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“Hábeis operários e honrados cidadãos”: os aprendizes artífices do Arsenal de Marinha 

do Pará (1871 a 1880)  

Admarino Gonçalves de Matos Júnior  

  

Resumo  

O presente trabalho é parte de uma discussão da dissertação de mestrado que venho desenvolvendo sobre 

a Companhia de Aprendizes Artífices do Arsenal de Marinha do Pará. Busca analisar a formação de 

meninos pobres, órfãos e desvalidos na Companhia de Aprendizes Artífices, instituição criada em 1871 

para promover ensino aprendizagem de primeiras letras e a profissionalização de um ofício em 

carpinteiro, carapina, fundição, ferreiro e calafate. A escola objetivava encaminhar meninos para 

formação de futuros operários que atendessem as necessidades e demandas das oficinas e de construção 

naval do próprio Arsenal de Marinha que passava por um processo de reorganização e ampliação 

estrutural, questão que coaduna, portanto, com o projeto político dos dirigentes do Império e locais em 

disciplinar a população – principalmente a criança - livre e pobre por meio de uma educação voltada 

para o trabalho através do ensino de ofícios, com o intuito de torná-los sujeitos úteis a sí e a pátria.  

Palavras-chave: Educação Profissional. Aprendizes Artífices. Arsenal de Marinha do Pará.   

Abstract  

The present work is part of a discussion of the dissertation that I have been developing on the Arsenal 

Navy Apprentice Company of Pará. It seeks to analyze the formation of poor, orphans and 

underprivileged children in the Company of Apprentice Crafts, an institution created in 1871 to to 

promote teaching of first letters and the professionalization of a trade in carpenter, carapina, smelter, 

blacksmith and calafate. The school aimed to send boys to train future workers who would meet the 

needs and demands of the workshops and naval construction of the Navy Arsenal itself that underwent 

a process of reorganization and structural expansion, a question that is therefore in line with the political 

project of the leaders of the Empire and places in disciplining the population - especially the child - free 

and poor through a work-oriented education through the teaching of crafts, with the purpose of making 

them useful subjects to themselves and the motherland.  

  

Keywords: Professional Education. Apprentice Crafters. Arsenal of the Navy of Pará.  

  

Resumen  

El presente trabajo es parte de una discusión de la disertación de maestría que vengo desarrollando sobre 

la Compañía de Aprendices Artífices del Arsenal de Marina de Pará. Busca analizar la formación de 

niños pobres, huérfanos y desvalidos en la Compañía de Aprendizaje Artífices, institución creada en 



1871 para promover la enseñanza del aprendizaje de primeras letras y la profesionalización de un oficio 

en carpintero, carapina, fundición, herrero y calafate. La escuela objetivaba encaminar niños para la 

formación de futuros obreros que atendieran las necesidades y demandas de los talleres y de construcción 

naval del propio Arsenal de Marina que pasaba por un proceso de reorganización y ampliación 

estructural, cuestión que con el proyecto político de los dirigentes del Imperio y lugares en disciplinar a 

la población -principalmente el niño- libre y pobre por medio de una educación orientada al trabajo a 

través de la enseñanza de oficios, con el propósito de hacerlos sujetos útiles a sí mismos y a la patria.  

  

Palabras clave: Educación Profesional. Aprendices Artífices. Arsenal de Marina de Pará.  

  

  

A educação dos menores [nas companhias de aprendizes artífices dos arsenais de 

Marinha] é feita com maior desvelo, e ao passo que lucra o serviço público com 

a aquisição de bons artistas, folga a sociedade recebendo em seu seio cidadãos 

moralisados pelos hábitos do trabalho, moderação e ordem1.  

  

Educação integral, ensino de primeiras letras, ensino profissionalizante, moradia, 

alimentação, vestuário, assistência médica e o recebimento de pecúlio ao final da formação 

dentro dos arsenais de Marinha. Foi assim que os políticos e dirigentes do Império brasileiro, a 

partir da segunda metade do século XIX, desenvolveram políticas públicas educacionais de 

formação nacional de (operários) artífices destinada à infância pobre, órfã e desvalida.  

 No ano de 1871, o Ministro da Marinha, Manoel Antonio Duarte de Azevedo, 

mencionou a importância da Marinha de Guerra em desenvolver as Companhias de Aprendizes 

Artífices como valiosa instituição para o atendimento educacional à meninos pobres do Império. 

“É um bello exemplo de educação para a geração nova”, pontua o Ministro, além de ser, no 

futuro, “esperança e depois força viva da nação”. Da mesma forma, o Jornal O Liberal do Pará, 

ao registrar a cerimônia de encerramento do ano letivo dos aprendizes artífices, do Arsenal de 

Marinha da Província do Pará, indica a importância desse estabelecimento educacional da 

Marinha para a sociedade como um importante meio para a formação profissional da “classe 

operária”: “folgamos em registrar factos desta ordem, que tendem a estimular as classes 

operarias para o importante papel que lhes reserva o futuro”2.  

                                                 
1 BRASIL. Relatório anual apresentado pelo Ministro da Marinha à assembleia geral legislativa na 4º sessão da 14º legislatura 

de 1871.1 – p. 1.  
2 Jornal O Liberal do Pará, número 264, 21/11/1874, p. 1.  



Ao longo do século XIX, por todo Império brasileiro, houve diversas formas de 

assistência a infância pobre, órfã e desvalida. Esta assistência se desenvolveu através das 

instituições religiosas de caridade, das rodas de expostos, das casas abrigos, orfanatos para 

recolhimento e por ações políticas de tutela e proteção do Estado através de diversas instituições 

públicas educacionais de cunho primário e profissionalizante (MARCÍLIO, 1998).  

Nesse sentido, a partir do Segundo Reinado, com os debates sobre a ideia de nação, 

Estado Nacional, identidade Nacional, para produzir um projeto de harmonização ou elevação 

da realidade nacional ao estágio de civilização, a educação era vista como um elemento 

estratégico das possíveis soluções do Estado. Assim, crescem as iniciativas de educação voltada 

para o trabalho dirigida aos filhos da camada pobre livre da sociedade (SCHUELER, 1999).  

O modelo educacional destinado a criança pobre, amplamente difundido pelas 

províncias, é aquele voltado para o ensino de ofícios. Por todo Império brasileiro surgiram 

diversas instituições dessa natureza (RIZINNI, 2004, p. 160). Na Província do Pará, houve 

experiências de instituições como a Casa de Educandos Artífices (1840), a Companhia de 

Aprendizes Marinheiros (1855), a Companhia de Aprendizes Artífices do Arsenal da Marinha 

(1871), Companhia de Aprendizes Artífices do Arsenal de Guerra (1872) e o Instituto Paraense 

de Educandos Artífices (1872), são exemplos que apresentam, basicamente, a mesma estratégia 

em oferecer educação para aprendizagem de primeiras letras e formação profissional difundida 

a meninos pobres livres.   

Com o crescimento dos efetivos militares, após a independência do Brasil, houve a 

ampliação e multiplicação dos arsenais de Guerra e de Marinha. No ano de 1836, por exemplo, 

além do Arsenal de Marinha da Corte, já existiam da Bahia, Pernambuco e Pará, em todos 

haviam crianças aprendendo os mais diversos ofícios artesanais e manufatureiros (CUNHA, 

1979).  

De acordo com Bueno (2016, p. 11), a partir de meados do século XIX, a Marinha 

Imperial começaria a promover uma série de reformas administrativas, ampliando, 

reformulando e reorganizando suas agências militares. Nota-se significativas alterações na 

administração naval, com uma estrutura mais complexa comparado à época da emancipação 

política, em 1822. Os Decretos de nº 11 e 13 de janeiro de 1834, que definiam a estrutura 

administrativa dos Arsenais de Marinha e o regulamento foram questões centrais para reformas. 

Com as mudanças burocráticas e o objetivo de viabilizar a ação militar nas províncias, é possível 

perceber, também, reformas e ampliação das estruturas físicas das instituições da Marinha, 

sobretudo àquelas espalhadas pelo litoral do Império.  



As transformações na estrutura burocrática e administrativa da Marinha são em 

decorrência de profundas discussões por meio dos relatórios ministeriais e propostas de “fixação 

de forças” que chegavam a assembleia legislativa. Estas discussões ocorreram devido aumento 

da presença de militares nos altos cargos políticos do governo. Muitos militares ingressaram na 

Política, protagonizaram momentos decisivos no cenário Político do Império, trafegando entre 

dois mundos, “participando de conflitos militares tanto dentro e fora dos limites do Império 

quanto nos corredores do Congresso e no espaço de Governo. Isto é, no mundo militar e no 

mundo da Política” (BUENO, 2016, p. 11).  

Segundo Lins (2012, p. 34), a presença de menores na Aramada Imperial remonta o 

surgimento do Corpo de Imperiais Marinheiros criado em 1836. Mas pelo menos desde os anos 

de 1832 a 1835 já existia o debate sobre a promulgação de leis que determinava o 

encaminhamento de órfãos para os Arsenais de Guerra e de Marinha. A Armada Imperial 

enfrentou muitos problemas para compor as demandas de seu corpo efetivo de marinheiros. Era 

necessário a presença daqueles que tivessem condições físicas para os duros trabalhos, e que 

fossem formados e preparados para isso. Desse modo, iniciou-se, com a criação da Companhia 

de Aprendizes Marinheiros da Corte, em 1840, uma tentativa de formar e instruir, desde as 

primeiras idades da vida do trabalho, uma mão de obra que pudesse atuar nas atividades das 

embarcações e oficinas dos arsenais de Marinha.    

A iniciativa do Estado em promover a preparação para o trabalho de meninos pobres foi 

um modelo amplamente utilizado e difundido por diversos governos provinciais. O objetivo era 

livrar os meninos dos vícios, regenerá-los e transformá-los em trabalhadores úteis, que os 

arsenais de Marinha fossem espaços destas práticas desenvolvidas por muitos anos, 

caracterizando-se além de um espaço puramente militar, mas educacional e de formação para o 

trabalho.  

A falta de operários e operários inteligentes, como convém em trabalhos, de que 

tanto depende a segurança do Estado, he hum dos males, que mais nos aflingem, 

e que continuarão ainda longo tempo a entorpecer e paralisar o serviço nos 

Arsenaes de Marinha. Este mal com tudo não me parece irremediável, nem mesmo 

exige para sua dimunuição gradual o tardio crescimento da população. Se 

acolhermos em nossos Arsenaes todos os nossos meninos pobres e desvalidos, 

que quiserem aprender hum oficio dos que se praticão nestes estabelecimentos; se 

lhes dermos huma educação e instrução acomodada á profissão, a que se destinão, 

poderemos conseguir o duplo e importante fim de crear operários inteligentes, e 

desviar da ociosidade centenas de homens, que se tornarão uteis a sí e ao Paiz 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA MARINHA, 1842-3:12).  

Em 1842, o Ministro da Marinha, Joaquim José Rodrigues Torres, alertava em sua fala 

à Assembleia Geral Legislativa da necessidade de aumentar e fortalecer a Marinha de Guerra 



Imperial e tentar se equiparar as forças navais estrangeiras. Para desenvolver uma “força naval 

considerável” ou para criar elementos e suporte de uma “boa Marinha” era necessário 

sistematizar o aparato técnico e administrativo da instituição.   

A organização e o desenvolvimento da Marinha Imperial brasileira passava pelo estado 

e estrutura em que se encontravam os Arsenais de Marinha espalhados pelas províncias. Nos 

arsenais, era preciso avançar na organização de elementos imprescindíveis para o 

funcionamento de uma força naval, era fundamental construir oficinas de diferentes gêneros, 

estaleiros, armazéns, estabelecer fábricas e moldar matérias primas, questões que necessitavam 

de uma reformulação que envolvem as relações de trabalho.  

Desse modo, a educação profissional mostra-se como um remédio para sarar as feridas 

da instituição. Foi a solução encontrada para superar a carência de operários especializados nos 

ofícios desenvolvidos nas dependências dos arsenais de Marinha. Para isso, o Ministro solicita 

a autorização do Governo Imperial para criação de seis ou oito Companhias de Aprendizes nos 

arsenais de Marinha das Províncias do Império, para que os menores sejam aquartelados, 

educados e sustentados à custa da Nação, questão que evidenciaria, a partir de então, a forma 

como o Estado Imperial passaria desenvolver política de assistência a infância pobre.  

Embora o Ministro Joaquim José Rodrigues Torres tenha se empenhado para criar as 

Companhias de Artífices em 1842, apenas em 1857 foi regularizada a primeira Companhia de 

Aprendizes Menores no Arsenal da Corte, e em 1858, através do decreto nº 2.188 de 9 de Junho, 

foi possível ser criada as Companhia de Aprendizes Menores do Arsenal de Marinha da Bahia 

e de Pernambuco.  O Governo Imperial convencido d’isso pretende organizar o ensino n’esses 

estabelecimentos, e esse ensino, quando destinado seja somente a esses artistas, dará ao Império 

os melhores constructores, e machnistas, o que é um bem, muito principalmente porque se 

começará assim a dar a educação de nossa mocidade uma direcção benefica, visto como tanto 

precisamos de homens de letras, como de habilitações que sirvam à todas as indústrias 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA MARINHA, 1857:12).   

A partir de 1860, o Decreto 2.615 de 21 de Julho estabeleceu novo regulamento e deu 

nova organização às Companhias de Aprendizes da Marinha, que passaram a chamar-se  

Aprendizes Artífices ao invés de Aprendizes Menores. O regulamento determinava 

questões simples e complexas, atribuindo funções e obrigações a todos os funcionários e 

aprendizes dos arsenais, determinando desde a vestimenta, alimentação, punição e até os 

aspectos do processo pedagógico de aprendizagem.   

O Ministro da Marinha do Brasil, no ano de 1870, menciona a possibilidade de elevar os 

arsenais de Marinha das províncias ao grau de desenvolvimento do Arsenal da Corte, de dar 



“todo o impulso aos arsenais de segunda ordem do império. Tendo em vista que “a experiência 

dos cinco annos da Guerra do Paraguay, deu-nos a prova de que o arsenal da  

Corte era o único de que podíamos tirar proveito” (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

MARINHA, 1870, p. 18). O fim da Guerra do Paraguai provocou uma preocupação nos 

militares. Era preciso equipar melhor sua estrutura técnico administrativo, pois, de acordo com 

o Ministro, embora existisse e funcionasse os arsenais de Marinha nas províncias de 

Pernambuco, Bahia e do Pará, nenhum apresentava funcionamento satisfatório que fosse 

equiparado ao Arsenal da Corte.  

Diante disso, as autoridades políticas e dirigentes militares empenharam-se em expandir 

o sistema de Companhias de Aprendizes e promover diversas reformas no regimento dos 

arsenais de Marinha. Desse modo, em 1871, é apresentada a Lei nº 1997 de 19 de Agosto de 

1871, que fixa a força naval para o ano financeiro de 1972 e 1873, em seu art. 4, § 1º, autoriza 

a criação de uma Companhia de Aprendizes Artífices no Arsenal de Marinha do Pará3.   

Três meses após a lei ter sido sancionada, o decreto nº 4.821 de 18 de novembro de 1871, 

em seu artigo 1º anuncia que:   

É creada no Arsenal de Marinha da Provincia do Pará uma Companhia de 

Aprendizes Artífices, composta de 40 praças, que poderão ser elevadas a 80, 

segundo as conveniências do serviço, evidenciando, assim, a intenção de 

continuidade da formação para carreira nos quadros inferiores da Marinha4.  

A Companhia de Aprendizes Artífices da Marinha do Pará possuía o mesmo 

regulamento das Companhias dos arsenais da Bahia e Pernambuco. O Decreto nº 2.615 de 21 

de Julho de 1860 determinou este regulamento. A estruturação e distribuição do corpo 

administrativo para compor o sistema da Companhia de Artífices constava no seu quadro 

formado por um comandante, um capelão, um professor de primeiras letras, um ajudante de 

professor, um secretário, um agente, três guardas, um cozinheiro, dois serventes e os aprendizes 

artífices5.  

Diante das considerações acerca da necessidade de organizar os estabelecimentos 

educacionais de formação de artífices, o Ministério da Marinha apresenta mapas do estado atual 

das quatro Companhias de Aprendizes Artífices a cada ano de funcionamento. As quatro 

instituições eram regidas pelo mesmo regulamento, que caracterizava a tentativa de harmonizar 

e promover através da formação o desenvolvimentos da força naval nacional.   

                                                 
3 Jornal do Pará, 10/10/1871, nº 225, p. 1.  
4 Decreto nº 4.821 de 18 de Novembro de 1871.  
5 Decreto nº 2.615 de 21 de Julho de 1860. Art. 28.  



O regulamento estabelecia que a Companhia de Aprendizes Artífices da Corte seria 

classificada como “Primeira Companhia”, a da Província da Bahia como “Segunda 

Companhia”, da Província de Pernambuco como “Terceira Companhia” e a da Província do  

Pará como a “Quarta Companhia”.  

O Arsenal de Marinha da Corte era o mais desenvolvido e mais completo em sua 

estrutura, era o centro das reparações navais, por isso que sua Companhia de Aprendizes 

apresentava um quadro maior e mais diversificado do corpo funcional. Em um primeiro olhar, 

chama atenção a quantidade de vagas ofertadas desta instituição em relação as demais.  

A estrutura organizacional das Companhias seguiam o modelo de um estabelecimento 

educacional de regime de internato. Era uma escola, cabia ao Comandante da Companhia a 

função de direção, tomava conta de tudo o que fosse concernente ao pessoal e material da 

instituição. O Cuidado com a educação, com o bom tratamento, a moralidade e a disciplina dos 

aprendizes era pressuposto para sempre frequentar e fiscalizar as aulas nas escolas, nas oficinas 

monitorando o trabalho dos professores e dos mestres e contra mestres responsáveis pela 

educação profissional. Qualquer ato de indisciplina, o aprendiz era encaminhado ao 

Comandante para aplicação dos castigos que deveriam variar de acordo com a intensidade da 

falta cometida.   

Além disso, deveria fiscalizar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios dos 

alunos, os produtos necessários para manutenção do local e admoestar os demais funcionários 

à cumprirem suas obrigações para o bom funcionamento do estabelecimento. A direção da 

instituição organizava o mapa escolar do funcionamento e remetia ao Inspetor do Arsenal de 

Marinha do Pará que posteriormente encaminhava ao Ministério da Marinha para relatar o 

funcionamento e desenvolvimento da instituição.   

Os demais funcionários, também, eram encarregados de cumprirem com suas 

obrigações. A incumbência da educação moral e religiosa dos aprendizes era responsabilidade 

do Capelão, ensinando a doutrina cristã como disciplina obrigatória. O secretário se 

responsabilizava pela organização burocrática e documental; aos guardas competia a segurança 

e vigilância da instituição; os cozinheiros estavam encarregados do preparo da alimentação; aos 

servente competia a limpeza de todo o estabelecimento escolar e do quartel em que funcionava 

como dormitório dos aprendizes.   

No dia 3 de maio de 1872, às 9 horas da manhã, após a missa celebrada na Capela do 

Arsenal de Marinha, deu início ao ato solene de inauguração da Companhia de Aprendizes 



Artífices da Marinha do Pará6. Esta Companhia foi inaugurada com 17 menores aprendizes, 

passando a preencher todas as vagas a partir do mês de novembro, do mesmo ano, com um total 

de 40 aprendizes7.    

No ano seguinte, em 1873, o Presidente da Província do Pará, Domingos José da Cunha 

Junior, elogiava o desenvolvimento da Companhia que estava com seu quadro completo, com 

40 vagas. Devido à grande procura foi necessário ofertar mais 20 vagas, inclusive criando um 

quadro de espera de vagas para admissão na instituição. “Graças aos desvelos prodigalizados 

pelo Inspetor [do Arsenal de Marinha] é o estado da Companhia de Artífices o mais lisongeiro 

e promettedor que pode desejar-se8”.    

Entusiasmado com a procura para esta Companhia, o Ministro da Marinha, Joaquim 

Delfino Ribeiro da Luz, assegurava a continuidade em “dar o maior impulso que puder” a esta 

inciativa do Arsenal de Marinha do Pará, pois é preciso colocar esta instituição “tão florescente, 

no pé de um estabelecimento de primeira ordem, como exigem os interesses do estado 9”. 

Tornava-se “o mais lisonjeiro e prometedor o estado desta bela instituição”. O seu crédito e 

utilidade estão de tal modos reconhecidos, que há constantemente seis e mais pretendentes à 

espera da primeira vaga que nela se dé10”.   

Os relatórios de Presidentes de Província e dos Ministros da Marinha apontam para o 

progresso dos educandos nas aulas de primeiras letras e nas oficinas. Destacando, inclusive, a 

formação de uma banda de música como a melhor da Província do Pará, vaticinando que o 

“Estado será fartamente recompensado das despesas que com essa Companhia faz, visto que 

ella fornecerá operários intelligentes e hábeis às oficinas do Arsenal, que bem carecem ser 

regeneradas11.”  

 No ano 1879 a companhia já constava com 72 aprendizes artífices, de modo que levou 

as autoridades suspenderem a admissão de meninos “visto exceder o número fixado por esta 

Companhia12”.   Nos primeiros anos de funcionamento da Companhia de Artífices do Pará a 

procura foi intensa. É importante pensar que, na segunda metade do século XIX, a pobreza 

                                                 
6 Jornal O Liberal do Pará, 1872, nº 98, p.1.  
7 PARÁ. Relatório Anual apresentado pelo Presidente da Província do Pará à Assembleia Legislativa Provincial na sessão de 

1872. p. 27 -28.  
8 PARÁ. Relatório Anual apresentado pelo Presidente da Província do Pará à Assembleia Legislativa Provincial na sessão de 
1873. P. 34.  
9 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do ano de 1873 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 3ª Sessão da 15ª 

Legislatura (Publicado em 1874), p. 33.  
10 PARÁ. Relatório Anual apresentado pelo Presidente da Província do Pará à Assembleia Legislativa Provincial na sessão do 

dia 15 de fevereiro de 1876. p. 31.  
11 PARÁ. Relatório Anual apresentado pelo Presidente da Província do Pará à Assembleia Legislativa Provincial na sessão do 

dia 15 de fevereiro de 1876. p. 31.  
12 PARÁ. Relatório Anual apresentado pelo Presidente da Província do Pará à Assembleia Legislativa Provincial na sessão do 

dia 16 de junho de 1879. p. 39.  



marcava boa parte da população da Província. Portanto, é compreensível que a procura por este 

estabelecimento tenha sido grande, de modo que poderia ser umas das poucas alternativas de 

aprendizado profissional que garantisse sustento e trabalho na tentativa de sanar as dificuldades 

da vida.  

Para admissão dos meninos era necessário ser brasileiro, ter a idade de 7 a 12 anos, 

constituição robusta e ser vacinado. Para o preenchimento das vagas, a preferência era para os 

órfãos e desvalidos enviados por autoridades ou por pais ou tutores reconhecidamente pobres 

que diante de sua condição não possuíam meios de alimentar e educar os filhos13. A exemplo de 

Dona Rufina Augusta das Neves que através de requerimento solicita ao inspetor do Arsenal de 

Marinha do Pará, Capitão de Fragata João Gomes de Faria, a admissão de seu filho menor 

Cypriano para Companhia de Aprendizes Artífices, alegando que é pobre e não tem meios para 

tratar da educação de seu filho. Assim como Rufina, diversas outras mães solicitaram a admissão 

de seus filhos para Companhia e os deixavam sob “cuidados” e dispostos as necessidades do 

Estado.  

  

Illustrissimo Excelentissimo Senhor Doutor Presidente da Provincia  

  

Submetto a Vossa Excelencia o presente requerimento em que Rufina Augusta 

das Neves pede a esta Inspecção que mande admitir á Companhia de Aprendizes 

Artifices seu filho de  nome Cypriano.  
Com os documentos anexos ao mesmo requerimento prova a suplicante que o dito 

seu filho está comprehendido nas condições do respectivo Regulamento para o 

fim indicado; portanto, peço a Vossa Excelencia que se digne autorizar – me a 

mesma admissão.    

  

Deus Guarde Vossa Excelencia   

  

Arsenal da Marinha do Pará, 7 de Abril de 1877.  

  

Joao Gomes de Faria  
Capitam de Fragata14  

  

Os meninos eram submetidos a uma inspeção de saúde pelo médico do próprio Arsenal. 

Se fosse detectado qualquer incapacidade física ou mental, era rejeitado. A exemplo disso, está 

                                                 
13 Decreto nº 2.615 de 21 de Julho de 1860. Regulamento para Companhias de Aprendizes Artífices dos Arsenais da Marinha 

da Corte, Província da Bahia, Pernambuco e Pará. Art. 16 e 17.  
14 ARQUIVO PÚBLICO DO PARÁ. Fundo Arsenal de Marinha, área guerra. Série: ofícios da presidência ao inspetor e do 

inspetor a presidência de 1877, notação 115.  



o caso do menor João Pedro Canovas julgado incapaz de permanecer na Companhia pelo serviço 

de inspeção de saúde por apresentar deficiência na perna direita15.   

Havia grande estímulo para que a admissão de menores na Companhia de Artífices 

prosperasse. Os pais ou tutores receberiam uma quantia pela entrega de seus filhos à Companhia 

de Aprendizes. Além disso, os aprendizes receberiam uma diária de 100 réis, podendo ser 

aumentada, progressivamente, para 300 réis, que seria depositado em conta na Caixa Econômica 

para ser retirada após o término da formação. Na documentação referente ao Arsenal de Marinha 

do Pará, especificamente nos ofícios remetidos pela Presidência da Província ao inspetor do 

Arsenal, é possível perceber que alguns sujeitos tentavam burlar o regulamento para abocanhar 

a quantia paga pelo governo na entrega de determinado menor.   

Em ofício do dia 3 de janeiro de 1877, foi constatado, pela Inspetoria do Arsenal, que o 

individuo de nome Hilario Antonio dos Santos mentiu ao dizer que era avô do “menor Filippe” 

para tentar entregá-lo a Marinha e receber o valor da quantia paga pelo governo.   

Illustrissimo Senhor  

   

Em officio de hontem sob nº 218, Vossa Senhoria participa que, tendo verificado 

não ser o individuo Hilario Antonio dos Santos avô do menor Filippe, que elle 

lhe apresentou para ser alistado na Companhia de Aprendizes, exigindo o 

pagamento do premio de cem mil réis, resolvêra adiar o alistamento e enviar ao 

Doutor Chefe de Policia o referido Hilario.  
Em resposta, declaro a Vossa Senhoria que approvo o seu procedimento, devendo 

entregar o menor ao pái ou protector legal que tiver, ou se fôr desvalido, mandar 

alistal-o na referida Companhia.   

  

Deus Guarde a Vossa Senhoria  
João Capistrano Bandeira de Mello Filho  
Senhor Capitão de Fragata Inspector do Arsenal de Marinha16  

  

Para os aprendizes era oferecido comida, roupa e alojamento, deveriam aprender a ler, 

escrever, as quatro primeiras operações da aritmética sobre números inteiros e decimais, 

geometria prática, desenho linear, música, doutrina cristã, natação, marchas, contramarchas e 

pequenas evoluções militares. Nas oficinas, aprendiam os mais diversos ofícios para 

profissionalização em calafate, carapina, ferreiro, serralheiro, fundição, maquinas entre outros, 

de acordo com a necessidade local.   

                                                 
15 Jornal A Constituição, 01/06/1876, nº 122, pág. 1.  
16 ARQUIVO PÚBLICO DO PARÁ. Fundo Arsenal de Marinha, área guerra. Série: ofícios da presidência ao inspetor e do 

inspetor a presidência de 1877, notação 115.  



Os meninos matriculados nas companhias de aprendizes estavam inseridos no meio das 

oficinas e nos estaleiros para o aprendizado de seus ofícios, trabalhando intensamente nos 

diversos serviços da instituição. No relatório do Presidente da Província, Domingos José Cunha 

Junior, é indicado o movimento do pessoal nas oficinas do Arsenal. Os aprendizes artífices 

estavam distribuídos no emaranhado diverso de oficinas com os demais operários de diversas 

classes. Em 1873, pessoal das oficinas era composto de 183 operários, sendo que 36 de fundição 

e ferreiros, 62 de carpinteiros, 12 de calafates, 21 de carpinas, 9 de aparelho, 18 remadores e 13 

serventes. Nesse período, foram feitos os seguintes trabalhos nas oficinas:   

Aprontou-se e aparelhou-se o Brigue Rio Negro, afim de servir de quartel e navio 

escola à Companhia de Aprendizes Marinheiros do Amazonas, consertouse e 

aparelhou-se o Barco S. Sebastião, pertencente a fazenda nacional Arary, e que 

se destinou ao serviço da colônia militar Pedro II e armaram-se duas alvarengas 

de ferro do porte de 5º toneladas”.17  

  

A presença de meninos nas oficinas foi um processo de inserção real ao trabalho, as 

atividades eram duras e compartilhadas com operários adultos.    

Os mestres, contramestres e mandadores habilitados eram encarregados do ensino de 

ofícios nas oficinas. Para ocupar o cargo, deveriam saber ler, escrever e contar, na falta do 

mestre, o contra mestre ocuparia o cargo e, por conseguinte, o mandador. O mandador era um 

cargo ocupado pelo operário que apresentasse maior aptidão e melhor desempenho nas oficinas, 

que poderia ser contratado como funcionário do Arsenal para ensinar os aprendizes artífices.   

As atividades também eram acompanhadas de perto por um professor de primeiras letras 

e o ajudante de professor que conduziam o aprendizado de escrita, leitura, aritimética, desenho 

e geometria. Muitas vezes o capelão do Arsenal ministrava aula de primeiras letras, mas no 

geral era encarregado de celebrar missa aos domingos e dias santos. Também deveria ensinar o 

catecismo, doutrina cristã e ouvir as confissões de todo pessoal que residia nas dependências da 

instituição, evidenciando o investimento da Marinha através dos ensinamentos do cristianismo 

para moralizar o seu pessoal.   

As informações como relação nominal, frequência e desempenho dos alunos, eram 

repassadas pelos professores ao comandante das companhias (Corte, Bahia e Pernambuco e 

Pará), que reunia em seu relatório e remetia para o Inspetor do Arsenal, este ficava responsável 

por encaminhar para a Direção Geral dos Negócios da Marinha.   

                                                 
17 PARÁ. Relatório Anual apresentado pelo Presidente da Província do Pará à Assembleia Legislativa Provincial na sessão de 

1873. p. 34.  



Na Companhia de Artífices do Pará, ao final de cada ano letivo, a instituição organizava 

um cerimonial de culminância do período letivo da instituição. Nesse momento era exibido os 

artefatos manufaturados e trabalhos de desenho desenvolvido pelos aprendizes artífices. Nesta 

cerimônia, também eram distribuídos a premiação do exame avaliativo que era feito para 

dimensionar a aprendizagem nas diversas matérias da escola.   

Os examinadores responsáveis por avaliar e julgar os alunos eram os funcionários do 

próprio Arsenal, cabia aos professores de primeiras letras, ao secretário do inspetor e até ao 

capelão a produção do exame para qualificar aqueles que tivessem melhores desempenhos. Essa 

medida serviria para difusão de um valor moral que seria fundamental para o desenvolvimento 

da instituição em propagar a formação do futuro trabalhador. O comportamento exemplar, de 

dedicação nas atividades era compensado com uma premiação, aspecto presente nas iniciativas 

de educação militar, que buscava a disseminação de um modelo ideal para estimular os demais 

indivíduos, representando uma espécie de modelo disciplinador para evitar os desvios de 

conduta18.    

Ao completarem 16 anos de idade, os aprendizes continuariam sua formação 

ingressando na Companhia de Artífices Militares até aos 21 anos, quando terminada a 

aprendizagem do ofício, recebiam o certificado de mestre numa especialidade e eram 

contratados como operários efetivos do Arsenal19.   

O fotógrafo José Tomaz Sabino, considerado um dos mais destacados retratistas de seu 

tempo, esteve na cidade de Belém na segunda metade do século XIX19 e registrou, parte das 

oficinas de ferraria e fundição e o quartel que funcionava como moradia dos aprendizes artífices 

do Arsenal de Marinha do Pará, como se vê nas imagens abaixo:   

Imagem 1: Oficinas do Arsenal de Marinha do Pará  

                                                 
18 O Jornal O Liberal do Pará destacou em primeira página a importância de noticiar tal fato como um estímulo para a sociedade, 

destacando os benefícios de tal instituição. Jornal O Liberal, nº. 264, 21/11/1874. p. 1 19 Decreto nº 2.615 de 21 de Julho de 

1860. Art. 47.   
19 SABINO, José Tomás. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017.  

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22057/jose-tomas-sabino>. Acesso em: 2 de Mar. 2018. Verbete 
da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.  



 
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional2021/ Tomás Antonio Sabino, 187?  

Imagem 2: Almoxarifado e Quartel da Companhia de Aprendizes Artífices  

 

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional22/Tomás Antonio Sabino, 187?  

Companhia estava aquartelada em um edifício dentro do Arsenal de Marinha. No dia 28 

de fevereiro de 1875, o jornal O Liberal do Pará informava, em sua primeira página, que ás  

10 horas da manhã do dia 01 de março do mesmo ano seria “inaugurado o novo quartel da  

Companhia de Aprendizes Artífices do Arsenal de Marinha da Província do Pará”. “É um bello 

e vasto edifício onde vão ser acolhidos os aprendizes, futuros operários do arsenal23”. O regime 

educacional da instituição era de internato, em que o quartel, edifício construído e apropriado 

dentro do Arsenal, serviria de moradia para que o aprendiz pudesse realizar suas diversas 

                                                 
20  SABINO, José Tomás. [Arsenal da Marinha]. [S.l.: s.n.], [187-]. 12,5 x 22,3cm em c. 23,4 x 30,5cm. Disponível 

em:<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon870504/icon870504.jpg>. Acesso em: 2 Mar.  
21 .  
22 SABINO, José Tomás. [Arsenal da Marinha]. [S.l.: s.n.], [187-]. 12,5 x 22,3cm em c. 23,4 x 30,5cm. Disponível 

em:<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon870504/icon870504.jpg>. Acesso em: 2 Mar.2018. 
23 Jornal O Liberal do Pará, número 46, 28/02/1875, p. 1. 24 Decreto nº 2.615 de 21 de Julho de 1860. Art. 45 e 46.  



atividades cotidianas, serviria de dormitório, com demais espaços para realizar refeição, asseio, 

vestimenta (fardamento), dentre outras necessidades existentes.   

Os aprendizes não podiam sair sozinhos, sempre teriam que estar acompanhados de um 

guarda, com o regime de internato eram rigidamente vigiados, se cometessem qualquer tipo de 

insubordinação ou indisciplina seriam correcionalmente punidos pelo Inspetor ou Comandante 

do Arsenal. Os professores de primeiras letras e os mestres das oficinas ao detectarem qualquer 

delito, encaminhariam para a inspetoria providenciar a “correção”. A punição poderia ser 

bastante severa, indo desde prisão simples ou solitária que não excedesse oito dias, até a 

privação da alimentação ou montagem de guarda em períodos dobrados24.   

Os aprendizes considerados insubordinados e sobre os quais as punições previstas não 

surtissem o desejado efeito poderiam ser “passados” às Companhias de Aprendizes Marinheiros 

como alternativa última para corrigi-los. Os artigos 45 e 46 do regulamento da instituição 

possibilitava essa medida como uma espécie de punição maior. A exemplo disso, consta no 

ofício da inspetoria do Arsenal de Marinha do Pará, do dia 9 de janeiro de 1877, a recomendação 

para transferência do Aprendiz Artífice de nome Manoel Joaquim para seja encaminhado à 

Companhia de Aprendizes Marinheiros, como punição após ter sido constatado seu vício da 

embriaguez.   

Illustrissimo Senhor  

  

[...] Quanto ao aprendiz artifice Manoel Joaquim, que se deo ao vicio da 

embriaguez e ao qual se refere a parte do Sargento Ajudante, junta em original 

ao seo officio, recommendo a Vossa Senhoria que o transfira para a Companhia 

de Aprendizes marinheiros, nos termos do art 46 do Regulamento de 21 de Julho 

de 1860.  

  

Deus Guarde a Vossa Senhoria  
João Capistrano Bandeira de Mello Filho  
Senhor Capitão de Fragata Inspector do Arsenal de Marinha do Pará23  

Para Lacerda (2016, p. 139), quando esta medida punitiva acontece nos arsenais de  

Marinha do Império é possível pensar um paradoxo da questão. Os chamados “viveiros” da 

Marinha, locais de onde se acreditava sairiam habilidosos marinheiros, também eram 

considerados dentro da própria instituição como forma de punição a ser aplicada a menores das 

Companhias de Aprendizes Artífices dos arsenais que demandassem disciplina mais rigorosa.  

                                                 
23 ARQUIVO PÚBLICO DO PARÁ. Fundo Arsenal de Marinha, área guerra. Série: ofícios da presidência ao inspetor e do 

inspetor a presidência de 1877, notação 115.  



De acordo com o regimento da instituição, a formação educacional e profissional dos 

aprendizes era adaptada através de vários instrumentos de controle, rigidez e disciplina. A lógica 

de torná-las adaptadas aos ordenamentos da Instituição poderiam ser confrontados com o 

desenvolvimento próprio da idade, com as experiências que muitos traziam das ruas, de outros 

espaços de convivência e na relação conflituosa de privação da liberdade a que estavam 

submetidos.   

