º 

edição, 1987, p. 134. 
498DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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no filme elementos que quebram os códigos vigentes na linguagem clássica – como o uso da 

câmera na mão, as locações em detrimento dos estúdios, o uso de planos longos em que a 

montagem fica relegada a um segundo plano, ou ao contrário, o uso da montagem com 

discurso dialético, de oposição, que aproxima o diretor do concretismo eisensteiniano – 

Diegues também usa de um realismo crítico apresentando a trajetória de um herói, mesmo que 

seja um herói anti-imperialista. 

Ismail Xavier499 vai assinalar que uma característica desse cinema chamado clássico é a 

de um “sistema cuidadosamente elaborado, de repertório lentamente sedimentado na evolução 

histórica, de modo a resultar num aparato de procedimentos precisamente adotados para 

extrair o máximo rendimento dos efeitos da montagem e ao mesmo tempo torná-la 

invisível”.500 forma, servir como um discurso naturalista, como uma “janela para o mundo”.501 

O que, pelo ponto de vista de Xavier, o problema básico em torno da crítica desta forma 

de discurso cinematográfico, baseado nas grandes produções hollywoodianas, não seria o fato 

dessas produções existirem em escala industrial, mas sim esse método naturalista, algo que na 

prática soa como um reflexo dos interesses de uma elite dominante, ou melhor, uma forma de 

propagação ideológica da burguesia, onde há um complexo de representação: 

“naturalista/decupagem clássica/mecanismo de identificação”502. Assim, uma importante 

crítica a esse cinema, que já surge paralelamente ao próprio desenvolvimento da estética 

hollywoodiana, era de base marxista, e contestava esse modelo visto muitas vezes como 

alienante. 

O que se percebe na estrutura narrativa do filme de Diegues é o uso de uma dimensão 

histórica captada através de um método de narração, com o realismo lukacsiano503– “um 

método de trabalhar com as aparências e com o particular na sua mera descrição naturalista”, 

em que o “tipo” pela sua ação e pela sua representação do mundo define as “possibilidades 

 
499XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1984.  
500XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1984, p. 24. 
501XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 198, p. 31.  
502XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1984, p. 33. 
503A distinção de G. Lukács de uma literatura realista vai reativar uma discussão acerca de um realismo crítico 

nas décadas de 50 e 60. Nele, há a distinção entre o narrar (dinâmico) e o descrever (estático). Huberto Barbero, 

na década de 50, caminha na direção do conceito de “reflexo artístico” definido por G. Lukács, percebendo, 

assim, uma arte cinematográfica que fosse realista, mas cuidando para que ela não se reduzisse a uma cópia. 

XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1984. 
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concretas” e a “consciência possível”504. Nesse sentido, os personagens do filme de Diegues 

são os elementos transformadores da narrativa, pois são através de suas ações dramáticas que 

a história vai progredir, num uso clássico de esquema dramático, como também  estes os tipos 

quedialog com a crítica a realidade em que o país vivia. A transformação de Antão em Ganga 

Zumba é o ponto focal do discurso revolucionário do diretor, situação em que o homem 

comum, ao desalienar-se, torna-se um sujeito agente de uma nova realidade. E por mais que o 

filme tenha rupturas estéticas com a narrativa clássica, ele acaba sempre se voltando para ela. 

Muitas das características de ruptura das obras cinemanovistas tinham também a função 

de criarem alternativas para a falta de dinheiro e estrutura do cinema nacional. A produção de 

Ganga Zumba, por exemplo, só foi possível devido um esquema de cooperativa entre os 

sócios do filme, inclusive os atores, fazendo assim do mercado um fator cultural, ao enfrentar 

de forma coletiva as impossibilidades do mercado cinematográfico. A falta de iluminação fez 

com que o filme tivesse que inovar em novas formas de se filmar, com muitas tomadas de 

exterior para se usar a luz do sol. Nas filmagens de noite, na floresta, quase não se pode ver o 

que acontece. No entanto essa escassez é justamente o contraponto com o rompimento 

estético que os cinemanovistas buscavam com o cinema industrial. Fernando Duarte, 

fotógrafo do filme, busca essa luz marcada pela intensa oposição entre luz e objeto, uma 

característica do hemisfério sul, captando a presença da natureza sobre o drama, “A opção por 

fotometrar pelas áreas de sombra permitia o bom delineamento das figuras e o estouro das 

áreas claras. O resultado é uma luz contrastada que muito se aproxima da composição da 

xilogravura”505 e que em muitos momentos do filme apresenta a situação violenta que os 

negros enfrentavam sob o jugo da escravidão. 

 Umberto Eco506, em um discurso que passa pelo cinema, mas sem nele se deter, definiu 

três estratégias básicas de crítica; a) o simples uso destes códigos hegemônicos como forma 

de apresentar novos conteúdos, que seriam facilmente compreendidos, pois o filme utilizaria o 

que já era senso comum, onde a ideia de realismo crítico se enquadraria; b) a destruição do 

sistema de representação naturalista, ao propor novas modalidades de estrutura do discurso; 

ou c) a estratégia de ao mesmo tempo os códigos da narrativa clássica, também contribuir 

para que eles fossem destruídos através da “paródia”, tal como percebia Eco nos primeiros 

filmes de Godard. 

 
504XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1984, p. 50. 
505MENDES, Adilson Inácio. Fernando Duarte: Um mestre da luz tropical. São Paulo; Cinemateca Brasileira, 

2010, P.22 
506 Apud XAVIER, Ismail. Xavier. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1984, p.119 
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No entanto, querer enquadrar Diegues –ou melhor, todos os cineastas latino-americanos 

que buscavam através de seus cinemas fazer uma crítica ao sistema –nesta ideia voltada para 

uma realidade completamente diferente da brasileira, seria um esforço ingrato, pois não 

poderia dar conta de toda a complexidade que foram esses cinemas periféricos. Da mesma 

forma, perceber a forte influência desta ideia de realismo crítico na obra de Diegues, também 

não dá conta de outras relações estéticas inerentes a sua obra. 

Assim, o realismo utilizado para colocar o filme na disciplina da História, está mais 

voltado para o que pensa Gilles Deleuze507, em que o realismo, em si, é um discurso fabricado 

e não simplesmente como uma “adequação mimética, analógica, entre o signo e o referente, 

mas sim à sensação de tempo, à intuição de duração vivenciada, os deslocamentos móveis da 

duréebergsoniana. O realismo, importante acrescentar, é culturalmente relativo”508. As 

rupturas e continuidades presentes no filme estão condicionadas historicamente ao momento 

em que ele é produzido.  

 

Conclusão 

Apesar da monumentalidade que se consolidou nos primeiros filmes cinemanovistas, a 

obra não ficou alheia à críticas. Já na década de 1990, Iná Camargo Costa509, no livro A Hora 

do Teatro Épico no Brasil, percebeu a evidente contradição entre o discurso revolucionário e 

a concepção hollywoodiana do gênero “aventura” na obra, onde essa estrutura dramática em 

torno da figura de um herói, Ganga Zumba, traduzia a concepção elitista de Diegues, calcada 

no otimismo do cineasta e sua “confiança nos heróis protagonistas da luta real travada 

naqueles tempos em que o Brasil ameaçava se transformar numa democracia”510 

Crítica que apesar de delinear o local de fala do diretor remete a um raciocínio linear 

que privilegia uma clássica visão de rupturas e evoluções constantes na história do cinema, 

criando dicotomias: o cinema pré-dramático x cinema dramático; o cinema clássico x cinema 

moderno;o cinema de autor x cinema de espetáculo. E na obra de Diegues essas relações, em 

vez de proporem rupturas estéticas, estão unindo suas potencialidades para desenvolverem o 

 
507STAM, Robert. A literatura através do cinema: Realismo, magia e a arte da adaptação. Editora UFMG: Belo 

Horizonte,2008 
508 Apud STAM, Robert. A literatura através do cinema: Realismo, magia e a arte da adaptação. Editora UFMG: 

Belo Horizonte,2008, p. 29. 
509Apud BARBERO, Mariana. “A arte de Carlos Diegues no projeto nacional-popular do Cinema Novo (1962-

1969)” 2016. Disponível em :<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19022>  Acesso em: 25 de junho de 2018, p. 

181. 
510COSTA, apud BARBERO, Mariana. “A arte de Carlos Diegues no projeto nacional-popular do Cinema Novo 

(1962-1969)” 2016. Disponível em :<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19022>  Acesso em: 25 de junho de 

2018, p. 181. 
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discurso fílmico. As propostas do cinema como uma arqueologia das mídias, do autor Thomas 

Elsaesser511, trazem para a historiografia cinematográfica uma ideia Foucaultiana que 

privilegia as continuidades e descontinuidades numa desconstrução da “causalidade linear, os 

mitos das origens únicas, e sua desconfiança em relação a todas as teologias do progresso 

histórico, incluindo a marxista”512 Diegues, ao mesmo tempo em que está reforçando o seu 

local privilegiado, ao desenvolver uma forma de espetáculo de gênero tipicamente 

hollywoodiano, está também rompendo com essas continuidades.  