Para Monica Regina Lins (2015), no período de criação das Companhias de Aprendizes 

da Marinha, havia uma compreensão própria da época que buscava universalizar esses 

indivíduos em torno de padrões comportamentais esperados e planejados por rotinas na relação 

com o trabalho. Uma forma de controle era comparar os meninos entre si para diferenciá-los 

mais à frente nas classificações. As rotinas buscavam homogeneizar comportamentos e a 

capacidade de trabalhar de forma útil e produtiva, mais adiante as avaliações dos superiores 

sobre os seus aprendizes passariam a constar em registros, em cadernetas individuais e níveis 

mais sofisticados de classificação foram surgindo. O bom comportamento era um dos elementos 

que definiria em que classe o futuro operário do Arsenal seria alocado.  

A ausência de mão obra qualificada nas oficinas dos arsenais exigia que os militares 

buscassem operários qualificados no estrangeiro, que, quase sempre, eram contratados com 

altos valores e que aumentava os gastos do governo. Desse modo, o objetivo das Companhias 

de Aprendizes Artífices da Marinha era preparar operários nacionais, que através de sua 

formação e aptidão, trabalhariam nas oficinas da própria Marinha. A Companhia não buscava 

formar operários para as oficinas civis, existente no meio urbano, e sim, para a manutenção do 

próprio aparato militar. Porém, não era proibido que o artífice depois de formado fosse trabalhar 

nas oficinas externas.    

Apesar das autoridades políticas destacarem a importância da Companhia de Artífice 

para o Estado, nos primeiros anos de funcionamento, nem sempre tudo ocorria conforme o 

discurso proferido. O próprio Ministro da Marinha, Eduardo de Andrade Pinto, em 1878, propôs 

a extinção das Companhias nos arsenais do Império, principalmente àquelas localizadas nos 

arsenais mais distantes como a da Província do Pará24.  

A falta de aptidão dos aprendizes para os trabalhos nas oficinas, o baixo aproveitamento 

nas aulas de ensino de primeiras letras e a dificuldade para manter a disciplina são fatores que 

questionam a real importância das Companhias para a Marinha, de modo que, ainda nestas 

                                                 
24 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do ano de 1877 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 1ª Sessão da 17ª 

Legislatura (Publicado em 1878), p. 54.  



condições, agravaria os cofres públicos já que o custo era alto, o recurso escasso e o 

aproveitamento do artífice era modesto.  

Nos primeiros anos de funcionamento da Companhia de Artífices do Pará, a distância 

entre o discurso de valorização de inciativas que atendesse a criança pobre e o real investimento 

para que isso ocorresse era grande. Mesmo assim, com a intensa procura, os militares avaliaram 

que era preciso rever as despesas e repensar o processo de educação profissional no arsenais.   

Ao afirmar a ineficácia do desenvolvimento das Companhias, o Ministro da Marinha 

Eduardo de Andrade Pinto oferece para apreciação os dados que justificaria a extinção das  

Companhias. “A despeza anual da Companhia da Corte é de 70:213$700; com a da Bahia de 

26: 819$000; com a de Pernambuco 31: 700$000; com a do Pará 23:553$000, somando todas a 

importância de 152:285$70025”, isto é, se fossem extintas, em nada perderia o serviço nos 

arsenais e em muito ganhariam os cofres públicos. Desse modo, “O Poder Legislativo, guiado 

pela ideia de realizar economias, decretou a extinção das Companhias de Aprendizes Artífices 

da Marinha, artífices militares e avulsos26”. Por ser uma instituição que servia “para o amparo 

dos orphãos e desvalidos que nellas obtinham instrução e um meio de vida”, os governantes e 

militares ainda desejavam, diante da possibilidade do aumento dos recursos públicos,  

“restabelecer [as Companhias] ainda que nas mais modestas proporções27”.   

 Com a criação da Companhia de Aprendizes do Arsenal de Marinha do Pará o Estado 

buscava promover uma educação profissional destinada à meninos pobres e a formar operários 

que atendesse as necessidades do próprio Arsenal. O discurso governamental para criar de 

instituições de artífices era de buscar através da educação profissional um “sentido de difundir 

valores morais e comportamentos, instruindo por meio da alfabetização e ensino de ofícios 

artesanais e manufatureiros28”, ações, essas, fundamentais para manter hierarquias e distinções 

sociais.  

A educação voltada para o ensino de ofícios, nos arsenais de Marinha, foi interrompida 

em 1879, e aos poucos sendo minada em 1880 nas províncias do Império, quando os serviços 

passaram a ser realizados por contrato de aprendizes externos para as oficinas. A Companhia 

de Artífices do Pará teve curto tempo de duração, a grande procura por vagas contrasta com os 

                                                 
25 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do ano de 1877 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 1ª Sessão da 17ª 

Legislatura (Publicado em 1878), p. 55.  
26 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do ano de 1879 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 3ª Sessão da 17ª 

Legislatura (Publicado em 1880), p. 40.  
27 BRASIL. Ministério da Marinha. Relatório do ano de 1879 apresentado à Assembleia Geral Legislativa na 3ª Sessão da 17ª 

Legislatura (Publicado em 1880), p. 40.  
28 SCHUELER, Alessandra F. Martinez de. Crianças e escolas na passagem do Império para a República. Rev. bras. Hist., São 

Paulo, v. 19, n. 37, Sept. 1999.p.9.  



poucos recursos do Estado, demostrando que embora o Governo exalte essas iniciativas 

destinadas aos pobres, o baixo investimento nem sempre condizia com o discurso proferido.  

O modelo educacional de formação Nacional de artífices, utilizado pelos militares em 

seus arsenais de Marinha, retornaria muito tempo depois com a República. A educação 

profissional destinada meninos pobres ainda representaria um desafio para os dirigentes 

republicanos, desafio de uma continuidade. O presidente Nilo Peçanha, em 1909, através do 

decreto nº 7.566, cria as Escolas de Aprendizes Artífices 29  nas capitais da República, 

proporcionando, novamente, uma “velha política” de uma antiga assertiva, de que, a educação 

para menino pobre é aquela voltada para formação do trabalhado manual.  
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De Ciudad Dormitorio hacia una ciudad sostenible:  el caso de Río Ceballos (Córdoba, 

Argentina)   

Adrián Omar Drake1   

   

Introducción    

La pequeña Río Ceballos, enclavada en las Sierras Chicas aledañas a la ciudad de 

Córdoba, a 679m sobre el nivel del mar, tiene una población de alrededor 30 mil habitantes y 

está ubicada desde hace mucho en medio a un espacio vivo, el cual, al igual que el Mediterráneo 

de Braudel2 -obviamente pese a todas sus diferencias- tiene sus propios ritmos e historia, sus 

culturas, costumbres y modales. Así, todo el complejo geográfico de las Sierras de Córdoba es 

un escenario vivo, un palimpsesto de experiencias históricas donde, desde épocas prehispánicas, 

se han vivido, muerto, sobrevivido y transformado muchos pueblos distintos como los 

comechingones y sanavirones- dejando rastros y huellas que hoy parecen casi completamente 

tragadas por la urbe cordobesa.   

Este trabajo se fundamenta en la constatación de la falta de ordenamiento territorial de 

la ciudad de Río Ceballos, producida por las nuevas urbanizaciones y crecimiento en las últimas 

décadas. Estos nuevos asentamientos no han observado un proyecto de planificación uniforme 

y ecuánime para todo el municipio. La planificación, cuando ha sido pensada y ejecutada, se ha 

restringido solamente a determinadas áreas de la ciudad, en especial las áreas urbanas más 

centrales. Los espacios que crecieron por afuera de estos límites urbanos (y simbólicos) no han 

seguido las determinaciones de las ordenanzas municipales, lo que da a la ciudad de Río 

Ceballos dos fisonomías muy distintas: de un lado, hay una faz urbana, planeada, regulada por 

leyes de usos de suelo etc., y de otro, se han generado áreas periféricas donde no están claras (o 

son inexistentes) las ordenanzas de uso del suelo, los límites entre viviendas y el ejido natural, 

bien como los límites entre esta mancha habitable y las reservas naturales de Río Ceballos, que 

engloban reservas hídricas, áreas de preservación ambiental etc.   

Además, es visible en las últimas dos décadas un gran aceleramiento provocado por el 

fenómeno de la mercantilización de los terrenos que se está llevando a cabo en la actualidad 

                                                 
1 Arquitecto, Urbanista, Profesor y Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Río Ceballos, Córdoba, Argentina. Es 

licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional de Córdoba, donde actualmente concluye la Maestría en 

Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano.   
2 Braudel, Fernand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México, D.F.: Fondo de Cultura 

Económica, 2016.   



   

sobre estas áreas metropolitanas de Córdoba, y esto es también el caso de Río Ceballos. Esto se 

traduce en un crecimiento poblacional que ha hecho que se urbanicen nuevos barrios, entre los 

cuales algunos son planificados y otros espontáneos 3 , generándose una ciudad dispersa, 

extendida en el territorio. Sennett nos recuerda que la forma que asume una ciudad impacta en 

sus habitantes de manera no solo objetiva, sino que también subjetiva:   

El historiador Anthony Vidler considera esta clase de planos 

“arquitectónicamente misterioso”, con lo que quiere decir que provocan 

sentimientos de grandeza sublime junto con una sensación de desazón e inquietud 

personales (SENNETT, 1997, 316).   

De esta forma, una urbanización dispersa también provoca sentimientos de apartamiento 

y enajenación por una parte considerable de sus habitantes, al mismo tiempo que produce 

deficiencias en la prestación de los servicios en diferentes áreas urbanas, como son la falta de 

infraestructura de red de agua potable, insuficiencia en la recolección de residuos, ausencia de 

transporte público, falta de extensión de alumbrado público, entre otros. Al referirse al caso 

brasileño, la urbanista y geógrafa humana Ester Limonad argumenta que:   

esta dispersión asume diversas manifestaciones en términos de su localización 

espacial. En tanto que forma de expansión de las periferias metropolitanas, sea a 

través de la multiplicación dispersa de pequeños aglomerados urbanos en áreas 

de empleo, sea en forma de clusters industriales, de servicios o turísticos, 

acompañados muchas veces por la formación de condominios o 

megacondominios fuera de las áreas urbanas. (LIMONAD,  2007, 35).4    

   

En el caso específico de Río Ceballos, la insuficiente urbanización también está 

generando un alarmante impacto ambiental, fundamentalmente a causa de los desmontes de la 

cobertura vegetal autóctona, lo que trae a la ciudad consecuencias tales como la degradación de 

las tierras y ambientes naturales y urbanos; la ocupación de áreas de reservas naturales y no 

permitidas para la urbanización; el desequilibrio de las cuencas hídricas; impermeabilización 

del suelo; inundación de áreas vulnerables etc. Todo esto tiene como consecuencia, 

conjuntamente a la degradación del paisaje natural, un deterioro general del paisaje urbano. Lo 

más importante, sin embargo, es la ausencia de eficiencia urbana en el municipio como un todo, 

lo que genera una ciudad sin posibilidades de desarrollo, y por lo tanto continúa siendo una 

urbe absorbida por la gran ciudad, Córdoba, transformándose Río Ceballos en una ciudad 

plenamente dormitorio.   

                                                 
3 Crecimiento Planificado es el que se realiza bajo el impulso y la dirección del Estado, que interviene bajo un plan regulatorio 

territorial. Crecimiento Espontáneo es la subdivisión de tierra carente de Estructura Urbana, y diferencias en la traza en loteos, 

manzanas, calles, lo cual hace más costoso y difícil para la municipalidad la dotación de infraestructura de servicios.  4 

Traducción nuestra del original en portugués.   



   

El presente trabajo de investigación nos lleva a formularnos una pregunta, si el 

crecimiento de la ciudad dormitorio, sin una planificación urbana basada en un modelo de 

ciudad, pudiese ofrecer riesgos en distintos factores, ya que es una consecuencia de relaciones 

cada vez más mercantilizadas entre los poderes públicos y los agentes privados. ¿Desde qué 

perspectivas se puede decir que estos crecimientos sin planificación son perjudiciales a las 

ciudades y, sobre todo, a sus ciudadanos?   

Podemos decir que, en los últimos años, se ha visto el impacto ecológico y ambiental 

causado sobre el territorio por un crecimiento poblacional desmedido, y solo puede mitigar esta 

situación una organización territorial basada en un modelo de ciudad.    

   

2. Impactos sociales y ambientales de la mercantilización del territorio en Río 

Ceballos   

En Río Ceballos, las áreas periurbanas son urbanizadas con la construcción de nuevos 

barrios. Este crecimiento poblacional es debido al suelo relativamente económico que se ofrece 

a través de los agentes inmobiliarios, siendo esto de mucho menos valor que los que la capital 

ofrece. Muchos nuevos habitantes prefieren vivir en una ciudad dormitorio, a treinta kilómetros 

de distancia del trabajo y de la educación, a vivir en una periferia degradada de la gran ciudad 

– periferia que ofrece pocos recursos (villas miserias, barrios pobres etc.). Los terrenos de estas 

ciudades son adquiridos rápidamente por una demanda de suelos para la construcción de 

viviendas. Estas zonas urbanas son habitadas sin importar la falta o escasez de servicios 

públicos que la ciudad les debería ofrecer, olvidándose que cada actividad tiene sus propias 

exigencias morales y proporcionan sus propios valores específicos (CORTINA, 1996, 151). 

Acá se pleitean cuestiones entre la ética y la moral de los desarrollistas y la necesidad de que 

una persona o familia tenga su propio terreno para construir la casa propia. En este tema se 

cruza la ética económica,    

en donde se sabe que la economía debe prescindir de las consideraciones éticas 

si no quiere hipotecar su desarrollo, mientras que la ética (…) debería prescindir 

de los cálculos económicos para llevar adelante sus objetivos morales.”  

(CORTINA, 1996, 171).    

   

Cortina sugiere que esta mirada ha proporcionado el parecer de que hay una pelea 

irreconciliable entre dos valores: “la eficiencia (como valor propio de la economía) y la equidad 

o justicia (como valor típico de la moral)” (CORTINA, 1996, 171).     



   

  Estas condiciones mercantilistas de desigualdad urbana-social hacen que se acelere el 

crecimiento poblacional espontáneo en algunos sectores de la ciudad y, en otros, un crecimiento 

planificado de una manera veloz, pero con la misma insuficiencia de servicios la mayoría de las 

veces. Aparentemente, la ética aplicada a algunos sectores urbanos no es la misma cuando se 

trata de áreas deterioradas o degradadas, justamente donde viven las clases menos favorecidas.   

Ya desde los planteamientos anarquistas de Proudhon sobre la propiedad   

(PROUDHON, 2005 [1810]), en donde denunciaba que “toda propiedad es robo”, se 

reconoce que este mismo tipo de actitud que se lleva a cabo hoy tiene que ver con los 

presupuestos del capital y de la mercantilización de los terrenos ampliamente profundizados 

por Marx y Engels. Cómo dice Proudhon: “Estas palabras son una provocación a todos los 

hombres que tengan esperanza y fe en el progreso de la humanidad” (PROUDHON, 2005, 40). 

La conciencia de la necesidad de equidad y justicia social de que habla Proudhon de forma 

apasionada estaba ya bien elaborada en la época en que Marx escribió el revolucionario capítulo 

XXIV de su obra El Capital, intitulado “La llamada acumulación originaria”, en donde se 

quedan claros los presupuestos que aún basan los reglamentos sobre la propiedad. En 1867, 

Marx planteó innúmeros temas correlatos sobre las condiciones fundamentales de la producción 

capitalista y la enajenación del trabajo obrero. Según este filósofo, las relaciones capitalistas   

presuponen el divorcio entre los obreros y la propiedad de las condiciones de 

realización del trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción 

capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce en una escala 

cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser 

uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad de las condiciones 

de su trabajo, proceso que, de una parte, convierte en capital los medios sociales 

de vida y de producción, mientras que, de otra parte, convierte a los productores 

directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es, pues, 

más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de 

producción. Se la llama «originaria» porque forma la prehistoria del capital y del 

modo capitalista de producción (MARX, 1867, 102-103).   

   

No podemos, por lo tanto, hablar de la actual mercantilización de los terrenos – sean 

públicos o privados – sin volver a los presupuestos esbozados desde Marx sobre el capital y las 

reglas que han basado el mercado. Pues, como vemos, las cuestiones éticas que envuelven 

nuestras sociedades hoy tienen una larga historia que remonta a milenios, y ha sido ampliamente 

discutida a lo largo del siglo XIX.    

Este proceso, iniciado en comienzos del siglo XIX, se incrementó con la Segunda 

Revolución Industrial, período que involucró un gran desarrollo de las industrias química, 



   

eléctrica, petrolera, siderúrgica etc., lo que ha impactado de forma sin precedentes la 

construcción civil y las obras públicas y, por lo tanto, la urbanización. En relación con este 

tema, David Landes hace un histórico de dicha revolución y sus desarrollos, en su magistral 

obra Progreso tecnológico y revolución industrial (LANDES, 1979).    

Una de las causales de la problemática referente al caso Río Ceballos es que no existen 

en las áreas periurbanas (lugares de los nuevos asentamientos) ordenanzas claras de uso del 

suelo. Aparentemente, esas ordenanzas aún obedecen a criterios que no están en acuerdo con 

los cambios ocurridos, a nivel de urbanización y uso del suelo, en Córdoba y en sus ciudades 

satélites en la última década4. sino que observan una lógica desarrollista, que tiene en cuenta 

únicamente a algunos sectores de la población. Esto no es algo exclusivo de las ciudades 

dormitorio de la región de Córdoba, tampoco se trata de un proceso que se ha desarrollado 

súbitamente, como demuestra el trabajo de Malecki (MALECKI, 2015). 5  Procesos muy 

similares se observan en grandes conurbaciones como Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Bogotá, Medellín, Lima,   

Ciudad de México – si quisiéramos mantenernos solamente en el espacio 

latinoamericano. 6  Tampoco es un fenómeno relativo a grandes ciudades: la observación 

empírica nos lleva a constatar que procesos equivalentes están ocurriendo en ciudades más 

chicas, ya sea en Argentina o en otros países. En el caso específico de Río Ceballos, los servicios 

públicos no están distribuidos de manera equitativa en toda la ciudad, lo que genera cada vez 

más desigualdades sociales, exclusión y enajenación cultural, y algunos de esos aspectos se nos 

muestra el análisis de documentos y ordenanzas del Concejo Deliberante de la Municipalidad.    

Los modos de planificar una ciudad influyen directamente en la vida de sus habitantes, 

sea en nivel colectivo (construcción de barrios populares, concentración de ciertas etnias en 

algunos barrios, surgimiento de villas miserias, por ejemplo), sea en nivel individual, ya que 

estas distintas maneras de pensar y construir ciudad influencian las relaciones espaciales entre 

las personas. Éstas, que según Sennett son antes de todo “relaciones espaciales de los cuerpos”, 

                                                 
4 La última ordenanza de código de uso y ocupación del suelo, patrones por actividades productivas y ampliación de código de 

edificación ha sido deliberada en 2007. Véase Concejo Deliberante de Río Ceballos. Ordenanza n° 1622/07, 2007.    
5 En este artículo de carácter histórico Malecki afirma el peronismo abrió un “ciclo de transformaciones urbanas que se 

prolongó entre 1947 y 1970”. (p. 195). En dicho período, cambió el panorama de la ciudad de Córdoba y se produjo una nueva 

dinámica de tensión entre centro y periferia.   
6 A este respecto, véanse los trabajos de GRUZINSKI, Serge (2004). La ciudad de México: una historia. México: FCE;  

MORSE, Richard (1976). “Ciudades latinoamericanas: aspectos de su función y estructura”, in GERMANI, Gino (comp.). 

Urbanización, desarrollo y modernización. Buenos Aires: Paidós; SIKKINK, Kathryn (2009). El proyecto desarrollista en la 

Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek. Buenos Aires: Siglo XXI.   



   

suelen determinar “en buena medida la manera en que las personas reaccionan unas respecto a 

otras, la forma en que se ven y escuchan, en si se tocan o están distantes” (SENNETT, 1997, 

19). Por lo tanto, es fundamental que un plan de urbanización de una ciudad tenga en cuenta a 

sus habitantes como el elemento más importante de este proceso. La mercantilización de los 

espacios impacta directamente en la vida de los ciudadanos, produciendo desigualdades 

sociales, a medida que amplifica e hipervalora algunas zonas, y eso lo podemos constatar 

observando como los desarrollistas no aportan los “bienes internos a la sociedad que cada 

actividad debe aportar a la sociedad y que valores y hábitos es preciso incorporar para 

alcanzarlas” (CORTINA, 1996, 151). Los desarrollistas incentivan densificar estas ciudades 

satélites, y a la vez generar en ellas áreas suburbanas / periféricas degradadas y destituidas de 

servicios, movilidad y comodidades.    

En las figuras 1 y 2 se puede constatar como el crecimiento de la mancha urbana vino 

avanzando sobre los límites de la ciudad hacia el ejido de esta. En este desarrollo se puede 

observar como las nuevas urbanizaciones, ya sean espontaneas o planificadas, van ocupando 

áreas naturales de bosques nativos y áreas de reservas naturales. Como ya hemos comentado, 

también se verifica cómo se va creando una ciudad difusa y extensa, que no llega a contar con 

infraestructura y servicios básicos para los habitantes de las nuevas periferias. Estas periferias 

son consolidadas por producción económica desigual, lo que equivale a decir que los nuevos 

habitantes de los espacios de la periferia sufren estas ausencias de servicios.    

En este punto podríamos reflexionar sobre el pensamiento de Foucault en el análisis de 

ese proceso de urbanización, ya que en todo plan de urbanización están implícitas algunas 

normativas de comportamiento social, las cuales permiten el control minucioso de las 

operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una 

relación de docilidad-utilidad: es a lo que se le llama la   

“disciplina”. Con la disciplina del cuerpo social dentro de una estructura urbana, estos 

nuevos habitantes – los de las nuevas periferias – son introducidos en un sistema de poder que 

los explota, los desarticula y los recompone en una nueva configuración social y espacial. Una 

anatomía política, que es igualmente una “mecánica del poder”, nace ahí, y define como se 

puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se 

desea, sino para que operen como se quiere, con técnicas, mecanismos y ordenamientos 

preestablecidos, y según la rapidez y la eficiencia que se les determina. La disciplina fabrica así 

los cuerpos sometidos y ejercitados (familias vulnerables en este caso), cuerpos “dóciles” que 



   

difícilmente tendrán oportunidades de pensar su propia pertinencia en el espacio que habitan. 

La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye 

esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). Simplemente se podría decir: la 

disciplina – que también pasa por el ordenamiento urbano – disocia el poder del cuerpo 

(FOUCAULT, 2002).  

  
Ilustración 1 - Foto aérea de Río Ceballos, 2003. Fuente: Google Earth. Con diseños y texto del  autor.   

  



   

 
Ilustración 2 - Foto aérea de Río Ceballos, 2003. Fuente: Google Earth.   

3. Gentrificación y expulsión de la población pobre de la ciudad hacia las periferias   

La expansión metropolitana de la población de menores recursos se asentó en los 

márgenes del borde de la ciudad. Estos asentamientos eran barrios populares de algún gobierno 

político, que ofrecía la vivienda popular a través de planes de vivienda, y también las villas de 

emergencia que se apropiaban de un sector urbano de manera “ilegal”. Las periferias “urbanas 

sin urbanidad” indican la existencia de una población claramente excluida de la ciudad y del 

mercado, ya que sus ingresos económicos, muy por debajo del índice de la pobreza, los hace 

imposible de lograr adquirir tierras y servicios de manera legal y espontanea.   

En contrapunto a las villas y asentamientos de barrios populares, en los últimos años la 

especulación mercantilista inmobiliaria ha descubierto sectores urbanos con alto valor 

mercantil, para la exploración inmobiliaria.    

De ahí, surge el concepto de gentrificación como un proceso de transformación urbana 

en el que la población original de un sector o barrio deteriorado y paupérrimo es 

progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.7 

                                                 
7 Una variada bibliografía contempla el tema de la gentrificación desde varias perspectivas. Véanse los trabajos de Lees, L. y 

Phillips, M. (Eds) The Handbook of Gentrification Studies. Londres: Edward Elgar, 2018; López, I. y Rodríguez, E. Fin de 

ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: 

Traficantes de Sueños, 2010; Smith, N. La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes 

de Sueños, 2012 [1996]; Slater, T. Expulsions from public housing: the hidden context of concentrated affluence, Cities, No 

35, 384-390, 2013; Cucó, J. Antropología urbana. Barcelona: Ariel, 2004; Delgado, M. El espacio público como ideología. 

Madrid: La Catarata, 2011; García Herrera, L. M. “Elitización: propuesta en español para el término gentrificación” En Biblio 

3W 6.332, 2001; Harvey, D. Urbanismo y desigualdad social. Madrid. Siglo XXI, 1992 [1973]; Harvey, D. Rebel cities. From 



   

La población es desplazada y desalojada hacia otro sitio aún más lejano con relación al 

centro de la urbe, un lugar periférico que no cuenta con ordenanzas claras o, por lo menos, 

cuyas ordenanzas son hechas de arriba para bajo, o sea, sin tener en cuenta las deliberaciones 

y aspiraciones establecidas por los centros vecinales. Otro caso típico del proceso de 

gentrificación, como lo hemos podido observar en el caso del Barrio Güemes en Córdoba, es 

que los habitantes han tenido, sin aviso previo, que convivir con un entorno renovado e 

inaccesible en varios aspectos, sobre todo el aspecto económico reflejado por la plusvalía de 

los terrenos.    

Eso está ocurriendo en varios lugares de las grandes urbes del mundo, en que la gente 

ya no tiene condiciones de vivir en sus antiguas viviendas, ya que, como áreas renovadas, la 

municipalidad pasó, por ejemplo, a cobrar impuestos nuevos, haciendo que los antiguos 

habitantes tengan que migrar a barrios más pobres -y muchas veces simplemente desplazados 

por órdenes gubernamentales. También van surgiendo tiendas, supermercados, shoppings y 

toda una estructura urbana pensada para las clases alta y media-alta, que repele a esos antiguos 

habitantes de barrios donde una vez había solo bares y viviendas consideradas “impúdicas” e 

insalubres. asociados al bas-fond de la prostitución, a la vida bohemia, al uso de drogas y venda 

de mercancía deslizada.   

En Córdoba el proceso de gentrificación sucede en la zona Noroeste de la ciudad, ya que 

son barrios que cuentan con determinadas ventajas, entre estas, el hecho de que están situados 

cerca de polos de empleo, turísticos, paisajísticos etc.8    

Los ciudadanos que no entran en ninguna de las categorías socioeconómicas requeridas 

para vivir en estas nuevas periferias mercantilizadas (y es una gran porción de la población que 

no está calificada financieramente para la adquisición de tierras o de viviendas), perteneciendo 

a una clase media y media-baja, pasan a formar un grupo social de “nuevos excluidos” de la 

gran ciudad, ya que no están cómodos para vivir en un barrio marginal de otros sectores de la 

periferia, ni tampoco tienen los ingresos económicos necesarios para poder solventar los costos 

que están implicados em continuar viviendo en estas nuevas periferias mercantilizadas y 

mejoradas, con altos costos para residir -y también consumir, desplazarse etc. En este fenómeno 

se incluyen nuevos tipos de transportes, peaje de nuevas estradas etc.    

                                                 
the right to the city to the urban revolution. Londres: Verso, 2012; Lees, L et al. Gentrification. Nueva York: Routledge, 2008; 

Lefebvre, H. El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1972 [1970].    
8 Véase Capdevielle, Julieta. Los grupos “desarrollistas” y su incidencia en el espacio urbano de la ciudad de Córdoba, 

Argentina (1990- 2013). Terra nueva etapa, XXX, 47, 2014, pp. 129-152.   



   

Muchos habitantes excluidos van a habitar en un territorio nuevo, y allí asentarse, siendo 

estas otras urbes de menor calidad urbana, pero más accesibles para su condición y calidad de 

vida de lo que la gran ciudad les ofrecía o de lo que la nueva región gentrificada les puede ya 

ofrecer. Ellos prefieren ser ciudadanos de una ciudad satélite, aunque tengan que viajar para 

trabajar todos los días 30 km y perder 5 hs. diarias de sus vidas en ese traslado.    

La exclusión social permanente es un factor muy común en las grandes ciudades, y se 

acentúa con el crecimiento poblacional: los ciudadanos prefieren habitar un nuevo núcleo 

urbano, sabiendo también de la ineficiencia de la provisión de servicios públicos urbanos que 

estas ciudades “chicas” poseen y deberían satisfacer. Es uma exageración decir que “prefieren” 

habitar esas nuevas seudo-urbes: la mayoría pobre es desplazada simplemente por decretos 

gubernamentales, y eso genera una serie de tensiones sociales.   

La oferta de infraestructura y de posibilidad laboral es considerablemente superior en la 

gran ciudad (Córdoba) que en las ciudades satélites. Las redes de agua y desagüe cloacal, que 

cubren la totalidad de la ciudad de Córdoba, tienen grandes déficits en lo que son las pequeñas 

ciudades satélites. En este caso, de acuerdo con   

Pírez, la ciudad “deja de ser el soporte adecuado para el desarrollo económico, en la 

medida que no contribuye a generar condiciones de productividad y de rentalibilidad debido al 

incremento de los costos de operación de las actividades económicas y sociales que genera”9, 

además que es absorbida su economía por la gran ciudad capital “que lo tiene todo”. Aún de 

acuerdo con Pírez, la falta de funcionalidad de la ciudad no sirve para que sea posible hacer 

grandes negocios, tanto en ella como particularmente con ella, muchas veces contradictorios 

con las primeras ideas de una ciudad que acoge a los que la gran ciudad excluyó.    

Si nos remontamos a la movilidad poblacional dentro y fuera de la ciudad, podemos 

decir que la hegemonización y consolidación del sistema capitalista como modo de  producción 

llevó a una movilización de la población dentro de los mismos espacios urbanos, despojando 

de sus medios de producción y de sus lugares de pertinencia a los que menos tienen, 

expulsándolos hacia nuevos centros urbanos en donde se emplazaron barrios populares y 

sucediendo este accionar también dentro de la misma ciudad satélite. La emigración a los 

nuevos núcleos urbanos tiene como finalidad el poder acceder a los medios materiales de vida 

que permitieran su reproducción, más que sus medios de producción, porque muchos siguen 

                                                 
9 Pírez, Pedro. La formación de la ciudad metropolitana de Buenos Aires: de la riqueza al deterioro. En EURE. Revista 

Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, Vol. 20, Nº 61, diciembre, 1994, p. 37.   



   

existiendo en la misma gran ciudad, ya que la nueva no lo tiene planificado. Dado el acelerado 

desarrollo de la urbanización empresarial y la emigración hacia las ciudades satélites, en el cual 

ambas tuvieron la misma velocidad, el proceso fue acompañado por la provisión de servicios 

públicos urbanos de manera más lenta, tanto para los aspectos productivos como reproductivos, 

pero ambos, por la velocidad de la inmigración, quedaron escasos y obsoletos para poder 

satisfacer las necesidades básicas de los nuevos habitantes.    

Cabe destacar que, pese a la necesidad de acceso a los servicios públicos urbanos en 

general, y particularmente aquellos provistos por red a fin de evitar los efectos negativos de la 

concentración poblacional en estas ciudades pequeñas (inspiración del paradigma higienista), 

algunos sectores capitalistas encontraron tempranamente una punta de mercado con el que 

podrían acumular ganancia y generar una exagerada plusvalía de los suelos. Según Pírez, “parte 

del proceso resultante, si bien permitió el asentamiento de la población que llegaba a la pequeña 

ciudad, aunque sus ingresos fueran limitados, inauguró un modelo que transfería otros costos 

hacia los sectores populares. Estos costos fueron el tiempo de traslado entre los lugares de 

vivienda” (la ciudad dormitorio) “y los de trabajo” (la gran ciudad en la mayoría de los casos) 

“y el desgaste por la utilización de los transportes particulares, y el aumento del capital de los 

servicios de transporte público, que incrementaron sus recorridos y frecuencias en función del 

crecimiento de la demanda.  Resultaba así una condición para el desarrollo urbano que esa 

población estuviese dispuesta a pagar ese costo.”10   

El desarrollo del mercado inmobiliario, prácticamente sin regulación ni control del 

gobierno municipal de la ciudad satélite, dio como resultado, de acuerdo con Alfonso Iracheta, 

un crecimiento sin restricciones, en tierras no siempre adecuadas, sin infraestructura ni servicios 

apropiados para habitar, “dejando intersticios desocupados y alejándose del centro 

tradicional”11 o de los espacios acorde para el buen habitar.   

   

4. Proposición de un modelo de ciudad sostenible   

Río Ceballos poseía una ordenanza de usos de suelo desde el año 2007, en donde solo 

establecía en ella factores de ocupación del suelo (F.O.S), factores de ocupación total (F.O.T.) 

y algunas variables más, determinando únicamente la forma de ocupar el suelo privado de 

                                                 
10 Pírez, Op. Cit. p. 37.   
11  Iracheta Cenecorta, Alfonso. Criterios de delimitación metropolitana Las metrópolis del Estado de México. Revista 

Boliviana de Estudios del Hábitat, Vol. I, N° 1, marzo de 2013.   



   

manera puntual en distintos barrios más que un modelo territorial. En ella no se lograba 

establecer una mirada total de la ciudad, como un único sistema de control y regulación de 

nuevos asentamientos y crecimiento urbano, que no contaba con una planificación de ciudad. 

Como consecuencia de esta no planificación urbana, aparecen problemas urbanísticos 

fundamentales que son sociales, en donde se establece en los nuevos bordes urbanos las zonas 

de pobrezas, con ausencia de servicios básicos, generando una estigmatización urbana; y 

económicos, en donde aparece un desarrollo especulativo desde los desarrollistas que ofrecen 

terrenos a un costo mayor de los que los adquirieron. Pero no es ese el principal problema, sino 

que estafan a los nuevos vecinos porque venden terrenos con la promesa de que algún día 

llegaran los servicios.     

Por otro lado, estos desarrollistas u oportunistas inmobiliarios se enfocan a atraer a las 

personas con la oportunidad de ofrecerles terrenos más baratos. Sabemos que como enuncia A. 

Cortina, las actividades empresariales, en este caso los desarrollistas inmobiliarios, dentro del 

contexto económico, persiguen el bien interno, pero para alcanzarlo han de necesitar algunos 

mecanismos, como son el mercado, la competencia y la búsqueda del beneficio, y realizar 

valores peculiares, como la búsqueda de la calidad, la habilidad para hacer uso de los recursos, 

y más de los recursos humanos. Ciertamente en búsqueda de ese beneficio interno, los 

desarrollistas y económicos despiertan una sospecha de que tal vez esta sea una actividad 

intricadamente inmoral:   

Sin embargo, no están así: se trata más bien de que el bien por el que cobra sus 

sentido y legitimidad social no puede alcanzarse en una sociedad moderna si no 

es a través de esos mecanismos. Otra cosa es que el medio se convierta, en fin: 

en tal caso la actividad es inmoral, o más bien, está ‘desmoralizada’ (CORTINA, 

1996, p.162).   

   

Las causas negativas concretas en las últimas décadas que se han podido verificar sobre 

el territorio, al no haber una ordenanza de uso y ocupación del suelo, han sido visibles no sólo 

que se promueve la expansión de superficies impermeables (caminos y estacionamientos) en 

áreas rurales, donde las lluvias podrían cubrir la capa freática, sino que también se generan 

problemas asociados con la expansión urbana. Los residentes de las periferias deben poder 

contar con servicios de educación, salud, policía, bomberos y de sanidad. Estos mismos 

residentes también deben conducir mayores distancias para llegar al centro, donde “todo 

sucede”, y cumplir otras funciones en la comunidad, generando mayores costes en combustible 

para las personas, y en mantenimiento de vías para el municipio: es allí donde la ciudad se 



   

transforma en desigual. La consecuencia ambiental más significativa de la ciudad es la 

desforestación y tala, ya que las nuevas construcciones continúan expandiéndose sin un plan de 

crecimiento territorial bien elaborado para la integración de las zonas residenciales con las 

zonas naturales, o sin crecimiento urbano. Al cortarse los árboles para despejar lotes para 

construcción, el suelo frecuentemente se erosiona. Dependiendo de la topografía de la zona, la 

deforestación producida por la expansión urbana puede aumentar la probabilidad de 

inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.12    

Por tal consecuencia surge la necesidad de la creación de una nueva Ordenanza de Uso 

del Suelo, que, según A. Cortina, se debe tener ética (CORTINA, 1996, 160), y en todos los 

casos la raíz más profunda es que se trata de actividades sociales a las cuales se debe analizar, 

ya que son realizadas por sujetos humanos: las dichas “personas comunes”, que producen y 

realizan la vida cotidiana. Por esta razón, la urbanización debe ser pensada con un Modelo de  

Ciudad Teórico que organice el territorio, para que se alcance un crecimiento habitacional 

pensado, en el cual se densifiquen zonas ya consolidadas y se desalienten nuevas extensiones 

que amplíen la mancha urbana y que atenten contra la eficiencia urbana. Esta ordenanza 

necesariamente tiene que observar la actividad social, sus “prácticas”, vida cooperativa, que 

cobran su sentido – su relación específica – de perseguir determinados bienes internos, los 

cuales exigen el desarrollo de algunas prácticas por parte de quienes participan de ella 

(CORTINA, 1996, 161).      

Simplemente cumplir una legislación jurídico-política no basta, porque la legalidad no 

agota la modalidad, y no solo porque el marco legal de la nueva ordenanza pueda faltarle más 

variables a tener en cuenta y puede resultar ineficiente, sino por dos razones, al menos: porque 

una constitución democrática es dinámica y tiene que ser interpretada históricamente, y porque 

el ámbito de lo que ha de hacerse no estará nunca totalmente justificado ni es conveniente que 

lo esté. Por eso las cuestiones morales que debemos atender serán: la conciencia moral cívica 

alcanzada en una sociedad, es decir, su ética civil.13 Por esta razón se propone planificar áreas 

de Productividad Mixta que favorezcan la economía local, un Parque Industrial que aliente el 

crecimiento económico/laboral y que sea una herramienta indispensable para la generación de 

empleo para la localidad y así dejar de ser o intentar ser menos dormitorio con respecto a la 

                                                 
12  La voz del Interior, http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cientificos-de-la-unc-explican-las-causas-delas-inundaciones-

ensierras-chicas.   
13 Ética civil: el conjunto de valores que los ciudadanos de una sociedad pluralista ya comparten, sean cuales fueren sus 

concepciones de “vida buena”. Véase CORTINA, 1996, 163.   
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ciudad de Córdoba. De esa manera se espera lograr una relativa independencia en aspectos 

fundamentales que toda ciudad debería idealmente ofrecer a sus ciudadanos: trabajo, ocio, 

educación, espacios de sociabilidad etc., como enuncia A. Cortina: “quien ingresa en una de las 

actividades no puede proponerse una meta cualquiera, sino que ya le viene dada y es la que 

presta a su acción sentido y legitimidad social” (CORTINA, 1996, 161).   

Debido a todo lo enunciado surge la necesidad de repensar la ciudad que tenemos y 

pensar en la ciudad que necesitamos más que la que deseamos. Para reforzar este enunciado 

de necesidad urbana y para que sea eficiente esta nueva ordenanza para Río Ceballos, lo que se 

necesita es lo que ya enunciábamos en el párrafo anterior sobre lo que se le debería ofrecer a 

los ciudadanos y así, como dice A. Cortina “para obtener la legitimidad social una actividad ha 

de lograr a la vez producir los bienes que de ella se esperan y respetar los derechos reconocidos 

por esa sociedad y los valores que tal sociedad ya comparte” (CORTINA, 1996, 163). Por eso 

se reconoce la necesidad de zonificar las áreas urbanizables y no urbanizables de Río Ceballos, 

con el objetivo de preservar áreas de bosque nativo de las cuencas y microcuencas, que proveen 

un servicio ambiental fundamental para nuestra calidad de vida, previniendo la inundación de 

zonas vulnerables, actuando como reservorios de agua, regulando su calidad y cantidad. Las 

mismas áreas de bosque están también previniendo problemas de erosión de suelo y 

desmoronamientos en los sectores bajos de la ciudad.   

Por otro lado, la consolidación de la trama existente y el aprovechamiento de la 

infraestructura instalada (red vial – red de energía eléctrica – red de agua potable – futura red 

de gas y red de cloaca, etc.) logrará conformar una ciudad compacta serrana en equilibrio con 

su entorno natural y rural.   

Resulta clave para asegurar la sustentabilidad del ecosistema serrano la regulación de la 

Ocupación del Suelo y el control de la Cobertura Vegetal en las diferentes áreas urbanizables. 

Para ello el ordenamiento territorial tiene el objetivo de administrar eficientemente los recursos: 

económicos, físicos, ambientales etc., determinando como se va a desarrollar la ciudad, hacia 

donde y con qué características, tratando a través de este ordenamiento de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes.   

En el marco del proceso de urbanización regional, el fenómeno de ocupación en el 

corredor de Sierras Chicas ha ido creciendo velozmente en los últimos 20 años, (posiblemente 

por condiciones económicas/ambientales en la oferta de la tierra con intereses particulares de 

desarrollistas inmobiliarios).    



   

En síntesis, las orientaciones políticas y la mercantilización del territorio impactan sobre 

la forma de producir y crear la ciudad. Esta conjunción no debe alejarse de la actividad 

económica, que es la cooperación para producir bienes y servicios junto con la distribución para 

el consumo de lo producido (CORTINA, 1996). No se debe olvidar que la economía es ante 

todo una actividad social, una forma de contribuir al mantenimiento y mejora de la propia 

sociedad. En consecuencia, no puede considerarse como desligada del resto de las dimensiones 

sociales, particularmente de las concepciones morales y las instituciones jurídicas influidas por 

ellas. Y puesto que vivimos en sociedades que pretenden compartir y realizar ideales de libertad, 

justicia, igualdad, paz y protección de la naturaleza, la actividad económica debe tomarlos en 

serio contribuyendo a realizarlos desde su perspectiva específica. En concreto, desde la mejora 

de las condiciones materiales de vida (progreso técnico) y desde una continua revisión al aza 

de las tareas de la cooperación productora y la distribución (CORTINA, 1996). Todo esto debe 

dar lugar a procesos que transforman ese territorio, generando distintos escenarios sociales y 

económicos del entorno urbano, dejando de crear dicotomías y desigualdades en torno a las 

posibilidades de tener una ciudad inclusiva y equitativa para todos los habitantes, lo mismo que 

una ciudad autónoma en relación con la productividad local.   
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O cinema hoolywoodiano e a produção dos estereótipos: análise do filme “Colombiana, 

em busca de vingança”.  

Adriana de Carvalho Alves Braga  
Universidade Presbiteriana Mackenzie  

  

Resumo  

A presença do feminino e do masculino no cinema propõe reflexões sobre os modelos, padrões e 

referências identitárias dos sujeitos que são representados, especialmente quando se trata de personagens 

imigrantes. Procuramos, a partir do referencial conceitual que embasa as discussões sobre identidade, 

gênero e estereótipo, proceder a análise desses personagens no filme “Colombiana, em busca de 

Vingança”, uma produção francesa que reproduz os arquétipos construídos pela indústria cultural 

hollywoodiana. A construção simbólica materializada nos signos que visam representar a América 

Latina é motivo de nossa preocupação, especialmente, quando essa produção se reporta aos imigrantes 

colombianos – uma das comunidades que compõe os fluxos migratórios contemporâneos nas cidades 

brasileiras - sendo essa representação majoritariamente pautada no preconceito e estereotipia.  

Palavras-chave: Identidade; Estereótipo; Gênero.  

Abstract  

The presence of the female and the male in the cinema proposes reflections on the models, patterns and 

identity references of the subjects that are represented, especially when dealing with immigrant 

characters. From the conceptual framework that bases the discussions on identity, gender and stereotype, 

we seek to analyze these characters in the film "Colombian, In Search of Revenge", a French production 

that reproduces the archetypes built by the Hollywood cultural industry. The symbolic construction 

materialized in the signs that represent Latin America is a cause of our concern, especially when this 

production refers to Colombian immigrants - one of the communities that make up contemporary 

migratory flows in Brazilian cities - and this representation is largely based on prejudice and stereotypy.  

Keywords: Identity; Stereotype; Genre.  

Resumen  

La presencia del femenino y del masculino en el cine propone reflexiones sobre los modelos, patrones 

y referencias identitarias de los sujetos que son representados, especialmente cuando se trata de 

personajes inmigrantes. En el film "Colombiana, en busca de venganza", una producción francesa que 

reproduce los arquetipos construidos por la industria cultural hollywoodiana, a partir del referencial 

conceptual que emana las discusiones sobre identidad, género y estereotipo, proceder al análisis de esos 

personajes en la película "Colombiana, en busca de venganza". La construcción simbólica materializada 

en los signos que pretenden representar a América Latina es motivo de nuestra preocupación, 

especialmente, cuando esa producción se reporta a los inmigrantes colombianos -una de las comunidades 



que componen los flujos migratorios contemporáneos en las ciudades brasileñas- siendo esa 

representación mayoritariamente pautada en el prejuicio y estereotipos.  

  

Palabras clave: Identidad; estereotipo; Género.  

  

Introdução  

O fio condutor que constrói o enredo de Colombiana, em busca de vingança, filme de 

Olivier Megaton e Luc Besson em 2011, é a violência e, assim como diversas outras produções 

que visam representar a América Latina a partir das lentes cinematográficas, essa produção 

coloca como o centro da narrativa todo um arcabouço referencial de signos que forjam um 

imaginário sobre a região, relacionando-a a ideia de um território onde a única lei é a crueldade. 

A personagem Cataleya Restrepo1 (Zoe Saldaña) se move nas sombras, através do espaço e do 

tempo, com a finalidade única de vingar seus pais que, envolvidos em uma teia de 

contravenções, são assassinados por agentes do narcotráfico colombiano. A vingança, a 

violência e a morte são elementos que fundem na composição identitária de Cataleya e 

constroem as conexões que dão sentido à narrativa; são estes os elementos constitutivos da 

subjetividade da personagem e a trama nos estimula a inferir que o desfecho não poderia ser 

diferente, sendo ela quem é e em qual contexto ela constitui sua identidade.   

O modo de ser-no-mundo de Cataleya é dado pelas relações que ela desenvolve com os 

outros e o mundo em que ela cresceu lhe deu as bases para que, quando adulta, a personagem 

se convertesse em uma assassina profissional. Isso nos conduz à ideia de que a personagem não 

exerce a violência de modo individual e personalizado, ou em busca de atender a seus desejos 

particulares - a busca por vingança, por exemplo -, pois essa constituição identitária impregnada 

de violência articula-se a um contexto societário mais amplo, induzindo a ideia de que seria 

esse um modo de ser-no-mundo inerente aos colombianos.   

O que nos move, ao realizar essa análise, é o desejo de compreender as artimanhas 

utilizadas nas produções audiovisuais, que contribuem para reforçar o perceptível 

distanciamento entre a representação aportada pela indústria audiovisual do fazer social dos 

sujeitos na concretude da vida material, ou seja, as telas produzem um conjunto de 

representações que reforçam os estereótipos. Essa afirmação pode ser constatada, por exemplo, 

quando refletimos sobre a circulação de conhecimentos que contemplem as diversidades 

                                                 
1 Catleya é um tipo de orquídea presente nas florestas tropicais da América Latina. A flor, como símbolo que identifica a 

personagem Cataleya, é desenhada por ela nos corpos de suas vítimas. Em um dos diálogos do filme é dito por um dos 

personagens que a Catleya “é uma flor que só cresce em um único lugar da terra”.       



culturais presentes na América Latina. O modo como foi estruturada a produção, distribuição e 

circulação dos conteúdos de informação e entretenimento não considera as questões regionais, 

infringindo as possibilidades de circulação de bens culturais na América Latina ao impor a 

exibição de padrões de comportamento, fundados majoritariamente em estereótipos. Do ponto 

de vista da Comunicação, Martín-Barbero em entrevista concedida a Barcelos (2000), explicita 

essa tendência e afirma inclusive que a escolha por investigar os potencias de mediação 

atribuídos as telenovelas se justificam porque “na América Latina não podemos nem ler as 

revistas, nem ver cinema e na televisão só há novelas” e essa produção – a telenovela - é a única 

que consegue romper as fronteiras nacionais. Refletindo sobre a debilidade na circulação de 

informações e bens culturais na América Latina, Martín-Barbero pondera.  

Enquanto em nossos jornais isso não existe a não ser quando ocorre um terremoto, 

um massacre. Senão, um país latino-americano não existe para o outro. Eu acho 

que aqui existe um jogo entre a política cultural de integração latino-americana 

sem a qual estes países não têm futuro como países, se não se integrarem. 

(MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000, p. 160)     

Os projetos de integração regional podem ser considerados, nos países latinoamericanos, 

a partir das estratégias econômicas e os exemplos convergem, inescapavelmente, para a atuação 

política como garantidora da circulação de capitais. Há um longo percurso social e cultural a 

ser trilhado e para Martín-Barbero, essa estratégia cultural é uma disputa, um jogo em aberto, 

entre os oligopólios de comunicação e os grupos locais de produção de conteúdos. Para que os 

países latinoamericanos possam existir para si mesmo, é preciso verificar como ocorre a 

inferência de outros grupos de interesse que mediam essa relação, mediando (ou interrompendo) 

os diálogos.   

É a partir da interação, e de uma reflexão crítica sobre o papel da mediação 

proporcionada pela indústria cultural que poderemos abrir perspectivas de desvelamento da 

existência do ‘outro’; o outro país, para além das fronteiras geopolíticas, pode apontar como o 

‘outro’ que constrói uma outra forma de ser e de estar no mundo e que, diante de questões 

semelhantes as nossas encontra outras saídas epistemológicas, as quais precisamos conhecer.  

Ao refletir sobre as inferências dos outros sobre o si, Heidegger (2006, p. 167) aponta que “o 

esclarecimento do ser-no-mundo mostrou que, de início, um mero sujeito não “é” e nunca é 

dado sem mundo. Da mesma maneira, também, de início, não é dado um eu isolado dos outros”.  

Nesse artigo, procuraremos analisar a personagem Cataleya Restrepo, protagonista do 

filme Colombiana, em busca de vingança buscando capturar as representações de gênero – o 

masculino e feminino (especificamente de colombianos), as inferências que o mundo (contexto) 



operam sobre a personagem pautadas nas manifestações da violência que dão sentido ao enredo, 

o que culmina na reprodução dos estereótipos sobre os colombianos.   

O marcador temporal com o qual se inicia essa ficção é o ano de 1992 e o local é a cidade 

de Bogotá2, Colômbia, sendo que a cena inicial mostra uma cidade degradada, as lentes das 

câmeras com filtros vermelhos, lembrando sangue e sugerindo violência. O primeiro diálogo 

do filme é bastante elucidativo, tendo em vista nossos propósitos. Trata-se de uma conversa 

entre dois gangsters fortemente armados, sendo um deles Fabio Restrepo, pai da personagem 

Cataleya – que tentará negociar sua retirada da organização criminosa - e o outro dom Luis, 

aquele que irá mandar matá-lo e a quem Cataleya dirige sua vingança. No diálogo, após Fabio 

formalizar a ruptura com a organização criminosa, dom Luis profere as palavras de despedida 

sentenciando os dizeres “chega de sentimentalismos, vamos beber agora senão, vamos chorar 

como duas velhas”. Esse diálogo inicial insinua que entre os homens daquele mundo – o 

narcotráfico – não existe espaço para demonstrações de sensibilidade ou emoção, mesmo sendo 

aquele um suposto momento de despedida entre dois ‘parceiros’.      

A produção do imaginário do latino-americano e a reprodução  

O fato de o filme se iniciar com dois personagens circunscritos ao mundo do crime 

recorre a uma estrutura presente em outras produções audiovisuais para se referir aos 

personagens latinos, sendo esses representados através dos arquétipos comumente utilizados 

pelo cinema. A esse respeito, Russo3 nos oferece uma importante contribuição ao fazer um 

levantamento sobre a constituição dos personagens latinos no cinema holywoodiano e, ao se 

referir aos personagens masculinos, o autor estabelece que “ele é naturalmente inclinado para o 

mal, ao vício e à crueldade. Suas ações não têm orientação moral: ele despreza a lei e a 

sociedade” (RUSSO, 2012, p. 15). Essa fórmula foi utilizada em numerosas produções 

cinematográficas tornando-se difícil elencarmos produções que não recorram a esse arquétipo, 

especialmente entre filmes de maior circulação midiática.     

A ausência de referenciais positivos em relação a personagens latinos contribuiu para 

que esses sejam reconhecidos como sujeitos ‘naturalmente’ inclinados ao mal e desprovidos de 

bondade ou senso de justiça, o que implica em uma representação social que destitui qualquer 

possibilidade de empatia com estes, o que reverbera nas percepções sobre estes enquanto 

                                                 
2 A informação sobre a cidade não aparece de forma explícita, contudo, em uma das cenas de perseguição à menina Catleya, o 

nome da cidade de Bogotá aparece escrito na tampa do bueiro de onde ela sai.   
3 Em seu artigo Feios, sujos e muito, muito malvados: migrantes italianos e latinos entre as sombras de Hollywood – breve 

introdução o autor apresenta um interessante histórico sobre a representação dos personagens latinos no cinema, identificando 

a influência que essas representações operam no imaginário social.      



sujeitos em relação a contextos sociais mais amplos. A construção dos referenciais simbólicos 

proporcionadas pelas mediações audiovisuais dizem respeito, especialmente, a utilização de 

arquétipos que fundamentam a estruturação conceitual. O problema central reside no fato da 

utilização desse referencial arquetípico (aportado pela produção midiática) para embasar as 

experiências da vida social e essa prevenção, advinda da Psicologia, nos alerta que essa 

possibilidade “(...) ocorre devido ao fato do arquétipo manifestar-se ou atuar simultaneamente 

em vários níveis ou estratos; como imagem, como padrão de percepção ou filtro da realidade e 

como um afeto ou impulso (SERBENA, 2010, p. 78). Dessa forma, as diversas camadas de 

percepção sobre sujeitos podem estar imbricadas a partir do consumo de referenciais simbólicos 

padronizados e estereotipados, através dos arquétipos, o que interfere diretamente na formação 

da identidade coletiva.   

A constituição da identidade dos sujeitos não ocorre de forma isolada, mas é uma 

complexa operação que se desenvolve em contexto cultural e social e, como alertou  

Castells (1999), a construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por 

relações de poder e, tratando da articulação entre identidade coletiva e o poder, o autor cogita  

Avento aqui a hipótese de que, em linhas gerais, quem constrói a identidade 

coletiva, e para quê essa identidade é construída, são em grande medida os 

determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade, bem como de seu 

significado para aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem. 

(CASTELLS, 1999, 23-24)      

Se os conteúdos simbólicos são determinantes na construção das identidades coletivas, 

inúmeros são os exemplos citados no texto de Russo (2012) que corroboram com essa 

afirmação, testemunhando como o cinema hollywoodiano produziu símbolos que incidiram 

diretamente sobre a representação sobre esses. Na obra, o autor nos informa que a representação 

do latino como categoria social, e o universo cultural que o  

circunda, é inaugurada no cinema através do filme Ah Sing and the Greaser (1910) sendo 

inclusive o greaser 4 -Movie aceito como um subgênero do cinema western - comumente 

conhecido como os “filmes de faroeste”, que alcançaram grande êxito e caíram no gosto popular 

na primeira metade do século XX. Esse personagem latino construído no início do século XX 

e desenvolvido nos períodos posteriores, é a representação que predominou nas produções 

cinematográficas. Se colocarmos essa compreensão em diálogo com as conjecturas de Castells, 

observaremos que o ‘para quê’ atende a necessidade de abordar esses personagens visando 

                                                 
4 Greaser é o termo em inglês referente a engordurado. Essa adjetivação advém da composição dos personagens mexicanos 

que, no início do século XX, trabalhavam na lubrificação das carroças de tração animal utilizando para tal, a gordura, que 

impregnava suas roupas (RUSSO, 2012, 22-23).   



minimizar sua condição de sujeitos sociais que podem aportar para a coletividade, ou seja, 

colocá-los em uma posição periférica nos enredos foi a estratégia simbólica adotada para incluí-

los nas produções, uma vez que não era possível ignorar sua presença. No filme Colombiana, 

em busca de vingança essa proposição se desvela quando analisamos o modo como se dá a 

composição dos personagens, especialmente Cataleya e seu tio, Emílio.   

O cinema hollywoodiano, enquanto indústria cultural audiovisual hegemônica, é 

promotor de uma política midiática muito bem planejada e que predomina em detrimento a 

produções regionais e, para Canclini (2015), esse predomínio planetário de Hollywood é 

resultado histórico de múltiplos fatores, portanto, não se trata somente de fatores econômicos 

que se relacionam ao investimento financeiros na produção, distribuição e exibição dos filmes 

– a isenção de impostos é um exemplo disso. Dentre os inúmeros fatores históricos que explicam 

a hegemonia hollywoodiana nas produções audiovisuais, destaca-se “o desenvolvimento 

precoce da indústria cinematográfica nos Estados Unidos (...) o que gerou um acúmulo de 

experiências profissionais, alto nível técnico e maior conhecimento de mercado” (CANCLINI, 

2015, p. 248). Em Benjamin (1994) compreendemos que o desenvolvimento da técnica 

cinematográfica, da qual se beneficiou Hollywood para se internacionalizar, tem um fundo 

político relacionado ao fascismo, que ocasionou na criação de vínculos entre os capitais da 

indústria elétrica que foram aplicados na produção cinematográfica (1994, p. 172). O 

pioneirismo na técnica e o incentivo financeiro criaram as condições para que as produções 

estaduninenses se popularizassem de forma planetária, o que permitiu que se forjassem, no 

campo das representações, alguns padrões que limitam e asfixiam personagens relacionados a 

grupos considerados minoritários, como latinos e negros.    

É nesse contexto que se impõe a constituição dos personagens latinos que são, 

majoritariamente, identificados nas produções cinematográficas a partir do universo gangster, 

intimamente relacionado à contravenção e, mesmo o filme Colombiana, em busca de vingança 

sendo uma produção francesa, recorre a essa fórmula, utilizando os arquétipos consolidados por 

Hollywood.   

As produções cinematográficas procuram sempre sedimentar a representação simbólica 

a partir do ponto de vista da moral e dos valores contudo, é importante ressaltar que a moral 

que o gangster despreza é justamente o conjunto de regras de conduta afirmados como válidos 

hegemonicamente para a sociedade e, entre o próprio grupo, são conformados um conjunto de 

valores societários concernentes com sua conduta desviante. Esses valores societários se 



manifestam através de um ethos5 que vinculam aqueles sujeitos e, para Dussel (1997) o ethos é 

construído a partir de um núcleo objetivos de valores, que compõe o estilo de vida sendo esse, 

por sua vez, expressado e manifestado a partir de objetos culturais (1997, p. 33) e, em 

consonância com essa proposição, é possível inferir que o sistema ético no qual se assentam os 

valores dos gangsters são pautados nos laços de fidelidade - sendo que o rompimento ocasionou 

no extermínio da família de Cataleya -, nas punições aos desvios que ferem a lógica estabelecida 

para sua atuação e na vingança – que é o fio condutor da trama, uma vez que a personagem 

colombiana conduz suas ações para alcançara  a vingança. Os objetos culturais, por sua vez, são 

as armas que concretizam a violência, sendo esse o arsenal simbólico que constitui a identidade 

da personagem principal. Nos interessa refletir sobre como esse contexto – do traquejo social 

frente ao mundo gangster e o manejo das armas como ferramenta de sobrevivência – se 

consolidou na personagem Cataleya. Para Heidegger (2005) o mundo circundante e a relação 

com o outro merecem ser considerados quando refletimos sobre a composição do ser, sendo 

que     

A “descrição” do mundo circundante mais próximo, por exemplo, do mundo do 

artesão, mostrou que, com o instrumento em ação, também, “vem ao encontro” 

os outros, aos quais a “obra” se destina. No modo de ser desse manual, ou seja, 

em sua conjuntura, subsiste uma referência essencial a possíveis portadores sob 

cuja “medida ele é talhado”. (2005, p. 168)    

O aprendizado de Cataleya, que cresce em meio ao mundo da contravenção às regras 

sociais universalmente aceitas, se consolida a partir desse ethos e é nesse contexto que a 

personagem se constitui identitariamente. Retomando Heidegger, poderíamos afirmar que o 

“ser-no-mundo” de Cataleya tem um fundo cultural intrinsicamente articulado ao narcotráfico, 

à quadrilha e as tramas que se constituem a partir desse mundo sendo essa a medida que ‘talha’ 

sua existência sendo, dessa forma, sua identidade sendo moldada nesse meio.   

Ao ver seu pai e sua mãe serem assassinados, a personagem, então com nove anos de 

idade, define os propósitos de sua vida daquele momento em diante, sendo estes relacionados à 

busca por vingança e retaliação. O assassinato de seus pais, cena de demasiada violência, não 

causa nenhum tipo de reação aparente na menina, que não chora, não reage, não grita, não 

resiste. Ela apenas observa. Na sequência dessa traumática cena, ela – que esconde um tipo de 

chip com informações sigilosas – é interrogada pelo gangster que acaba de assassinar seus pais. 

O diálogo (quase monólogo) que se segue é bastante elucidativo:  

Gangster 1- Ela é só uma criança!  

                                                 
5 Para DUSSEL (1997, 31), ethos se refere a “um mundo de experiências, disposições habituais e existenciais, veiculadas 

inconscientemente pelo grupo”.    



Gangster 2 – E daí?  

Gangster 2- Quando você não é bom, coisas ruins acontecem... Meninas inteligentes 

sempre conseguem o que querem, e o que você quer?  

Cataleya: Matar dom Luis!   

  

Ao proferir essas palavras, Cataleya ataca violentamente seu interlocutor, desferindo em 

um golpe a faca na mão do assassino e foge pelas ruas e vielas da cidade, até chegar a embaixada 

dos Estados Unidos onde negocia sua condição de Refúgio mediante a entrega do chip que 

trazia consigo. Essa sequência evidencia o que foi salientado anteriormente, no que diz respeito 

ao aprendizado e mobilidade da menina no universo gangster. O deslocamento da personagem 

em meio a essa base cultural e a rápida solução de problemas manifesta o domínio dos códigos 

sociais que a circunda sendo esse o sistema ético que a constitui.   

Ao tratar dos sistemas éticos societários, Dussel (1997) salienta que os mesmos “são 

vividos pelos participantes do grupo e não são transmissíveis, mas assimiláveis, isto é, para 

vive-los é necessário, previamente, adaptar-se e assimilar-se ao grupo que os integra em seu 

comportamento” (1997, p. 31). Todos os indícios apontados pelo filme nos conduzem a ideia 

de que a menina de nove anos havia sido formada e preparada para se deslocar pelo território e 

sobreviver em meio ao submundo do crime, e esse deslocamento é o que garantiria sua 

sobrevivência e presença no mundo. Heidegger (2005) ao discorrer sobre presença no mundo 

pressupõe que o domínio e códigos devem ser levados em conta para ancorar essa compreensão 

e, para ele “na maior parte das vezes e antes de tudo, a presença se entende a partir de seu 

mundo, e a co-presença dos outros vem ao encontro nas mais diversas formas, a partir do que 

está a mão dentro do mundo” (2005, p. 171). Dessa forma, o que estava a mão de Cataleya no 

mundo era um conjunto de bens simbólicos identificados com o universo gangster que não se 

cindiam de sua presença no mundo.    

Reflexões sobre a constituição de Cataleya: gênero e performatividade  

A trajetória de violência poderia ser rompida e a situação de refúgio poderia se 

configurar como um recomeço, caso a personagem não fosse se abrigar com o tio em Chicago? 

Dificilmente. Para compreender essa indagação, é interessante notar como são retratados os 

últimos momentos da infância de Cataleya. Curiosamente, na primeira cena que retrata o tio, 

Emilio Restrepo, ele está em meio a uma sessão de tortura, golpeando violentamente uma vítima 

confinada. A cena é interrompida pela chegada da menina, a quem o tio acolhe carinhosamente. 

No diálogo que se segue, a menina afirma querer ser uma assassina e pede ao tio para ajudá-la. 



A busca por vingança, por exemplo, faz com que a menina menospreze o papel da escola em 

que o tio pretende matriculá-la. Para ela, “essa escola não tem nada para ensinar”.   

Cataleya: Eu disse o que quero mas se você não quiser me ajudar, tudo bem. Eu 

faço tudo sozinha.   
Emilio: Eu te ensino a ser assassina, mas em cinco ano você morre. Você precisa 

da escola para aprender a ser esperta.    
  

É através desse diálogo que se encerra o período da infância de Cataleya e, quinze anos 

depois, a personagem já é adulta e havia se tornado uma assassina profissional, sendo que o 

primeiro ‘trabalho’ que a nova sequência apresenta é justamente o assassinato de um dos 

gangsters que deram fim à vida de seus pais. Valendo-se de sortilégios, engenhosidade e muita 

criatividade, seus crimes por encomenda agenciados pelo tio, lhe rendem uma visível 

estabilidade financeira, que pode ser verificada através de seu elevado padrão de vida, sendo 

que sua residência é dotada de aparatos tecnológicos que visam sua segurança pessoal. Trata-

se de uma mulher anônima, alheia a um vínculo social mais amplo, cujo círculo familiar se 

resume ao tio e a avó, a outra personagem feminina da trama, mas com quem ela trava poucos 

contatos.    

A migração para outro país e a possibilidade de vivenciar outro contexto - salvaguardada 

pelo tio que insiste em sua ‘regeneração’, mesmo quando adulta - não se coloca como alternativa 

concreta de rompimento com o universo violento para Cataleya. Ela se torna uma assassina 

profissional e sua atuação evidencia autocontrole em suas ações, não transparecendo, em 

momento algum, que o tio exerce algum tipo de interferência sobre seus atos. Trata-se de uma 

protagonista forte, que não titubeia nem tergiversa em seus propósitos.  

Ao se referir à constituição das identidades, Silva (2014) sustenta que a constituição 

identitária pode também ser interpretada como um movimento de deslocamento e 

performatividade, sendo que “o conceito de performatividade desloca a ênfase da identidade 

como descrição (...) para a ideia de ‘tornar-se’, para uma concepção de identidade como 

movimento e transformação” (2014, p. 92). Em consonância com essa ideia, poderíamos 

afirmar, sem prejuízo na reflexão, que o ato de ‘tornar-se’ uma assassina de aluguel não significa 

ruptura com a identidade constituída na infância, contudo, a personagem quando adulta está 

dotada de não apenas o referencial dado pelo núcleo objetivo de valores que a “talha” como 

também desenvolveu as habilidades necessárias para deslocar-se com autonomia pelo mundo 

do crime.   

Bonita e sensual, mas também cruel e mortal, Cataleya é um dos protótipos de 

criminoso que vem do mundo exterior. Pertencente as nações selvagens e 

bárbaras e, como tal, com supercapacidades inúteis para aqueles que vivem de 



forma normal e civilizada, mas muito úteis para aquele que vive em uma selva ou 

quer viver como um criminoso sem escrúpulos. (RUSSO, 2012, p. 28)  
  

Dotada de atributos de beleza que a identificava como uma bela mulher, a partir de uma 

categorização estética eurocêntrica, a personagem manifestava em suas ações todo o conjunto 

de valores assimilado pelo seu contexto de origem, o já nomeado universo gangster. Como 

adjetivos pessoais, se destacam a frieza e o cálculo das ações, que se manifestam em diversos 

momentos da narrativa; no que se refere a sentimentos mais sublimes, o afeto por exemplo, esse 

apenas é apresentado na esfera erótica, quando há cenas com seu par romântico, a quem ela não 

revela sua verdadeira personalidade. Cabe ressaltar que, mesmo envolvida em uma situação de 

amor romântico, aspectos que caracterizam sua relação afetiva, a personagem trafega pelas 

sombras, omitindo sua identidade mantendo sigilo sobre seu ofício.     

No filme, as cenas de amor são aquelas que buscam resgatar a possibilidade de alguma 

humanidade na personagem, que é descrita como alguém que, apesar de transgressora das leis, 

é capaz de amar. Essa suspensão dos canais usuais com os quais ela transita pelo mundo – 

violência, morte e vingança – sinalizam para a complexa constituição da identidade do sujeito 

e indicam que, mesmo uma assassina pode estabelecer vínculos afetivos com o outro, através 

de situações não manipuladas. De certo modo, são nessas cenas de intimidade com o seu 

parceiro que podemos perceber que Cataleya se distancia momentaneamente do universo 

referencial do universo gangsters, identificado com os padrões valorativos de masculinidade - 

que a todo momento são reforçados pelo enredo, na intenção de destituir da personagem 

qualquer traço identificado ao universo feminino, como sensibilidade, por exemplo. Esse 

movimento, que é compreensível e não contraditório, se tomarmos em conta as reflexões de 

Silva (2014) quando esse discute as constituições identitárias, não representa ruptura, mas um 

certo deslocamento momentâneo.   

É nessa interrupção que residem as possibilidades de instauração de identidades 

que não representem simplesmente a reprodução das relações de poder existentes. 

É essa possibilidade de interromper o processo de “recorte e colagem”, de efetuar 

uma parada no processo de “citacionalidade” 6  que caracteriza os atos 

performativos que reforçam as diferenças instauradas, que torna possível pensar 

na produção de novas e renovadas identidades. (2014, p. 93)  

 

Cataleya não repete, com seu parceiro amoroso, a fórmula de traquejo social utilizadas 

em seu mundo – que não permite nem aceita a afetividade, carinho e afeição como valores a 

                                                 
6 Ao tratar da “citacionalidade”, o autor busca em Derrida o conceito articulado à linguagem, e o define enquanto algo que 

“pode ser sempre retirada de um determinado contexto e inserida em um contexto diferente”, entendido principalmente como 

repetição. (SILVA, 2014, p. 94).   



serem salvaguardados. A esse respeito é interessante perceber que os referenciais do feminino 

presentes no filme são muito relevantes para essa análise, por conta da singularidade das 

personagens identificadas com esse ‘feminino’.   

As mulheres com quem a personagem convive nos dois momentos tratados no filme – a 

mãe (na infância) e a avó (fase adulta) – são figuras identificadas com símbolos maternais, 

mesmo estando elas inseridas no universo do crime. Sua mãe, que é assassinada nas primeiras 

cenas do filme, se despede da filha com doçura, empunha uma metralhadora e dispara contra os 

homens que estão tentando matá-la, possibilitando vislumbrar a presença do afeto e hostilidade 

como elementos que compõe sua identidade. A avó de Chicago que também vivia o universo 

gangster gerenciando o lar junto ao tio, não sugere questionamentos morais ao filho nem a neta, 

apenas se limita a fornecer os meios de sobrevivência para a família - alimentação e cuidados – 

além de ressaltar o aspecto religioso. Aqui cabe ressaltar que um dos arquétipos de mulher latina 

idosa comumente utilizados nas produções audiovisuais é a religiosidade, que podemos 

acrescentar como mais um dos estereótipos produzidos para representar as comunidades latinas.   

Esse núcleo familiar e a relação entre as construções de gênero apresentados à menina 

Cataleya são os elementos societários que referenciam suas escolhas quando adulta. 

Indubitavelmente a vó exerce uma influência muito marcante nas escolhas da personagem uma 

vez que, a partir dos nove anos, a menina fica sob responsabilidade e cuidados dessa, sendo que 

ao tio cabe dotar a família das condições materiais de sobrevivência. A organização do núcleo 

familiar com as definições de gênero socialmente determinadas foi tratada por Hannah Arendt 

(2007) quando a filósofa reflete sobre as constituições de pólis e família. A autora explicita que        

O fato de que a manutenção individual fosse a tarefa do homem e a sobrevivência 

da espécie fosse a tarefa da mulher era tido como óbvio; e ambas essas funções 

naturais, o labor do homem no suprimento dos alimentos e o labor da mulher no 

parto, eram sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade natural 

do lar decorria da necessidade: era a necessidade que reinava sobre todas as 

atividades exercidas no lar. (2007, p. 41)  

E foi justamente a partir dessas expectativas e modelos sociais que Cataleya efetivou 

suas escolhas identitárias, constituindo-se como ser, tendo sua singularidade construída a partir 

das experiências. Observar o tio gerenciando magistralmente uma organização criminosa e a 

avó cuidando dos afazeres do lar referencia o ‘ser-no-mundo’ da personagem, ocasionando nas 

escolhas que ela pode efetivar. Seu deslocamento na pólis se dá a partir dessa base cultural 

propiciada por seu núcleo familiar e, observando os modelos estabelecidos, é o papel do tio que 

ela vai assimilar identitariamente pois, é ao universo gangster e as suas práticas que ela vai se 

vincular. A definição de papel social na qual nos ancoramos é aportada por Castells (1999) que 



aponta que os “papéis são definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações 

da sociedade”, sendo que essas normas influenciam o comportamento das pessoas e esse 

processo depende de negociação (1999, p. 23). Tendo em vista que a família constitui uma das 

instancias de determinação social da atuação dos sujeitos, foi com esse núcleo familiar tão 

singular que Cataleya negociou e se forjou como sujeito e sua identidade foi conformada a partir 

desses modelos a ela oferecidos.     

Ao buscar resgatar uma certa humanidade na personagem, a esfera amorosa não 

configura, a nosso ver, uma ruptura com a constituição identitária previamente instituída no 

enredo, uma vez que o amor, por si só, não é dado como elemento de ‘regeneração’ da 

personagem, pois não gera, nela, outra forma de ser-no-mundo. Pelo contrário, podemos 

observar que existe, a partir dessa dimensão afetiva, a confluência de vários elementos 

identitários, o que não se configura enquanto conflito – da mulher que mata, à mulher que ama 

– não ocasionando interrupção na narrativa, apenas uma suspensão e sobreposição de papéis 

sendo, a conexão afetiva, mais uma manifestação da performatividade da personagem, 

marcando as distintas faces do mesmo sujeito.    