É com Ganga Zumba, que Diegues desenha nas telas de forma radical e poética, o 

diretor realmente o seu cinema, já não preso à necessidade de ser panfletário como no CPC, 

mas usando da política para gerar poesia e com isso uma reflexão do momento em que é 

produzido. Assim como toda essa safra de filmes, de 1963, como Deus e o Diabo na Terra do 

Sol (Glauber Rocha, 1963), Os Fuzis (Ruy Guerra, 1963) e Vidas Secas (Nelson Pereira dos 

Santos, 1963); filmes que apresentam o cinema brasileiro para o mundo e desenvolvem 

elementos próprios de uma estética terceiro-mundista.  

Por tanto, uma ideia linear de ruptura com o antigo não seria a principal característica 

que unifica as obras cinemanovistas, mas sim suas formas de produção, muitas vezes 

precárias, revelando a tentativa de sobreviver ao domínio cultural de outros cinemas. Como 

percebeu Paulo Emilio Sales Gomes513 quando destacou que o cinema brasileiro vivia de 

ciclos na produção cinematográfica ligados sempre a dependência do mercado externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
511ELSAESSER, Thomas. Cinema como arqueologia das mídias. Edições Sesc. São Paulo, 2018. 
512ELSAESSER, Thomas. Cinema como arqueologia das mídias. Edições Sesc. São Paulo, 2018, p. 31. 
513GOMES, Paulo Emílio Sales. Uma situação colonial? Companhia das letras São Paulo. 2016. 
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As agentes de Satã: uma análise comparada entre o Directorium 

Inquisitorum, o Malleus Maleficarum e o discurso demonizador 

cristão ocidental sobre a bruxaria (XIV-XV) 
 

 

Rhayana Antunes Pimentel514 

 

 

RESUMO: Esse trabalho visa analisar o diálogo estabelecido entre o Directorium 

Inquisitorium e o Malleus Maleficarum enquanto tratados inquisitoriais, observando as 

continuidades presentes em seus discursos e rupturas que formariam o arcabouço teórico do 

estereótipo imputado às mulheres acusadas da prática de bruxaria. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Bruxa, estereótipo, discurso. 

 

O presente artigo se propõe a realizar uma análise comparada entre as obras Malleus 

Maleficarum515 e Directorium Inquisitorum,516 identificando o discurso cristão ocidental 

imputado em ambas, assim como buscar dimensionar como esse traço contribuiu e 

proporcionou a solidificação do estereótipo da bruxa que foi fortemente perseguida e 

combatida pelas autoridades eclesiásticas. 

Tanto o Malleus Maleficarum como o Directorium Inquisitorum como fontes analisadas 

nesse artigo expõem em seus discursos a construção desses estereótipos presentes em torno da 

bruxa. O Malleus Maleficarum publicado em 1487 pelos dominicanos Henrich Kramer e 

James Sprenger tinha por objetivo identificar praticantes de bruxaria e apontar a metodologia 

indicada para se proceder nesses casos. Dividido em três partes, o Malleus traz todo o 

procedimento a ser adotado para a identificação, julgamento e condenação de uma bruxa. 

Inaugurando os tratados sobre bruxaria que destinavam à mulher o papel central na realização 

das práticas mágicas, ele direciona sua atenção às bruxas, a quem seriam destinadas suas 

suspeitas, justificando as causas para tal. A prática mágica teve variações de interpretações ao 

longo dos séculos, até se fixar como categoria diabólica, assim como ocorreu com a evolução 

da personagem do Diabo, até serem associados como cúmplices e dependentes um do outro.  

A prática mágica, agora denominada de bruxaria, é defendida ao longo da obra como 

real e concreta, onde a descrença em sua existência, ou a ideia de mera ilusão como já havia 

 
514 Graduada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
515 KRAMER, H.; SPRENGER, J. O martelo das feiticeiras. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2015. 
516 EYMERICH, N.; LA PENÃ, F. Manual dos Inquisidores. 2°. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1993. 
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sido encarada pela própria Igreja é denunciada como crença herética, responsável por sua 

proliferação. A obra em seu conteúdo fortemente avesso ao feminino traça o estereótipo da 

bruxa, permeado de símbolos e associações ao maligno. 

O Malleus Maleficarum, produzido no final do século XV pode ser entendido como 

reflexo do pensamento de seu tempo.  Produto de um período que inaugurou a transição entre 

a Idade Média e Era Moderna, onde a ênfase na questão da bruxaria atingiu maior produção 

entre a literatura erudita, consumindo a mentalidade europeia. A obra sofreu influência da 

concepção de complô demoníaco esboçado e desenvolvido na Idade Média por meio de 

autoridades da Igreja como Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório e São Tomás que 

também serviram para legitimar o uso de conceitos dogmáticos, assim como o uso do Direito 

Canônico. O uso das passagens das Sagradas Escrituras fundamentava as identidades e 

percepções sobre as noções de Bem e Mal. Juntos formaram o arcabouço teórico que foi 

utilizado pelos autores do Malleus Maleficarum em suas formulações, em conjunto com a 

bula papal de Inocêncio III, que autorizava o combate à bruxaria. 

A importância do Malleus foi destacada por autores como Jean Delumeau, Robert 

Mandrou e Robert Muchembled, que pontuaram a relevância da obra. Jean Delumeau517 

ressaltou que a presença da bula de Inocêncio III legitimando a ação dos dominicanos, se 

tornou inédita por aproximar crime civil de crime religioso, ambos reprimidos. Delumeau 

ainda apontou pra obra como responsável por abordar a presença do Diabo no mundo e sua 

circulação na Europa, promovida pela criação da imprensa que difundiu o medo de Satã. 

Robert Mandrou518 tratou da importância presente nos casos de possessão como base 

inquisitorial. Robert Muchembled519 sinalizou a ligação com o feminino, ao inserir a mulher, 

sistematizando os crimes de feitiçaria, detalhando o pacto diabólico como meio pelo qual agia 

com o Diabo. Para Michael Baigent e Richard Leigh:  

 

O Malleus era militantemente – na verdade, psicopatologicamente – 

misógino. Por mais intrépidos que sejam no combate aos poderes invisíveis, 

os autores do texto sentiam um terror das mulheres que beirava a 

demência.520 

 

Ao feminino que é condenado em todo o conteúdo da obra, é atribuída inferioridade 

intelectual em relação aos homens e também moral, traço esse que seria responsável pelo 

comportamento indisciplinado e impulsivo das mulheres e sua fraqueza as investidas 

 
517 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300 - 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
518 MANDROU, Robert. Magistrados e Feiticeiros na França do século XVII. São Paulo: Editora Perspectiva, 

1979. 
519 MUCHEMBLED, R. Uma história do Diabo: séculos XII-XX. São Paulo: Bom Texto, 2001. 
520 BAIGENT, Michael; LEIGH, Richard. A inquisição. Imago, 2001, p. 128. 
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diabólicas. O Malleus salienta de forma explícita sua concepção sobre as mulheres e a 

bruxaria:  

 

Que há de ser a mulher senão uma adversária da amizade, um castigo 

inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade 

desejável, um perigo doméstico, um deleite nocivo, um mal da natureza 

pintado de lindas cores [...] O vocábulo mulher é usado para indicar a 

lascívia da carne. Conforme é dito: “Encontrei uma mulher mais amarga que 

a morte e uma boa mulher subordinada à concupiscência carnal [...] [As 

mulheres] são mais crédulas; e, já que o principal objetivo do Diabo é 

corromper a fé, prefere então atacá-las [...] As mulheres são, por natureza, 

mais impressionáveis [...] Possuidoras de língua traiçoeira, não se abstêm de 

contar às suas  amigas tudo que aprendem através das  artes do mal [...] As 

mulheres intelectualmente são como crianças [...] A mulher é mais carnal do 

que um homem, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais 

[...] É animal imperfeito, sempre decepciona e mente [...] Portanto, a mulher 

perversa é, por natureza, mais propensa a hesitar na sua fé e, 

conseqüentemente, mais propensa a  abjurá-la – fenômeno que se conforma à 

raiz da bruxaria [...] E, com efeito, assim como em virtude da deficiência 

original em sua inteligência, são mais propensas a abjurarem a fé, por causa 

da falha secundária em seus afetos e paixões desordenados também almejam, 

fomentam e infligem  vinganças várias, seja por bruxaria, seja por outros 

meios [...] As mulheres possuem também memória fraca; e nelas a 

indisciplina é um vício natural: limitam-se a seguir seus impulsos sem 

qualquer senso do que  é devido [...] [São] mentirosas por natureza [...] 

Consideremos também o seu andar, a sua postura e o seu hábito, onde reside 

a vaidade das vaidades.”521 

 

O Directorium Inquisitorum foi publicado em 1376 pelo dominicano Nicolas Eymerich, 

e após sua morte e surgimento de novas heresias, ampliado pelo também então dominicano 

Francisco de La Penã. Servia como fundamento para o procedimento de inquisidores ao 

lidarem com casos de heresia presentes no final da Idade Média. Assim como o Malleus, sua 

base teórica era constituída de textos pontifícios, imperiais e bíblicos para embasar suas 

colocações que se encontravam divididas em partes com tópicos distintos como a questão 

sobre a fé cristã, as heresias e hereges e a prática dos inquisidores, que auxiliavam a 

identificar todo tipo de herege, como os cátaros, os valdenses, os rejudaizantes, os beguinos e 

as feiticeiras. Seu conteúdo aponta para as três categorias existentes de bruxos: 

 
1- Aqueles que prestam aos demônios um culto idolátrico, oferecendo-lhe 

sacrifícios, prostrando-se diante deles, cantando cânticos, queimando 

velas ou incensos em sua honra, etc. 