O modelo a qual Cataleya se vincula, majoritariamente, é o masculino – o tio – e, de 

acordo com o filme, não se percebe elementos que levem a crer que a afetividade – do amor 

romântico -  seja um valorativo desse padrão. Para a estrutura valorativa dos gangsters, a única 

expressão de afetividade que lhes cabe é o apego à família, considerado um dos alicerces que 

compõe sua base ética, sendo esse sentimento manifestado sempre na esfera privada e de modo 

singular. Para Matos (2005) essas estruturas que delineiam os papéis não são inertes, e destaca 

que os modelos de masculino e feminino não são estruturas válidas universalmente, e diferem 

quando observados em tempos e lugares onde se exercem as relações de gênero. E, para a 

historiadora, ser homem e mulher “são imagens de poder que explicitam visões voltadas para o 

“deve ser” do que para o “ser”, num processo de construção das representações hegemônicas 

de gênero regido por uma dinâmica de relações de dominação e exclusão” (MATOS, 2005, p. 

89). É digno de nota que, na discussão referente a constituição da identidade da personagem, 

podemos observar que a sobreposição desses modelos se explicita quando é apresentada sua 

vida amorosa.     

Já que se parte do pressuposto que esse processo de subjetivação é múltiplo e 

diferenciado para homens e mulheres. Embora se nominem os sentimentos como 

fossem universais e naturais eles são múltiplos e expressos de formas variadas, 

assim, devem-se observar os processos de construção das subjetividades de 

gênero.  (MATOS, 2005, p. 91)  
Essa performatividade, evidenciada nas estratégias relacionadas à vida amorosa da 

personagem, é um indício da multiplicidade das dimensões identitárias constitutivas por ela e, 



considerando que o amor não se manifesta de modo universal e padronizado, esse elemento não 

aponta como contraposto a sua formação ética. Ela mata e ela ama com a mesma energia. 

Cataleya é um sujeito que se objetiva a partir dessas sobreposições e expressa um ser-no-mundo 

que comporta variadas formas e mecanismos de operar nele, e, dessa forma, transita entre o 

universo valorativo masculino e feminino.    

Considerações Finais  

 Como reflexão final, é relevante ressaltar que por mais despretensiosa que possa 

parecer uma produção artística, podemos recolher dela elementos para a compreensão das 

constituições de humanidade e proceder uma análise que auxilie na reflexão sobre posturas e 

valores implícitos naquela produção. Ao nos debruçarmos sobre produções cinematográficas, 

por exemplo, é possível identificar a permanência de modelos que sugerem a um certo modus 

operandi dos sujeitos de acordo com sua origem social e regional, bem como as normatizações 

de gênero que orientam sua atuação.   

O caso de Colombiana, em busca de vingança é muito emblemático, nesse sentido, 

porque trata-se de uma produção cinematográfica que remete a todo um referencial simbólico 

referente a representação do homem e da mulher latina no cinema, reforçando estereótipos, 

além de produzir uma narrativa que permite a discussão dos papeis de gênero no universo do 

narcotráfico.     

O filme, que envolve o expectador através das sequências de ação regadas a muitos tiros, 

não inaugura nada de novo em relação ao que já circula midiaticamente sobre a Colômbia. A 

construção desse enredo, constituído a partir da busca por vingança, aponta que a fórmula criada 

por Hollywood para representar os personagens latino-americanos não se esgotou. Dentre os 

inúmeros prejuízos que o uso recorrente dessa fórmula provoca, compreendemos que o maior 

deles diz respeito a sedimentação, no imaginário social, de um estereotipo negativo, que não 

conclama ao diálogo intercultural e estabelece como possível apenas as formas de sociabilidade 

ligadas a transgressão. A saída epistemológica que vislumbramos com certo otimismo, foi 

apontada por Martín-Barbero e diz respeito as possibilidades as novas redes de circulação de 

conteúdos culturais na América Latina, com conteúdos produzidos ‘desde’ e ‘para a’ América 

Latina.           
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Resumo  

A cláusula de conciencia tem os aspectos. Uno genérico referido à consciência de liberdade e que se 

relaciona com a Arte 19 de nossa Constituição Nacional e os 12 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. O seu trabalho foi dedicado à inteligência na vinculação de sua atividade profissional em um 

seminário internacional em setembro de 2003, em Genebra organizado pela Asociación por una 

atitudària responsável (APSAB, Associação para a Promoção do Comportamento Científico 

Responsável) que buscaba lograr protección literal al derecho de expresión face as represálias 

encubriertas a scientific link to discover investigations that ponen en riesgo el media environment and 

por ende la salud. Distinguir-Dentro da Cláusula de Conciliação de Aspectos: uno pasivo, que é para os 

periodistas; y otro de identity active, este último han dado in the llamar “clause of conciencia activa” 

por cuanto, otorga “o derecho de ciencias as iniciativas voluntárias e um alerta sobre os poderes potentes 

e os denunciantes práticos”. o persona (scientific e ingenieros) que tienen información crítica que hace 

a la humana oa la ecología –sea contaminación, manipulación científica u otros proyectos that implican 

riesgo potential-en donde señan en juego Ampla intereses económicos por lo que se ven os sujetos a 

actos discriminatorios y coercitivos  

Palavras-chave: Cláusula de consciencia, meio ambiente e saúde – Direitos humanos e meio ambiente.  

Abstract  

The conscience clause has two aspects. A generic one related to freedom of conscience and related to 

Art 19 of our National Constitution and 12 of the American Convention on Human Rights. And a 

specific one related to the right to information linked to their professional activity But an international 

seminar in September 2003, in Geneva organized by the Association for a Scientific Approach (APSAB) 

that sought to achieve legal protection to the right of expression against the reprisals concealed from 

related scientists in relation to certain investigations that endanger the environment and, therefore, 

health. Distinguish - within the clause of conscience - two aspects: one passive, which is for journalists; 

and an active one, the latter which have been called "active conscience clause" as it provides "the right 

to take voluntary initiatives to alert potential hazards or denounce some practices." In these cases would 

enter all scientists or people (scientists and engineers) who have critical information that makes human 

health or ecology - whether contamination, scientific manipulation or other projects that involve 

potential risk - where huge economic interests are at stake and are subject to discriminatory and coercive 

acts.  



Keywords: Consciousness clause, Environment and health - Human right to the environment.  

Resumen  

La cláusula de conciencia tiene dos aspectos. Uno genérico referido a la libertad de conciencia y que se 

relaciona con el Art 19 de nuestra Constitución Nacional y el 12 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. Y otro específico relacionado con el derecho a la información vinculado a su 

actividad profesional Pero un seminario internacional en septiembre de 2003, en Ginebra organizado 

por la Asociación por una actitud científica responsable (APSAB, Association for the Promotion of 

Scientific Accountable Behaviour) que buscaba  lograr protección jurídica al derecho de expresión frente 

a las represalias encubiertas a científicos vinculados frente a ciertas investigaciones que ponen en riesgo 

el medio ambiente y por ende la salud. Distinguen –dentro de la cláusula de conciencia- dos aspectos: 

uno pasivo, que es para los periodistas; y otro de carácter activo,  este último que han dado en llamar 

“cláusula de conciencia activa” por cuanto, otorga “el derecho de tomar iniciativas voluntarias 

destinadas a alertar sobre los peligros potenciales o a denunciar algunas prácticas”. En estos casos 

entrarían todos los científicos o personas1 que tienen información crítica que hace a la salud humana o 

a la ecología –sea contaminación, manipulación científica u otros proyectos que implican riesgo 

potencial- en donde se hallan en juego enormes intereses económicos por lo que se ven sujetos a actos 

discriminatorios y coercitivos.  

Palabras claves: Cláusula de conciencia, Medio ambiente y salud – Derecho humano al medioambiente  

Médicos perseguidos por sus investigaciones respecto de los efectos cancerígenos del 

glifosato  

Andrés Eduardo Carrasco, conocido como Andrés Carrasco (16 de junio de 1946, 

Argentina - 10 de mayo del 2014, Buenos Aires, Argentina), fue un médico argentino 

especializado en biología molecular y en biología del desarrollo, presidente del CONICET y 

jefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).4 Se destacó por 

sus investigaciones sobre genes homeóticos y sobre los efectos nocivos del glifosato en el 

desarrollo de vertebrados.  

Fue miembro activo de las siguientes sociedades científicas: Sociedad Argentina de 

Neuroquímica (SAN), Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica (SAIB), Asociación  

Argentina de Biología del Desarrollo (AADB) y la Sociedad de Biología del Desarrollo 

(SDBUSA). Dictó y participó en numerosos cursos y simposios tanto a nivel nacional como 

                                                      

1 Las circunscriben a científicos e ingenieros.  
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internacional y publicó libros desde 1971 referidos a la temática "biología molecular y 

embriología".  

En 1971 se gradúa de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA).  Fue profesor 

de fisiología, biología celular y embriología en la UBA hasta 1981 cuando comenzó a trabajar 

como becario posdoctoral de Edward De Robertis en la Universidad de Basilea en Suiza.3 Allí 

fue el responsable de la clonación y secuenciación del primer gen homeobox de vertebrados 

que llevaría el nombre de AC1/Hoxc6, el cual está implicado en el desarrollo de los individuos.3 

En 1984, Carrasco comienza a trabajar en el Instituto de Biología Celular y Molecular de la 

Universidad de Indiana donde realiza la primera hibridación in situ en embriones de Xenopus 

laevis.3 Fue la primera demostración de la distribución espacial de un Hox con suficiente 

sensibilidad para detectar un ARNm de baja abundancia en embriones de anfibios.3 Luego 

estuvo en el Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Texas donde trabajo 

con ARN antisentido.  

En 1990 regresa a Argentina para y logra una posición como investigador del 

CONICET. Junto a su grupo de investigación se enfocan en temas de embriología y 

neurociencia. Durante los años 2000 y 2001 es elegido para ocupar el cargo de presidente de 

CONICET.  

Durante la década de 2000 su área de investigación sufre algunos cambios al verse 

interesado por los efectos que podía tener el glifosato, un conocido herbicida, sobre el desarrollo 

de vertebrados. El uso del glifosato, comercializado por la empresa Monsanto bajo el nombre 

de Round-up, se había extendido en Argentina tras la aparición de los cultivos genéticamente 

modificados.  

En el 2010 publicó en la revista Chemical Research in Toxicology los resultados de esta 

investigación. Utilizando a la rana (X. laevis) como modelo experimental, Carrasco y sus 

colaboradores encontraron que el glifosato causaba defectos craneofaciales y en el tubo neural, 

además de pérdida de neuronas.9 Sin embargo, este estudio fue criticado por investigadores de 

Monsanto, Dow Chemical y Syngenta dado que las concentraciones utilizadas en el 

experimento eran mucho más altas de las que se podrían dar en una situación real.   

En 2011 se conoció, a través de un cable diplomático publicado por Wikileaks, que la 

Embajada de Estados Unidos en Argentina lo había investigado por sus publicaciones 

relacionadas con el uso del glifosato. Además, recibió llamadas anónimas amenazantes, y el 

Ministro de Ciencia, José Lino Salvador Barañao, desacreditó su trabajo y defendió el uso del 

glifosato.Falleció el 10 de mayo de 2014 en Buenos Aires a causa de un infarto.(extraido de 

www.wikipedia)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Embriolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeobox
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeobox
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeobox
https://en.wikipedia.org/wiki/HOXC6
https://en.wikipedia.org/wiki/HOXC6
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Indiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Indiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Indiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Indiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
https://es.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
https://es.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
https://es.wikipedia.org/wiki/Xenopus_laevis
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/ARNm
https://es.wikipedia.org/wiki/ARNm
https://es.wikipedia.org/wiki/ARNm
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-Blumberg_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisentido
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisentido
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisentido
https://es.wikipedia.org/wiki/CONICET
https://es.wikipedia.org/wiki/CONICET
https://es.wikipedia.org/wiki/CONICET
https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Research_in_Toxicology
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Research_in_Toxicology
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Research_in_Toxicology
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_neural
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_neural
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_neural
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Carrasco#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Syngenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Syngenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Syngenta
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_diplom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_diplom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_diplom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajada_de_Estados_Unidos_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajada_de_Estados_Unidos_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajada_de_Estados_Unidos_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajada_de_Estados_Unidos_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa_e_Innovaci%C3%B3n_Productiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Lino_Salvador_Bara%C3%B1ao
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Lino_Salvador_Bara%C3%B1ao
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto


Otro caso es en Rosario donde se observa la persecución aun  médico de la UNR que 

enfrentó a Monsanto el 7 noviembre, 2016. Las oficinas del investigador Damián Verzeñassi, 

con los registros de los campamentos sanitarios del centro del país fueron clausuradas con 

cadenas por las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.   

El médico Damián Verzeñassi expuso como testigo ante el Tribunal Internacional Monsanto, 

una iniciativa de la sociedad civil internacional para examinar la responsabilidad por las 

violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, que se presume 

que cometió la multinacional norteamericana Monsanto en numerosos países.  

Junto a estudiantes del último año de la carrera de medicina, el Dr. Verzeñassi realizó 

campamentos sanitarios en numerosas localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, 

Buenos Aires y Entre Ríos. Estas investigaciones condujeron a denunciar “un crecimiento del 

cáncer que oscila entre cuatro veces y media y hasta siete más que en el primer quinquenio (del 

período analizado)”. El extenso relevamiento estadístico realizado a través de los campamentos 

sanitarios aporta una evidencia fundamental sobre la responsabilidad del agronegocio en el 

incremento de los casos de cáncer, hipotiroidismo y malformaciones.  

Según denunció la multisectorial “Paren de Fumigarnos” al regresar de La Haya, 

Verzeñassi encontró su oficina clausurada por cadenas, incautando los registros de sus 

investigaciones. Esta clausura fue resultado del accionar de las autoridades de la Facultad de 

Medicina, y desde el grupo ambientalista apuntaron contra el propio decano, Ricardo Nidd y 

señalaron los nexos de la universidad con las multinacionales del agronegocio. Además de la 

clausura, denunciaron amenazas verbales por parte de las autoridades de la facultad.  

El Dr. Verzeñassi declaró a través de su cuenta de Twitter: “Si difundir los resultados 

del trabajo de quienes hacemos en los Campamentos Sanitarios es delito, ¿cual es el rol de la  

Universidad Pública?”. También señaló: “A pesar de las cadenas, jamás seremos parte 

del silencio cómplice! Nuestro compromiso es con la vida de nuestros pueblos, no con una 

’autoridad’”.  

Luego de recibir muestras de apoyo por parte de numerosos periodistas y colectivos 

ambientalistas, el Dr. Verzeñassi anunció que la facultad había retirado las cadenas. Sin 

embargo afirmó que sólo podían acceder bajo vigilancia y expresó temor por la continuidad de 

los cargos docentes.  

La coincidencia entre el viaje del Dr. Verzeñassi para testificar ante el tribunal del juicio 

ético a Monsanto y el accionar deplorable de las autoridades de una universidad pública, hace 

pensar en un castigo y un intento de acallar a quienes realizan investigaciones independientes 

de los intereses políticos y económicos y, de esa forma, dignifican el trabajo científico.  
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Se presentó la conclusión del Tribunal Internacional por Monsanto, el cual reunió a 

víctimas, médicos y expertos de todo el mundo para juzgar las actividades de la multinacional. 

En octubre de 2016  emite un dictamen en relación que la multinacional Monsanto vulneró 

cuatro derechos según distintos artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y a la Convención de Derechos del Niño:  

Entorno seguro, limpio, saludable y sostenible  

Alimentación  

Salud  

Libertad de investigación científica  

Víctimas, testigos, médicos y expertos de todo el mundo (incluido nuestro país) 

expusieron sus testimonios para brindar pruebas que permitan incorporar la figura de ‘Ecocidio’ 

a los delitos juzgados por dicha corte internacional.  

  

El caso de Argentina: Estudios epidemiológicos de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y 

Buenos Aires  

El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) expuso en octubre de 2016 los 

trabajos epidemiológicos realizados en 27 localidades de 4 provincias de nuestro país (Santa 

Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires) con más de 96 mil personas encuestadas, los cuales 

revelan que padecen los mismos problemas de salud, que antes de la instalación de Monsanto 

no existían (1996): Hipertiroidismo, malformaciones congénitas, problemas respiratorios, 

neurológicos, alergias, abortos espontáneos y cáncer, entre otras.  

Tras su declaración en el TIM, Verzeñassi fue víctima de la clausura con cadenas de la 

oficina donde se archivaban las historias clínicas de los vecinos de las provincias que se 

encuentran en el medio del área de producción de eventos transgénicos dependientes de venenos 

de Monsanto y Bayer, como parte de una persecución ideológica y académica del decano de la 

UNR, Ricardo Nidd.  

  

Niña argentina con malformación congénita  

Uno de los testigos que brindaron testimonio en el TIM fue María Liz Robledo, la mamá 

de una niña argentina de Baigorrita, un pueblo del noroeste de la provincia de Buenos  

Aires, de 1900 habitantes. En 2013 su hija Martina nació con una malformación 

congénita: atresia de esófago con fístula traqueoesofágica, una enfermedad que nada tiene de 



casual, ya que al lado de su casa se encontraba un depósito de glifosato (el herbicida de 

Monsanto que genera un mecanismo de toxicidad en el sistema nervioso de mamíferos).  

En Argentina aprueban la prohibición del uso de glifosato en la ciudad de Gualeguaychú 

el  16 de abril de  2018  

Las anteriores ciudades argentinas que habían ya prohibido el agroquímico habían sido 

las patagónicas Bariloche (2010), El Bolsón (2015), Cholila (2015), Lago Puelo (2015) y 

Epuyén (2015), así como Montecarlo en Misiones (2015, luego revertida), General Alvear en 

Mendoza (2017) y ciudades más cerca del núcleo sojero como Rosario (2017), Rincón (2018), 

ambas de Santa Fe, y las entrerrianas Paraná (luego vetada) y Concordia. La provincia de San 

Luis tiene una disposición similar.  

 

Conclusiones  

En Argentina los impactos de las fumigaciones con glifosato junto con el uso de soja 

RR han sido devastadores, De allí la importancia de una cláusula que proteja  a los científicos 

investigadores ante investigaciones que ponen en riego la salud humana y el ecosistema frente 

a intereses creados de multicapitales.  
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Resumo 

 

O trabalho pretende analisar o Indulto Coletivo como um instrumento de dignidade da pessoa humana, 

tendo em vista que o princípio da humanidade, que rege a execução da pena, foi reconhecido em 

vários incisos do artigo 5° da nossa Constituição Federal - incisos XLVII; XLVIII; XLIX; L. 

Atualmente, em virtude da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874, trechos do Decreto de 

Indulto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, estão suspensos, a saber: a) inc. I, do art. 1º; b) do inc. I, 

do § 1º, do art. 2º, e; c) arts. 8º, 10 e 11. Pesquisas apontam uma crise no sistema penitenciário 

brasileiro, o que faz com que os direitos fundamentais dos detentos sejam constantemente violados, o 

que desrespeita o Estado Democrático Direito. Fato reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.252, com repercussão geral – tema 365 - ao fixar a tese 

de que o Estado não mantém em seus presídios padrões mínimos de humanidade. 

 

Palavras-chave: indulto– dignidade da pessoa – princípio da humanidade  

 

Abtract 

 

The work intends to analyze the Collective Indult as an instrument of human dignity, since the 

principle of humanity, which governs the execution of the sentence, has been recognized in several 

sections of article 5 of our Federal Constitution - sections XLVII; XLVIII; XLIX; L. Currently, by 

virtue of the Direct Action of Unconstitutionality No. 5.874, excerpts from Decree of Indulgence No. 

9246, of December 21, 2017, are suspended, as follows: a) inc. I, of art. 1st; b) of inc. I of the first 

paragraph of art. 2, and; c) arts. 8, 10 and 11. Research indicates a crisis in the Brazilian penitentiary 

system, which makes the fundamental rights of detainees constantly violated, which disrespects the 
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Democratic Right State. A fact recognized by the Federal Supreme Court, in the judgment of 

Extraordinary Appeal No. 580,252, with general repercussion - theme 365 - in setting the thesis that 

the State does not maintain in its prisons minimum standards of humanity. 

 

Keywords: indulto- dignity of the person - principle of humanity 

 

Resumen 

 

El trabajo pretende analizar el Indulto Colectivo como un instrumento de dignidad de la persona 

humana, teniendo en cuenta que el principio de la humanidad, que rige la ejecución de la pena, ha sido 

reconocido en varios incisos del artículo 5 de nuestra Constitución Federal - incisos XLVII; XLVIII; 

XLIX; Actualmente, en virtud de la Acción Directa de Inconstitucionalidad nº 5.874, trechos del 

Decreto de Indulto nº 9.246, de 21 de diciembre de 2017, están suspendidos, a saber: a) inc. I, del art. 

1; b) del inc. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 2º, y; c) arts. 8, 10 y 11. 

Investigaciones apuntan a una crisis en el sistema penitenciario brasileño, lo que hace que los derechos 

fundamentales de los detenidos sean constantemente violados, lo que no respeta el Estado 

Democrático. En el juicio del Recurso Extraordinario nº 580.252, con repercusión general - tema 365 - 

al fijar la tesis de que el Estado no mantiene en sus cárceles estándares mínimos de humanidad. 

 

Palabras clave: indulto- dignidad de la persona - principio de la humanidade. 

  

O jus puniendi  é exercido de forma exclusiva pelo Estado. Desta forma, quando uma 

pessoa viola a norma penal, nasce ao Estado o direto de punir. E, após o devido processo 

legal, obedecidos todos os princípios constitucionais, entre eles o princípio da ampla defesa, 

do contraditório e da presunção de inocência, será imposto ao sujeito que violou ou expos a 

risco o bem jurídico penalmente protegido, uma sanção penal correspondente. 

  

 A Lei de Execução Penal traz três objetivos para a sanção penal: a) punição; b) 

prevenção, seja a prevenção especial (retirar o sujeito ativo da sociedade, encarcerando-o) ou 

prevenção geral (demonstrando aos membros da sociedade o que ocorre com os que violam a 

norma penal); c) ressocialização. 

  

 Não podemos deixar de observar que ao aplicar a sanção penal deve o Estado respeitar 

os direitos fundamentais do apenado, como determinado na Constituição Federal, na Lei 



Penal, na Lei Processual Penal e na Lei de Execução Penal, caso contrário, a pena será um 

instrumento de vingança. 

 

 É notório que a execução da pena privativa de liberdade em nosso País ocasiona aos 

reclusos graves violações aos direitos humanos, em decorrência do Estado não garantir a 

mínima dignidade ao detento no momento de executar a reprimenda penal, como determinam 

os artigos 11 a 24 da Lei 7.210/84 - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, 

religiosa. Além, do trabalho interno e externo, previstos nos artigos 28 a 37 do mesmo 

diploma legal, ser um dever social e condição de dignidade humana. 

 

Com isso, demonstra-se que a única preocupação do Estado parece ser de retirar por 

um determinado período, do convívio social o apenado, sem preocupar-se com os seus 

direitos estabelecidos na legislação pátria como em fontes normativas internacionais 

ratificadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, 

de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 

11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas 

Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos;  Convenção da ONU contra Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o 

Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção 

ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 

 

O Estado ao dar ao apenado um tratamento indigno, dá continuidade à violência, pois 

ao ocasionar danos ilegítimos ao recluso, faz com que este ao retornar ao convívio social 

revoltado pelo tratamento que lhe foi despendido, devolve para a sociedade toda a violência e 

desrespeito que lhe foram demonstrados no período do encarceramento. 

 

 O tratamento desumano é comprovado por inúmeras pesquisas que demonstram a crise 

no sistema penitenciário brasileiro, que ocasiona a violação dos direitos fundamentais dos 

detentos de forma constante, o que desrespeita o Estado Democrático Direito. Fato 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

580.252- MS, com repercussão geral – tema 365 - ao fixar a tese de que o Estado não mantém 

em seus presídios padrões mínimos de humanidade, devendo “nos termos do art. 37, § 6° da 

Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente 



causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de 

encarceramento”
3
. 

 

 O Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o dever do Estado de indenizar os detentos 

em decorrência da inadequação dos serviços públicos de guarda e segurança dos apenados 

submetidos ao encarceramento reconheceu que o Estado tem o dever de manter condições 

carcerárias com um mínimo padrão de humanidade, como determina o ordenamento jurídico 

pátrio: artigo 5° da Constituição Federal de 1988 - incisos XLVII; XLVIII; XLIX; L; Lei de 

Execução Penal, arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88 da Lei 9.455/97;  Sistema Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura - Lei 12.847/13, entre outras.  

 

Com isso o Supremo Tribunal Federal assegurou ao apenado um mínimo existencial, 

reconhecendo que a superlotação ocasiona tratamento desumano e degradante,  resultando em  

falta de condições mínimas de saúde e higiene no estabelecimento prisional, gerando anormal 

sofrimento configurador de dano moral indenizável, não havendo que se falar na aplicação do 

princípio da reserva do possível.  

 

O Ministro Teori Zavascki  esclarece em seu voto
4
: 

 

2. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por 

ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre 

diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa 

autoaplicável, não sujeita a intermediação legislativa ou administrativa 

para assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização. Ocorrendo 

o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos 

seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado, caso em que os recursos 

financeiros para a satisfação do dever de indenizar, objeto da condenação, serão 

providos, se for o caso, na forma do artigo 100 da Constituição. 

3. Sendo assim, e considerando que, no caso, a configuração do dano é matéria  

incontroversa, não há como acolher os argumentos que invocam, para negar 

o dever estatal de indenizar, o "princípio da reserva do possível", nessa 

dimensão reducionista de significar a insuficiência de recursos financeiros. Faz 

sentido considerar tal princípio em situações em que a concretização de certos 

direitos constitucionais fundamentais a prestações, nomeadamente os de 

natureza social, dependem da adoção e da execução de políticas públicas 

sujeitas à intermediação legislativa ou à intervenção das autoridades 

administrativas. Em tais casos, pode-se afirmar que o direito subjetivo 

individual a determinada prestação, que tem como contrapartida o dever 

                                                           
3 RExtr. 580.252-MS. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. DJ: 11/09/2017.  p.2 
4
 RExtr. 580.252-MS. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. DJ: 11/09/2017.  p.12 

 

 



jurídico estatal de satisfazê-la, fica submetido, entre outros, ao pressuposto 

indispensável da reserva do possível, em cujo âmbito se insere a capacidade 

financeira do Estado de prestar o mesmo benefício, em condições igualitárias, 

em favor de todos os indivíduos que estiverem em iguais condições. 

Mas não é disso que aqui se cuida. Aqui, a matéria jurídica se situa no 

âmbito da responsabilidade civil do Estado de responder pelos danos 

causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos previstos no art. 

37, § 6º, da Constituição. Conforme antes afirmado, trata-se de preceito 

normativo autoaplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou a 

providência administrativa de qualquer espécie. Ocorrendo o dano e 

estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus 

agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. – negrito ausente do original. 

 

  

 Como dito, o ius puniendi é exclusivo do Estado, porém não é infinito, sendo uma das 

causas de sua extinção o Indulto, que possibilita melhoras no sistema penitenciário, ao 

diminuir a população carcerária, e ressocializa o apenado ao reinseri-lo no convívio familiar. 

 

O Indulto pode ser individual ou coletivo e está previsto nos artigos 84, inciso XII da 

Constituição Federal de 1988, artigo 107, inciso II do Código Penal e nos artigos 188 a 193 da 

Lei de Execuções Penais.  

 

O competente para indultar é o Presidente da República, mas pode ele delegar a 

atribuição a Ministro de Estado ou outra autoridade (art. 84, inciso XII e parágrafo único da 

CRFB/88
5
). 

  

 O Indulto existe em nosso ordenamento jurídico desde a Constituição Brasileira  

1891
6
. Ausente na Constituição de 1934, retornou na Carta de 1937 (referindo-se 

exclusivamente a Graça na alínea n do art. 74
7
). Na Constituição de 1946 estava  previsto no 

inciso XIX do artigo 87
8
, na Carta de 1967 com a Emenda Constitucional n° 1, de 1969 

encontrava-se no inciso XX do artigo 83
9
 e, na Constituição atual está previsto no inciso XII 

do artigo. 84, como visto acima.  

                                                           
5
 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 
6 Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

6º) indultar e comutar as penas nos crimes sujeitos à jurisdição federal, salvo nos casos a que se referem os arts. 34, nºs 28, e 

52, § 2º; 
7
 Art. 74 - Compete privativamente ao Presidente da República:        

n) exercer o direito de graça;   
8 Art. 87.  Compete privativamente ao Presidente da República:  

 XIX - conceder indulto e comutar penas, com audiência dos órgãos instituídos em lei.  
9 Art 83 - Compete privativamente ao Presidente: 

XX - conceder indulto e comutar penas, com audiência dos órgãos instituídos em lei. 



 

 No Indulto há perdão da pena, já na Comutação (artigo 192 da LEP), se dispensa o 

cumprimento de parte da pena, reduzindo-se a aplicada, ou substituindo-se esta por outra 

menos severa. 

 

O Indulto tem efeito ex nunc, pois atinge apenas os efeitos da execução da sentença 

penal condenatória (cumprimento da pena),  permanecem os efeitos penais e os efeitos civis 

da sentença. Pode ser individual, também chamado de Graça, ou coletivo.  Este último,  

refere-se a um grupo sentenciados que estejam na situação prevista no decreto concessivo. 

 

O último Decreto Presidencial concessivo do Indulto Coletivo (Decreto n° 9.246, de  

21 de dezembro de 2017) teve uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.874) 

ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em 28.12.2017. 

 

A ADI objetivou a declaração de inconstitucionalidade do “art. 1º- I, §1º - I do art. 2º, 

e os artigos 8º, 10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que concedem 

indulto”
10

, por contrariedade aos arts. 2º, 5º, caput, e incisos. XLVI, XLII, LIV, e 62 § 1º, 

alínea b, da Constituição da República
11

. 

                                                           
10 “Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, 

tenham cumprido: 

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou 

violência a pessoa;”. 

“Art. 2º O tempo de cumprimento das penas previstas no art. 1º será reduzido para a pessoa: 

I - gestante; 

II - com idade igual ou superior a setenta anos; 

III - que tenha filho de até quatorze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com doença crônica grave ou com 

deficiência, que necessite de seus cuidados; 

IV - que tenha neto de até quatorze anos de idade ou de qualquer idade, se pessoa com deficiência, que necessite de seus 

cuidados e esteja sob a sua responsabilidade; 

V - que esteja cumprindo pena ou em livramento condicional e tenha frequentado, ou esteja frequentando, curso de ensino 

fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, ou que tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de 

dezembro de 2017; 

VI - com paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática do delito, comprovada por laudo médico 

oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da execução; 

VII - com paraplegia, tetraplegia, cegueira ou neoplasia maligna, ainda que em remissão, mesmo que tais condições sejam 

anteriores à prática do delito, comprovadas por laudo médico oficial ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo 

da execução, e resulte em grave limitação de atividade ou exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no 

estabelecimento penal; 

VIII - acometida de doença grave e permanente, que apresente grave limitação de atividade ou que exija cuidados contínuos 

que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta do 

laudo, por médico designado pelo juízo da execução; ou 

IX - indígena, que possua Registro Administrativo de Nascimento de Indígenas ou outro documento comprobatório 

equivalente. 

§ 1º A redução de que trata o caput será de: 

I - um sexto da pena, se não reincidente, e um quarto da pena, se reincidente, nas hipóteses previstas no inciso I do caput do 

art. 1º;”. 

“Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis 

à pessoa que: 



A Procuradoria Geral da República afirmou que a concessão do indulto com apenas 

um quinto de cumprimento da reprimenda penal - viola os princípios constitucionais da 

separação dos Poderes, da individualização da pena, da vedação constitucional ao Poder 

Executivo para legislar sobre direito penal e de vedação da proteção insuficiente, porque 

promove punição desproporcional ao crime praticado, enseja percepção de impunidade e de 

insegurança jurídica, e desfaz a igualdade na distribuição da justiça”
12

. 

 

 A Ministra Cármen Lúcia concedeu a Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade  suspendendo os efeitos do art. 1º- I, §1º - I do art. 2º, e os artigos 8º, 

10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, esclarecendo que
13

: 

 

7. Indulto não é nem pode ser instrumento de impunidade. É providência 

garantidora, num sistema constitucional e legal em que a execução da pena 

definida aos condenados seja a regra, possa-se, em situações específicas, 

excepcionais e não demolidoras do processo penal, permitir-se a extinção da 

pena pela superveniência de medida humanitária. Essa medida significa 

gesto estatal que beneficia aquele que, tendo cumprido parte de seu débito com 

a sociedade, obtenha, com a providência, um reconhecimento de que seu erro 

foi assumido por ele, punido e sobre ele se debruçou o infrator. Ainda assim, a 

sociedade oferece-lhe uma nova chance de superar seu erro. Fortalece-se, então, 

a crença no direito e no sistema penal democrático. 

Indulto não é prêmio ao criminoso nem tolerância ao crime. Nem pode ser 

ato de benemerência ou complacência com o delito, mas perdão ao que, 

tendo-o praticado e por ele respondido em parte, pode voltar a reconciliar-

se com a ordem jurídica posta. 

Se não for adotado na forma da legislação vigente transmuda-se o indulto 

em indolência com o crime e insensibilidade com a apreensão social que crê 

no direito de uma sociedade justa e na qual o erro é punido e o direito 

                                                                                                                                                                                     
I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; 

II - esteja cumprindo a pena em regime aberto; 

III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou 

IV - esteja em livramento condicional.” 

“Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja 

inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. 

Parágrafo único. O indulto será concedido independentemente do pagamento: 

I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; ou 

II - do valor de condenação pecuniária de qualquer natureza. 

Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que: 

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância 

superior; 

II - haja recurso da acusação de qualquer natureza após a 

apreciação em segunda instância; 

III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que 

tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3º; ou 

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida”. 

 
11

 ADI 5.874-DF. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJ: 31/01/2018.  p. 1 
12

 ADI 5.874-DF. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJ: 31/01/2018.  p. 4 
13 ADI 5.874-DF. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJ: 31/01/2018.  p. 7-8 

 



respeitado. Mas a humanidade com os que purgaram pelo seu erro criminal, na 

forma do direito estabelecido, encontra o veio do perdão pela nova chance 

oferecida ao condenado. 

(...) 

O indulto mantém-se como forma de lembrar, na fórmula da APAC, que “todo 

homem é maior que seu erro”. Dir-se-ia: a sociedade é maior que o agravo 

cometido pelo criminoso.  
Daí a grande lição de Ruy Barbosa ao verberar: “Nenhum poder mais augusto 

confiou a nossa lei fundamental ao Presidente do que o indulto. É a sua 

colaboração na justiça. Não se lhe deu, para se entregar ao arbítrio, para se 

desnaturar em atos de validismo, para contrariar a justa expiação dos crimes. 

Pelo contrário, é o meio, que se faculta ao critério do mais alto magistrado 

nacional, para emendar os erros judiciários, reparar as iniquidades da rigidez 

da lei, acudir aos arrependidos, relevando, comutando, reduzindo as penas, 

quando se mostrar que recaem sobre os inocentes, exageram a severidade com 

os culpados, ou torturam os que, regenerados, já não merecem o castigo, nem 

ameaçam com a reincidência a sociedade. Todos os Chefes de Estado exercem 

essa função melindrosíssima com o sentimento de uma grande 

responsabilidade, cercando-se de todas as cautelas, para não a converter em 

valhacouto dos maus e escândalo dos bons” (Barbosa, Ruy – Comentários à 

Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1933, v. III, p. 257). – 

negrito ausente do original. 

 

 Não podemos esquecer que a concessão de Indulto é uma atuação atípica do Poder 

Executivo em atividade própria do Poder Judiciário, por conseguinte, deve adequar-se às 

normas Constitucionais e Legais, sob pena de ser uma medida desproporcional  e, configurar 

um ato arbitrário que leva a impunidade de crimes graves, como visto no Decreto n° 9.246,  

quando retirou a eficácia das normas penais, editadas pelo Poder Legislativo e aplicadas pelo 

Poder Judiciário. 

 

 O Decreto n° 9.246/2017 disfarçou a descriminalização sob a forma de Indulto, 

havendo um claro desvio de finalidade o que torna nulo o ato administrativo do Presidente da 

República, pois o Indulto visa assegurar àquele que tenha cumprido parte de sua pena a 

retornar ao convívio social, face a natureza humanitária do instituto, o que não se confunde 

com leniência com a atividade criminosa. 

 

 Devemos salientar, como dito acima, que o Indulto não retira os efeitos penais da 

sentença condenatória, por conseguinte, a pena de multa, pena pecuniária, deve permanecer,  

posto não provocar situação de desumanidade, que justifique a benesse Presidencial.  