2- Aqueles que se limitam a prestar-lhes um culto de filiação ou hiperdulia, 

misturando nas suas ladainhas os nomes dos santos e dos demônios e 

suplicando a estes últimos que sejam seus intercessores diante de Deus, 

etc.  

 
521 KRAMER, H.; SPRENGER, J. O martelo das feiticeiras. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2015, p.114-8, 

120. 
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3- Aqueles que os invocam com a ajuda de figuras mágicas, colocando uma 

criança no assunto no interior dum círculo, servindo-se de uma espada, 

de um espelho, etc.522 

 

A obra de Nicolas Eymerich ainda trata o uso da tortura nos interrogatórios como 

necessária e eficaz, proposta bem similar com a apresentada no Malleus. A semelhança entre 

os tratados é perceptível, assim como pontos de divergência ou complemento se fazem 

presentes, como o foco do Malleus no feminino como protagonista da bruxaria. Obras sobre a 

bruxaria como o Directorium Inquisitorum no século XIV e o Malleus Maleficarum no século 

XV, exprimiam a essência do pensamento cristão vigente, que era contrário ao feminino e 

reforçava sua inclinação a bruxaria 

O Cristianismo, desde seu surgimento, almejou conquistar espaços anteriormente 

ocupados por outras crenças e obter o controle social por meio do monopólio da fé, tendo sido 

na Idade Media o período de consolidação do seu poder e ganho de abrangência do seu 

discurso. Para Jacques Le Goff,523 o Cristianismo se estruturou em dois níveis. Um seria como 

religião de fato e outro como ideologia dominante. Visando fortalecer a manutenção do seu 

poder, a Igreja adotou uma dupla tendência que foi dividida segundo Carlos Nogueira,524 em 

conciliadora, ou seja, que procurava se beneficiar incorporando e resignificando divindades, 

ritos e festas, e outra intransigente, que reprimia comportamentos discordantes do 

estabelecido pela instituição eclesiástica. 

A Idade Média como período histórico de produção das obras analisadas, pode ser 

compreendida como um período de efervescente mudança, à medida que consideramos o 

surgimento dos movimentos heréticos, as guerras, a fome, conflitos sociais e políticos, a Peste 

Negra que dizimou inúmeras vidas, o fortalecimento do poder do Diabo, a perseguição das 

bruxas e a condenação do feminino. Esses são alguns dos fatores responsáveis por alterarem a 

configuração da sociedade europeia, que terá sua religiosidade popular exacerbada frente ao 

sentimento de medo e instabilidade presentes no século XIV como elucida Laura de Mello e 

Souza525, e que exigirá da Igreja enquanto mensageira de Cristo e detentora da verdadeira fé 

um posicionamento enfático, que será refletido através do seu discurso. 

O pânico coletivo inseriu a Europa numa mentalidade escatológica que justificava os 

acontecimentos, e que fundamentava a ideia da presença do mal que assolava o mundo 

 
522 EYMERICH, N.; LA PENÃ, F. Manual dos Inquisidores. 2°. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1993, p. 
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523 LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Bauru: Edusc, 2005. 
524 NOGUEIRA, Carlos Roberto F. Bruxaria e História: as práticas mágicas no ocidente cristão. São Paulo: 

Ática, 1991. 
525 E SOUZA, Laura de Mello. A feitiçaria na Europa moderna. Editora Ática, 1995. 
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enquanto aguardava seu fim. A bruxa passou a ser entendida como elemento central desse 

contexto, sua função de corromper os indivíduos foi destacada, assim como sua ligação 

hedionda com o maligno. O discurso da Igreja recrudesceu em relação às mulheres, à medida 

que viram nelas a possibilidade de expurgarem as consciências e pecados da sociedade. Para 

Jean Delumeau526 a feitiçaria servia como núcleo de poder individual, condenado de 

demoníaco por ameaçar os padrões cristãos. 

A associação feita pela Igreja entre as bruxas e o demoníaco propiciou o entendimento 

de que deveriam ser combatidas por uma Cristandade unida em torno do mesmo propósito. A 

perseguição às bruxas passou a ser incentivada pelo meio eclesiástico, inserido numa 

sociedade que de acordo com Stuart Clark527, à medida que atribuíam a desgraça, a doença e a 

morte a feiticeiros, o efeito foi a inauguração de um período de imunidade coletiva contra 

tribulações. E desses benefícios concretos derivam esperanças mais gerais de “renovação 

moral, um começo limpo e um fim do conflito e do sofrimento”. O combate à bruxaria se 

legitimou como necessidade cristã. 

O processo de demonização da bruxa alterou significativamente o entendimento sobre a 

feitiçaria e o posicionamento da Igreja. A feitiçaria com seu carácter mecânico e individual 

perdeu lugar para a bruxaria como prática mágica diabólica de organização coletiva. Keith 

Thomas528 salienta que a Cristandade fortaleceu os elementos negativos da feitiçaria que a 

ameaçava, de modo que a demonologia às práticas mágicas transformou a bruxa em cúmplice 

de Satã. 

A Igreja diante da ameaça herética da bruxaria fortaleceu a repressão contra as 

mulheres acusadas de desempenharem práticas mágicas. A Inquisição se consolidou como 

órgão capaz e destinado a lidar com a problemática. À medida que se reforçou o pensamento 

que associava a bruxaria às mulheres como principais incidentes da heresia, foi delegado às 

mulheres estereótipos que marginalizaram o feminino na Europa do século XV. 

Tomando como hipótese que a crise do século XIV transformou o sistema europeu e 

proporcionou o surgimento de manifestações contrárias às diretrizes cristãs católicas, 

justifica-se como relevante compreender como o discurso produzido pela Igreja frente tais 

ameaças fomentou a perseguição das bruxas ao traçarem um paralelo entre o sexo feminino e 

 
526 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300 - 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
527 CLARK, Stuart. Pensando com Demônios - A Ideia de Bruxaria no Princípio da Europa Moderna. São Paulo: 

Edusp, 2006. 
528THOMAS, Keith. Religião e o declínio da magia: crenças populares na Inglaterra dos séculos XVI e XVII. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
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as fraquezas humanas. A bruxa se insere como objeto de análise à medida que a entendemos 

como personagem construído e estereotipado dentro do discurso cristão. 

De acordo com o que Laura de Mello e Souza529 demonstra, o estereótipo da bruxa se 

forjou através da Idade Média, estando definido no início da Época Moderna. Estereótipos da 

bruxa como nos contos de João e Maria e Branca de Neve, presentes ainda hoje na concepção 

acerca das bruxas, quando formulados não tratavam apenas de histórias fantasiosas, mas 

denunciavam tradições correntes sobre o assunto. 

Levando em conta o padrão estético definido em relação às bruxas, estas em sua maioria 

eram velhas e feias. Para Jean Delumeau530 a predisposição para esse perfil estava relacionada 

com a rejeição Renascentista pelo decrépito, em contraponto a exaltação das belas ninfas e 

das Vênus nuas. Mulheres dentro dessa categoria foram perseguidas pelos tribunais, mas 

também foram marginalizadas socialmente, levantando suspeitas e temor a quem se 

aproximasse de suas casas ou comesse algo de suas mãos. 

A Igreja se pautou em duas vertentes de pensamentos para elaborar seus métodos e 

crenças frente a bruxaria diabólica que se desenvolvia na Idade Média. Esses pensamentos 

foram o greco-romano e o hebraico. O Cristianismo foi responsável não só por demonizar 

cultos de outras religiões, como também destinar traços negativos de outras crenças aos seus 

inimigos. As características de Lilith, a personagem aterrorizadora da versão hebraica, séculos 

mais tarde foram atribuídas a figura da bruxa, a classificando como um demônio, assim como 

Diana teve estabelecida relação direta com as bruxas, que acreditavam cavalgar juntas noites a 

dento.531 

A literatura clássica que representava a feiticeira de forma aterrorizadora, em conjunto 

com os espíritos femininos presentes no sistema de crenças da sociedade exerceram influência 

no arquétipo que foi construído pela Igreja em relação a bruxa. Foi a partir do século XIV que 

a Igreja recrudesceu seu posicionamento em relação a bruxaria, coincidindo com o 

fortalecimento dos traços negativos e malignos do Diabo, e enfatizando a ligação de ambos 

como cúmplices na perversão das almas terrenas. 

As bruxas teriam herdado o caráter torpe de Eva, que tendo cedido à tentação diabólica 

no Éden, manchou as sucessivas gerações de mulheres, gerando desconfiança sobre suas 

intenções e comportamentos. O feminino pautado nessa premissa passou a ser encarado como 

 
529 E SOUZA, Laura de Mello. A feitiçaria na Europa moderna. Editora Ática, 1995 
530 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300 - 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
531 RUSSEL, Jeffrey; ALEXANDER, Brooks. História da bruxaria. São Paulo: Aleph, 2008. 
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espúrio, inferior e perverso. Uma vez fixado o pacto diabólico, a bruxa adquiria características 

excepcionais. 