 

 Posteriormente a concessão da medida cautelar de suspensão dos efeitos  do art. 1º- I, 

§1º - I do art. 2º, e os artigos 8º, 10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, a 



ADI foi encaminhada ao exame do Relator, Ministro Roberto Barroso, que em 12.03.2018 

reiterou a medida cautelar e fixou critérios para aplicação da parte não suspensa do Decreto
14

: 

 

129. Diante de todo o exposto ao longo da presente decisão, reitero a medida 

cautelar, com explicitação das situações por ela colhidas, e fixação de critérios 

para aplicação da parte não suspensa do Decreto nº 9.246/2017. A cautelar é 

confirmada, portanto, para os seguintes fins:  

(i) suspender do âmbito de incidência do Decreto nº 9.246/2017 os crimes de 

peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de 

influência, os praticados contra o sistema financeiro nacional, os previstos 

na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, 

os previstos na Lei de Organizações Criminosas e a associação criminosa, 

nos termos originalmente propostos pelo CNPCP, tendo em vista que o 

elastecimento imotivado do indulto para abranger essas hipóteses viola de 

maneira objetiva o princípio da moralidade, bem como descumpre os 

deveres de proteção do Estado a valores e bens jurídicos constitucionais que 

dependem da efetividade mínima do sistema penal;  

(ii) determinar que, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 1º do Decreto 

nº 9.246/2017, o indulto depende do cumprimento mínimo de 1/3 da pena e 

só se aplica aos casos em que a condenação não for superior a oito anos, 

balizas que condicionam a interpretação do inciso I do §1º do art. 2º do 

Decreto nº 9.246/2017;  

(iii) suspender o art. 10 do Decreto nº 9.246/2017, que trata do indulto da 

multa, por violação ao princípio da moralidade, ao princípio da separação 

dos Poderes e desviar-se das finalidades do instituto do indulto, ressalvadas 

as hipóteses de (a) extrema carência material do apenado (que nem sequer tenha 

tido condições de firmar compromisso de parcelamento do débito, na forma da 

legislação de regência); ou (b) de valor da multa inferior ao mínimo fixado em 

ato do Ministro da Fazenda para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da 

União (atualmente disposto inciso I do art. 1º da Portaria nº 75, de 22.03.2012, 

do Ministro da Fazenda);  

(iv) suspender o art. 8º, I e III, do Decreto nº 9.246/2017, que estabelecem a 

aplicabilidade do indulto àqueles que tiveram a pena privativa de liberdade 

substituída por restritiva de direitos e aos beneficiados pela suspensão 

condicional do processo, em razão da incompatibilidade com os fins 

constitucionais do indulto e por violação ao princípio da separação dos 

Poderes; 

(v) suspender o art. 11, II, do Decreto nº 9.246/2017, por conceder indulto 

na pendência de recurso da acusação e antes, portanto, da fixação final da 

pena, em violação do princípio da razoabilidade e da separação dos 

Poderes.  

130. Observe-se uma vez mais, em desfecho, que, no tocante à exclusão do 

âmbito de incidência do indulto dos crimes relacionados à corrupção, bem como 

da dispensa do pagamento da pena de multa, a solução aqui adotada restabelece 

o texto original da minuta de decreto, tal como aprovado pelo Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária. No que diz respeito à exigência 

de cumprimento do prazo mínimo de 1/3 (um terço) da pena e do limite máximo 

da condenação em 8 (oito) anos para obtenção do benefício, a decisão retoma o 

padrão de indulto praticado na maior parte dos trinta anos de vigência da 

Constituição de 1988 [17]. – negrito ausente do original. 
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 ADI 5.874-DF. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJ: 12/03/2018.  p. 50-51 

 



Atualmente a ADI 5.874-DF está nas mãos do Relator que deve colocar a Ação em 

pauta para que seja apreciada a Medida Cautelar pela Turma. 

No presente estudo ficou claro como afirma Heinz-Heinrich JESCHECK que “o 

princípio da humanidade é o postulado reitor do cumprimento da pena privativa de liberdade e 

consiste no reconhecimento do encarcerado como pessoa humana e, desta forma, deve ser 

tratado” (APUD COSTA, 2000, p.155). 

A nossa Constituição Federal reconheceu em vários incisos do artigo 5° o princípio da 

humanidade, senão vejamos: XLVII - não haverá penas:  a) de morte, salvo em caso de 

guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;  b) de caráter perpétuo;  c) de trabalhos 

forçados; d) de banimento; e) cruéis;  XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;  XLIX - é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;  L - às presidiárias serão 

asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação. 

O Indulto Coletivo é um instrumento de dignidade da pessoa humana, pois possibilita 

a melhoria no sistema penitenciário, ao diminuir a população carcerária, e ressocializar o 

apenado ao reinseri-lo no convívio familiar. Porém atualmente o Decreto de Indulto  n º  

9.246, de 21 de dezembro de 2017, teve diversos artigos suspensos em decorrência da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874 -  inc. I do art. 1º; do inc. I do § 1º do art. 2º, e dos 

arts. 8º, 10 e 11 - e ainda, foram fixados novos critérios para a aplicação da parte não 

suspensa, sob o argumento da redação originária do Decreto  violar à efetividade mínima do 

Direito Penal e os deveres de proteção do Estado quanto à segurança, justiça, probidade 

administrativa e direitos fundamentais do ser humano, o que ocasiona a não extinção da 

punibilidade e o retorno ao convívio social de diversos detentos que aguardam o 

posicionamento final do Supremo Tribunal Federal. 

  

 É notório que o sistema penitenciário brasileiro está em crise, como é comprovado por 

diversas pesquisas, o que faz com que os direitos fundamentais dos detentos sejam 

constantemente violados. O jus puniendi é exclusivo do Estado, assim se exige que ele 

respeite os direitos e garantias fundamentais ao aplicar a sanção penal, como foi reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.252 - MS, 

com repercussão geral – tema 365 - ao fixar a tese:  “Considerando que é dever do Estado, 



imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de 

humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 

37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, 

comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das 

condições legais de encarceramento”.  

 

Com isso o Supremo Tribunal Federal assegurou ao apenado um mínimo existencial, 

reconhecendo que a superlotação ocasiona tratamento desumano e degradante,  resultando em  

falta de condições mínimas de saúde e higiene no estabelecimento prisional, gerando anormal 

sofrimento configurador de dano moral indenizável, não havendo que se falar na aplicação do 

princípio da reserva do possível.  

 

Apesar disto,  lamentavelmente,  o que se observa é a constante violação aos direitos 

fundamentais do sujeito submetido ao encarceramento o que desrespeita o Estado 

Democrático Direito.  
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Resumo  

O objetivo deste trabalho é analisar o livro O Japonês no Brasil: estudo de mobilidade e fixação (1961) 

do sociólogo Hiroshi Saito (1919-1983), onde ele observa as mobilidades sociais, ocupacionais e 

espaciais dos imigrantes japoneses no Brasil até o final da década de 1950. Estas mobilidades 

comprovariam a adaptação destes indivíduos à sociedade local, visto que o mesmo processo poderia ser 

encontrado entre os brasileiros. Saito, que era imigrante, faz uso de conceitos comuns nas Ciências  

Sociais brasileiras da época, como “assimilação” e “aculturação”, e baseia suas pesquisas em trabalhos 

de campo e entrevistas, para compreender como o processo de inserção social e econômica dos japoneses 

no Brasil. Através da análise do livro de Saito, e de outras produções dele e diversos cientistas sociais 

da época, acompanhamos as mudanças relacionadas aos imigrantes no país no que diz respeito a 

legislação e aceitação da população brasileira no período do pós-Segunda Guerra Mundial.  

Palavras-chaves: Hiroshi Saito; Imigração Japonesa; Assimilação.  

  

Abstract  

The objective of this work is to analyze the book The Japanese in Brazil: Study of Mobility and Fixation 

(1961) by sociologist Hiroshi Saito (1919-1983), where he observes the social, occupational and spatial 

mobility of Japanese immigrants in Brazil until the end of These mobilities would prove the adaptation 

of these individuals to the local society, since the same process could be found among Brazilians. Saito, 

who was an immigrant, uses common concepts in the Brazilian Social Sciences of the time, such as 

"assimilation" and "acculturation", and bases his research on fieldwork and interviews, to understand 

how the process of Japanese social and economic integration in Brazil. Through the analysis of Saito's 

book, and other productions of him and several social scientists of the time, we follow the changes 

related to the immigrants in the country regarding the legislation and acceptance of the Brazilian 

population in the post World War II period.  

  

Keywords: Hiroshi Saito; Japanese Immigration; Assimilation.  

  

Resumen  

El objetivo de este trabajo es analizar el libro El Japonés en Brasil: estudio de movilidad y fijación (1961) 

del sociólogo Hiroshi Saito (1919-1983), donde él observa las movilidades sociales, ocupacionales y 

espaciales de los inmigrantes japoneses en Brasil hasta el final en la década de 1950. Estas movilidades 



  

comprobaban la adaptación de estos individuos a la sociedad local, ya que el mismo proceso podría ser 

encontrado entre los brasileños. Saito, que era inmigrante, hace uso de conceptos comunes en las 

Ciencias Sociales brasileñas de la época, como "asimilación" y "aculturación", y basa sus 

investigaciones en trabajos de campo y entrevistas, para comprender cómo el proceso de inserción social 

y económica de los japoneses en Brasil. A través del análisis del libro de Saito, y de otras producciones 

de él y diversos científicos sociales de la época, acompañamos los cambios relacionados a los 

inmigrantes en el país en lo que se refiere a la legislación y aceptación de la población brasileña en el 

período de la post-Segunda Guerra Mundial.  

  

Palabras claves: Hiroshi Saito; Inmigración Japonesa; Asimilación.  

  

  

1. Introdução   

O objetivo deste trabalho analisar o livro O Japonês no Brasil: estudo de mobilidade e 

fixação de Hiroshi Saito (1919-1983), publicado em 1961, sobre a imigração japonesa no Brasil 

e o caminho feito por estes imigrantes no processo de adaptação ao novo meio1. Saito era 

imigrante japonês e fez parte do quadro de alunos e professores da Escola Livre de Sociologia 

e Política de São Paulo (ELSP), onde teve contato com cientistas sociais como Donald Pierson 

(1900-1995) e Emilio Willems (1905-1997). Ele dedicou boa parte de sua vida acadêmica ao 

estudo dos imigrantes japoneses no Brasil e os seus processos de inserção na sociedade 

brasileira, considerando as mudanças que ocorreram tanto para os imigrantes como para os 

locais onde eles se estabeleceram.     

Antes de iniciar a análise do trabalho originado de sua tese de doutorado, farei uma breve 

apresentação de quem foi Hiroshi Saito, sociólogo japonês com formação no Brasil. Em seguida 

ponderarei sobre a sua formação na ELSP, trazendo informações sobre o desenvolvimento da 

instituição, assim como a importância de Pierson e Willems neste contexto e sobre a formação 

de Saito. Por fim, discutirei o livro em questão, considerando as principais preocupações do 

autor ao realizar este trabalho e as suas conclusões sobre o processo de mobilidade dos 

imigrantes japonês no Brasil até a década de 1950.   

  

2. Hiroshi Saito: breve trajetória  

                                                 
1 Esta pesquisa constitui parte da minha dissertação de mestrado intitulada Imigração e assimilação nos estudos sociológicos 

de Hiroshi Saito (1947-1964), apoiada pela Bolsa FIOCRUZ, defendida em dezembro de 2016 no Programa de História das 

Ciências e da Saúde da FIOCRUZ (COC) e orientada pelo professor Marcos Chor Maio.  



  

Nascido no Japão em 1919, Hiroshi Saito imigrou para o Brasil em 1933, com os seus 

pais e irmãos. Após ter contato com o sociólogo alemão Emilio Willems2 no início da década 

de 1940, como tradutor e informante de uma de suas pesquisas sobre a adaptação dos imigrantes 

japoneses, Saito começa a frequentar cursos na ELSP em 1947, de onde obtém o título de mestre 

em 1956. Saito defende o doutorado em Kobe, no Japão, em 1959, e retorna para o Brasil, 

assumindo o cargo de professor na ELSP, onde permanece até 1970. Fora do meio universitário, 

ele foi um dos responsáveis pela criação do Centro de Estudos NipoBrasileiros e do Museu da 

Imigração Japonesa (CASTRO, 1994).   

Um dos livros mais conhecidos do sociólogo é O Cooperativismo na Região de Cotia:  

estudo de transplantação cultural (1956), que possui uma introdução de Donald Pierson e uma 

segunda edição de 1964. O livro traz uma pesquisa realizada por meio de entrevistas e análise 

de dados e o objetivo é investigar a maneira como o cooperativismo, foi trazido da cultura 

japonesa para a brasileira, e implantado na colônia japonesa de Cotia, SP. Ele analisa o sistema 

de cooperativismo no Japão, trata das condições de estabelecimento dos imigrantes após a 

chegada ao Brasil, as relações com moradores locais da região de Cotia, as mudanças dos 

padrões culturais, e busca fazer um histórico da implantação da cooperativa. Na segunda edição, 

permanece a preocupação com as mudanças na interação social, focada nas transformações da 

comunidade, como as inovações econômicas e agrícolas, o crescimento da região e a 

progressiva integração no contexto nacional.   

Influenciado pelas obras de Willems (1940) e Park & Burgess (2014), que utilizam esse 

conceito “assimilação” de forma central em suas análises, Saito analisa a instalação do sistema 

cooperativista na cidade de Cotia (SP) em sua dissertação de mestrado, em 1956. Este sistema 

cooperativista, que era fruto do processo de modernização que o Japão passou no final do século 

XIX, implicava, por exemplo, que seus membros se juntassem para que em maior número 

conseguissem negociar melhores valores para os seus produtos e comprar em grandes 

quantidades sementes e adubos.   

Neste trabalho a assimilação do imigrante japonês é compreendida pela ótica das 

influências de Saito que tratavam do tema, supondo uma fase inicial conflitiva com a chegada 

do grupo estrangeiro, em que as diferenças podem levar a momentos de tensão seguidos de um 

entendimento entre os grupos através de acordos que permitem a integração e incentivam as 

trocas culturais. Um dos melhores exemplos do proceso de assimilação apresentado por Saito 

                                                 
2 Emilio Willems nasceu na Alemanha, e estudou na Universidade de Colônia, e, posteriormente, na de Berlim. Foi professor 

da ELSP (1936-1949) e da USP, e realizou pesquisas principalmente sobre a integração dos imigrantes em seus países adotivos 

e sobre comunidades rurais no Brasil (VILLAS BOAS, 2000).  



  

neste trabalho é o caso do boicote aos produtos da cooperativa por parte dos comerciantes 

paulistas que acontece em 1934, que estavam sentindo-se ameaçados pelo crescente controle do 

mercado pelos japoneses (COTRIM, 2016). Com a ação, a cooperativa suspendeu a entrega de 

batata nos mercados e planejou um serviço de distribuição direta de sua produção aos 

consumidores. Depois de uma semana, o boicote fracassa e os compradores cedem e firmam 

um acordo com a cooperativa3. Segundo Saito, o boicote contra os produtos da cooperativa em 

1934 teve um efeito mais consolidador do que destruidor da cooperativa, pois de ter tido o 

intuito de atingir a distribuição e venda dos produtos da cooperativa, ele fortaleceu a consciencia 

de grupos dos japoneses e melhorou a sua relação com os consumidores brasileiros.  

Além disso, a cooperativa em Cotia serviu como instrumento para a manutenção das 

características da cultura japonesa entre as suas famílias, e ao mesmo tempo ajudou a integrar 

os imigrantes à sociedade brasileira. Ela criou, por exemplo, uma escola onde as crianças 

japonesas aprendiam tanto japonês como o português. Saito mostra ainda que a cooperativa 

modificou os hábitos alimentares da população paulistana, inserindo batatas, verduras e frutas 

na sua alimentação cotidiana, e ajudou a moldar a imagem que o imigrante japonês tinha perante 

a sociedade brasileira, pois ele não mais representava uma ameaça imperialista, mas sim um 

trabalhador que ajudava a desenvolver o país.  

O livro O Japonês no Brasil: estudo de mobilidade e fixação, a ser analisado neste 

trabalho, foi publicado por Saito em 1961, e neste ele aborda de forma abrangente os processos 

de mobilidade e estabelecimento dos japoneses no país com base em estudos etnográficos, 

compilação de observações e dados coletados em diversas pesquisas de campo feitas por ele. 

Ao longo do livro, ele trata dos aspectos gerais da adaptação do imigrante japonês no Brasil, 

especialmente a adaptação física e ao meio, que teria auxiliado a mobilidade social, espacial e 

ocupacional destes indivíduos no Brasil. Esta mobilidade, segundo Saito, seria uma 

comprovação da assimilação destes imigrantes à sociedade brasileira, visto que o mesmo 

processo poderia ser encontrado entre os brasileiros na década de 1950.  

Além destes dois livros, essenciais para entender a imigração japonesa no Brasil e no 

mundo, há ainda, entre outros, o livro Assimilação e Integração dos Japoneses no Brasil, 

organizado por Saito e Takashi Mayeama, em 1973. O trabalho possui artigos de vários 

                                                 
3 Este evento é um dos exemplos utilizados por Celia Sakurai (2000) em sua tese de doutorado. Ao pretender estudar, entre 

outros pontos, como a imagem do imigrante japonês muda ao longo dos anos, principalmente quando a tutela do governo 

japonês perde força, ela aponta o boicote à Cooperativa Agrícola de Cotia como um exemplo de união dos imigrantes japoneses 

e o respeito que eles adquiriram perante a sociedade brasileira, visto que a mesma não deixou de comprar os seus produtos 

mesmo sem a intermediação dos comerciantes. Sakurai sugere que este evento demonstra como a imagem do imigrante japonês 

estava neste momento não mais relacionada à do “imigrante” para ser à do “agricultor”.  



  

cientistas sociais brasileiros e japoneses, como Arlinda Rocha Nogueira, Tomoo Handa, 

Zempati Ando, Teiiki Suzuki, Ruth Cardoso, Seiichi Izumi e Egon Schaden. Os textos são sobre 

temas que circundam a imigração japonesa no Brasil, como a sua história, o desenvolvimento 

econômico dos grupos imigrantes, a religião, a adaptação, entre outros, além de artigos que 

comparam a aculturação de alemães e japoneses no Brasil.   

  

2.1. A experiência na ELSP  

A preocupação de Saito em entender os procesos enfrentados pelos imigrantes ao se 

estabelcerem em seus países adotivos ganha sentido quando ele entra em contato com o mundo 

académico e pesqusias sociológicas sobre o tema. Este contato inicial se dá pela figura de Emilio 

Willems, quem o insere na Escola Livre de Sociologia e Política4. A instituição tinha sido 

fundada em 1933, com o apoio da elite paulista, que acreditava na importância da produção de 

conhecimentos científicos sobre a sociedade brasileira. Ela foi marcada desde sua criação pela 

presença de professores estrangeiros, como Horace Davis e Samuel Lowrie, que buscavam fazer 

pesquisas empíricas com o intuito de gerar conhecimento sobre determinadas localidades que 

auxiliassem a criação de políticas públicas (DEL VECCHIO & DIEGUEZ, 2008).   

Em 1939, a instituição contrata Donald Pierson 5  como professor. Sociólogo 

norteamericano formado pela Universidade de Chicago, foi o orientador de Saito no mestrado 

e manteve correspondência com ele por pelo menos 30 anos. Acrescente-se o fato de que Saito 

foi seu assistente de pesquisa por três anos, assistiu a suas aulas na ELSP e auxiliou em alguns 

trabalhos de campo (PIERSON, 1956). É por meio de Pierson, que Saito tem acesso a uma 

tradição de pesquisas empíricas vindas de Chicago, como entrevistas, histórias de vida e 

observação participante (PIERSON, 1964).   

Contudo, Pierson não introduziu nas Ciências Sociais brasileiras apenas métodos e 

técnicas de pesquisa empírica, mas também a teoria, ou melhor, as várias teorias presentes em 

Chicago. Isso mostra que ele estaba preocupado com o lugar que o cientista social deveria 

ocupar dentro do processo de mudança social, e não apenas com a prática de pesquisa 

sociológica, buscando os melhores métodos para cada tipo de estudo.   

                                                 
4 Carta de Hiroshi Saito a Cyro Berlinck. 20 de abril de 1953. FDP/AEL/Unicamp.  

5  Donald Pierson foi um sociólogo norte-americano formado pela Universidade de Chicago. Estudou relações raciais e 

comunidade rurais no Brasil, entre outros temas, além de escrever sobre a prática das Ciências Sociais. No Brasil, lecionou na 

ELSP entre 1939 e 1953 (NOVA, 1998).  



  

Um dos meios de divulgação destes métodos e teorias para alunos e professores de 

Ciências Sociais no Brasil era a revista Sociologia, na qual Pierson publicava ativamente, 

principalmente na primeira década de existência da publicação. Ao analisar a publicação, Alves 

(2015, pp. 203-207) identifica que um dos temas constantemente tratados por Pierson e  

Willems eram os estudos de assimilação. Eles entendiam que os processos “assimilação” e 

“aculturação” permitiam compreender a formação de uma organização social coesa e 

estruturada. O processo de assimilação, por exemplo, era a forma pela qual os valores e as 

atitudes de uma comunidade eram adotados por outra comunidade, e, em geral, estava 

relacionado aos estudos sobre imigrantes.  

Como citado, outro sociólogo de grande importância na ELSP e influência nos trabalhos 

de Saito, foi o alemão Emilio Willems, que pesquisou sobre imigrantes alemães e japoneses. 

Conceitos como “assimilação” e “aculturação” são densamente discutidos por ele, sendo o 

primeiro referente às mudanças na esfera social de um indivíduo, resultante do contato, direto 

e contínuo, dos grupos de culturas diferentes. A assimilação é referente às mudanças na esfera 

cultural e seria, segundo Willems, um “processo de interpenetração e fusão de culturas, isto é, 

de tradições, sentimentos, atitudes de pessoas e de grupos que, partilhando da mesma 

experiência e história, se incorporam numa vida cultural comum” (BALDUS & WILLEMS, 

1939, pp. 26-27).   

Willems argumentava ainda que todo grupo humano tem cultura, e se ele tem cultura ele 

tem a capacidade de modifica-la de acordo com as suas necessidades, ou seja, todo grupo é 

assimilável. Ele critica que muitos dos que se colocavam contra a presença dos japoneses no 

Brasil se baseavam em pesquisas não científicas, com pouca ou nenhuma observação de campo 

(WILLEMS, 1940; WILLEMS, 1946). Dessa forma, as pesquisas sociológicas e antropológicas 

realizadas por ele, e posteriormente por Saito, serviriam para conhecer os japoneses e outros 

grupos imigrantes e entender como seria possível ajuda-los a se assimilar à sociedade brasileira.   

Dessa forma, na ELSP, Saito estabeleceu contato com Pierson e Willems, que o 

influenciaram no desenvolvimento de pesquisas empíricas, conceitos e teorias a partir do quadro 

teórico da Escola Sociologica de Chicago. Assim, ele entra em contato com conceitos como 

assimilação, mobilidade social, aculturação, e como tais conceitos estavam relacionados à 

urbanização e à industrialização. Além disso, no caso do contato com Willems, este publica 

artigos em oposição ao discurso racista contra os japoneses e discutindo o papel que as Ciências 

Sociais deveriam ter no processo de imigração no país, oferecendo ferramentas para a atuação 

de Saito em sua militância a favor da imigração japonesa.  



  

  

3. O japonês como objeto de análise de Hiroshi Saito  

Considerando estas influências, o livro que analiso neste trabalho, O Japonês no Brasil 

— estudo de mobilidade e fixação, é fruto de pesquisas da década de 19506, quando Saito utiliza 

os conceitos e métodos que aprendeu na ELSP para compreender os conflitos étnicoraciais em 

comunidades imigrantes e a sua interação e integração com a sociedade brasileira. Nesta 

pesquisa ele busca entender como o imigrante está se assimilando à sociedade brasileira, 

mostrando as dificuldades pelas quais ele passava neste processo longo e doloroso 7 , as 

características culturais das quais ele tem que abrir mão, como as vestimentas japonesas e os 

rituais religiosos, e as que adquire, como a língua portuguesa.  

Saito mostra que passado o período inicial de adaptação, o imigrante japonês busca se 

tornar proprietário, para acumular mais dinheiro e ser independente, e para isso ele, em geral, 

precisa se locomover espacialmente pelo país, saindo de São Paulo, principalmente, e indo para 

estados como o Paraná, que estavam desenvolvendo a agricultura. Com o crescimento 

financeiro do imigrante, e o final da guerra, quando ele desiste de retornar para o Japão, seus 

filhos tendem a abandonar a agricultura e mudar-se para o meio urbano em busca de outros tipos 

de empregos e uma educação superior. Contudo, Saito destaca que estes movimentos de 

urbanização e mobilidade espacial e ocupacional não são exclusividade do imigrante japonês, 

eles acontecem na sociedade brasileira como um todo, o que mostraria a sua assimilação a ela.  

Na introdução, Saito explica que o seu objetivo principal era “apreender e analisar os 

processos de mobilidade e fixação por que passam os imigrantes num país receptor”, no caso, 

os imigrantes japoneses no Brasil. Para alcançar este objetivo, o autor examinou o lugar do 

japonês dentro do quadro de migrações humanas e relacionou o imigrante aos problemas gerais 

da imigração (SAITO, 1961, p. 9). Assim, Saito trata da história da imigração japonesa no 

mundo, e em especial no Brasil, considerando os anos iniciais, as principais adaptações, para 

então pensar em como se deu o seu desenvolvimento econômico.  

Saito descreve e analisa a vida dos imigrados, focando no fator econômico do dia a dia 

destes indivíduos. O trabalho tem três chaves principais: a adaptação ao novo meio, o fator 

                                                 
6 O livro é originado de sua tese de doutorado defendida em Kobe em 1960, intitulada Estudos dos processos de fixação e a 

mobilidade do imigrante. A estrutura da tese não se diferencia muito do livro, excetuando-se o fato de que nela Saito dá mais 

espaço para a contextualização histórica do Brasil, visto que os professores japoneses que jugariam o trabalho não tinham o 

conhecimento prévio sobre este tema, ao contrário do público leitor no livro no Brasil. Fonte: Relatório Mensal. Julho de 1959. 

FDP/AEL/Unicamp.  

7 O processo de assimilação é descritivo como “longo e doloroso” por Willems & Saito (1947).  



  

econômico e o fator social. A primeira chave busca compreender o processo de adaptação 

biológica, de técnicas de subsistência, além da acomodação ao novo habitat, enquanto as outras 

duas se voltam aos fatores econômicos e sociais para a análise da mobilidade espacial, 

ocupacional e de status (SAITO, 1961, p. 15).   

Saito inicia a sua análise fazendo um resumo da imigração japonesa no mundo, 

começando pelo Havaí em 1868, avançando para os Estados Unidos e Canadá, para depois 

chegar à América do Sul. Não cabe aqui entrar em detalhes, a não ser para destacar que um dos 

pontos da análise histórica de Saito é a diferença de ambiente encontrado pelos imigrantes 

japoneses nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui, os salários seriam mais baixos e as condições 

de trabalho e de recepção qualitativamente inferiores se comparadas àquelas oferecidas nos 

Estados Unidos, onde muito japoneses imigravam e em pouco tempo conseguiam retornar com 

capital suficiente para viverem confortavelmente no Japão. Foram poucos os japoneses que 

vieram para o Brasil e conseguiram o mesmo feito8.  

Saito também traz uma discussão sobre o papel que os imigrantes japoneses 

desempenharam na história imigratória do Brasil se comparados a outros grupos imigratórios, 

como os italianos, alemães, portugueses e espanhóis. Entre as últimas décadas do século XIX e 

o início dos anos de 1970, chegaram ao Brasil cerca de cinco milhões de estrangeiros, dos quais 

2,8 milhões foram para o estado de São Paulo (36% de italianos, 20% de portugueses,  

16% de espanhóis, 8% de japoneses, e os demais pertenciam a outras nacionalidades) 

(BASSANEZI [et al.], 2008, p.18). Como muitos dos imigrantes europeus estavam no país 

desde meados do século XIX, quando os primeiros japoneses chegam, a maioria já havia 

deixado a vida do colono e se tornado arrendatário, proprietário ou mudado para centro urbanos. 

É nesse contexto que os japoneses substituem essa mão de obra nas fazendas de café (SAITO, 

1961, p. 45).  

Saito diferencia três períodos da imigração japonesa para o Brasil: no primeiro momento 

(1908-1925), os colonos japoneses se caracterizavam pela origem da zona rural japonesa, “pela 

procura de empregos de rendimento maior quer nas fazendas quer nos ofícios urbanos” e pela 

alta de taxa de famílias compostas, com poucas mulheres e raros casos com idosos e crianças9. 

                                                 
8 De acordo com uma pesquisa apresentada por Saito, dos 139 imigrantes japoneses que teriam chegado ao Brasil na primeira 

fase da imigração (1908-1925), 14 teriam retornado ao seu país de origem entre 1914 e 1924, e somente nove entre 1924 e 

1934. Entre os 23 que retornaram, 14 o fizeram depois de acumularem uma determinada quantia de dinheiro; cinco após ficarem 

viúvos; e os outros quatro por terem “fracassado” e desistido de morar no Brasil (SAITO, 1960, p. 253).  
9 As “famílias compostas” seriam formadas por pessoas que não necessariamente eram parentes, isto é, desmembravam-se 

famílias no Japão para formar novas, artificiais (SAITO, 1956), com o intuito de cumprir a exigência do governo brasileiro em 

relação à entrada de famílias imigrantes. Era necessário pelo menos três pessoas entre 12 e 40 anos, idade ideal para o trabalho 

para que a entrada fosse autorizada (SAITO, 1956, p. 50; KODAMA, 2009, p. 45).  



  

No segundo (1926-1941), os colonos se caracterizavam pela busca de novos rumos nas “zonas 

pioneiras onde podiam eles se dedicar com maior rendimento à produção agrícola de caráter 

mercantilista”, isto é, de caráter capitalista, e uma parte considerável dessas pessoas vinha dos 

centros urbanos no Japão e trazia a família inteira, não apenas aqueles que tivessem condições 

de trabalhar na lavoura (SAITO, 1961, p. 70). No terceiro período (no pós-guerra), os colonos 

japoneses, vindos em sua maioria dos centros urbanos, vêm para o Brasil com o intuito de 

permanecer, ao contrário dos imigrantes dos períodos anteriores, e formam famílias compostas 

apenas para cumprir as exigências da legislação brasileira, e não mais apenas para ter mais 

pessoas capazes de trabalhar duro e juntar dinheiro mais rápido (SAITO, 1961, p. 72).  

Independentemente da época em que chegaram ao Brasil, os planos dos imigrantes 

japoneses tiveram que ser alterados pelas dificuldades nas “adaptações ao novo habitat” 

(principalmente no que diz respeito à fisiologia), entre outras, como Saito mostra em seu livro. 

Primeiramente, antes de chegar ao Brasil, os imigrantes enfrentavam as péssimas condições dos 

navios nos quais eram transportados na viagem de aproximadamente 60 dias, passando pela 

Cidade do Cabo, na África do Sul. Era comum a presença de doenças contagiosas e mortes 

durante a jornada, sendo alguns navios vistoriados pelas autoridades brasileiras antes de 

aportarem no litoral brasileiro10 (SAITO, 1961, p. 77). A quarentena de navios era comum 

durante o século XIX, quando a circulação de pessoas, e consequentemente, a circulação de 

doenças, tornou-se mais intensa (HARRISON, 2006). A partir do segundo período da 

imigração, as viagens passam a ser realizadas via Canal do Panamá, encurtando a jornada para 

40 dias e diminuindo os casos de doenças a bordo.   

Após a chegada ao território brasileiro, Saito verificou que a “adaptação às condições 

locais de habitat” levava em média de dois a três anos. Aqueles imigrantes que se estabeleceram 

em zonas pioneiras, isto é, não colonizadas até então, tinham condições de vida bastante 

precárias, precipitando o processo de adaptação. O autor percebe que as doenças que castigaram 

os imigrantes do primeiro período, como a malária, não atingiram tão fortemente imigrantes de 

períodos posteriores. Isso porque as experiências adquiridas por eles mudavam determinados 

hábitos, como não deixar a água parada nas plantações de arroz, diminuindo a presença de 

mosquitos (SAITO, 1961, pp. 78-79). A malária é uma das doenças mais emblemáticas entre os 

imigrantes japoneses, pois o seu o combate exigia tanto medidas preventivas como mudanças 

nos padrões de comportamento da cultura japonesa (SAITO, 1961, p. 81).   

                                                 
10 De acordo com Saito, 1918 e 1919 foram os anos em que houve mais casos de óbitos por doenças nos navios de imigrantes 

japoneses. Em 1918, o navio Wasaka-Maru transportava 1.800 colonos e teve um surto de encefalite, obrigando-o a fazer 

inúmeras escalas, levando mais de 80 dias para chegar ao porto de Santos com um total de 53 óbitos (SAITO, 1961, pp. 77).  



  

Em relação a adaptação ao meio, Saito trata também das técnicas de subsistência dos 

imigrantes japoneses, que se referem, principalmente, à adaptação, à alimentação e à habitação. 

O autor define essas técnicas como  

meios tecnológicos pelos quais os indivíduos ou grupos de indivíduos agem e se 

acomodam em relação às condições do habitat a fim de assegurar a sua 

subsistência. Assim, de um lado, se acham relacionadas com os processos de 

adaptação no sentido de ajustamento individual e grupal às condições de “habitat”. 

De outro influenciam o processo de acomodação social no sentido de ajustamento 

tecnológico e manutenção da vida grupal. Todavia, em contraste com a adaptação 

e a acomodação social que são processos, as técnicas de subsistência são 

consideradas meios (SAITO, 1961, p. 92).  

A partir disso, Saito inicia a sua análise pela técnica de subsistência da alimentação, 

considerada por ele como “um dos elementos mais importantes dentre as técnicas de 

subsistência” (SAITO, 1961, p. 93). Tradicionalmente, o japonês tem a alimentação baseada no 

arroz, que teria uma presença limitada nas regiões Norte e Nordeste do país naquele momento, 

obrigando os imigrantes a consumirem mandioca, alimento até então desconhecido por eles. 

Outra dificuldade inicial seria o abundante uso de gorduras e óleos na preparação e no tempero 

das comidas. As mudanças bruscas e repentinas nos alimentos consumidos pelos imigrantes 

japoneses seriam prejudiciais tanto do ponto de vista social, posto que retardasse o processo de 

assimilação ao exercer um efeito psicológico negativo, como do ponto de vista nutritivo, ao 

modificar os nutrientes recebidos pelo organismo (SAITO, 1961, pp. 94-95). Saito (1961, pp. 

96-97) afirma que o regime alimentar constituiria “um dos padrões culturais de mais demorada 

e mais difícil aculturação”, e no Brasil, esse problema de agravava por conta das grandes 

diferenças de hábitos alimentares e de produtos disponíveis.   

  

3.1. A ascensão do japonês na sociedade brasileira  

Partindo para as chaves dos fatores econômico e social da adaptação dos imigrantes 

japoneses, Saito afirma que, ao entender os seus processos de mobilidade no Brasil, é preciso 

entender as condições históricas e ecológicas que permearam o fenômeno. Em relação às 

condições históricas, Saito destaca a expansão da economia cafeeira, que seria o centro 

econômico e político do país desde o século XIX, especialmente quando se trata da imigração 

e da colonização no estado de São Paulo. O imigrante seria “um elemento de produção que 

constituiu um dos pilares dessa viga-mestra da economia brasileira” (SAITO, 1961, p. 111).   

A relação entre o imigrante e a plantação de café é indissociável, porque ainda no século 

XIX, ao perceberem que a escravidão estava destinada ao fim, os fazendeiros paulistas insistiram 



  

que houvesse incentivo do governo brasileiro para atrair imigrantes. A imigração de estrangeiro 

no Brasil já estava em curso por meio de políticas estatais desde 1808, no entanto, é somente 

com a possibilidade do uso da sua mão de obra nas grandes lavouras de café no oeste paulista 

que ela se intensifica (HOLLOWAY, 1984).  

Ao chegarem ao Brasil, que começava a passar pelo processo de modernização da sua 

sociedade, grandes propriedades foram adquiridas por empresas de terra e colonização11. Tais 

empresas demarcavam e revendiam lotes menores para pequenos proprietários, surgindo, assim, 

novas perspectivas para o imigrado que não desejava permanecer colono de café (SAITO, 1961; 

HOLLOWAY, 1984). Juntando as condições históricas com as ecológicas, o imigrante japonês 

enxergava na possibilidade de se tornar proprietário de terras uma forma rápida e fácil de 

enriquecer e poder retornar ao Japão.   

Saito explica que a maioria dos imigrantes japoneses que se deslocou dentro do território 

brasileiro o fez, num primeiro momento, pelas insatisfações com as condições de trabalhos e os 

baixos salários encontrados nas fazendas dentro das quais foram alocados. Além disso, na 

maioria das vezes os fazendeiros eram desrespeitosos e abusivos, e muitos japoneses fugiam das 

fazendas para tentar fazer a vida em outros locais e buscar a oportunidade de se tornarem 

proprietários de terras. Assim, a mobilidade espacial (que poderia levar à social) era motivada 

por melhores oportunidades de trabalho e estava inserida também no contexto da agricultura, 

principalmente com a expansão da cafeicultura e do “surto de outras agriculturas comerciais” 

(SAITO, 1961, p. 131).   

Em sua análise, Saito divide a experiência de mobilidade social e espacial do imigrante 

japonês em três etapas: a primeira de 1908 a 1930; a segunda de 1930 até a Segunda Guerra 

Mundial; e a terceira durante e depois da guerra. Antes de iniciar a sua análise, ele destaca dois 

aspectos do processo de mobilidade: um interno ao grupo de imigrantes, em que “a mobilidade 

de ocupação e de status acompanhou, inevitavelmente, os deslocamentos no espaço”, e outro 

externo, no qual a mobilidade tinha interferência das transformações na estrutura 

socioeconômica da sociedade dominante (SAITO, 1961, p. 131). Significa dizer que a 

mobilidade dos japoneses acontece junto com mudanças na sociedade brasileira, como a 

modernização da agricultura, a industrialização e a urbanização, mostrando que o movimento 

feito pelos japoneses estava diretamente relacionado ao contexto nacional.  