Na amálgama de poderes estava a proeza de realizar fatos extraordinários como a 

metamorfose, transmutação e transportação. Podiam se transformar em bestas, opostas às suas 

verdadeiras formas, da mesma maneira que transformavam homens em feras. Seria possível a 

elas gerarem criaturas, sempre imperfeitas de acordo com seu caráter e origem, além de se 

transportarem corporalmente por longas distâncias pelos ares. Milagres também eram 

mencionados dentre esse conjunto de possibilidades, sendo esses, assim como todas as 

atividades das bruxas, regidos pelo Diabo, pai da mentira, não passando de meras ilusões sem 

o conhecimento da verdade, utilizados para seduzir os indivíduos. Causar tempestades, 

destruir plantações, matar o gado e aplicar enfermidades às pessoas também estavam entre as 

ações atribuídas às bruxas. A adivinhação foi outro traço construído em torno da figura da 

bruxa, que ao lançar proveito das artes divinatórias pretendia incorrer em maleficio para 

outrem. 

A bruxa estava associada à prática do ato venéreo de forma suja e corrompida, 

transformando a sexualidade feminina em ultraje. Brooks Alexandre e Jeffrey Russel532 

apontam que o culto a Satã e a renúncia da Igreja configurava como a pior das heresias. O 

autor analisa a conexão entre a bruxaria ser vista como prática feminina com base nas relações 

sexuais que essas teriam com o Diabo, ao serem tentadas e cederem às investidas diabólicas. 

Acusações ainda como a de sacrificarem recém-nascidos ao Diabo, beberem seu sangue 

e cozinharem suas carnes em caldeirões foram relacionadas às bruxas. Estas ainda fariam 

parte de grandes assembleias envoltas em orgias rituais, e adoração do Diabo. Norman 

Cohn533 aponta que no final do século XIV a bruxa já estava associada às características do 

maleficium, entrega ao Diabo, Sabá noturno, voo noturno e prática do mal. 

Para pensarmos a bruxaria é necessário em primeira instância considerarmos o 

Cristianismo como religião institucionalizada e detentora de poder. O prestígio do mesmo se 

concretizou ao longo da Idade Média, legitimando durante esse processo a religião católica 

como única e verdadeira. Dentro desse contexto à medida que os cristãos por meio dos 

dogmas se sentiram inseridos na religião, podemos entender o cristianismo como unidade que 

estabeleceu conexões entre os indivíduos. 

 
532 RUSSEL, Jeffrey; ALEXANDER, Brooks. História da bruxaria. São Paulo: Aleph, 2008. 
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No que tange essa questão, é possível tomar como referência a obra de Tomaz Tadeu da 

Silva534 na qual ele estabelece o conceito de identidade como um parâmetro de referência 

daquilo que é, e ao mesmo tempo não é. Nesse sentido o Cristianismo tomou para si o papel 

de impor modelos a serem seguidos, marginalizando aqueles que não compactuavam com as 

normas a serem seguidas. O autor ainda pontua que o processo de afirmação de identidade 

cristã no mundo europeu ocidental deu-se a partir de um essencialismo identitário histórico e 

cultural: a evocação de um passado de repressão e perseguição a fim de legitimar sua 

identidade presente como um produto da História. 

Ao se identificarem como parte de um grupo imbuído dos mesmos princípios, os 

cristãos enquanto categoria social reconheciam no outro o reflexo do inverso, justificando o 

distanciamento e suspeita em relação aos discordantes da religião. Nobert Elias535 entende que 

a condição humana é vista como uma prolongação lenta e arrastada do próprio homem em seu 

papel de agente e sujeito do processo histórico. Dessa natureza provém a existência de 

estruturas hierarquizantes em que grupos dominantes, autodenominados importantes em seu 

espaço-tempo, forjam e aplicam estigmas depreciativos a grupos inferiorizados e 

desqualificados em um meio social específico. 

Nobert Elias e John Scotson536 complementam por meio dos conceitos de 

estigmatização e sociodinâmica o sentido de explicar a forma pela qual determinados grupos 

qualificados como superiores atribuem aparatos estigmatizantes a pequenos segmentos sociais 

inferiorizados. Sendo assim, um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está 

instalado em posições de poder dos quais o grupo estigmatizado é excluído. Dessa forma, o 

que legitimou o Cristianismo como grupo dominante e superior foi o discurso cristão 

proferido pela Igreja. Deve-se considerar que para Helena Hathsue Nagamine Brandão537, não 

existem discursos neutros, uma vez que um discurso é também um ponto de articulação dos 

processos ideológicos e dos fenômenos linguísticos. 

A Igreja produziu um discurso que definiu e modificou ao longo do tempo, em relação a 

questão da bruxaria, com períodos de mais ou menos tolerância, sendo necessário levar em 

consideração as mudanças de acordo com os contextos históricos, sociais e políticos. Louis 

 
534DA SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. Identidade e diferença: a 

perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 
535ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: formação do estado e civilização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 
536 ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. Os estabelecidos e os ‘outsiders’: sociologia das relações de poder a partir 

de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
537 BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. In: Introdução à análise do discurso. 

2009. 
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Althusser538 elucida que o discurso religioso, principalmente o catolicismo, sustenta uma 

gama de discursos que vão desde os seus sermões, testamentos, sacramentos e cerimônias. 

Com base em Eni Orlandi539, a análise do discurso como metodologia, busca explorar as 

possibilidades interpretativas dentro do que é estabelecido, considerando que as variáveis 

interpretativas discordantes passam a ser tomadas como transgressoras e dissidentes do 

discurso fixado como legítimo. 

A figura da bruxa oscilou durante os séculos, à medida que se construiu os estereótipos 

recorrentes sobre sua personagem, com base no discurso cristão que imputou a imagem 

demoníaca destinada sobre as praticantes de magia. Esses tratados de bruxaria se 

apresentaram como resposta da Igreja diante da tentativa de restabelecer poder e controle 

social num panorama de crise e instabilidade.  

Sendo assim, estudar a personagem da bruxa através da perspectiva das duas obras em 

questão permite compreender melhor o pensamento cristão ocidental por meio dos 

significados perpassado sobre a bruxaria, fosse ela entendida como fictícia ou concreta e o 

discurso demonizador cristão ocidental nos séculos XIV e XV que se estabeleceu, fortaleceu e 

submeteu grupos dentro de uma lógica dualista que considerava exclusivamente as categorias 

de bem e mal como lados divergentes, sendo passível de repressão todo aquele que não se 

enquadrasse na concepção cristã da realidade. 
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Pontes possíveis: o documentário nacional e as Ligas Camponesas 

brasileiras 

Thalita Maciel Soares 

 

Resumo:Neste trabalho iremos analisar os filmes-documentários Cabra Marcado para Morrer 

(1984) do diretor Eduardo Coutinho, Memórias Clandestinas (2004) da diretora Maria 

Thereza de Azevedo e Elizabeth Teixeira- Mulher da Terra (2017) produzido pela TV 

Assembleia da Paraíba. O objetivo final desse artigo é refletir sobre a relação fecunda entre o 

documentário nacional e o campo de pesquisa sobre as Ligas Camponesas. 

 

Palavras-chave: Documentário, Ligas Camponesas, Eduardo Coutinho, Maria Thereza de 

Azevedo, Elizabeth Teixeira. 

 

 

Este artigo leva como título as palavras “pontes possíveis” e “documentário” no 

sentido figurado. Pensamos nesse nomePontes possíveis: o documentário nacional e as Ligas 

Camponesas brasileiras uma vez que essa questão surgiu ao longo da pesquisa de Mestrado 

que desenvolvemos denominada “Entre balas e bandeiras: as Ligas Camponesas no 

Cinema”. Na pesquisa em questão nos predispomos a analisar os filmes-documentários Cabra 

Marcado para Morrer(1984) do diretor Eduardo Coutinho e Memórias Clandestinas (2004) 

de Maria Thereza de Azevedo. Ao longo desse processo de investigação uma inquietação nos 

motivou a refletir sobre a relação entre o documentário brasileiro e os movimentos sociais. 

Mais especificamente: qual a relação do documentário brasileiro e as Ligas Camponesas? 

Em primeiro lugar devemos pensar o que é o gênero documentário. O documentário é 

um gênero fílmico e como qualquer outra produção cinematográfica não deve ser pensado 

como um reprodutor da realidade tal como ela é, mesmo que o intuito desse gênero seja 

transmitir uma sensação de reprodução do real540. Documentários, assim como os filmes de 

ficção, são produtos de escolhas dos cineastas e de objetivos pré-definidos541.  

Apesar da grande maioria dos documentários serem feitos a partir de cenas cotidianas 

ou de entrevistas, é importante salientarmos que estão sujeitos a manipulações, omissões e 

reprodução de narrativas e ideologias que nem sempre estão comprometidas com a verdade. 

 
Mestranda do Programa de Pós-graduação em História Social- PPGHIS/UFRJ, orientada pela Prof. Dra. Maria 

Paula Nascimento Araújo, sob auxílio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- 

CAPES.  e-mail: thalita.maciel@bol.com.br 
540Uma boa referência bibliográfica sobre a relação entre documentários e verdade é o livro do norte-americano 

Bill Nichols, “Introdução ao documentário”.  Ver: NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Papirus 

Editora: São Paulo, 2010. 
541 FERRO, Marc. Cinema e História. Editora Paz e Terra: São Paulo, 2010. 
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Dessa forma, mesmo que os documentários representem um gênero fílmico frequentemente 

colocado em uma posição de privilégio pelos historiadores, isso não quer dizer que sejam 

portadores de uma verdade histórica. 

Invariavelmente nos questionamos nesse momento: afinal o que é verdade? A verdade, 

filosoficamente, é uma questão inteligível. Depende do ponto de vista e dos elementos que 

dispomos para chegarmos até a ela. Sendo assim, não há uma verdade absoluta.  

Contudo, isso não quer dizer que possamos ignorar as manipulações fílmicas e sua 

falta de compromisso com a verdade ao utilizarmos documentários como fontes para 

pesquisas de História tal como propôs Hayden White542. De acordo com Alexandre Busko 

Valim os historiadores que tomam como objeto filmes devem analisar as sociedades que o 

produziram: 

“Ao interrogar um filme, vários filmes, ou parte de um ou mais filmes 

mediante determinada opção metodológica, deve-se tratar esse objeto de 

estudo como um conjunto de representações que remetem direta ou 

indiretamente ao período e a sociedade que o produziu. A análise das 

narrativas e do momento de produção dos filmes comprova que estes sempre 

falam do presente, dizem algo a respeito do momento e do lugar que 

constituem o contexto de sua produção”.543 

 

Para tal análise sobre o contexto de produção dos filmes que nos propomos a analisar, 

Valim indica que uma forma de concretizar essa análise seria através de um levantamento de 

revistas populares, programas de rádio, jornais de grande circulação, anúncios e outros 

produtos da vida cultural que interpretam as produções. Os filmes foram aclamados pelo 

público ou não? Foram bem recebidos pela crítica? Quem foio crítico? Foram filmes de 

sucesso de bilheteria? Foram utilizados em discussões acadêmicas? Receberam premiações? 

Essas questões podem nos ajudar a analisar por quem foram produzidos, para qual público e 

qual a ideologia dos filmes.  

Desta forma, uma metodologia possível para analisar o documentário seria por meio 

de uma rede de informações. Ao analisarmos os filmes Memórias Clandestinas e Cabra 

Marcado para Morrer em nossa pesquisa de Mestrado, buscamos pensar essas produções 

como ponto de partida para buscas de novas informações.  

 
542 WHITE, Hayden. “Historiography and Historiophoty”. The American Historical Review, v.93, n.5, 

dez.1998, p. 1193-1199. 
543 VALIM, Alexandre Busko. “História e Cinema”. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. 

Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 285. 
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Em primeiro lugar investigamos os diretores dessas produções. Buscamos refletir os 

cineastas em uma perspectiva de trajetória de vida, no sentido proposto por Bourdieu544.  Nas 

trajetórias de vida, não se parte do pressuposto de buscar analisar apenas um sujeito e sua vida 

como um objeto isolado do mundo, mas sim de se refletir sobre um sujeito inserido em teias 

sociais onde o próprio sujeito está sucessível a constantes transformações de acordo com estes 

contatos sociais ou acontecimentos históricos. 

Desta forma buscamos responder as seguintes questões de tal forma a podermos 

concluir qual era o posicionamento político e social dos cineastas: 

I. A sua biografia: classe social, onde e quando nasceu,locais que estudou, onde 

trabalhou etc. 

II. Qual a sua trajetória de vida e conexões: com quem se relacionava, quem eram 

suas conexões de trabalho, partidos políticos que se aproximavam etc.  

Além dessas questões, buscamos analisar quem eram os investidores das produções, 

qual o contexto político e social que foram produzidas, quais os prêmios que receberam. 

Ademais, fizemos uma análise sobre as narrativas que os filmes mostravam. Quais as cenas 

mais marcantes do filme, quais os efeitos que os filmes usaram, o que a voz off narrou, como 

as entrevistas foram guiadas etc. Através dessas informações, concluímos que cada um desses 

documentários visava mostrar uma visão distinta das Ligas Camponesas.  Visões que estavam 

ligadas não apenas aos posicionamentos políticos e sociais dos cineastas que o produziram 

como também ao contexto político em que foram produzidos. 

Cabra Marcado para Morrer (1984), trouxe discussões que marcavam o contexto 

político no qual o filme foi retomado em 1981, ou seja, da abertura política após a Lei da 

Anistia de 1979. Sendo retomado em um momento de denúncias sobre os abusos e 

perseguições políticas do regime militar, assim como de uma disputa de memórias, o 

documentário buscou retomar a discussão sobre a reforma agrária e luta camponesa do pré-

1964, assim como foi um registro do filme interrompido pelo golpe militar e das memórias 

dos perseguidos políticos que fizeram parte do filme.  O filme em si é uma catarse do cineasta 

Eduardo Coutinho, assim como dos militantes políticos das Ligas Camponesas que iniciaram 

a produção do Cabra Marcado para Morrer em fevereiro de 1964.  

Além de narrar a história da militância e assassinato do líder da Liga Camponesa de 

Sapé, João Pedro Teixeira, o filme apresentou temas transversais como a fundação das Ligas 

Camponesas, a luta dos camponeses em prol da reforma agrária, critica a presença 

 
544 BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In: FIGUEIREDO, Janaina Amado Baptista de; FERREIRA, 

Marieta. Usos e Abusos da História Oral. FGV Editora: Rio de Janeiro, 2006, p. 183-191.   
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imperialismo norte-americano no país e denuncia as arbitrariedades cometidas contra os 

trabalhadores rurais brasileiros no início da década de 1960 e sob égide de governos 

democráticos.  

O filme também projetou nacionalmente a militante Elizabeth Teixeira, esposa e viúva 

de João Pedro. A militante, após ao lançamento do filme em 1984, se tornaria um dos 

principais símbolos do movimento camponês brasileiro. Ao observarmos o filme como um 

todo, assim como quem o produziu inicialmente, ou seja, o Centro Popular de Cultura da 

União Nacional dos Estudantes- CPC da UNE, podemos perceber que o documentário é uma 

demonstração da ideologia das esquerdas brasileiras, por mais que não se proponha a isso. Há 

nitidamente uma defesa dos camponeses brasileiros, uma exaltação às demandas das Ligas 

Camponesas e uma denúncia dos crimes cometidos contra os militantes das mesmas pelo 

regime militar.  

Por outro lado, o filme Memórias Clandestinas (2004) foi produzido em um contexto 

político de regime democrático de esquerda, sob égide do governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Nesse período, houve uma maior abertura para a escuta de vozes até então silenciadas 

pelo regime militar e governos conservadores de direita que se sucederam após a abertura 

política. Sendo assim, vozes silenciadas e memórias subterrâneas vieram à tona545. Um 

desses veículos de saída da clandestinidade foram as produções cinematográficas que 

buscavam dar voz a personagens e histórias que foram ignoradas, como por exemplo, Alexina 

Crespo, principal objeto do documentárioMemórias Clandestinas.546 

Conforme discutimos no trabalho Mandacaru: uma reflexão sobre a trajetória de 

Alexina Crespo utilizando o cinema como fonte, publicado nos Anais do 30º Simpósio da 

ANPUH em 2019, o grande poder da arte, principalmente quando pensamos no caso do 

documentário brasileiro, é de retirar dos cantos mais escuros do esquecimento, histórias 

sensíveis para o público ou que foram sistematicamente reprimidas.  É o caso de Alexina 

Crespo.  

 
545 Ver: POLLAK, Michael. “Memória, Esquecimento, Silêncio”. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 

vol. 2, n. 3, pp. 3-15, 1989. Ver também: RICOUER, Paul. A história, a memória, o esquecimento. Editora 

Unicamp: Campinas, São Paulo, 2007. 
546 Citamos o caso de Memórias Clandestinas uma vez que é um documentário relacionado às Ligas 

Camponesas. Entretanto, foram produzidos diversos documentários sobre histórias e personagens silenciados no 

período de governos de esquerda (Luiz Inácio da Silva/ “Lula” e Dilma Roussef). Podemos citar como exemplos 

os filmes: Os militares da democracia: os militares que disseram não (2014) de Silvio Tendler, Batismo de 

Sangue (2007) de Helvécio Ratton, Cidadão Boiselen (2009) de ChaimLitewski, O dia que durou 21 anos (2013) 

de Camillo Tavares. Destacamos também o filme Mariguella (2012) da cineasta Isa Grinspum Ferraz que 

projetou nacionalmente a figura de um militante até então pouco discutido pela historiografia. 
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Falar sobre Alexina implica falar sobre memórias que foram sistematicamente 

colocadas na esfera do esquecimento em um momento de redemocratização e disputas de 

memórias. Isto porque Alexina fazia parte de um grupo de militantes políticos que defendia a 

luta armada revolucionária. Não há como retirar sua memória de militância e de vida do 

esquecimento sem mencionar a luta armada. Sendo assim, há um embate ético para aqueles 

que se dedicam a investigar sua trajetória: omitir sua história e contribuir para a sua 

permanência no não-dito ou ser uma escuta tal como foi a diretora Maria Thereza de Azevedo 

correndo risco de ser fonte para revisionistas? 