                                                 
11 Ramos (1947, p. 328) destaca que a aquisição de terras pelas empresas de colonização facilitava o acesso mais direto do 

imigrante japonês à propriedade de terras agrícola.   



  

A primeira etapa do processo de mobilidade dos imigrantes japoneses foi caracterizada 

pela mudança de perspectiva do imigrado de que não seria possível o retorno rápido para o Japão 

por conta do baixo nível de renda do trabalho assalariado. Assim, ele passa a se preocupar em 

ter alguma independência para poder produzir em nível comercial, aproveitando ao máximo a 

mão de obra familiar (SAITO, 1961, p. 132). Por isso, o imigrante procura “crescer” de colono 

para arrendatário e depois proprietário, sendo que essas etapas do processo dificilmente 

aconteciam no mesmo lugar. Antes da crise econômica de 1929, a maioria dos imigrantes 

desejava adquirir terras para poder aumentar a sua produção em nível comercial e ter um 

acúmulo maior de renda; eram, na verdade, poucos os que adquiriam terras como meio de 

fixação, apesar de existirem aqueles que insistiam na desistência do objetivo de imigração 

temporária, dadas as dificuldades encontradas até então.   

Na segunda etapa do processo de mobilidade, o posicionamento dos japoneses teria 

mudado, principalmente por conta das dificuldades econômicas na cafeicultura. Por exemplo, o 

governo brasileiro proíbe novas áreas de plantação de café por conta da queda na exportação do 

produto e a enorme safra excedente. Assim, a principal solução encontrada foi deslocar-se para 

o norte do Paraná (onde havia a terra roxa, muito fértil), para zonas recém-desbravadas da Alta 

Paulistana e da Sorocabana e para as cercanias da capital paulista (SAITO, 1961, p. 138). O 

desenvolvimento da agricultura de tipo suburbana cresceu e vinha acompanhada do crescimento 

da capital e de suas cidades-satélites, com o consequente aumento na demanda por alimentos 

nesses locais. Vale destacar que é neste momento que cooperativas ganham força (SAITO, 1961, 

p.145), alterando os hábitos no regime alimentar da população urbana.   

O aumento da população japonesa em cidades como Jacareí, Suzano, Mogi das Cruzes 

e Taubaté, entre outras, só acontece na terceira etapa, quando a mobilidade do imigrante japonês 

apresenta duas tendências: a migração rural-urbana para a cidade São Paulo e adjacências e a 

migração do interior de São Paulo para zonas pioneiras, tanto dentro do estado como em estados 

vizinhos. O crescimento da população japonesa na capital é tamanho que, em 1935, 0,46% dos 

japoneses e seus descentes moravam na cidade São Paulo, e, em 1948, esse número aumenta 

para 22,22% (SAITO, 1961, p. 146). Nessa mesma época, estados como Paraná, Goiás e Mato 

Grosso recebem imigrantes japoneses em busca de novas terras a serem exploradas, que tendem 

também a se concentrar nas regiões próximas a centros urbanos. No entanto, Saito destaca que 

este não é um movimento exclusivo da população japonesa, mas sim uma tendência mais ampla 

por conta do intenso processo de industrialização e urbanização pelo qual passavam essas 

cidades, causando aumento da quantidade de empregos e de oportunidades disponíveis.   



  

As movimentações do imigrante japonês eram condicionadas, segundo Saito, por dois 

fatores principais: o fator relacionado à produção agrícola e o fator sociodemográfico. O 

primeiro é definido pelas técnicas de produção, produtividade do solo e formas de exploração 

agrícolas. Isto é, buscavam-se sempre os locais onde houvesse o maior rendimento comercial, 

quer isso implicasse ser um pequeno produtor de café ou um arrendatário de algodão. No 

entanto, boa parte das propriedades que foram exploradas nos primeiros 30 anos da imigração 

japonesa tornou-se improdutiva por conta da sua intensa exploração, obrigando os japoneses a 

buscarem novas terras (SAITO, 1961, p. 152).   

O segundo fator estaria diretamente relacionado à mudança verificada na atitude do 

japonês com o fim da Segunda Guerra Mundial, pois a derrota do Japão teria extinguido a 

esperança de retorno ao país de origem. Em 193912, 90% dos imigrantes japoneses e seus 

descendentes no país pretendia retornar para o Japão; mas, em 1952-5313, quase 90% estavam 

decididos a permanecer no Brasil (SAITO, 1961, p. 155). Saito acrescenta que essa mudança de 

posicionamento também se verificou porque muitos dos que responderam à pesquisa num 

segundo momento nasceram no Brasil, ou vieram para cá muito jovens, e não necessariamente 

partilhavam dos planos de seus pais de retorno ao Japão (1961, p. 156). Cardoso (2011) completa 

que o desfecho da guerra teria aumentado a ligação do nissei com o Brasil, pois os filhos dos 

imigrantes teriam descoberto nesse momento as vantagens de ser brasileiro, distanciando-se dos 

objetivos e das crenças de seus pais.   

Questão semelhante foi encontrada por Willems em relação descendentes alemães no sul 

do país (COTRIM, 2016). Antes da guerra, a maioria dos alunos de uma escola em Blumenau 

(SC) desejava ser considerada alemã; ao final dela, porém, a maioria desejava ser vista como 

brasileira. Isso porque com a campanha brasileira contra a Alemanha, eles se sentiriam mais 

seguros e confortáveis sendo considerados brasileiros, fugindo da possibilidade de repressão por 

parte do governo (WILLEMS, 1940, p. 142). Essa mudança é caracterizada por Willems como 

uma “ambivalência de atitudes”, em que o jovem imigrante tem ao mesmo tempo repulsa e 

simpatia pela cultura hegemônica ao seu redor (WILLEMS, 1940, p. 128). Essa ambivalência 

estaria presente principalmente no imigrante marginal, que estaria entre duas culturas, sendo 

também alheio a ambas e com um forte sentimento de inferioridade e confusão mental 

(WILLEMS, 1940, p. 105), como era comum entre os imigrante da segunda geração ou entre 

aqueles que imigraram muito jovens.  

                                                 
12 Os dados são originários de um inquérito realizado em 1939 e publicado em japonês por Shungoro Wako, sob o título Bauru 

Kannai no Hojin, e estão presentes no trabalho de Saito.  

13 Os dados se referem à pesquisa feita por Saito e Izumi entre 1952 e 1953.  



  

Izumi & Saito (1953) discutem o tema ao analisarem as diferentes gerações presentes 

nas comunidades japoneses no Brasil. Eles identificam um grupo de pessoas que estariam em 

uma “camada marginal” das sociedade imigrante japonesa. Estas pessoas, segundo eles, seriam 

aquelas que vieram crianças ou nasceram aqui, e estariam ligadas tanto a cultura japonea, como 

a brasileira. Por conta disso, estariam passando constantemente por processos de conflito e 

acomodação. Conflito porque elas estariam conscientes da luta que haveria entre as duas 

culturas pelas suas existências, e acomodação, pois elas já estariam mais ajustadas a 

determinados padrões culturais e de comportamento que seria esperado de pessoas que moram 

no Brasil. Os autores destacam que essas acomodações seriam aceitas e transmitidas para as 

gerações seguintes com mais naturalidade do que foi para este grupo marginal (IZUMI, & 

SAITO, 1953; PARK &BURGESS, 2014).  

Este conceito de marginalidade pode ser relacionado ao conceito de “homem marginal”, 

de Everett Stonequist (COTRIM, 2016). Segundo o sociólogo norte-americano, indivíduos que 

vivem numa situação “bicultural” (ou “multicultural”), ou seja, em contato com mais de uma 

cultura, tendem a buscar adaptação no grupo que possui o maior prestígio e poder 

(STONEQUIST, 1935). No caso do estudo de Saito, os jovens japoneses na camada  

“marginal” tenderiam a seguir os padrões do “grupo” brasileiro, evidentemente 

hegemônico no território nacional. Stonequist ainda destaca que este seria o melhor grupo a ser 

observado para estudar sua mudança cultural, pois a sua história de vida pode oferecer um 

método de estudo do processo cultural (COTRIM, 2016). Valendo-se dos termos de Park, o 

intelectual conclui: “é na mente do homem marginal — onde as mudanças e fusões de culturas 

estão acontecendo — que nós podemos melhor estudar o processo de civilização e progresso” 

(PARK, s/d in STONEQUIST, 1935, p. 12).  

Além dos fatores e dos períodos em que ocorreram as mobilidades dos imigrantes, Saito 

analisa ainda os três tipos de três mobilidades registradas por ele: espacial, ocupacional e social. 

Na primeira, ele destaca que o processo de mobilidade moveu os japoneses não só dentro do 

estado de São Paulo, mas também fora dele. Em 1932, 90% da população japonesa no Brasil se 

concentrava no estado de São Paulo; em 1935, esse número aumenta para 94%14, e, em 1958, 

ele cai para 77% (SAITO, 1961, p. 1958). Essa queda se dá pela mudança de muitos japoneses 

e descendentes para a zona pioneira do norte do Paraná e de outros estados.  

                                                 
14 O principal motivo para este aumento num curto espaço de tempo é o fato de que o auge da entrada de imigrante japoneses 

no Brasil ocorreu entre 1928 e 1934, quando chegaram 108.256 pessoas, representando 57,3% do total imigrado antes da 

Segunda Guerra (SAITO, 1961, p. 34).  



  

A mobilidade para a cidade de São Paulo, assim como para cidades como Campinas15, 

implicou também na mobilidade ocupacional, levando aos poucos o abandono da agricultura 

por outras atividades comerciais. Em 1920, 96% dos imigrantes japoneses trabalhavam na 

agricultura e, em 1958, esse número cai para 60,7%. Por outro lado, a presença de japoneses no 

comércio e na indústria aumenta de 2,2%, em 1920, para quase 40%, em 1958 (SAITO, 1961, 

p. 174). Ainda assim, é possível perceber a concentração na agricultura, o que mostraria, 

segundo Saito, que a econômica brasileira seria dual. Isto é, haveria uma polarização no Brasil 

entre o sistema de caráter pré-capitalista, presente principalmente na zona rural, e o capitalista 

moderno, com a presença de indústrias nos centros urbanos (SAITO, 1961, p. 176). O olhar de 

Saito para os processos sociológicos é bastante influenciado pelos temas, dilemas e propostas 

da sociologia da época, que tinha uma tradição herdada principalmente da academia 

norteamericana que tratava as sociedades latinoamericanas como duais (COTRIM, 2016 ).   

Na interpretação de Saito, a dualidade entre o arcaico e o moderno é fortalecida após a 

Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses passam a se deslocar do campo para a cidade em 

maior quantidade. Mas, mais uma vez, essas mudanças que Saito encontra não são exclusivas 

da população japonesa; antes, elas ocorrem na sociedade brasileira como um todo. Isto é, a 

mobilidade espacial e ocupacional destes imigrantes condiz com o que acontecia no restante do 

Brasil: mudança para os centros urbanos e empregos não mais relacionados à agricultura. Isso 

significa que o grupo de origem estrangeira não estava alheio “ao desenvolvimento em 

sequência da marcha do capitalismo” (SAITO, 1961, p. 177). O fato de o japonês acompanhar 

esse movimento no país e agir de acordo mostraria que ele estava integrado à sociedade 

brasileira e não escapava dessas mudanças ao ascender socialmente (COTRIM, 2016). A 

ascensão, no entanto, aconteceu para alguns imigrantes, mas não para outros.  

Num contexto mais amplo, o livro de Saito apresenta alguns fatores definidores do 

desenvolvimento da sociedade brasileira a partir da análise da mobilidade dos imigrantes 

japoneses no país. Tais fatores, que estão relacionados aos processos de urbanização, 

industrialização, mobilidade social e estrutura ocupacional na sociedade, temas comuns em 

pesquisas nas décadas de 1950 e 1960 (OLIVEIRA, 1995, p. 281) Ao separar o processo de 

mobilidade dos imigrantes japoneses em três tipos, Saito faz referência justamente a estes tipos 

de fatores. A mobilidade espacial, por exemplo, está diretamente relacionada à urbanização e à 

industrialização dos centros urbanos brasileiros, principalmente após o fim do Estado Novo.   

                                                 
15 Em 1958, 34% dessas pessoas moravam na região metropolitana da capital paulista, em oposição aos 4,2% em 1932 (SAITO, 

1961, p. 160).  



  

Em relação à mobilidade social, é possível perceber que a maioria dos japoneses 

ascendeu socialmente ao longo do tempo. Oliveira (1995, p. 283) destaca que na sociedade 

desenvolvida a atribuição de um status aconteceria de acordo com o desempenho alcançado por 

um indivíduo na vida social, enquanto que na sociedade tradicional, o status seria determinado 

pelo nascimento. Além disso, na sociedade desenvolvida, o trabalho era visto como uma 

carreira, autônomo de outras pessoas, tendo sido escolhido independentemente da profissão dos 

pais e com aspiração constante de mudança para uma posição ou emprego melhor (OLIVEIRA, 

1995, p. 284) 16. Essa mudança ocupacional aparece no trabalho de Saito quando o filho do 

imigrante japonês sai da lavoura e vai para a cidade cursar uma faculdade ou trabalhar no 

comércio, por exemplo.   

Outros fatores poderiam favorecer ou dificultar o desenvolvimento, segundo Oliveira 

(1995, p. 285), como a educação, o padrão comportamental, a organização política e a estrutura 

agrária. O desenvolvimento dependeria de uma mudança de mentalidade e padrão de 

comportamento da sociedade, para que fosse possível a introdução de novas tecnologias. Eram 

necessários indivíduos motivados a mudarem suas atitudes e a inovarem suas técnicas para que 

novas formas de empreendimentos econômicos fossem possíveis e levassem ao 

desenvolvimento e à superação do atraso de um determinado local (OLIVEIRA, 1995, pp. 286-

287). A estrutura agrária, por sua vez, poderia impedir o desenvolvimento por meio de 

comportamentos tradicionais e resistências a mudanças, por exemplo. Ela determinava o 

comportamento das populações rurais diante de mudanças e inovações trazidas pela 

modernidade, assim como iniciava processos de mobilidade social e mudanças na estrutura 

ocupacional da população do país (OLIVEIRA, 1995, p. 289).  

Desse modo, o foco do trabalho de Saito nos processos de mobilidade, sobretudo na 

mudança do campo para a cidade, estava relacionado às preocupações do seu contexto de 

produção nas de décadas de 1950 e 1960. Preocupações estas tanto em relação a possíveis 

conflitos nas comunidades imigrantes japonesas e à busca por soluções para eles, como em 

relação ao desenvolvimento do Brasil. Ao abordar questões sobre mobilidade, problemas 

agrários e desenvolvimento, Saito traz para o seu trabalho preocupações frequentes na sociedade 

e na sociologia brasileira. Ao conseguir fazer essas aproximações, ele mostra que as experiências 

pelas quais os imigrantes japoneses e seus descendentes passavam naquele momento não eram 

mais exclusivas do processo imigratório, e sim de um contexto nacional. Ou seja, estes 

                                                 
16 Na sociedade tradicional, o trabalho determina a vida da pessoa, principalmente o seu status geral. Há uma forte tendência 

de os filhos seguirem as profissões dos pais e o “predomínio de laços pessoais nas relações de trabalho” (OLIVEIRA, 1995, 

pp. 284).   



  

estrangeiros estariam inseridos na sociedade a tal ponto que os seus problemas eram os mesmos 

que os dos brasileiros (COTRIM, 2016).   

As correlações entre os processos de mobilidade e de assimilação (SAITO, 1961, p. 209) 

ficam ainda mais forte se considerarmos que os imigrantes que se deslocaram para a cidade São 

Paulo e mudaram de ocupação estavam mais próximos da sociedade brasileira do que da 

japonesa. Assim, a dinâmica da mobilidade estabelecia relação mais íntima com o “mundo de 

fora”, com a sociedade dominante, o que traria, no entanto, uma tensão com a sua cultura 

“nativa”. No entanto, Saito afirma que por conta da mobilidade de status e de ocupação, os 

imigrantes conseguem se desvencilhar da sociedade materna e se integrar à dominante (SAITO, 

1961, p. 212). Ou seja, os processos de mobilidade apresentados por Saito permitiram, ou, pelo 

menos, facilitaram, a assimilação dos japoneses à sociedade brasileira.   

  

4. Considerações finais  

Um dos motivos pelo qual o movimento do campo para a cidade é destacado por Saito 

é porque muitas tradições japonesas foram deixadas de lado, principalmente aquelas 

relacionadas ao forte poder patriarcal que havia nessas famílias, já que a cidade seria menos 

conservadora do que o campo. Dessa forma, os processos de mobilidades dos imigrantes 

japoneses e de seus descendentes eram essenciais para a sua assimilação à sociedade brasileira 

(SAITO, 1961, p. 220). Cardoso destaca que a expectativa de ascensão social e econômica dos 

jovens de origem japonesa era muitas vezes utilizada como argumento pela comunidade para 

permitir e incentivar a sua integração à sociedade hegemônica. O êxito econômico era mais 

importante do que a manutenção das tradições japonesas, e quando esse sucesso era alcançado 

significava a sua quebra ou o abandono para esses jovens no Brasil (CARDOSO, 2011).   

Saito conclui que o indivíduo que passou pelo processo de assimilação guarda marcas 

das duas culturas com as quais travou contato, mesmo que a cultura hegemônica estivesse mais 

presente no seu dia a dia. Saito conclui que, com a estabilização dos processos de mobilidade 

pelos quais os japoneses passaram no Brasil e o consequente amadurecimento das novas 

gerações, moldadas mais pelos padrões da cultura brasileira do que da japonesa, os imigrantes 

tenderiam a se homogeneizar na sociedade dominante. Por isso, os conflitos econômicos que 

surgem não seriam mais “interpretados como em termos de competição entre o alienígena e o 

nativo, mas no plano geral e nacional” (SAITO, 1961, p. 225). Desse modo, o jovem de origem 

japonesa, após passar pelos processos de mobilidade e se fixar no meio urbano, pode deixar de 

ser considerado imigrante japonês para ser trabalhador brasileiro.  



  

Em seus estudos, Saito procura destacar que os japoneses teriam trazido aspectos 

modernos para os seus respectivos locais de estabelecimento. Isto é, o imigrante seria o agente 

modernizador, civilizador da comunidade onde se instalava no país. Outra questão destacada 

por ele é a ideia de que os japoneses adotaram alguns aspectos da cultura brasileira, sem 

abandonar todos da sua cultura de origem. Para Saito, este processo de assimilação implicava 

na criação de uma nova cultura, que teria as características das culturas envolvidas no processo 

(SAITO, 1961). No trabalho analisado é possível perceber a preocupação constante do autor em 

promover a integração do imigrante por meio de sua atuação acadêmica, buscando mostrar que 

a adaptação do japonês à sociedade local estaria ajudando no desenvolvimento econômico do 

país e do próprio imigrante.  
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Arte e gentrificação: memória e musealização no Rio de Janeiro dos mega eventos 
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Resumo  

Nos últimos anos as grandes e abruptas transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro - palco dos 

mega eventos tais como copa do mundo de futebol em 2014 e olimpíadas em 2016  

- vieram acompanhadas da construção de museus “blockbusters” como MAR e Museu do Amanhã. Este 

artigo busca discutir as relações entre espaço urbano e o “cubo branco” do museu, mostrando como o 

termo gentrificação se tornou recorrente entre ativistas, mas também entre artistas da cidade. Analisarei 

as reformas urbanas e as exposições de arte que ocorreram recentemente.  A arte contemporânea vem 

se produzindo através de uma linguagem crítica às reformas urbanas e as suas consequências para a vida 

dos indivíduos que habitam a cidade. Sendo assim, ao discutir museu e espaço urbano, pensarei aqui 

também questões de memória. Pois ao mesmo tempo que surgem os espaços hegemônicos de arte, 

surgem também os museus de comunidade e os espaços alternativos de exposição, ou seja, há um 

movimento contra hegemônico surgindo concomitantemente. Nesse espaços de conflito onde a cidade 

é o palco, diversas questões surgem. Por exemplo, o artista ao mesmo tempo que critica a gentrificação 

sabe que é também o responsável por este processo, pois como pode ser observado as áreas que sofrem 

com a especulação imobiliária estão em sua grande maioria acompanhadas de espaços de arte e cultura 

classificados como elitizados. Sendo assim, vivemos uma era de grandes transformações e de disputas, 

logo narrar e analisar estes eventos que ainda estão em processo se faz necessário e urgente.  
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Abstract  

In recent years the great and abrupt urban transformations in the city of Rio de Janeiro - the scene of 

mega events such as the football world cup in 2014 and the Olympics in 2016 - were accompanied by 

the construction of "blockbusters" museums such as MAR and the Museum of Tomorrow. This article 

seeks to discuss the relationships between urban space and the museum's "white cube", showing how 

the term gentrification became recurrent among activists but also among artists in the city. I will look 

at the urban reforms and art exhibitions that have taken place recently. Contemporary art has been 

produced through a language critical of urban reforms and its consequences for the lives of individuals 

living in the city. So, when discussing museum and urban space, I will also consider issues of memory 

here. For, at the same time as the hegemonic spaces of art arise, the museums of community and the 

alternative spaces of exhibition also appear, that is to say, there is an anti-hegemonic movement 

arising concomitantly. In these spaces of conflict where the city is the stage, several questions arise. 

For example, the artist at the same time who criticizes gentrification knows that he is also responsible 

for this process, because as can be observed the areas that suffer from real estate speculation are 

mostly accompanied by spaces of art and culture classified as elite . Thus, we are experiencing an era 

of great transformations and disputes, so narrating and analyzing these events that are still in process is 

necessary and urgent.  
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Resumen  

En los últimos años las grandes y abruptas transformaciones urbanas en la ciudad de Río de Janeiro - 

escenario de los mega eventos tales como copa del mundo de fútbol en 2014 y olimpiadas en 2016 - 

vinieron acompañadas de la construcción de museos "blockbusters" como MAR y Museo del Mañana. 

Este artículo busca discutir las relaciones entre espacio urbano y el "cubo blanco" del museo, 

mostrando cómo el término gentrificación se volvió recurrente entre activistas pero también entre 

artistas de la ciudad. Analizar las reformas urbanas y las exposiciones de arte que se han producido 

recientemente. El arte contemporáneo se viene produciendo a través de un lenguaje crítico a las 

    



reformas urbanas y sus consecuencias para la vida de los individuos que habitan la ciudad. Siendo así, 

al discutir museo y espacio urbano, pensé aquí también cuestiones de memoria. Pues al mismo tiempo 

que surgen los espacios hegemónicos de arte, surgen también los museos de comunidad y los espacios 

alternativos de exposición, o sea, hay un movimiento contra hegemónico surgiendo 

concomitantemente. En esos espacios de conflicto donde la ciudad es el escenario, varias cuestiones 

surgen. Por ejemplo, el artista al mismo tiempo que critica la gentrificación sabe que es también el 

responsable de este proceso, pues como puede ser observado las áreas que sufren con la especulación 

inmobiliaria están en su gran mayoría acompañadas de espacios de arte y cultura clasificados como 

elitizados . Siendo así, vivimos una era de grandes transformaciones y de disputas, luego narrar y 

analizar estos eventos que aún están en proceso se hace necesario y urgente.  
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Introdução  

Se pensarmos à luz da teoria do sociólogo Georg Simmel, grandes mudanças históricas 

tais como as cidades e a invenção do dinheiro nos separam ao mesmo tempo que nos unem. O 

fio condutor deste trabalho será a teoria Simmeliana. Logo pensarei sobre como as recentes 

transformações urbanísticas e mudanças na vida social dos últimos anos na cidade do Rio de 

Janeiro também nos separaram e nos uniram. As contradições que se complementam e que 

também estão em jogo nesta discussão aqui apresentada são o conceito de memória que 

pressupõe a noção de esquecimento; e o de musealização que se constitui por meio da 

destruição e da construção de monumentos arquitetônicos.  

Simmel afirmava que toda relação entre os homens consistia de elementos de 

aproximação e distância, ou seja , a ponte que nos une e a porta que nos separa é a 

quintessência do pensamento deste sociólogo alemão que aqui embasa teoricamente minha 

análise (WAIZBORT, 2000).  

O Rio de Janeiro pré e pós-Olímpico, ou seja variavelmente entre os anos de 2009 até a 

atualidade , vive intensamente este fluxo ambíguo de processos. Movimentos que Simmel 

chamaria de  dissociação e socialização (WAIZBORT, 2000) são intensos neste período, 

movimentos que nos distanciam um dos outros e movimentos que nos unem.   

Poderíamos ainda caracterizar nosso momento como semelhante ao que David Harvey 

o faz em relação as cidades em si, quando afirma que estas são os lugares da destruição mas 

também da criação humana (HARVEY, 2013); pois como foi visto no Rio de Janeiro os 

movimentos hegemônicos de destruição e remoções arbitrárias aconteceram ao mesmo tempo 

que vimos o levante de movimentos contra hegemônicos de criação e ocupações na  cidade: 

Porto Maravilha , Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, ArtRio  de um lado, versus Museu 

das remoções, o Museu da Maré, além dos coletivos de arte e de cultura urbana. Sendo assim,  

estamos vivendo anos densos para o campo da arte.  

    



Daqui em diante pretendo colocar algumas discussões sobre este importante período na 

história da cidade no que concerne especificamente ao campo da arte contemporânea. No 

entanto deve-se tomar este campo não como periférico, mas sim como central em um momento 

em que o capitalismo do nosso tempo vem sendo caracterizado como “capitalismo artista” 

pelos filósofos Gilles Lypovetsky e Jean Serroy (LYPOVETSKY e SERROY, 2015), devido 

ao protagonismo estético/artístico no atual modo de produção global. Assistimos um momento 

em que a arte é o mercado mais ascendente e lucrativo no sistema mercadológico, faturando 

um recorde de mais de 5 bilhões de dólares em 2012 (KESTER, 2006). Ou ainda retomando 

Simmel estudar os artistas que se destacam em uma cultura é relevante por encontrar os valores 

centrais de uma época por meio de uma combinação de métodos racionais e intuitivos (DORR-

BRACKES, 1995).  

Sendo assim, dividirei este artigo em duas partes: a primeira quando a arte entra na rua, 

ou seja, a vida na cidade se artifica e constroem-se museus ao passo que militantes se 

manifestam nas ruas politicamente através de arte mostrando a queda das barreiras entre arte e 

vida e a dissolução da autonomia da arte. E também haverá uma segunda parte em que descrevo 

o fenômeno da rua entrando na arte, quando há uma espécie de virada discursiva em que a 

gentrificação vira palavra recorrente no repertório das práticas artísticas e nos discursos 

curatoriais das instituições. Este é um duplo movimento que acontece concomitantemente nos 

últimos anos e que é possível perceber suas características com o estudo de caso do Rio de 

Janeiro dos mega eventos.  

  

Parte 1: A arte está na cidade  

  

1.1 Reconfiguração arquitetônica e musealização da cidade.  

Nesta primeira parte discutirei mudanças físicas que ocorreram principalmente no 

campo da arte na dinâmica do espaço público da cidade do Rio de janeiro neste período 

Olímpico e que como colocado anteriormente varia desde 2009 quando foi eleita a cidade 

olímpica até a atualidade. Ao mesmo tempo que começa a hospedar mega eventos 

internacionais com uma frequência maior no período olímpico, pode-se colocar na pré-história 

das Olimpíadas: a Rio ECO-92, os XV Jogos Pan-americanos em 2007, a XXVIII Jornada 

Mundial da Juventude em 2013, a copa do mundo da FIFA em 2014. No entanto a construção 

da infra-estrutura mais radical se dá através do grande projeto de reforma urbana da cidade que 

amontoa obras por todas as zonas da cidade para as Olimpíadas em 2016. As mudanças mais 

bruscas acontecem com as reformas urbanísticas deste período e com isso os museus são 

    



estabelecidos como âncora destes processos, são esses o Museu de Arte do Rio / MAR e o 

Museu do Amanhã.  

 E para tal reconstrução da cidade, parcerias público-privadas foram firmadas para 

financiar o feito. Nesta mega reconstrução estética do espaço público, dinâmicas sociais foram 

alteradas. Remoções arbitrárias foram realizadas as pressas pela secretaria municipal de 

habitação onde 70 mil pessoas foram desalojadas (AZEVEDO e FAULHABER, 2015) 

principalmente na vila autódromo e no morro da providência,  enquanto espaços de lazer como 

a lapa  e a praça Tiradentes e a zona portuária foram gentrificados.    

Dentro das discussões acadêmicas e nas ruas surgem  comparações com outras épocas 

em que buscou-se reconstruir a cidade de maneira rápida e sem maiores cuidados com as 

populações em áreas reestruturadas, como na reforma de Pereira Passos e sua proposta de 

revitalização urbana do início do século XX, ou ainda a corrida do projeto nacional 

desenvolvimentista no meio do século XX que contaram ambos com aparelhos e instituições 

culturais, sendo o primeiro tendo como carro chefe a construção do Theatro Municipal, o 

Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional, e o segundo o Museu de Arte Moderna 

do Rio e de São Paulo.  

Para pensar essa mudança brusca arquitetônica da cidade podemos repensar as histórias 

das cidades. As cidades surgem na idade moderna, no entanto sabemos que no Brasil e no 

mundo há mesmo um significativo aumento em sua dimensão apenas na segunda metade do 

século XX.Em seguida nos últimos anos estas sofrem uma ressignificação e são chamadas de 

cidades empresas e também cidades partidas. Podese destacar como nos últimos anos estas 

estão se estetizando, através por exemplo de uma especulação imobiliária que é acompanhada 

por polos culturais com museus, galerias de arte e centros culturais. A filósofa Otília Arantes 

(2014) afirma que nofinal do século XX cidades-globais ou cidades empresas foram sendo 

criadas. Uma espécie de pensamento único das cidades começa a rondar os espaços urbanos 

em competição por um financiamento que já é escasso no sistema mundial, e então vimos se 

aglutinar o interesse econômico da cultura e as alegações culturais do comando econômico.  

Nestas cidades empresas contemporâneas, muitas vezes são revitalizadas e 

redesenhadas acompanhadas de museus blockbusters como o MAR e o Museu do Amanhã. O 

que faz lembrar da sedução monumental descrita pelo pensadorAndreas Huyssen. Segundo este 

autor vivemos a era damusealização desenfreada em que nossa sociedade cultua o passado, tem 

uma obsessão pela memória, e há um monumentalismo de grande porte com megaconstruções 

mas também de pequeno porte com por exemplo o banco de dados que construímos na  internet 

    



(HUYSSEN, 2000). Com as rápidas inovações tecnológicas há também a disseminação da 

amnésia e da obsolescência que acompanha esse culto ao passado e a memória. Pois 

acumulamos dados mas não necessariamente os acessamos com frequência. Vivemos uma 

cultura do paradoxo ou a dialética entre memória e esquecimento.  

 A arte hoje é instrumento de crítica e de conhecimento, no entanto faz parte do projeto 

de especulação imobiliária ao mesmo tempo que pode estar criticando ele. Como foi visto na 

exposição o Abrigo e o terreno: Arte e Sociedade no Brasil I no Museu de Arte do Rio em 

2013. Nesta exposição a obra Poética do dissenso abordava a luta por moradia de uma ocupação 

em São Paulo que durou de 2003 a 2007 e que contou com intervenção de artistas 

contemporâneos, desta parceria de moradores e coletivos de arte produziu-se o trabalho de arte 

ali exposto. No entanto o local de exposição, o MAR fazia parte de um projeto chamado Porto 

Maravilha que tambémgentrificou uma área no Rio de Janeiro.   

Como colocado anteriormente, a arte nunca teve uma importância maior do que agora, 

museus são construídos mais do que qualquer época anterior (VON HANTELMANN, 2010). 

A arte jamaisteve tal relevânciapara as culturas ocidentais, assim cresce vertiginosamente a arte 

no mundo, são construídos mais museus do que nunca, a profissão artista passa por uma 

transformação e valorização.Por isso é interessante notar o protagonismo das instituições de 

arte nestas transformações urbanas independente da natureza desta transformação , seja ela 

impulsionada pela iniciativa estatal mercadológica ou movimentos sociais , a cultura parece 

estar perpassando por todas estas esferas como um “meio” de se atingir um objetivo. Pelos 

caminhos hegemônicos vimos chegar a cidade os primeiros museu em formato blockbuster, o 

MAR e Museu do Amanhã, dentro de umacultural cluster, e pelos contra hegemônicos vemos 

parcerias consistentes entre movimentos sociais e artistas visuais.  

Pensando agora a relação entre arquitetura e sociabilidade , vimos crescer o ato de 

ocupar como forma de protesto. Vivemos no Rio de Janeiro uma crescente ocupação dos 

espaços urbanos como forma de militância política, no modelo que remonta ao 

Occupywallstreet que ocorreu em 2011. Ou seja a era dos ocupas: Escolas ocupadas, Ocupa 

Minc, Ocupa SUS. O espaço físico utilizado como forma de protesto.  

É preciso lembrar que neste contexto de mudanças matérias surge também um outro 

espaço, o espaço virtual. Neste espaço de sociabilidade cresce a mobilização cultural e política 

e artística da cidade. Articulação dos ocupas pela internet onde começa a ocorrer a comunicação 

como ferramenta de luta, denúncia e diálogo com a sociedade. O casamento entre cultura digital 

e o ativismo ocasionou o nascimento da mídia tática, que também se estabelece no início do 

    



século XXI na cidade do Rio de Janeiro. Assim, como coloca David Harvey ao falar da crise 

do direito a cidade, o cenário urbano tem a capacidade de destruição e de criação em um mesmo 

espaço/ território.  

Talvez por isso vimos crescer o Museu das Remoções, ação artística de moradores que 

foram arbitrariamente removidos de suas moradias para a construção de infra-estrutura para as 

Olimpíadas, ou seja, militância e resistência se fazendo através da arte. Ao mesmo tempo que 

surgem os espaços mercadológicos de arte que acompanham a gentrificação, surgem também 

os museus de comunidade e os espaços alternativos de exposição, ou seja, há um movimento 

contra hegemônico surgindo concomitantemente.  

  

1.2 Virada cultural e transformações na memória.  

Além das mudanças materiais descritas acima ocorre neste período de início de século 

XXI as transformações da memória cultural, as quais Aleida Assman (2016) descreve de 

maneira pertinente. Esta autora afirma que a arte começa a se ocupar cada vez mais fortemente 

da memória justamente no momento em que a sociedade faz pressão para que a memória oral 

se perca ou seja apagada, e é a arte que tematiza essa crise e que encontra novas formas para a 

dinâmica da recordação e do esquecimento culturais. Talvez seja por isso que o debate e a 

recorrência da palavra “gentrificação” se tornou preponderante nos ambientes artísticos, indo 

além dos acadêmicos.  Tais e em outros espaços expositivos de arte contemporânea da cidade, 

pois estas transformações urbanísticas no Rio de Janeiro desencadearam práticas sociais e 

artísticas diversas, alteraram os modos de estar nos espaços públicos e também os pensamentos 

quanto a manutenção da memória coletiva.  

O Museu da Maré localizado no complexo de favelas da Maré é um exemplo desta 

apropriação da memória cultural por iniciativas contra hegemônicas. Este museu 

internacionalmente reconhecido por sua museologia diferenciada, foi criado pelos próprios 

moradores para revitalizar a memória de seu lugar de moradia. Na fala de Claudia Rose da 

Silva, uma de suas diretoras, revela-se a cultura contemporânea preocupada com a memória, e 

de que maneira isso se torna um ato político. O Museu da Maré é inaugurado justamente ao 

longo do inicio do século XXI, período cultural  aqui discutido. Sobre o surgimento deste local 

Claudia relata:   

“Queríamos trabalhar a memória como elemento mobilizador, de formação 

política e também numa perspectiva afetiva. E aí as pessoas começaram a 

    



descobrir a Maré que a maioria desconhecia, um lugar de resistência, de moradia, 

de luta; e não de vergonha”1  

  

Neste contexto de grandes transformações no espaço da cidade que remete a 

apropriação da memória coletiva, surgem os museus comunitários, a produção cultural 

colaborativa e também os coletivos de intervenção urbana. Os quais vem sendo categorizados 

como uma “nova utopia” e depois artificados e expostos nos museus da cidade. O que altera 

também os discursos hegemônicos de cultura, o qual abordarei mais adiante neste artigo.  

A máxima segundo o discurso dos artistas que utilizam a linguagem colaborativa e 

reivindicam o protagonismo de sua memória é ocupar (MUSSI, 2014), não mais tanto 

experimentar, e sim vivenciar, habitar. Ocupar remete ao espaço, ao físico, ao estar presente. 

Experimentar remete ao novo, a ruptura, a materialidade. Assim como nos movimentos sociais 

atuais que cada vez mais buscam as estratégias de ocupação e não a ação direta com as grandes 

barricadas e movimentações dos séculos anteriores.  

Sabe-se que a participação do público é uma premissa de longa data dentro da arte, que 

vem permeando as práticas artísticas desde a “virada curatorial” (OSORIO, 2016) dos anos 60, 

mas o que se observa recentemente é que atualmente soma-se a isso as críticas a questão urbana, 

as relações de poder que estão imbrincadas as apropriações dos espaços da cidade, e assim as 

obras de arte mais recentes buscam refletir sobre questões geográficas, tais como gentrificação, 

imigração e ocupação. Estas transformações espaciais desencadeiam práticas sociais diversas, 

alteram os modos de estar na cidade das pessoas e também os seus pensamentos quanto a 

manutenção da memória coletiva.   