Decidimos adicionar a este artigo outro documentário Elizabeth Teixeira- Mulher da 

Terra (2017) produzido pela TV Assembleia da Paraíba que tem como objeto principal a 

militante Elizabeth Teixeira, personagem consagrada no documentário Cabra Marcado para 

Morrer. Nesse documentário, assim como em Memórias Clandestinas, há a priorização de 

contar a história de Elizabeth Teixeira, símbolo da luta camponesa na Paraíba e no país.  

A grande questão dos últimos documentários mencionados é que esses filmes buscam 

quebrar com a concepção de que não houve lideranças femininas nas Ligas Camponesas. Os 

documentários abordam duas militantes com histórias de vida, posicionamentos políticos e 

personalidades completamente diferentes.  

Objeto principal de Memórias Clandestinas (2004), Alexina Crespo foi uma mulher 

fruto da classe média pernambucana, casada com Francisco Julião, mãe de quatro filhos, 

porta-voz internacional das Ligas Camponesas a ponto de tomar chá com Mao TseTung e ser 

amiga pessoa de Fidel Castro e Che Guevara. Alexina defendia a luta armada e chegou a 

tentar organizar uma guerrilha no país. O documentário, segundo Maria Thereza de Azevedo 

no artigo Memórias Clandestinas: o documentário e a construção de uma história, tinha 

como objetivo contar a trajetória de vida de Alexina Crespo sem cair em padrões de mulheres 

construídas socialmente no início do século XX, ou seja, mulheres subalternas, esposas e 

mães. O resultado desse objetivo se torna explícito na construção da narrativa do filme. 

Alexina Crespo foi construída no documentário da cineasta Maria Thereza de Azevedo como 

uma heroína e mãe que passou por perseguições políticas e teve que abrir mão da guarda de 

seus filhos. Também houve a construção de uma personagem histórica militante obstinada, 

ex-exilada e sobrevivente.  

Já Elizabeth Teixeira, retratada em Cabra Marcado para Morrer (1984) e Elizabeth 

Teixeira- Mulher da Terra (2017) era filha de pequenos proprietários da Paraíba, foi casada 

com o militante João Pedro Teixeira e após o assassinato do seu marido passou a militar em 

prol da bandeira das Ligas Camponesas dando continuidade a luta do seu falecido esposo. 
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Mais próxima do posicionamento de Francisco Julião, Elizabeth não tinha ambição de fundar 

uma guerrilha, mas sim se fazer pressões populares e sociais para que o governo aprovasse 

uma lei de reforma agrária no país, por melhores condições de trabalho para os camponeses e 

também para que as autoridades punissem os latifundiários por suas arbitrariedades contra os 

trabalhadores rurais. 

Sendo assim, ao compararmos os dois filmes e histórias dessas mulheres podemos 

notar a divisão política que havia nas Ligas Camponesas547. Curioso notar que essa questão da 

cisão nas Ligas Camponesas foi retratada em Memórias Clandestinas (2004), mas omitida em 

Cabra Marcado para Morrer (1984) e em Elizabeth Teixeira -mulher da terra (2017).  

A divisão política que havianas Ligas Camponesas foi apontada por autores como 

Joseph Page. O autor afirmou no livroA revolução que nunca houve. O Nordeste do Brasil 

1955-1964 (1984), que as Ligas Camponesas brasileiras não eram um movimento homogêneo 

como muitos tendem a acreditar, mas sim um movimento marcado por lideranças regionais 

que nem sempre dialogavam entre si. Exemplo disso, era a cisão das Ligas Camponesas 

dentro do estado da Paraíba, entre Assis Lemos, liderança mais próxima ao Partido Comunista 

e que negociava com o governo de João Goulart e Elizabeth Teixeira que mais se aproximava 

da postura de Francisco Julião, crítica ao Partido Comunista e que nem sempre estava de 

acordo com o governo de Jango. Também havia uma cisão mais a esquerda, como a de 

Alexina Crespo, que defendia que o direito dos trabalhadores rurais apenas seria concedido 

através de uma luta armada e da realização de uma revolução camponesa tal como havia 

ocorrido em Cuba.  

Por fim, através da análise dos documentários discutidos anteriormente é possível 

afirmarmos que existe uma fonte fecunda entre o cinema documentário e o campo 

historiográfico que se dedica a estudar as Ligas Camponesas brasileiras.  Além disso, também 

podemos concluir que o cinema pode assumir a função de um agente histórico que constrói 

representações possíveis sobre fatos históricos. Isto porque mesmo que os três documentários 

indicados nessa investigação estejam ligados ao mesmo objeto, ou seja, as Ligas Camponesas, 

apresentam aspectos e narrativas distintas.  

 

 
547 Essa questão da divisão política das Ligas Camponesas perceptível através da comparação entre os 

documentários e seus personagens é interessante de ser pensada em contraste com a maior parte da bibliografia 

consagrada que trata as Ligas Camponesas como um movimento político homogêneo.  
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A atualidade metaficcional sob o véu sombrio da pós-verdade: dos 

escombros do irracionalismo à emergência contestatória do 

conhecimento 

Thayenne Roberta Nascimento Paiva* 

 

Resumo: O presente artigo analisa como a metaficção atingiu sua expressão máxima com a 

pós-verdade, o que parece fundamental na possível crise de representação em que a ficção vê-

se mergulhada. É a capacidade de reinvenção que a literatura propõe-se a fazer, mesmo 

destoando de seus aspectos mais significativos, que é a ficcionalização sem desvelamento. 

Palavras-chave: Metaficção, pós-verdade, crise de representação, reinvenção literária. 

 

Diferente do universalismo cognitivo que vigorou nos séculos XVII-XVIII, marcado por 

uma verdade igualmente universal, a pós-modernidade, que caracterizou a segunda metade do 

século XX, foi pautada pelo gradual esfacelamento dessa verdade em narrativas paralelas das 

minorias. Nos anos 1970, começou a vigorar a ideia de verdade como pacto estabelecido, 

ancorado “na dimensão da promessa e do porvir”. Para tanto, a fim de que a promessa se 

sustentasse, ela dependia da personalidade daquele que se compromete em fazê-la, daí a 

eclosão de grupos identitários (reduzindo a verdade atestada por essas minorias). 

Consequentemente, a verdade foi pluralizada, isto é, desmembrada em diversas alternativas 

que não respondiam mais a um poder, ou fator, ou causa em comum. 

Especialmente, ao longo do século XXI, percebemos o aprofundamento de modos de 

narrativas literárias que exigem da ficção o compromisso de dizer a verdade. E qual é o 

protótipo de verdade? Aquele que preocupa-se menos com histórias, enredos e personagens 

imaginários, e que se apresente uma narrativa dos eventos da realidade vivida. Deste modo, 

mais do que serem respaldadas pelo real, as ficções devem expor o próprio real, isto é, o que 

nele de fato acontece. Tal postura é fruto de nosso momento atual nomeado como pós-

verdade, que exige esse compromisso das áreas do saber com o verídico548, uma vez que a 

verdade encontra-se em descrédito (basta notarmos o boom midiático de notícias falsas e 

distorcidas com que nos deparamos diariamente). No caso em particular da literatura, a pós-

verdade parece ter fragilizado a fabulação no romance contemporâneo, ao concentrá-la em um 

pacto de verdade entre autor e leitor, que sustente a veracidade do que está sendo narrado. 

 
*MestrapeloDepartamento de Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

MestrapeloDepartamento de História Social da Cultura da PontifíciaUniversidadeCatólica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). 
548 FUKS, Julián. A era da pós-ficção: notassobre a insuficiência da fabulação no romance contemporâneo. In: 

DUNKER, Christian. et al. Ética e pós-verdade. Dublinense, 2017, p. 76. 
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Essa exigência mais verídica e também reflexiva, e menos imaginária, sobre a ficção, 

assinala uma mudança de consciência na literatura contemporânea: uma preocupação 

narrativa com o desejo de realidade549. Consequentemente, a literatura vê-se mergulhada 

numa crise de representação, pois seu foco passa a ser direcionado para a reflexão de 

experiências individuais, redefinindo, assim, o “ethos contemporâneo”. Com isso, contextos e 

enredos são ditados por essas experiências, e não o oposto. Um exemplo claro dessa “nova” 

estratégia narrativa é a metaficção. Embora, nem tão nova e desconhecida ela seja. 

A metaficção remonta ao século XVII, com Dom Quixote, como já dissemos, e a outras 

obras do século XVIII, tais como TristramShandy (1759 e 1767), de Lawrence Sterne, 

Jacques, o Fatalista (1796), de Denis Diderot, até obras declaradamente metaficcionais pelos 

seus autores, como as de John Barth, Claude Mauriac, John Fowles, Italo Calvino, André 

Gide, Dave Eggers, Philip Roth, David Foster Wallace, Julian Barnes, etc550. 