De uma maneira geral o fim do século XX e início do XXI principalmente após a quedo 

do muro de Berlin, trouxe uma nova cultura, um pós-fordismo o qual pode ser caracterizado de 

capitalismo tardio (HARVEY, 2013), capitalismo cognitivo (NEGRI e HARDT, 2001), 

capitalismo artista (LYPOVETSKY, 2015) ou pela virada cultural (ARANTES, 2014). Alguns 

teóricos estão apontando o protagonismo da cultura no modelo econômico global recente, e 

esta interseção entre rua e arte pode estar engendrado a esta lógica que ultrapassa a noção de 

cultura como commoditye a coloca como sua esfera principal. Em suma, a arte passa de um 

domínio marginal a um instrumento de poder de dominação social na era do capitalismo artista.  

  

Parte 2: A rua está na arte  

                                                 
1 http://oglobo.globo.com/rio/bairros/museu-da-mare-celebra-dez-anos-com-muita-historia-novos-projetos19339587  

    



A rua está na arte, ou seja, vemos o repertório relacionado ao espaço urbano se 

espalhando pelo discurso do campo da arte. No entanto sabemos que discurso teórico é uma 

esfera, e mercado constitui outra esfera. É importante frisar que apenas em uma parcela do 

campo artístico, uma parcela mesmo significante vem abordando este tema de crise da urbe. 

Mas esta não são as obras mais vendidas. Ou seja, prática artística é uma esfera, discurso 

institucional hegemônico é outra e mercado é um terceiro domínio.   

A arte que evoca a rua se dá principalmente em formatos que vão além de pintura e 

escultura (os quais são ainda o que mais se vende atualmente no mercado de arte). Mas o 

discurso hegemônico do mundo da arte atual quando lemos os críticos e as vanguardas que hoje 

despontam, afirmam a politicalidade na arte atual.   Como socióloga veremos as pontes e as 

portas. As portas como metáfora do sistema que vem minando o direito a cidade. E essa porta 

é o dado de que hoje o que mais se vende na arte ainda são quadros e esculturas tradicionais, 

mercadorias clássicas, distantes dos citados nos artigos das revistas de arte que evocam as 

curadorias de instalações e performances que são as pontes, aquilo que nos unem e propiciam 

o direito a cidade.  

  

2.1 Mudanças nas práticas artísticas   

A rua entra no museu e o museu se espalha pela rua, e assim a militância política, que 

faz parte da vida cotidiana na cidade é apropriada como arte dentro deste mundo artístico. 

Vemos a arte contemporânea se produzindo através de uma linguagem crítica às reformas 

urbanas e as suas consequências para a vida dos indivíduos que habitam a cidade. As relações 

entre o espaço urbano e o “cubo branco” do museu, perpassa as preocupações dos artistas de 

nosso tempo pelas consequências da gentrificação. Os efeitos das reformas urbanas nas vidas 

das pessoas se tornou recorrente entre ativistas mas também entre artistas da cidade do Rio de 

Janeiro e do mundo. Visto isso, Luiz Camillo Osorio (2016), crítico e curador, questionou em 

texto publicado no site do Prêmio Pipa - o qual faz parte do corpo de júri - a entrega neste ano 

do mais celebrado (e também mais rentável) prêmio de arte existente no mundo ter sido dado 

para um coletivo de arquitetos inglês, o Assemble (OSORIO, 2016). O trabalho que ganhou o 

prêmio consistia em um projeto de intervenção urbanística no bairro degradado de Toxteth em 

Liverpool. Depois esta obra de arte fez parte de uma instalação dentro de uma 

instituição.Quando receberam este prêmio de arte os membros do coletivo se consideraram 

verdadeiramente surpresos. O que fazem é arte? Foram perguntados. Mas vocês não são 

arquitetos? “Meio sim, meio não, meio talvez...” Estes responderam. Atualmente, práticas de 

    



arquitetura e convivência são tidas como arte contemporânea, ocorrendo uma artificação. O 

urbanismo e a gentrificação são questões centrais nas discussões de arte pesquisadas nos 

últimos anos. Inúmeros eventos vem discutindo as problemáticas da cidade por meio da arte. 

Principalmente essa arte que é produzida coletivamente seja em parcerias entre artistas e 

público ou entre coletivos de artistas dos anos 2000 e 2010, no momento Olímpico. O habitar, 

ocupar e gentrificação se tornam palavras tendências na arte. E isso se dá no Brasil e no mundo, 

vide as últimas Bienais e Documenta de Kassel quando foi possível se deparar com trabalhos 

de arte em que as instalações que pretendiam promover uma convivência supostamente 

harmônica entre as pessoas estavam presentes. A máxima na arte agora parece ser ocupar, não 

mais tanto experimentar. Ocupar remete ao espaço, ao físico, ao estar presente. Experimentar 

remete ao novo, a ruptura , a materialidade.   

Como colocado nesta esteira de grandes transformações no espaço da cidade que se 

conecta a apropriação da memória coletiva, surgem os coletivos de arte e intervenção urbana. 

Grupos que criam a partir do que está dado. Sempre em relação, no entre, sendo caracterizado 

por isso como uma arte política, quando o conceito de utopia criado na sociedade atual está no 

cotidiano. São os criadores de uma releitura do cotidiano como utopia - lema de vanguardas 

nos anos 1920 e nos anos 1960.  Os artistas agora não buscam criar a tabula rasa de algo, criam 

trabalhos artísticos com situações rotineiras de convívio de pessoas, apenas deslocadas para 

um contexto legitimador do campo artístico, seja um museu ou um festival de arte urbana.  

Nas palavras de Michel Foucault (2013) se a o século XIX foi o século da história, o 

século XX é o século do espaço, por isso é possível pensar que este é o contexto onde podem 

se dar as heterotopias2 através da arte. A arte como heterotopia, pelas influencias das Zonas 

Autônomas Temporárias conceito de Hakim Bey enaltecem o aqui e agora, o espaço de 

convivência do bem estar que urge na crise da cidade.  

Vê-se crescer em nossa época uma apropriação maior dos espaços públicos pela 

sociedade, seja na arte ou na cultura de eventos festivos. O número de blocos de carnaval de 

rua aumentam vertiginosamente a partir dos anos 2000 em quantidade de foliões e em número 

de blocos cadastrados3, movimentos culturais e coletivos artísticos desenvolvem eventos em 

espaços públicos chagando a ser criado o Instituto Eixo Rio para articular grupos e agentes de 

                                                 
2 Este termo foi pensado pela primeira vez por Michel Foucault em uma conferência no Cercle d'ÉtudesArchitecturales  em 

1967 (Foucault,2013).  
3Marina Bay Frydberg, « Novos agentes e novas configurações no carnaval dos blocos de rua na cidade do Rio de Janeiro », 

Ponto Urbe [Online], 20 | 2017, posto online no dia 30 junho 2017, consultado o 25 agosto 2018. URL :  
http://journals.openedition.org/pontourbe/3479 ; DOI : 10.4000/pontourbe.3479  

 

    



arte e cultura urbana da cidade. Assim o ato de estar presente na cidade foi se reconfigurando 

através deste triangulação constituída por agentes da Estado , do mercado e da sociedade. Nesse 

espaços de conflito onde a cidade é o palco, diversas questões surgem. Por exemplo, o artista 

ao mesmo tempo que critica a gentrificação sabe que é também o responsável por este processo, 

pois como pode ser observado as áreas que sofrem com a  especulação imobiliária estão em 

sua grande maioria acompanhadas de espaços de arte e cultura classificados como elitizados.   

Contudo isso não é razão para entender a arte de hoje como mera reprodutora de valores 

e não mais capaz de transformar os mesmos. É o mesmo caso que ocorre com a educação, 

campo que Pierre Bourdieu já nos lembra de seu papel de reprodução de construções simbólicas 

hegemônicas ao mesmo tempo de seu papel libertador e crítico. Vemos que este processo 

ocorre em diversas áreas pois vivemos a era  do turvamento de fronteiras na arte (ZOLBERG, 

2009) , mas também entre esferas da vida.   

  

2.2 - Reestruturação dos discursos das instituições de arte.  

Da mesma maneira que a produção artística indica ter passado por uma reconfiguração, 

os centros culturais do Rio de Janeiro também seguem pelo mesmo caminho. Novos espaços 

expositivos alternativos foram abertos, novos discursos são propagados, há uma noção de que 

a arte de hoje deve se posicionar sobre a crise nas cidades. Logo há uma demanda por essa arte 

nas instituições, há uma demanda por coletivos de arte já institucionalizada (MIRANDA, 

2014). 

Percebe-se que houve uma artificação das ações sociais militantes.  Artificação é um 

conceito da sociologia da arte cunhado por Natalie Heinich e Roberta Shapiro (2013) que 

designa essa legitimação material e simbólica que ocorreu com diversos segmentos de práticas 

sociais, tais como o graffiti e o hiphop. Um processo de tornar arte aquilo que antes era tomado 

como prática cotidiana de cultura.  

Grupos de cultura atuantesna cidade nos anos 2000 foramtransformados por curadores 

em coletivos artísticos e expuseram em seguida em m useus ou centros culturais pela cidade, 

como foi o caso do Filé de Peixe, Atrocidades Maravilhosas, Casa Nuvem. Ao mesmo tempo 

há também a ocorrência das reformas urbanísticas, a gentrificação que o estado promove nas 

ruas entram nos museus dentro de trabalhos de arte conceituais que discutem as reformas 

urbanas e principalmente os desdobramentos sociais desses percursos.  

    



Na curadoria do recente Museu de Arte do Rio, inaugurado em 2013, projetos sociais 

vêm sendo exibidos em exposições junto com coletivos de arte3, e logo aspectos da vida social 

vem sendo incorporados por essa instituição como arte. Casos emblemáticos desta mudança 

social artística são as exposições O abrigo e o Terreno: Arte e Sociedade I e Zona de Poesia 

Árida no MAR, quando tratou-se da arte e gentrificação em São Paulo 2003 a 2007. E depois 

a exposição junho de 2013 no CMAHO quando discute-se arte e gentrificação no Rio de Janeiro 

de 2013 a 2017.   

E essa tendência pode ser observada no contexto local da cidade, mas é uma ressonância 

do contexto global. Pude perceber a consagração deste novo paradigma artístico ao visitar a 

Documenta de Kassel 14 em 2017 4 , um dos principais termômetros das tendências curatoriais 

de arte contemporânea do mundo, se não for o principal. A temática do evento circundava a 

promoção de um grande intercâmbio entre Kassel na Alemanha e Athenas na Grécia. Dentre 

os inúmeros espaços expositivos da cidade de Kassel o principal deles hospedava a coleção da 

arte contemporânea do Museu de Arte Contemporânea de Athenas.  Enquanto isso, o jornal 

oficial que circulava noticiando os eventos da Documenta 14, estampava o título “The village 

utopia”, onde descreviam uma residência artística de duas semanas entre estudantes de arte de 

Athenas e de Kassel que foi tomada a cabo para o evento.   

O projeto consistia em ocupar um espaço , conviver , trocar experiências interpessoais e discutir 

com a comunidade em volta, e principalmente “explorar respostas para o atual momento de 

escassez de espaço e tempo no mundo” (Documenta 14, 2017). Ao me deparar com essa 

descrição, percebi que o leitor era direcionado a entender que a utopia do título consistia 

naquela produção de encontros entre pessoas, que foram construindo coletivamente o seu 

espaço de convivência, pensando seu tempo contemporâneo e produzindo textos a partir disso, 

por mais que como enfatizado o mais importante ali era o processo e não o resultado disso tudo. 

Tão logo o discurso ali impresso contribui para a construção da ideia aqui apresentada de 

ocupar um espaço como forma de heterotopia ser a demanda de artistas e discursos em 

exposições.   

 

                                                 
3 Por exemplo, dos 44 artistas da mostra inaugural do MAR O Abrigo e o Terreno: Arte e Sociedade no Brasil I, 6 eram 

coletivos e/ou projetos sociais com instalações de grande porte em destaque. (Mais detalhes em:  

http://museudeartedorio.org.br/pt-br/exposicoes/o-abrigo-e-o-terreno)   
4 Mais informações disponíveis em  https://www.documenta.de/. Acesso em 15 de agosto de 2018.   
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Considerações finais  

A intenção deste artigo foi destrinchar de que maneira a arte está invadindo as ruas e as 

ruas estão invadindo a arte, ou seja, de que forma esse limite turvo entre esferas da vida social 

se contamina e se diferencia um do outro. Este é um fenômeno recente que ainda está em curso, 

logo as reflexões acerca do mesmo serão tão múltiplas quanto a sua complexidade. Esta foi 

mais uma dentre as possíveis análises sociológicas sobre o estado da arte da própria arte e do 

espaço urbano em tempos de crise. Uma abordagem que buscou seguir a linha de pensamento 

do teórico Georg Simmel que parece estar mais atual do que nunca, já que as teias que 

complexificam os círculos sociais estão cada vez mais densas e imbrincadas.   

Desse movimento de mudança algumas tensões e conflitos são latentes. Os artistas ao 

mesmo tempo que criticam a gentrificação sabem que também podem ser responsáveis por este 

processo. No entanto os artistas se defendem a essa critica afirmando que  ao mesmo tempo 

que denuncia as crises dos projetos vinculados as instituições hegemônicas , estariam buscando 

querer questionar de “dentro” e pois então não haveria saída para  uma ruptura como as 

vanguardas anteriores pregavam.  

Nesta esteira também vemos crescer a tensão em torno da fetichização do termo coletivo 

(aqueles que mais fizeram obras sobre gentrificação nos anos 2000/2010), que é demonstrada 

com interessante ironia pelo próprio coletivo  Filé de peixe em exposição no paço imperial 

intitulada O conceitual coletivo. Nesta exposição havia uma obra chamada : merda de coletivo, 

ironizando a proliferação e artificação desta nomeação dada aos grupos. Viu-se que há a  

captação do termo por iniciativas diversas para fins mercadológicos, além de artísticos. 

Acompanhado, cresce também ainda a banalização do termo gentrificação, um conceito que 

nasce na academia e é usado exaustivamente na esfera pública e nas artes, com pouco cuidado 

em sua conceituação e delimitação.   
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Lampião da Esquina: a censura do jornal gay na ditadura militar brasileira 
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Resumo  

Este artigo procura demonstrar como o Jornal Lampião da Esquina, voltado ao público 

homossexual, sofreu perseguições da ditadura civil-militar de 1964. Através de uma pesquisa 

documental realizada na base de dados do Arquivo Nacional procurou-se identificar o caráter 

moralista do censor sobre a publicação do periódico. Buscamos também estabelecer um paralelo 

entre o discurso conservador daquela época e os dias atuais.  

Palavras-chave: Censura, jornal, gay  

Abstract  

This article tries to demonstrate how the Lampião da Esquina newspaper, aimed at the homosexual 

public, suffered persecutions of the civil-military dictatorship of 1964. Through a documentary 

research carried out in the database of the National Archive, it was tried to identify the moralistic 

character of the censor on the publication of the journal. We also seek to establish a parallel 

between the conservative discourse of that time and the present day.  

  

Keywords: Censorship, newspaper, gay  

  

Resumen  

Este artículo busca demostrar cómo el periódico Lampião da Esquina, dirigido al público 

homosexual, sufrió persecuciones de la dictadura civil-militar de 1964. A través de una 

investigación documental realizada en la base de datos del Archivo Nacional se buscó identificar 

el carácter moralista del censor sobre la " publicación del periódico. Buscamos también establecer 

un paralelo entre el discurso conservador de aquella época y los días actuales.  

  

Palabras clave: Censura, periódico, gay  

  

Nas bancas de jornais pela cidade nos certificamos de uma infinidade de títulos 

para todos os gostos, política, negócios, mangás, revista de fofocas e vida de celebridades, 

todas disponíveis aos gostos do consumidor. Qualquer loja nos oferece, por um preço 

devido, títulos para todos os cidadãos, mas o que acontecia antes, na época em que a 

censura limitava o que você poderia ler ou comprar? Como eram discutidas questões que 



atualmente são divulgadas nos telejornais, mesas de bar e, até mesmo, reuniões familiares, 

quais assuntos eram tabus e hoje fazem parte de qualquer pergunta a candidatos a cargos 

políticos?  

1978  

O jornal Lampião da Esquina (1978-1981) voltado ao público homossexual, sofreu 

perseguições e ameaças da censura militar brasileira.  A figura do censor, com forte cunho 

moralista, mostra através dos documentos recolhidos no Arquivo Nacional o quanto foi 

difícil para os fundadores do jornal publicarem seus artigos sem sofrerem ataques. A 

tentativa de patologizar a homossexualidade faz um paralelo à “cura gay1” proposta nos 

dias atuais por alguns segmentos da sociedade. Os arquivos pesquisados  

no Arquivo Nacional demonstram também a acusação de “promoção do 

homossexualismo” (SIC) como principal intenção do periódico segundo os censores à 

serviço dos militares.   

O Lampião talvez tenha sido um dos exemplos mais fortes de resistência nesse 

período final da ditadura. Após uma breve explicação do contexto gay brasileiro, através 

dos relatos do brasilianista norte-americano James Green, historiador e ativista da causa 

gay, além de depoimentos dos editores da revista: João Silvério Trevisan (escritor e 

fundador do grupo SOMOS2, de defesa dos homossexuais) e Aguinaldo Silva (escritor e 

novelista) mostraremos a tentativa de fechamento do jornal por meio da Lei da Imprensa.  

2018  

Quarenta anos depois, o discurso conservador no Brasil vem aumentando cada dia 

mais, as redes sociais mostram que a perseguição a alguns professores que abordam o 

tema gênero e sexualidade vem prejudicando as discussões dentro da escola, alunos ficam 

receosos de se expressar em determinadas situações de debate, professores são 

denunciados pela “Escola Sem Partido” 3  acusados de “doutrinação ideológica” de 

                                                 

1 Juiz libera cura gay por psicólogos: a decisão atende a pedido da psicóloga Rozangela Alves Justino em processo 
aberto contra o Conselho Federal de Psicologia, que aplicou uma censura à profissional por oferecer a terapia aos seus 
pacientes. Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-concede-liminar-quepermite-
aplicacao-de-cura-gay-por-psicologos/> acesso em 20 de setembro de 2017.  

  
2 O Somos: Grupo de Afirmação Homossexual, mais conhecido como apenas Somos, foi um grupo em defesa dos 
direitos LGBT, fundado em 1978, considerado o primeiro grupo brasileiro em defesa desses direitos.   
3 http://escolasempartido.org/planeje-sua-denuncia   
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esquerda, exposições de arte são censuradas por apresentarem a História da Sexualidade 

por meio de obras4, manifestações de intolerância são praticados em diversos aspectos.   

A Escola sem Partido afirma que   

A doutrinação política e ideológica em sala de aula ofende a liberdade de 

consciência do estudante; afronta o princípio da neutralidade política e 

ideológica do Estado; e ameaça o próprio regime democrático, na medida 

em que instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de desequilibrar 

o jogo político em favor de um dos competidores.5  
Para seus propositores, já existem leis que regulam e obriguem professores a 

respeitar os direitos individuais e escolhas de seus alunos, a proposta lançada por este 

grupo é “informar e conscientizar” os alunos de seus direitos, evitando um ensino 

propagado pelo “PT e sindicato dos professores que são contra a proposta”.   

Tal fato nos faz lembrar a Marcha pela família com Deus e pela Liberdade, uma 

série de passeatas públicas que aconteceram em 1964 contra a “ameaça comunista” 

organizada por grupos como Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), União 

Cívica Feminina (UCF), Fraterna Amizade Urbana e Rural, Sociedade Rural Brasileira, 

dentre outros grupos, recebendo o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP) e do controverso Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES).  

                                                 

4 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/10/1927629-mostra-no-masp-sobre-sexualidade-reforca-que-censurae-
inaceitavel.shtml  
  
5 https://www.programaescolasempartido.org/projeto  
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Imagem 1  

Fonte: http://juarezribeiroa.blogspot.com/2017/07/marcha-da-familia-com-deus-pela.html  

Representantes da bancada religiosa ganham cada vez mais espaço na política 

votando para a criminalização do aborto mesmo em casos de estupro, a chamada PEC 

1816. Tais movimentos retrógrados nos fazem refletir sobre o que aprendemos com o 

passado em relação à censura que sofremos no período político brasileiro a partir do golpe 

civil-militar de 1964 e de que modo podermos enfrentar questões que acreditávamos já 

estarem superadas. Qual o Brasil de 2018 e o que ele tem de parecido com o Brasil da 

década de 1970?  

O jornal  

Em 1978 foi criado o jornal “gay” Lampião da Esquina, o clima neste ano era de 

mudanças, a participação política de estudantes, trabalhadores, artistas engajados 

aumentavam cada dia mais, as pessoas sentiam que o fim dos generais no governo estava 

próximo. Rádios tocavam músicas de protestos, passeatas pedindo “abaixo a ditadura” 

eram cada vez mais frequentes.   

                                                 

6 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2017/11/20/deputados-voltam-a-discutir-pec-que-

podevetar-aborto-em-caso-de-estupro.htm  
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Naquele momento, apesar das transformações políticas estarem no horizonte, os 

grupos de esquerda no Brasil e no mundo não pareciam dispostos a incluir o movimento 

gay dentro dos partidos, esta pauta seria discutida ao longo do tempo com a organização 

dessas minorias dentro dos partidos políticos.   

O historiador James Green relata em seus estudos sobre o movimento gay dentro 

da esquerda7 que ele mesmo foi vítima de preconceito quando tentou ir à Cuba participar 

como voluntário na ilha. O governo cubano emitiu uma nota no Primeiro Congresso de 

Educação e Cultura afirmando que a homossexualidade era uma desordem patológica. 

Grenn afirma que a figura do revolucionário macho, frio e contido entrava em conflito 

com a imagem que é dada aos homens gays, “frágeis e caprichosos”. Tanto o ambiente de 

esquerda quanto o de direita combatiam a ideia da homossexualidade.   

O jornal Lampião da Esquina surgiu como uma publicação alternativa com a 

proposta de discutir a imagem do homossexual vinculada pela impressa da época: sempre 

ligada a escândalos, promiscuidade. O nome faz referência tanto à “lâmpada de rua” 

quanto ao maior cangaceiro do Nordeste, Lampião, detentor da imagem de homem forte 

e viril. O periódico focava a cultura gay, se propunha a discutir sexualidade, discriminação 

racial, ecologia, machismo e artes. O conselho editorial era formado por escritores como 

José Silvério Trevisan e Aguinaldo Silva, ambos tiveram suas vidas investigadas pelos 

órgãos oficiais. Ao todo foram 38 edições publicadas entre 1978 até 1981 apoiando 

sempre causas como feminismo, aborto, violência e liberação sexual.   

Renan Honório Quinalha, com sua tese: Contra a moral e os bons costumes: a 

política sexual da ditadura brasileira (1964-1988)8, destaca o poder da imprensa brasileira 

reforçando o estigma do homossexual sempre representando o papel do criminoso ou de 

vítima nas páginas policiais, a figura gay sempre associada à criminalidade e ao 

submundo.   

                                                 

7 GRENN, James, “Abaixo a repressão, mais amor e mais tesão” Uma memória sobre ditadura e o movimento de gays 

e lésbicas de São Paulo na época da abertura. ACERVO. Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 10, nº 119, 

agosto 2015. Homossexualidades – Da Perseguição à luta por Igualdade.  

  
8 http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php  
  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php


  

   Imagem 2  

Documento da Divisão de Segurança e Informação (Arquivo Nacional)  

Almerindo Cardoso Simões Junior9 (2006), autor da dissertação ‘...E havia um 

lampião na esquina’- Memórias, identidades e discursos homossexuais no Brasil do fim 

da ditadura. (1978-1980), afirma que o jornal apresentava:   

um discurso formador de opinião, um discurso acima de tudo político. 

Político no sentido de assumir identidade(s), o próprio corpo, o prazer que 

esse corpo pode proporcionar, desvinculado do discurso de instituições 

como a família, a Igreja e o Estado. A liberdade sexual, de transar com 

quem quiser, como afirma o jornal, passa pela liberdade de ser o que se é, 

de votar em quem se quer, de viver em uma democracia onde se apresente 

a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha como o tônus da vida social. 

Como já mencionei em outros momentos neste texto, assumir-se 

homossexual no período do fim da ditadura no Brasil era, acima de tudo, 

muito mais do que hoje, assumir uma postura política de enfrentamento ao 

sistema.  

                                                 

9 ‘...E havia um lampião na esquina’- Memórias, identidades e discursos homossexuais no Brasil do fim da ditadura. 

(1978-1980). < http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss184.pdf> acesso em 

15 de agosto de 2017.  

http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss184.pdf


Abaixo podemos ver um documento dos órgãos oficiais de censura sobre os 

objetivos do jornal.  

  

Imagem 3  

Documento Arquivo Nacional Rio de Janeiro  

 Além da proposta de empoderamento de um segmento da sociedade, o jornal também 

propunha a mudança e abertura da sociedade em oposição ao regime político vigente.   

A censura  

João Silvério Trevisan, juntamente com outro grupo que pertencia ao jornal, criou 

o Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais que tinha como objetivo discutir o 

conteúdo do Lampião da Esquina, ampliar o conhecimento sobre os temas debatidos e 

denunciar a forma escandalosa como os gays eram tratados pela imprensa brasileira.   

Após alguns meses de abertura do jornal, a polícia abriu inquéritos no Rio de 

Janeiro e São Paulo com base na Lei de Imprensa por ofensa à “moral e aos bons 



costumes”, na época já era conhecido o plano do governo para fechar a imprensa 

alternativa por meio dessa lei10.   

A Lei de Imprensa foi uma lei instituída durante a vigência da Constituição 

de 1967 até 30 de abril de 2009, quando não foi recepcionada pelo STF, a 

lei, criada durante a ditadura para institucionalizar a regular a liberdade de 

expressão e consolidar o regime autoritário, servia para impor limites aos 

profissionais da área de forma que os jornalistas não pudessem atingir a 

honra e a intimidade da pessoa privada, eventuais litígios. (PIAZERA, 

2011)  

A censura em relação à imprensa foi um dos métodos mais eficazes da ditadura, 

revisitar este discurso é compreender em que medida eles se repetem para que novamente 

as ferramentas de poder calem vozes que sempre tiveram a liberdade cerceada, 

movimentos como “Escola sem Partido” ganham força política e até mesmo jurídica11 

prejudicando lutas que levaram décadas para serem ganhas. Em decisão polêmica, o 

Tribunal Regional Federal proibiu a nota zero para redações do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) realizadas em 2017 que propagassem teor desrespeitoso aos 

direitos humanos.  Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas)12:  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento 

marco na história dos direitos humanos. Elaborada por representantes de 

diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a 

Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

Paris, em 10 de Dezembro de 1948, através da Resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os 

povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos 

direitos humanos.  

O retrocesso dessas medidas é de um impacto imenso, um país como o Brasil, com 

uma história democrática tão curta, necessita cada vez mais de exemplos libertários com 

sólido apoio institucional. Nossas fragilidades em relação aos direitos das minorias se 

refletem em ações que abrem precedentes para ataque à essa população.  

A censura aos homossexuais  

                                                 

10 A Lei de Imprensa no Brasil: legislação necessária ou dispensável? <http://phmp.com.br/artigos/a-lei-de-
imprensano-brasil-legislacao-necessaria-ou-dispensavel/>  acesso em 25 de julho de 2017.  

11 Redação do Enem que ferir direitos humanos não pode tirar nem nota zero nem nota mil  

https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/redacao-do-enem-que-ferir-direitos-humanos-nao-pode-tirar-
nemnota-zero-nem-nota-mil-entenda.ghtml acesso em 29 de novembro de 2017.   

12 Declaração Universal dos Direitos Humanos < https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/documentos/>  
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https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/redacao-do-enem-que-ferir-direitos-humanos-nao-pode-tirar-nem-nota-zero-nem-nota-mil-entenda.ghtml
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Glauco Mattoso, um dos poetas marginais, colaborador do Lampião explica a 

importância que o jornal teve na época13:   

As gerações atuais estão acostumadas a ver muita manifestação de rua, elas 

acham que a Parada do Orgulho LGBT é a coisa mais natural do mundo. 

Não fazem ideia o que seria uma tentativa de se fazer uma passeata dessas 

na época da ditadura. A gente estava se expondo da única maneira possível: 

por escrito ou ao vivo, em debates e palestras. Não era concebível essa 

ousadia de sair às ruas. Mas isso, hoje, só acontece porque nós demos esse 

primeiro passo.(MATTOSO, 2016)  

  

  
Imagem 4  

Documento Arquivo Nacional  

A busca pela igualdade de direitos é algo constante, nenhum direto é concedido 

sem pressão. Atualmente o Brasil é líder mundial em crimes homofóbicos, Segundo dados 

estatístico do Grupo Gay da Bahia: “um homossexual brasileiro corre o risco 785% maior 

de morrer do que nos Estados Unidos”14. O direito de existir é ameaçado, a inclusão de 

                                                 

13 Lado Bi, cultura e cidadania LGBT  http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/ acesso em 25 de junho de 

2017.  
14 Epidemia  do  ódio  260  homossexuais  foram  assassinados no Brasil em  2010.  

<http://www.ggb.org.br/Assassinatos%20de%20homossexuais%20no%20Brasil%20relatorio%20geral%20completo. 
html> acesso em 28 de novembro de 2017.  

http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/
http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/
http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/
http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/
http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/
http://ladobi.uol.com.br/2016/08/lampiao-da-esquina/
http://www.ggb.org.br/Assassinatos%20de%20homossexuais%20no%20Brasil%20relatorio%20geral%20completo.html
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temáticas de gênero dentro do ambiente escolar também gera tensão no país, pais de 

alunos querem decidir o que pode ou não ser discutido em sala de aula, pressões contra a 

“Ideologia de gênero” ameaçam professores que não cumprem a pauta estabelecida por 

esses grupos, o Estado se torna cada dia menos laico e mais fundamentalista.   

Setores mais conservadores da sociedade fazem pressão contínua sobre 

publicações, exposições de arte, filmes com a temática LGBT. O Congresso nacional está 

composto atualmente pelas grupos denominados bancadas da bíblia, formada por pastores 

e seguidores que defendem a causa da “família e dos bons costumes”. O problema se 

revela grave num país que mata violentamente um homossexual a cada 28 horas. Segundo 

o GGB - Grupo Gay da Bahia, a secretaria especial dos direitos humanos - Ministério da 

Justiça e Cidadania recebeu quase 2000 denúncias de agressão contra gays15. Mas, a 

maioria dos casos é subnotificada pois não existe o crime de homofobia no país.   

Dossiê dos investigados do jornal  

A fim de manter um controle das pessoas investigadas pelos órgãos censores, os 

agentes de segurança produziam dossiês sobre a vida da população considerada suspeita. 

A título de exemplo, temos um pequeno registro dos órgãos de informação sobre Fernando 

Goulart, editor da revista Lampião da Esquina, com algumas informações sobre sua vida 

pessoal: “inscrito no partido anarquista” e suas intenções:  

“prejudicar deliberadamente o delegado que prendeu sua prima”.  

                                                 

15 Brasil Sem Homofobia <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf> acesso em 15 de 
julho de 2017.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf


  

Imagem 5  

Documento Arquivo Nacional  

Além de Fernando, Luiz Carlos Merten também sofreu investigação sobre sua 

vida, conforme a ficha abaixo:   

  

Imagem 6  

Documento Arquivo Nacional  



Mesmo que em 1978 a censura jornalística já tivesse sido amenizada, nada 

garantia que as perseguições aos membros da revista acontecessem, era necessário um 

cuidado diário, o medo de ser preso e até mesmo desaparecer sob o regime ainda pairava 

sobre jornalistas e sus famílias.   

Na edição número 9, de fevereiro de 1979, Aguinaldo Silva explica que o jornal 

teria que responder a um inquérito no Departamento da Polícia Federal. Na reportagem  

Para o Brasil do ano 2000, os “bons costumes” do século XIX, a Polícia tenta enquadrálo 

na Lei de Imprensa sob a acusação de ofensa à moral e bons costumes por falar sobre 

homossexualidade (nas palavras do jornal: homossexualismo).  

Imagem 7  

Lampião da Esquina16, número 9, pág 5.  

  

  

  

                                                 

16  < http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-

09FEVEREIRO-1979.pdf> acesso em 15 de julho de 2017.  

http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/13-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-09-FEVEREIRO-1979.pdf


Conclusão  

Qual a imagem que fazemos dos gays atualmente, o que pensamos da permissão 

de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, houve mudança em nossa percepção e 

diminuíram nossos preconceitos?   

A censura tem a finalidade de interditar, excluir, fazer calar. Ao representar uma 

resistência em um período tão opressor na nossa história, o Jornal Lampião da Esquina 

deu vozes  mulheres, negros, travestis, homossexuais, operários, todas as classes que de 

alguma maneira tiveram suas liberdades vigiadas. Por isso, além da sua qualidade 

editorial, ao abordar assuntos polêmicos e necessário à época, o Lampião fez história por 

sua coragem e rebeldia. Que o jornal sirva de exemplo a uma nova geração de cidadãos  

comprometidos com a questão social.   
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Resumo 

 

Este artigo é fruto da disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso I” do aluno Francisco Eliezer 

Mota de Oliveira Filho. Teve como estudo de caso o processo de deterioração da Praça D. José 

Tupinambá da Frota, em Marco/CE, consequência das ações políticas. Partiu-se, como base 

conceitual, da obra “Arquitetura e Política” de Josep Maria Montaner e Zaida Muxi, onde se 

compreendeu as formas de atuação do poder no espaço público. Percebe-se que nas cidades há um 

conjunto de elementos atuando nas esferas pública, privada e social, o que serviu para se entender 

como a modificação do espaço urbano, sob atuação dessas esferas em (des)equilíbrio, tem alterado a 

praça estudada. Traz-se ao debate a importância do papel do arquiteto como ser político inserido, ora 

contribuindo negativamente para manutenção do status quo, ora militando para a melhoria dos espaços 

públicos, seja no campo projetual, seja com uma crítica voltada para a construção da cidadania. 

Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo, Política, Cidadania. 

Abstract 
 

This article is the result of the discipline of "Work of Completion of Course I" of the student Francisco 

Eliezer Mota de Oliveira Filho. As a case study, the process of deterioration of D. José Tupinambá da 

Frota Square, in Marco / CE, was a consequence of political actions. As a conceptual basis, the work 

"Architecture and Politics" of Josep Maria Montaner and Zaida Muxi was set up, in which the ways of 

acting in public space were understood. It is noticed that in the cities there is a set of elements acting 

in the public, private and social spheres, which served to understand how the modification of the urban 

space, under the action of these spheres in (dis) equilibrium, has altered the square studied. The 

importance of the role of the architect as an inserted political being is brought to the debate, either 

contributing negatively to the maintenance of the status quo, or militating for the improvement of 

public spaces, either in the field of design or with a criticism focused on the construction of 

citizenship. 

 

Keywords: Architecture and Urbanism, Politics, Citizenship. 

 

Resumen 

 

Este artículo es fruto de la disciplina de "Trabajo de Conclusión de Curso I" del alumno Francisco 

Eliezer Mota de Oliveira Filho. Se tuvo como estudio de caso el proceso de deterioro de la Plaza D. 

José Tupinambá da Frota, en Marco / CE, consecuencia de las acciones políticas. Se partió, como base 

conceptual, de la obra "Arquitectura y Política" de Josep Maria Montaner y Zaida Muxi, donde se 

comprendió las formas de actuación del poder en el espacio público. Se percibe que en las ciudades 

hay un conjunto de elementos actuando en las esferas pública, privada y social, lo que sirvió para 

entenderse como la modificación del espacio urbano, bajo actuación de esas esferas en (des) 

equilibrio, ha cambiado la plaza estudiada. Se trata del debate sobre la importancia del papel del 

arquitecto como ser político insertado, ya que contribuye negativamente al mantenimiento del status 

quo, ya militando para la mejora de los espacios públicos, sea en el campo proyectual, sea con una 

crítica volcada hacia la construcción de la ciudadanía. 

 

Palabras clave: Arquitectura y Urbanismo, Política, Ciudadanía. 



 

Poder, política e o espaço 

A relação entre poder, política e espaço tem existido de diversas formas ao longo da 

história das sociedades. Na Idade Média, por exemplo, o poder estava atrelado aos interesses 

da Igreja e do Senhor Feudal. A sociedade se organizava de modo que o poder estava 

vinculado a quem estava no maior nível hierárquico. (MUMFORD, 1998, p. 290). Como 

costumamos pensar essas relações de forma piramidal, é possível imaginar que quem se 

situava no topo dessa pirâmide seria aquele que detinha o maior poder. Essa figura era 

representada pelo Senhor Feudal. 

Esse poder estava relacionado com a capacidade de que o Senhor Feudal tinha de 

oferecer segurança na sua fortificação (Feudo) durante aquele período conturbado de invasões 

e domínios. Sobre isso, Mumford (1998, p. 275) fala que: 

O recinto murado não só dava proteção contra as invasões exteriores: tinha uma 

nova função política, pois revelou-se um instrumento de dois gumes. Invertendo 

o antigo precedente da cidade, a muralha podia ser usada para manter a 

liberdade no interior. Por meio da muralha, uma pequena cidade, outrora inerme 

ante mesmo uma pequena força armada, tornava-se uma fortaleza. As pessoas 

afluíam a tais abençoadas ilhas de paz, assim como originariamente tinham-se 

submetido, em desespero, aos bandidos feudais, tornando-se seus vassalos e 

servos, em troca de um pouco de terra e segurança - ou tinham abandonado 

todas as esperanças de felicidade doméstica, para encontrar uma proteção estéril 

num mosteiro ou num convento de freiras. 