A sua retomada na nossa época deu-se a partir da década de 1960, no bojo do novo 

realismo, quando foi marcada sua importância com o boom de nomenclaturas e definições que 

a tornaram plástica e complexa: auto-reflexividade e fabulação, por Robert Scholes; ficção 

auto-consciente, por Robert Alter; surfiction, por Raymond Federman; ficção introvertida, por 

John Fletcher e Malcolm Bradbury; romance auto-gerado, por Steven Kellman; paraficção, 

por James Rother; ficção narcisística, por Linda Hutcheon551. Ou ainda, outros tantos nomes, 

como destaca Paulo Alberto Sales: “narrativa pós-moderna, narrativa 

narcisísticaautorreferencial, antificção, não ficção, narrativa antimimética, ficção neobarroca, 

romance de introversão, ficção introspectiva, superficção e transficção”552. O que convém 

destacar é que, mais do que profusões de nomes, a metaficção deseja um objetivo: afastar-se 

das convenções realistas que vigoravam no século XIX. Em 1960, a metaficção foi nomeada 

pejorativamente de antirromance, nomenclatura essa rejeitada pelo criador da noção de 

metaficção, William Gass. 

Em decorrência da pós-modernidade, a verdade foi deslocada para a concretude da 

existência, projetando sobre a ficção um novo status: a de ficção verdadeira. A perda de vigor 

da fabulação no romance contemporâneo expõe como a literatura deve ser produzida em 

nossa época, dirigida completamente ao sujeito e ao pacto de verdade que esse estabelece com 

 
549 KRUMREY, Birgitta. Der Autor in seinem Text: Autofiktion in der 

deutschsprachigenGegenwartsliteraturalspostmodernesPhänomen. Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 2015, p. 

15. 
550 LEVINSON, Julie. Adaptation, Metafiction, Self-Creation. Genre, v. 40, nº1-2, 2007, p. 158. 
551 NOBRE, Lucia Fatima Fernandes. Jogo de Espelhosem Atonement: trajetórias e implicações da 

metaficcionalidade no romance e no filme. Tese (Doutorado) – UFPB/CCHL. João Pessoa, 2013, p. 36. 
552 SALES, Paulo Aberto da Silva. Meta-história, metaficção e metaficçãohistoriográfica: umarevisãocrítica. 

RevistaÍcone, v. 17, novembro de 2017, p. 19. 
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o leitor a fim de sustentar suas afirmativas. Isso decorre da instabilidade na qual a noção de 

verdade está inserida, precisando para se recompor de meios e acessos que a tornem válida, 

vista e lida diante de mim, de você e de todos. 

Porém, não é de hoje que a verdade encontra-se em descrédito, já que racionalismo 

iluminista que a sustentava está fragilizado. Antes considerado “um conceito ético vital”, 

hoje, a verdade está desconsiderada, retirada de suas vestes iniciais, restando-lhe não mais que 

uma aparência. Com a concentração de poder, cada vez mais totalizante, dos meios midiáticos 

e de comunicação (especialmente as doentias e famigeradas redes sociais, “somos agora 

assombrados por estratégias de propaganda difusas, em que as mentiras – não apenas 

repetidas, mas viralizadas – se transformam em verdades”553. Vivemos, então, na era da pós-

verdade, onde engodos, manipulações e deturpações de afirmativas são feitas para benefícios 

individuais. O conceito de pós-verdade (post-truth) surgiu pela primeira vez em 1992, em um 

artigo de Stojan Steve Tesich, dramaturgo e romancista sérvio americano que denunciou o 

caso Irã-Contras no governo Reagan554. 

Se como noção surgiu em 1992, como experiência vivida irrompeu na virada dos anos 

2000. O 11 de setembro de 2001 marca a ascensão da pós-verdade, que teve como 

características iniciais a verdade subjetivada, da imposição da guerra frente ao relativismo 

cultural. Como resultado, houve um aumento das guerras culturais, das resistências das 

minorias tentando preservar seu lugar de fala. Com essa transformação conceitual, “ao mesmo 

tempo continuidade e negação do pós-modernismo, a pós-verdade seria no fundo uma 

“espécie de reação negativa àquele, com a subjetividade encharcada de cinismo e 

irracionalismo””555. Porém, é uma reação negativa de caráter paradoxal: ao mesmo tempo que 

nos aniquila, nos confere poder e autoridade, fruto do sentimento dúbio de desejo de poder e 

de incertezas. O que vigora hoje é uma reformulação da pós-modernidade pelo conceito de 

pós-verdade, estabelecendo no interior da sociedade a necessidade de pacto para que a 

verdade possa ser estabelecida com segurança. 

Posto isso, o século XXI experimenta uma avalanche de “tsunamis políticos e culturais”, 

refletida também nas transmutações nos jogos da verdade, reduzindo com o seu “potencial 

 
553 FREITAS, Almir de; WERNECK, Guilherme. Pós-verdade e pós-ficção [sem data] [sempaginação]. 

Disponívelem: http://bravo.vc/seasons/s08e01. Acessoem: 04 de julho de 2019. 
554 O dramaturgodescobriu que, durante o mandato do presidentenorte-americano Ronald Reagan, agentes da 

CIA forneceramarmas para o Irã. Na época, osiranianosestavamemguerra contra o Iraque.Para 

maioresinformações, ver: https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/caso-ira-contras-pro-direitistas-da-

nicaragua-revela-escandalos-de-reagan-9935265 
555 FREITAS, Almir de; WERNECK, Guilherme. Pós-verdade e pós-ficção [sem data] [sempaginação]. 

Disponívelem: http://bravo.vc/seasons/s08e01. Acessoem: 04 de julho de 2019. 
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ético”556, influenciando até as nossas vidas íntimas. Desse modo, a pós-verdade respalda as 

disputas de narrativas e afeta, inclusive, a noção de ficção, antes sinônimo de 

verossimilhança, gozando hoje em dia de um caráter pautado por dúvidas e incertezas. Até a 

verdade tornou-se incerta. 

Segundo o psicanalista Christian Dunker, a palavra verdade, em sua raiz grega, era 

sinônimo de descoberta. Com a ascensão da República Digital do Saber, o conhecimento, que 

outrora era exclusivo aos que se dedicavam à produção de saber, agora encontra-se acessível à 

toda sociedade, por meio da internet. Assim, além de permitir que qualquer pessoa tenha 

acesso ao que é produzido intelectualmente, evidencia um desenvolvimento intelectual não 

unívoco, mas plural e conflitante entre si. Foram essas mudanças que, ao invés de alargar o 

acesso à informação de forma positiva, projetaram as áreas de saber e a verdade para uma 

“crise de prestígio”. Isso instaurou a ideia de que se o conhecimento não é unissonante, 

qualquer opinião ou crença podia ser aceita. Ainda segundo Dunker, em entrevista a Almir 

Freitas, “se a ciência não explica tudo, não poderia haver espaço para anjos e demônios?”, ou 

seja: 

A crise de autoridade da verdadeadvém da descoberta de que a ciênciatem 

interesses, ligadosàssuascondições de produção: universidades, 

financiamentospúblicos, disputastecnológicas, formação de políticaspúblicas. 

O truqueaqui é pensar que issotudoexisteporque o cientistanão é um 

agenteneutro que se submete à razão, mas alguémperseguindoosmesmos 

interesses de qualquer outro grupo557. 

 

Diferente da verdade como potencial transformador (e, portanto, pautado na produção 

cognitiva), o século XXI associa a verdade à sua capacidade ética, isto é, na manutenção do 

compromisso da palavra (o que acirra, consequentemente, os conflitos de subjetividade 

quanto à sinceridade do que é dito/afirmado). Com as subjetividades conflitantes entre si, a 

verdade só pode ser afirmada judicialmente, retirando da verdade sua “potência ética” e a 

reduzindo a um mero direito de poder sustentar um postulado qualquer, “sem um valor de 

verdade”558. 

Outro aspecto evidenciado na pós-verdade é a relação entre verdade e o real. Nele, começa 

a vigorar a ideia de que as ficções podem ser despojadas de seu imaginário e de sua 

capacidade de representar inclusive o não-representável (como os sentimentos, por exemplo). 

 
556 FREITAS, Almir de; WERNECK, Guilherme. Pós-verdade e pós-ficção [sem data] [sempaginação]. 

Disponívelem: http://bravo.vc/seasons/s08e01. Acessoem: 04 de julho de 2019. 
557 FREITAS, Almir de; WERNECK, Guilherme. Pós-verdade e pós-ficção [sem data] [sempaginação]. 

Disponívelem: http://bravo.vc/seasons/s08e01. Acessoem: 04 de julho de 2019. 
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Em contrapartida, caberia às artes em geral, e à literatura em particular, sustentar uma postura 

mais histórica e mais crítica frente às imposições de verdades multifacetadas. A nova crise de 

representação que as artes experimentam relaciona-se com um imperativo de real que 

descortina a falibilidade da representação ficcional e do uso da inventividade como 

contradição, expondo, também, a ausência de aparato contestatório estético-político 

condizente com as mudanças sociais e de pensamento. Como observa Dunker em sua 

entrevista: “uma resposta estética ao embaralhamento das fronteiras entre verdade e ficção 

ainda não passa de um esboço”559. 

Mais como sugestão do que como hipótese, a falibilidade do ficcional e a ausência de um 

novo aparato político contestatório nas artes, e na literatura em particular, podem ser sintoma 

da fragilização da “partilha do sensível”, marcadas pelo gradual desinteresse atual do político 

pela arte e por sua expressão artística (e com alguma facilidade, encontra certo respaldo 

social, que desprestigia a pluralidade de conhecimento e das manifestações artísticas). 

O filósofo francês JacquesRancière desenvolveu, em 1995, a teoria sobre a “partilha do 

sensível”, descrevendo a formação da comunidade política, cuja base fundamental é a estética, 

e não estetizante － como supunha Benjamin －, e alicerçada na colisão das percepções 

individuais. Com a estética, a política fundamenta e torna compreensível sua existência sobre 

o mundo sensível e a expressão artística, sendo indissociáveis e cujo mote deve ser o 

incentivo de manifestações artísticas plurais na sociedade, em que a estética funcionaria como 

ferramenta eficaz de manifestação de poder pela política. 

Assim, a partilha pode ser entendida como um sistema que abrange ao mesmo tempo “a 

existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas”560. 

Nele percebemos espaços e atividades em que o comum atua, em uma interação com os 

demais. A partilha implica que o cidadão (o comum) que exerça uma tarefa/atividade, a faça 

circunscrita ao espaço e ao tempo que se dedica a mesma, ganhando visibilidade. Nisso estão 

incluídas as práticas artísticas e sua capacidade política contestatória. 

A associação que Rancière propõe entre a estética e a política não implica em uma “captura 

perversa da política por uma vontade de arte”561, e sim, em um sentido kantiano/foucaultiano 

de como o sistema das formas condiciona a capacidade de se sentir, e de como política e 

experiência dialogam. Assim como a política possui a capacidade prática de ver esses espaços 

e tempos em que são ocupados por exercícios de atividades dos comuns, igualmente a estética 

 
559 FREITAS, Almir de; WERNECK, Guilherme. Pós-verdade e pós-ficção [sem data] [sempaginação]. 

Disponívelem: http://bravo.vc/seasons/s08e01. Acessoem: 04 de julho de 2019. 
560 RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política, 2005, p. 15. 
561 RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política, 2005, p. 16. 
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possui “visibilidade das práticas de arte, do lugar que ocupam, do que “fazem” no que diz 

respeito ao comum”562. Isso posto, “as práticas artísticas são “maneiras de fazer” que intervêm 

na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com as maneiras de ser e 

formas de visibilidade”563. 

As formas de pensar e executar uma arte revelam de que maneira se estrutura o sentido de 

uma comunidade. São por meio dessas formas, e de sua execução, que definem o modo de 

fazer política, que, diga-se de passagem, são modos de fazer política com “lógica própria e 

repropõem seus serviços em épocas e contextos muito diferentes”564.  

Em qualquer manifestação artística (teatro, pintura, escrita, etc) o que se produz de novo 

não diz respeito a “aliança momentânea entre políticas e artísticas revolucionários”565, “antes, 

na interface criada entre “suportes” diferentes”566 que permite ao artista a capacidade de criar 

algo novo. Esta capacidade de criar algo novo está associada a um aspecto político de 

inserção da arte no plano da realidade e “das grandezas político-sociais”567. 

Na medida em que as manifestações artísticas são muitas e variadas, a percepção da política 

estética que as permeia poderia ser analisada a partir das associações e oposições que 

promovem entre si: “Assim, por um lado, essas formas aparecem como portadoras de figuras 

de comunidade iguais a elas mesmas em contextos muito diferentes. Mas, inversamente, elas 

são passíveis de remissão a paradigmas políticos contraditórios”568. 

Como a pós-verdade acentua o cinismo e o irracionalismo, que corroboram para esse 

desinteresse e desprestígio político-social tanto do conhecimento quanto das manifestações 

artísticas (mais vale opinar que conhecer), projeta-os para o abalo. E, no caso da literatura, 

mais especificamente com a metaficção, supondo um contestatório político ainda não bem 

delineado, como responde a essa crise de prestígio e de fragilidade da partilha do sensível? 

Buscando no compromisso da palavra, isto é, no pacto, seu lugar de resistência, mesmo que 

ainda não de plena contestação. E uma das melhores estratégias, parece, é o estreitamento dos 

laços de contato entre literatura e história. Portanto, a crítica ao conhecimento abriu espaço 

para que essas duas áreas de saber refletissem sobre seus limites na expansão dos diálogos e 

da partilha dos discursos, logo, se reinventassem. 

 
562 RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política, 2005, p. 17. 
563 RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política, 2005, p. 17. 
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Sabemos que os fatos ocorridos não podem ser mudados, ao contrário das interpretações a 

seu respeito que podem ser variadas, ou mesmo modificadas. Entre ambos, existe a 

metarreflexão, que descortina uma “posição privilegiada” de verdade. Com a pós-

modernidade, as narrativas variadas multiplicaram-se mais ainda, gerando um conflito de 

poder entre elas e descaracterizando com a verdade, reduzida à verossimilhança. A saída da 

metaficção para brincar com essa descaracterização, ao mobilizar os acontecimentos 

históricos do passado, o faz para descortinar essa “posição privilegiada” de verdade pela 

ficção. As áreas de saber tomam essa posição privilegiada, que é negativa porque 

individualista e conflitiva, para “permitir uma pluralidade legítima de discursos”. Se o 

argumento estético ainda está frágil, uma possível contestação está no aprofundamento de 

diálogo daquilo que a sociedade hoje repele: o conhecimento. 

Então, como salienta Julián Fuks, o crescimento da verdade na literatura, mesmo gerando o 

aumento da incapacidade de fabulação, amplia a fuga da verdade para a ficção, provocando a 

ressignificação do romance pela mistura de modos narrativos (biografia, história, fotografia, 

documentário, ensaio, etc). Vivemos a pós-ficção pautada pelo estabelecimento de “novos 

princípios de representação de uma verdade”569. No caso da metaficção, como ressalta Berry, 

há um “impulso metaficcional” de um “desenvolvimento cultural particular”, cujo objetivo é 

representar fidedignamente a realidade (e, consequentemente, a verdade), com a “quebra da 

ilusão mimética”570.  

Há também um outro aspecto nessa nova mudança. Na literatura atual, especialmente a 

francesa, os escritores do gênero romanesco assumem o desafio “completar a obra do 

historiador e eliminar o clichê de que a literatura francesa está a olhar para o umbigo”. Nesta 

nova forma interativa entre ficção e escrita da história, os escritores de literatura vão em busca 

de trabalhos de historiadores para comporem suas narrativas (reduzindo a história a uma 

espécie de “ciência auxiliar da invenção literária”)571. 

Ressaltamos a possibilidade de a escrita literária produzir “um conjunto de conhecimentos, 

morais, científicos, filosóficos, sociológicos e históricos”572, pois existe uma “capacidade 

cognitiva” da literatura que deve ser explorada, a fim de encurtar as distâncias entre história e 

literatura, por exemplo. Essa tentativa já vigora desde a época de Montaigne, passando pelos 
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romances realistas do século XIX573. Consequentemente, isso reveste os atuais textos 

literários “com uma capacidade particular de testemunhar o mundo”574. 

Acerca da relação entre história e literatura, Lilti e Étienne propõem pensá-la não em 

termos de oposição entre realidade e ficção, mas “mostrar como a literatura nos permite 

pensar a historicidade da experiência humana na sua relação com o tempo, a expectativa, a 

guerra ou a morte”575, onde “Em vez de um confronto face a face entre o conhecimento dos 

historiadores e a liberdade dos romancistas, podemos permitir uma pluralidade legítima de 

discursos que se apropriam do passado de diferentes formas.”576. 

A metaficção pode ser vista como uma postura pós-estruturalista do discurso no discurso. 

Contudo, não um discurso que se aliena em si mesmo, pois resgata aspectos da composição 

ficcional sobre os fatos históricos. A metaficção não rompe com a mimesis, desenvolvendo-a, 

ajudando, inclusive, a pensar sobre a teoria do romance. No romance, a linguagem é 

representada, isto é, imaginária, ficcional. Com a metaficção, o caráter intelectual do texto 

deve também aparecer, tanto na sua re-criação, durante a escrita, quanto acerca do pacto e do 

convite à reflexão do leitor enquanto lê o texto. Convém destacar, portanto, que o equilíbrio 

entre a referencialidade à realidade e ao constructo ficcional dota a metaficção de um caráter 

consciente de seu processo construtivo, e não se assemelha a um “tratado teórico”. 

A metaficção recebeu diferentes definições; contudo, em um ponto todas elas concordam: 

trata-se de uma narrativa literária autoconsciente, que possibilita refletir sobre o aspecto 

ontológico da ficção e acerca do procedimento de escrita da narrativa. Ela abre possibilidades 

de produção de significado e da forma de narrar, além de analisar a maneira como o leitor 

participa dessa modalidade literária. E essa reflexão ganha espaço quando é feita em diálogo 

com um evento histórico ponderado no presente. No caso do romance metaficcional, sua 

postura pode ser vista como uma rota de fuga das formas literárias convencionais, como 

criação de um discurso subversivo e desafiador. 
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