Podemos destacar também como essencial para a manutenção dessa estrutura de poder 

a relação do Senhor Feudal com o clero, que consolidava o domínio através da relação com o 

poder simbólico que a Igreja detinha então. Isso gerou um estado de subordinação, servidão e 

dependência entre as pessoas que buscavam essa segurança e o Senhor Feudal, ao mesmo 

tempo que a segurança e o conforto pela fé consolidava em definitivo essa pirâmide social.  

Assim como na Idade Média, o Brasil colonial e a Europa de primeira e segunda 

Revolução Industrial, mesmo que em contextos históricos diferentes, mostraram estruturas 

sociais semelhantes. Fazendo um paralelo superficial, o coronelismo, cujas origens remontam 

o período colonial brasileiro, é um exemplo disso (FAORO, 2012). Nesse sistema, a relação 

se dava como uma troca: de um lado os donos das propriedades cediam a terra para as pessoas 

morarem e como retribuição essas pessoas deveriam trabalhar para eles. Ao invés do Senhor 

Feudal, aqui se faz presente o coronel, que “[...] antes de ser um líder político, é um líder 

econômico [...] o fazendeiro que manda nos seus agregados, empregados ou dependentes” 

FAORO, 2012, p. 700). O autor completa dizendo que “Segundo esse esquema, o homem rico 

- o rico por excelência [...] dono da terra - exerce poder político, num mecanismo onde o 

governo será o reflexo do patrimônio pessoal” (FAORO, 2012, p. 700). 



Esse modelo somado à uma estrutura tradicional moldada pelo capital agrícola-

mercantil desde  século XVI, levou a uma outra forma de poder que se enraizou na política: o 

patrimonialismo. Sobre essa forma de domínio, Faoro (2012, p. 819) conta: 

De Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de seis séculos, uma estrutura 

político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios 

mais profundos, à travessia do oceano largo. O capitalismo politicamente 

orientado - o capitalismo político, ou o pré-capitalismo -, centro da aventura, da 

conquista e da colonização moldou a realidade estatal, sobrevivendo, e 

incorporando na sobrevivência o capitalismo moderno, de índole industrial, 

racional na técnica e fundado na liberdade do indivíduo - liberdade de negociar, 

de contratar, de gerir a propriedade sob a garantia das instituições.  

Como podemos ver, as relações de poder vão além da esfera política, mas passam 

também pelo domínio sócio-econômico. A produção, extremamente dependente dos recursos 

naturais e da mão-de-obra, passa a ser também elemento de manutenção de poder, no caso não 

apenas do estado sobre a sociedade, mas também dos homens entre si, garantido pelas 

relações estatais. Essa relação cíclica garante o poder nas mãos da parcela que detém o estado 

e os meios de produção, em detrimento daqueles que detém apenas a força de trabalho. No 

caso do Brasil Rural (do Colonial ao Contemporâneo), essas relações de poder político e 

econômico se materializam no latifúndio. No Brasil Urbano, nos setores secundário /terciário 

e na terra urbana. Como observa Faoro (2012, p. 819): 

A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como 

negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas 

que se demarcam gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no 

âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos 

extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de 

poder, institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja 

legitimidade assenta no tradicionalismo - assim é porque sempre foi.  

Na era moderna, essas formas de domínio também podem ser encontradas nas relações 

entre os operários e os industriais, na Europa, por volta do século XVII e XVIII, 

materializando-se no espaço através da planta industrial e do trabalho vinculado à habitação, 

através das vilas operárias. Nesse caso, a servidão se caracterizou devido à moradia do 

operário estar vinculada ao seu trabalho. Logo, caso ele fosse demitido, também perderia sua 

casa, pois esta seria ocupada pelo seu substituto. 

Ressalta-se ainda que desse contexto surgiram muitas das teorias marxistas, por 

exemplo, as associadas às relações trabalhistas. Isso se deu por perceberem que essa 

dependência estava sendo utilizada como força de negociação desigual, já que o trabalhador 

não tinha poder de negociação, por ter suas necessidades suprimidas historicamente. 

Entretanto, essas relações entre poder, política e espaço público nem sempre seguiram essa 

mesma lógica, como comenta Montaner et al (2015, p. 27) ao falar que: 



[...] a primeira grande transformação ocorreu no fim do século XVIII e no início 

do século XIX, quando os incipientes Estados-Nação criaram, na Europa e na 

América, novas instituições estratégicas para sua consolidação política. Esse 

processo concretizou-se em edifícios de transmissão da cultura e de ensino do 

novos Estados - museus, bibliotecas, teatros, colégios etc. - , edifícios de 

produção - fábricas de tecido e açúcar, salinas etc. -, edifícios para a distribuição 

de bens - alfândegas, matadouros, feiras e mercados -, edifícios para a 

administração - a bolsa, o tesouro público, o parlamento etc. - e recintos para 

controle e a cura - palácios da justiça, quartéis, presídios, hospícios, leprosários, 

hospitais e manicômios. Já não se tratava [...] de um poder dominante [...] mas 

de edifícios de um novo poder, mais próximo, que administrava, legislava, 

controlava e distribuía. 

Esse tipo de relação, apesar de semelhante ao que ocorria nos períodos históricos 

anteriores, apresenta-se com novas ferramentas na primeira fase da modernização (alta 

modernidade). Esse período, como afirma Ascher (2010), “cobre aproximadamente o período 

qualificado como tempos modernos e abarca o fim da Idade Média ao começo da revolução 

industrial”. Segundo o autor, essa modernização se caracteriza como “[...] um processo de 

transformação da sociedade” e que “o que diferencia as sociedades modernas de outras é o 

fato de a mudança ser o seu princípio essencial”. Essa fase “[...] resulta de três dinâmicas 

socioantropológicas [...]: a individualização
1
, a racionalização

2
 e a diferença social

3
” 

(ASCHER, 2010, p. 22-23). 

Referindo-se ao mesmo período histórico, Montaner et al (2015, p. 28) identifica os 

sinais que são resultantes da era Iluminista, onde buscava-se superar as estruturas absolutistas, 

de raízes feudais, e para isso a nova sociedade:  

[...] valorizou o público como garantia de igualdade legal e de oportunidades, de 

oferta de serviços, de cobertura e de bem-estar. Ao mesmo tempo, ao longo da 

modernidade, foi-se construindo o privado como direito à propriedade, à 

privacidade e à intimidade. 

Montaner et al (2015, p. 28) completa: 

Nessa nova sociedade, foram as instalações do poder que começaram a 

distinguir os papéis que configuraram a segregação e os limites entre o domínio 

público e o privado, superando estilos de vida medievais em que a escola e o 

hospital se encontravam dentro da própria casa. 

                                                           
1 Ascher (2014, p. 22) fala que “Pode-se definir individualização, em primeiro lugar, como a representação do mundo, não a 

partir do grupo ao qual pertence o indivíduo, mas a partir da sua própria pessoa. [...] Podemos falar igualmente de 

individuação, para explicar as lógicas de apropriação e domínio individuais, que vão ocupado progressivamente o lugar das 

lógicas coletivas”.  
2 Ascher (2014, p. 22) fala que “A racionalização consiste na substituição progressiva da tradição pela razão na determinação 

dos atos. [...] A racionalização é uma forma de “desencantamento do mundo”, pois atribui à ações humanas e às leis naturais 

o que fora anteriormente atribuído aos deuses.” 
3 Ascher (2014, p.22) fala que “A diferenciação social é um processo de diversificação das funções de grupos e indivíduos no 

interior de uma mesma sociedade. Ela é amplamente reforçada pelo desenvolvimento da divisão técnica e social do trabalho, 

e resultante da dinâmica da economia de mercado. A diferenciação produz diversidade e desigualdade entre grupos e 

indivíduos gerando assim uma sociedade cada vez mais complexa”. 



Nesse sentido, o poder na modernidade se projeta nessas duas esferas - público e 

privada - e também em uma terceira, a social, “[...] no contexto da criação do Estado-nação e 

do surgimento das questões de justiça social [...]” (MONTANER et al, 2015, p. 28). Essas 

esferas são caracterizadas da seguinte forma por Montaner: 

 Esfera do Público: “[...] se refere ao comum, àquilo que se expressa e que se 

propagandeia em um amplo mundo compartilhado” (MONTANER et al, 2015, p. 

29). Nesse sentido, seria tudo aquilo pertencente à dimensão do uso geral ou da 

coletividade. O poder aqui está projetado na figura da população como um todo e 

na administração pública como representante dessa população. Seria nessa esfera 

onde deveriam acontecer os diálogos e debates em prol do bem comum, visando o 

bom uso da coisa pública. 

 Esfera do Privado: “[...] está relacionada à privacidade e à propriedade e sua 

concepção parte da consciência de “estar privado de coisas essenciais de uma 

verdadeira vida humana. Estar privado da realidade que provém de ser visto e 

ouvido pelos outros” (MONTANER et al, 2015, p. 29).  Essa esfera representa 

uma das dinâmicas da primeira modernização: a individualização, colocada por 

Ascher (2014, p. 22). 

 Esfera Social: está relacionada ao ‘[...] privado [...] por um lado, e, por outro, do 

político” (MONTANER et al, 2015, p. 29). Barros (2012, p. 31) complementa 

dizendo que a esfera social é “fruto da indistinção entre as esferas pública e 

privada” e “acaba por avocar as questões da esfera privada para si [...] 

proporcionando a elevação do trabalho à coisa pública”, levando o homem a uma 

certa comodidade e individualidade exagerada, deixando de lado o homem de ação 

(o homem político) e a política. 

 As relações entre as mais diversas esferas podem ser compreendidas a partir do direito 

e do uso do espaço, como aponta Montaner et al (2015, p. 29) no seu texto, ao dizer que o 

direito à propriedade: 

[...] aparece após a Revolução Francesa, por uma lei de 1807, como garantia da 

posse de terras, da casa e dos móveis contra a arbitrariedade do poder. Trata-se 

de uma conquista da revolução burguesa, e, ao longo da história, a resposta 

consistiu em regular esse direito, a fim de que a garantia da propriedade privada 

não trouxesse consigo abusos por parte de quem acumula riqueza e concentra a 

propriedade do solo e dos bens imobiliários de um modo anti social, evitando os 

excessos de quem faz tal uso da propriedade ou de quem faz uma reivindicação 

abusiva de suas expectativas especulativas. 



O trecho acima nos ajuda a compreende como se deu essa diferenciação entre público 

e privado também na historia brasileira. No período colonial, o Brasil viveu o regime de 

sesmarias, no qual toda a terra era entendida pelos colonizadores como de domínio da coroa 

portuguesa. Nesse sistema, o rei concedia uma sesmaria (trecho de terra) no Brasil exigindo 

do posseiro em contrapartida, a manutenção de uma atividade econômica que lhe permitisse 

gerar riquezas e tributos para a metrópole colonial. A concessão da sesmaria poderia ser 

desfeita, e o concessionário substituído no caso de terras improdutivas. Esse regime garantia, 

no período colonial, o uso, a produtividade e a posse da terra aos brasileiros, mas não o 

entendimento moderno de propriedade. 

Mesmo com a independência de Portugal em 1822, esse regime perdurou até 1850, 

com o surgimento da Lei de Terras, talvez já influenciada pela Lei de 1807 na França, 

comentada acima por Montaner. A lei brasileira garantiu o direito à propriedade de terra aos 

então posseiros do regime de sesmarias. Coincidindo com os primeiro investimentos em 

urbanização e consequente urbanização do país, a propriedade das terras nas franjas urbanas 

permitiu o nascimento do que chamamos hoje de mercado imobiliário, bem como da retenção 

especulativa do solo, resultante da valorização e das livres negociações nesse mercado. 

 Hoje, essa esfera privada está representada por todos os que usufruem do espaço 

urbano ou rural nas cidades e que possuem o direito à propriedade. Além desses, também está 

representada pelos capitalistas na figura das empresas e das multinacionais. Em relação à 

esfera social, Hannah Arendt (2004 apud Montaner et al, p. 29) defende “[...] o público em 

relação ao social, o direito da liberdade política em face de qualquer outra liberdade”. Pois, 

para ela “[...] o espaço do público constituiria a promessa da democracia e da liberdade”. 

Baseado no que nos ensinam os autores sobre a esfera pública ter que se sobressair em 

relação à esfera social ou à esfera privada, pode-se acrescentar uma pequena diferença sobre 

esse entendimento: muito dos interesses privados se apropriam do discurso social para 

dominar o público ou se apropriam do público, a exemplo dos políticos de carreira, para 

dominar o social. No entanto, esse último (o social) deveria estar, na verdade, regulando as 

relações entre o público e o privado. O privado, por exemplo, vai ser regulado pelo público 

contanto que tenha uma justificativa social para isso, caso contrário, o público não pode 

regular o privado e vice-versa. Por outro lado, o privado pode ter influência sobre o público se 

este também passar pelo interesse social. Isso acontece nas parcerias público-privadas, por 

exemplo, nas quais não se deve fazer com que os recursos públicos beneficiem apenas a 

esfera privada, pois elas devem beneficiar primordialmente os interesses coletivos. 



Na perspectiva do que foi apresentado até o momento, é notável a presença dessas 

esferas de poder no espaço público. Observa-se, por exemplo, que a esfera do público precisa 

obedecer à uma ordem coletiva, visto que os espaços que envolvem essa dimensão são 

aqueles em que acontecem as atividades coletivas, do convívio e da diversidade, como é o 

caso das praças, parques e ruas. Já os espaços privados, mais relacionados a individualidade, 

ao direito à propriedade e à intimidade, não precisam obedecer completamente a essa mesma 

ordem coletiva, ainda que compartilhem do mesmo espaço geográfico, pois eles se 

configuram como lugares que não precisam, a priori, das decisões coletivas para serem 

concretizados. 

No entanto, além desses, também foi apresentada a esfera social. Essa, por estar 

presente tanto na esfera pública quanto na privada deveria se sobressair em qualquer decisão 

que envolvesse o espaço público e até o privado (se este envolver o público), pois é no espaço 

público que deveriam acontecer as decisões democráticas, como afirma Habermas (1989 apud 

UNESP 2016) ao dizer que é nesse espaço que “[...] os assuntos de interesse geral podem ser 

discutidos e as opiniões podem ser formadas, o que é necessário para a efetiva participação 

democrática e para o processo democrático”.  

1. O espaço público como objeto de disputa na cidade de Marco 

Como pôde ser percebido no tópico anterior, o espaço urbano é um importante 

instrumento de observação das relações entre as três esferas que compõem as relações entre os 

cidadãos: pública, privada e social. No presente tópico será analisado como a esfera pública, 

na figura do Estado (instituição pública) e das pessoas que utilizam os espaços comuns atuam. 

Para isso, observaremos o caso da cidade de Marco/CE, observando em especial a área da 

Praça Dom José Tupinambá da Frota (Fig.1), conhecida como Praça da Prefeitura, e as 

mudanças que vem ocorrendo nesse espaço ao longo do tempo. 

Fig.1. Localização da cidade de Marco/CE e da Praça D. José Tupinambá da Frota. 



 

Fonte: Google Earth (modificado pelo autor) 

Para se entender as mudanças por que a praça tem passado na sua história recente, é 

necessário, inicialmente, compreender o cenário político da cidade de Marco-CE. A 

administração desse município tem sido disputada ao longo das décadas por uma única 

família, os Osterno, desde a emancipação da cidade na década de 50. 

No entanto, mudanças passam a ocorrer, em parte influenciadas pela movimentação 

política gerada a nível nacional durante as eleições presidenciais do segundo mandato do 

governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2006-2011). Com a construção da imagem 

política de “homem do povo” chegando ao poder na esfera federal, os ambientes políticos nas 

instâncias locais foram fortemente influenciados - não apenas os políticos, mas os eleitores 

também - pelo sentimento de mudança e de inversão dos papéis. 

A ideia de retirar a chamada “elite” do poder tomou força e isso repercutiu nas 

eleições para prefeito na cidade de Marco, no ano de 2008. Nesse ano, foram disputadas as 

eleições entre Roger Neves Aguiar (situação) - candidato ligado ao grupo político dos Osterno 

- e o Paredão
4
 (oposição). Este último foi o vencedor e quebrou uma tradição de quase 60 

anos de poder familiar na administração da cidade. 

                                                           
4 Apelido dado ao candidato à prefeitura de Marco José Grijalma Neves, no ano de 2008. 



O clima de tensão cresceu e a cidade polarizou-se no campo político. Isso se refletiu 

em diversos setores da sociedade, inclusive n administração pública, que tem grande 

relevância do ponto de vista social e econômico para a vida na cidade. Ganharam força as 

notícias na cidade de perseguição política, demissões e remoções dos funcionários públicos, 

sejam eles concursados ou contratados. A partir dessa eleição a cidade passou a ver de forma 

mais explícita as disputas existentes. 

Dentre os conflitos observados, ganhou grande destaque um conflito específico: o 

“Chitão Maravilha de Marco”, considerada a principal festa do calendário cultural da cidade. 

É justamente a partir disso que se inicia a disputa no espaço público que será analisada neste 

tópico. A festa do Chitão, como é conhecida popularmente, acontece desde 1963 e já foi 

realizada em diversos pontos da cidade: na rua, no salão paroquial (Fig.2), na quadra do 

Centro Educacional São Manuel (Fig.2) e no Centro Comunitário (Clube Recreativo de 

Marco - Fig.2). Este último sendo o palco da festa desde a década de 80, época em que foi 

necessário um espaço maior para o evento.  

Fig.2. Localização dos espaços onde já foram realizados o Chitão. 

 

Fonte: Google Earth (modificado pelo autor) 

A festa, muito embora de responsabilidade do Município, não era gratuita. Com a 

entrada da nova administração, o então prefeito “Paredão” decidiu mais uma vez mudar o 

espaço da festa e, com isso, a levou para a Praça Dom José Tupinambá da Frota (Praça da 

Prefeitura). Não há registros do motivo pelo qual ele decidiu retirar a festa do local em que foi 



durante anos, mas na cidade surge a informação de que ele gostaria de desvincular a festa às 

administrações anteriores. Entretanto, ao mesmo tempo, as propagandas elaboradas para o 

novo espaço passaram a intitular a Praça Dom José Tupinambá da Frota de “Praça do Povo” 

(ver marcação na fig.3), nome até então desconhecido da linguagem popular. Na imagem a 

seguir pode-se conferir uma dessas propagandas, do ano de 2011, com respectivas atrações 

musicais nacionais: 

Fig.3. Propaganda Chitão Maravilha de Marco - 2011 

 

Fonte: Acarau (2011) – marcação “Praça do Povo” feita pelo autor. 

 Essa atitude tomada pela administração mostra uma provável intenção do prefeito em 

se desligar da tradição e criar a sua própria, ao se autopromover com uma imagem popular, já 

que, sem consultar a população, ele intitula a praça de “Praça do Povo”.  Concomitante a isso, 

a então oposição, evitando perder apoio político, criou uma festa em paralelo com nome 

similar, intitulada de “Chitão de Marco”. Essa festa passou a ser realizada em um espaço 

privado: no Park Maravilha (Fig. 4 e 5), situado aproximadamente a 855 m a norte da Praça. 

Fig.4. Localização do Park Maravilha, a Norte da Praça D. José Tupinambá da Frota. 

 

Fonte: Google Earth (imagem modificada pelo autor). 

Fig.5. Park Maravilha 



 

Fonte: Google Street View 

Supõe-se que, depois da construção desse local, começou-se uma disputa para saber 

qual seria a maior festa: se a tradicional e então gratuita de responsabilidade da Prefeitura ou 

se seria a nova que passou a acontecer no Park Maravilha e que era privada. 

Essa “concorrência” levou à decisões que levaram à desconfiguração da Praça da 

Prefeitura, em sua morfologia e sentido.  Sabendo que, para uma festa maior, seriam 

necessários mais espaços para palcos e pessoas, o então prefeito (Paredão) reformulou os 

espaços da Praça da Prefeitura, retirando grandes áreas verdes de canteiro, árvores, bancos e 

outros elementos que faziam parte da paisagem daquele lugar (Fig.6). 

Fig.6. Evolução da degradação da Praça D. José Tupinambá no decorrer dos anos 



 

Fonte: Google Earth (imagem modificada pelo autor) 

Com isso, não se alterou apenas a paisagem, mas o microclima do lugar. Inclusive, 

nessa mesma época, foram substituídos o tipo de pavimentação do entorno da praça, que até 

então era de pedra, por asfalto. Além do mais, a praça perdeu as características de “Praça do 

Povo”, pois, além de ter perdido o sentido de praça, de convívio, ela não se configura como 

um espaço acessível para todas as pessoas, já que não apresenta elementos básicos da 

acessibilidade universal. 

Após dois mandatos de governo do gestor “Paredão”, nas eleições para prefeito de 

2016, o representante apoiado pela situação de então perdeu para o representante ligado à 

família Osterno, o mesmo grupo político hegemônico no passado. Roger Aguiar foi o 

vencedor e assumiu o mandato (2017/2020), em vigor atualmente. Da mesma forma que o 

anterior, o atual prefeito, já em seu primeiro ano de gestão, também propôs modificações na 

paisagem da cidade, inclusive na referente Praça Dom José Tupinambá da Frota. 



No final do primeiro semestre de 2017 foi amplamente divulgado na cidade e no site 

do município cartazes (Fig.7) falando sobre uma apresentação de projetos em que se propunha 

“[...] revolucionar o urbanismo, o lazer e a educação do município de Marco” (MARCO, 

2017). Esse projeto, em um claro sinal de que a gestão municipal se alinha a estratégias pós-

modernas de valorização urbanística e de city marketing,  foi representado por um escritório 

de arquitetura de Fortaleza com atuação internacional (LDBW - Luiz Deusdara Building 

Workshop) e mediado pelo então prefeito Roger Aguiar. Na imagem a seguir é possível 

conferir o cartaz divulgado na cidade: 

Fig.7. Cartaz de apresentação de novos projetos urbanísticos para a cidade 

 

Fonte: Marco (2017) 

Referindo-se à essa prática institucional baseada na valorização da imagem e na 

cultura do espetáculo, Montaner et al (2015, p. 226) comenta: 

As sociedades contemporâneas caracterizam-se por suas cisões, e uma das mais 

importantes é a separação cada vez maior, às vezes abissal, entre a cultura 

institucional e a sociedade civil; isto é, por um lado, entre os argumentos e 

expectativas propostos pelas administrações, com suas políticas baseadas na 

imagem [...] e, por outro lado, a vida cotidiana das pessoas, baseada na 

experiência empírica da realidade, com todas as suas dificuldades e com toda a 

sua capacidade reivindicativa e criativa de formar redes. 

O que tem acontecido na paisagem da Praça da Prefeitura é justamente essa cisão 

comentada acima por Montaner. De um lado, existe a prefeitura com o seu interesse em se 



autopromover com uma imagem de democracia e de progresso, como os exemplos da “Praça 

do Povo” ou de “Revolucionar o Urbanismo”, enquanto que, do outro, a população civil não 

participa efetivamente dos diálogos e decisões, mesmo nas fases de projeto. Afinal, para quem 

está sendo construída a cidade? Montaner et al (2015, p. 227) destaca: 

Revela-se um ponto-chave saber ver que existem diversos tipos de poder 

institucional, segundo as diversas posições políticas a que correspondem, com 

diversas atitudes, mais impositivas ou mais dialogantes, mais fechadas ou mais 

capazes de melhorar as condições de vida das pessoas.  

Em síntese, a “Praça da Prefeitura” tem sido alvo, em tese, de uma política de 

autopromoção política dos representantes da cidade, que usufruem da imagem de democracia 

e progresso como meio para esse fim. Muito embora não seja intencional, essa autopromoção 

acontece por meio de atitudes que demonstram apenas o interesse unilateral dentro da esfera 

pública. Por sinal, isso mostra traços de uma política tradicionalista baseada no 

patrimonialismo, como já comentado no tópico anterior, em que a administração trata a coisa 

pública como se essa fosse particular. 

Vale ressaltar que isso se confirma não apenas com o que tem acontecido no espaço da 

Praça da Prefeitura, mas também com o que acontece em outros pontos da cidade. Por 

exemplo, qual o sentido de angariar recursos para o projeto de uma praça que não possui ao 

menos vizinhança, se existe outra no coração da cidade que precisa ser urgentemente 

requalificada (Praça da Prefeitura)? Esse é o caso da Praça Francisco Frota Neves (Fig.8 e 9), 

que foi entregue (Fig.10) pela prefeitura de Marco-CE. Nela está situado o Santuário Sagrado 

Coração de Jesus, recentemente inaugurado. Localizada a aproximadamente 715 metros da 

Praça da Prefeitura e sem possuir a mesma vivacidade dessa, a Praça Francisco Frota Neves 

parece ser apenas mais uma imagem de autopromoção e de apelo midiático. 

Fig.8. Localização da Pç. Francisco Frota em relação à Pç. D. José Tupinambá da Frota 

 



Fonte: Google Earth (imagem modificada pelo autor) 

Fig.9. Praça Francisco Frota Neves e Santuário Coração de Jesus. 

 

Fonte: Marco (2017) 

Fig.10. Notícia sobre a entrega da Praça Francisco Frota Neves. 

 

Fonte: Marco (2018) 

Em síntese, o mundo real, o espaço público com suas reais necessidades, como 

Montaner et al (2015, p.227) fala, as “[...] administrações preferem ignorar e ocultar”, na 

verdade, como ele completa “Perante a crescente complexidade e o descontentamento das 

sociedades, as administrações tendem a se esquivar nos mesmos esquemas tradicionais de 

gestão e controle”. Nesse sentido, as administrações públicas da cidade de Marco sempre 

pareceram ignorar as necessidades reais da população. Ao invés disso, sempre preferiram 

utilizar a máquina pública como uma forma de promoção da imagem política dos seus 

gestores, através de decisões unilaterais. Recentemente, a cidade tem perdido muito da sua 

paisagem, principalmente no seu núcleo histórico de origem. A recente demolição da Santa 



Casa de Misericórdia (Fig.10), em março de 2018, representa justamente essa falta de 

interesse da administração pública de tratar das reais necessidades da cidade.  

Fig.10. Antes e depois da Casa de Misericórdia, em Marco/CE. 

 

Fonte: Google Street View (foto de cima) e Lanna (foto de baixo)
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Ao invés de se preocuparem em preservar e conservar a memória, através de políticas 

públicas de preservação e de educação patrimonial, nossos gestores públicos parecem não se 

incomodar em apagar pouco a pouco a história da cidade. Esse tipo de situação, de 

apagamento da memória, parece se configurar como mais uma forma de dominação e 

estabelecimento de controle estado-sociedade. 

2. O papel do arquiteto como agente modificador do espaço público 

A Paisagem, como afirma Sandeville Júnior (2005, p. 49) “diz respeito muito de perto 

ao arquiteto” e que “é fundamental discutirmos a relação da profissão com a paisagem” pois 

esta, “se situa muito além da mera implantação de melhores ou piores objetos construídos 

                                                           
5
 Imagem retirada de um vídeo gravado pela aluna Lanna, durante a visita da cadeira de Planejamento Regional, realizado 

pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, em março de 2018. 



(edifícios, praças, jardins, mobiliários, etc.)”. O objeto paisagem, por exemplo, é muito 

complexo e abrangente, pois o seu significado muitas vezes é confuso, sendo comparado 

constantemente apenas à uma mera imagem a ser vista pelo observador: um cenário a ser 

lembrado como algo decorativo. 

No entanto, esse termo vai além dessa simplificação, pois, como afirma Sandeville 

Júnior (2005, p. 53) “É necessário distinguir, definitivamente, paisagem da representação 

pictórica ou figurativa da paisagem” Sobre isso, Sandeville Júnior (2005, p. 53) afirma:  

[...] aquilo que na pintura corresponde a uma representação, domínio do 

imaginário e uma inequívoca problemática cultural, transposto como base de 

entendimento para o espaço a que, simbolicamente, refere-se, conduziria a uma 

percepção, na maioria das vezes, estática e não-essencial. O problema maior 

ocorrerá quando se pretender entender e lidar com a paisagem a partir de sua 

estereotipação como uma figura (bidimensionalidade, rapidamente, referida a 

uma forma, como contrapartida de sua desmaterialização), desvinculando-a de 

sua natureza processual complexa, a qual ocorre e se explica a partir de 

processos sociais e naturais.  

Sandeville Júnior (2005, p. 53) completa: 

Ao homem comum - e a cada um de nós cumpre também este papel - na 

paisagem basta apreciá-la (mesmo na posição distraída de um observador a 

distância), percorrê-la, vivenciá-la, com todos os valores implicados. Mas 

podemos estar caindo, novamente, naquele falso descomprometimento do olhar 

a distância, daí insistirmos: paisagem, mais do que espaço observado, trata-se de 

espaço vivenciado, da sensibilidade das pessoas do seu entorno. 

Como pode ser percebido, a paisagem está atrelada aos processos naturais e sociais 

comentados. O primeiro, como afirma Sandeville Júnior (2005, p. 53) “se inscrevem em um 

campo de fenômenos”, da própria ação modificadora da natureza; enquanto o outro, estaria 

situado “em um campo de conflitos e tensões, de intencionalidade”. Este último está 

vinculado às diversas relações de poder que acontecem no espaço público, a exemplo da 

manifestação das três esferas: pública, privada e social, comentadas anteriormente. Para isso, 

como técnico, o projetista deverá entender, como nos conta Sandeville Júnior (2005, p. 58), 

que estudar a paisagem é “[...] estabelecer uma discussão da cultura, de implicações políticas, 

ou não a perceber como paisagem”, pois, como ele mesmo completa, as:  

Sociedades organizaram o território em função de suas necessidades e valores, 

definindo suas condições de existência. Discutir paisagem é discutir como nos 

vimos, como nos vemos, como gostaríamos de ser vistos. É reconhecer, 

antecipadamente, como seremos vistos como sociedade. Nesse sentido por 

vezes, a paisagem incomoda (e muito): evidencia nossas práticas para além dos 

discursos que a camuflam, questiona valores correntes, aponta para um desejo 

possível de mudança - o que nos proporciona alguma esperança e faz brotar um 

sentimento de urgência. 

Sandeville Júnior (2005, p. 54) acrescenta: 



Entender a paisagem em sua concretude é entendê-la como resultante da ação 

histórica dos homens em interação com a natureza, ou seja, como conformação 

em câmbio de processos naturais e humanos em um sítio (lugar, região). É, 

portanto, um termo complexo, a implicar em sínteses diversas, posto que a 

realidade designada é complexa e interativa. Como arquitetos, creio que nos 

interessa um conceito operativo para nossas práticas, as quais envolvem a 

intelecção e a organização do espaço em escalas diversas. Portanto, na 

percepção da paisagem (sua imagem, aspecto e significado, que é cognição), 

interessa-nos sua materialidade em processo e significação. 

 Nesse sentido, o arquiteto deverá compreender, antes de elaborar um projeto, que a 

paisagem a ser trabalhada pertence a um contexto histórico, cultural, social e natural que 

deverá ser respeitado. No entanto, sabe-se que muitas vezes esse processo não é tão simples, 

visto que independe ao arquiteto, em alguns casos, convencer o cliente da importância de se 

trabalhar respeitando esse contexto. 

Isso acontece bastante nas situações em que o arquiteto projeta para o mercado 

imobiliário ou mesmo para a administração pública, por exemplo, ou mesmo quando ele está 

inserido na figura do Estado, sendo agente público ou mesmo gestor democraticamente eleito. 

Nesses e em outros casos, dentro da lógica contemporânea, imediatista e neoliberal
6
, ao 

arquiteto é colocado o direcionamento geral do projeto, devendo este acatá-lo, sem muito 

poder de interferência ou de construção das estratégias e diretrizes norteadoras da proposta. 

De forma semelhante acontece com a população, na ausência de projetos e processos 

participativos que lhes permitam tomar decisões quanto aos projetos a se desenvolverem. 

Essa prática, como nos mostra Sandeville Júnior (2005, p. 56), é uma “Simplificação 

que torna mais fácil o mundo”, pois vivemos em uma “sociedade utilitarista e imediata” e que 

torna “menos complexa a projetação, essa antevisão do que vai ser”. Sobre isso o mesmo 

autor completa (2005, p. 56): 

Este último termo de grande interesse ao arquiteto, que, associando projeção ao 

sentido de desígnio, ato criativo e volitivo, tornaria o projeto mais simples e 

livre de questionamentos e indagações. Porém, essa convergência acaba por 

revelar suas limitações e demanda que se reinsira o projeto em um contexto 

social complexo, no qual não é a única projeção possível e necessária. 

 Como pode ser visto, essa simplificação da paisagem é um problema, pois, se deixou 

de lado a complexidade do contexto social durante o processo de projeto. Esse tipo de prática, 

deixa claro alguns conflitos existentes na profissão e na formação do arquiteto, que envolve o 

campo da moral e da ética referente à prática profissional e as influências ideológicas de 

movimentos recentes na história da arquitetura mundial.  

                                                           
6
 Segundo Duméil e Lévy (2007, p. 1) “O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, que se impôs a partir do começo 

dos anos 1980” e que se destaca por possuir “[...] uma dinâmica mais favorável da mudança tecnológica e da rentabilidade 

[...]” e, também, pela “[...] criação de rendas a favor das classes mais abastadas [...]”.   



Como comentado no tópico anterior, o costume de simplificação da prática projetual 

do arquiteto relacionado à paisagem têm feito com que ele tenha deixado de lado a 

complexidade do contexto social em prol da necessidade individualista do poder privado. A 

propósito, esse costume de simplificação, surgida com a sociedade racional e tecnicista do 

Iluminismo, ganha novos contornos e força no século XXI, no “[...] contexto de monopólio do 

poder econômico [...]” como afirma Montaner et al (2014, p. 38). 

Nesse mesmo contexto, Montaner et al (2014, p. 38) fala que a “[...] função do 

arquiteto tornou mais ambígua e ambivalente”. Ele explica que o arquiteto “[...] tendeu a se 

transformar em um servente dos interesses do poder privado e da ideologia do poder público”, 

e que este perdeu a sua liberdade crítica, pois “[...] no contexto da sociedade neoliberal, 

arrisca-se a ficar sem fonte de trabalho”. 

Nesse sentido, destaca-se a existência dessa ambivalência, pois é justamente dela que 

será debatida a ética em relação à função do arquiteto, da política e do projeto participativo no 

contexto da sociedade atual.   Essa ambivalência da função do arquiteto tem origem da 

polarização de dois extremos, como aponta Montaner et al (2014, p. 38):  

[...] por um lado, os arquitetos que querem ser fiéis ao status quo, a seus clientes 

e amos, e, por outro, aqueles que tentam melhorar a vida das pessoas. Se um 

arquiteto quiser ser reconhecido e aparecer na mídia a todo custo, ele se verá 

condenado a ser fiel aos poderosos e a adotar com impostura as mensagens que 

os meios e os grupos de pressão tendem a promover. Se quiser ser leal a sua 

função social, será forçado a superar suas coordenadas profissionais, industriais 

e comerciais para poder fazer um trabalho autenticamente culto e crítico, 

multidisciplinar e coletivo que participe de projetos sociais e de cooperação. 

A profissão da arquitetura e do urbanismo encontra-se em uma “encruzilhada” 

colocada por uma sociedade em que todos precisam trabalhar e dependem disso para 

sobreviver, inclusive ele. No entanto, o problema, como pode ser percebido, não é fruto 

apenas dessa relação no mercado de trabalho, proncipalmente quanto aos projetos de âmbito 

coletivo, mas, também, da perda da postura crítica do arquiteto, principalmente frente aos 

possíveis projetos que venham a deixar de lado o interesse da coletividade em prol do 

individual. O arquiteto, como ser ético e político, deve primar por cumprir os interesses 

sociais acima dos privados. Como nos coloca Montaner et al (2014, p. 38): 

[...] é de vital importância desmascarar aqueles que, dedicados a seu papel de 

servidores do poder e dos interesses imobiliários, recorrem a impostura, à 

hipocrisia e aos falsos argumentos para se justificar, utilizando legitimações 



falsas e alheias à realidade das obras, como a sustentabilidade, a sociabilidade e 

a vanguarda. Deveriam reconhecer abertamente que sua obra se insere em uma 

lógica de controle e domínio, de exploração e especulação, que são arquitetos 

dos poderosos. 

Esses que se propõem a realizar o discurso dos poderosos, se dispõem a argumentar 

apenas no intuito de justificarem os empreendimentos milionários deles. Essa prática é 

chamada por Montaner et al (2014, p. 236) de “discurso duplo e [...] moral dupla”. Isso põe 

em cheque o sentido ético do dever do arquiteto na sociedade. Aliás, como afirma Montaner 

et al (2014, p. 236), entre os profissionais desse discurso:  

[...] encontram-se aqueles que agem sob os auspícios de entidades financeiras e 

organizações religiosas de caráter marcadamente reacionário, promovendo 

eventos culturais, revistas e congressos a partir dos quais se pretende construir 

alternativas e mostrar arquiteturas comprometidas com o planeta e com a 

sociedade. 

 Esses arquitetos, como fala Montaner et al (2014, p. 242):  

[...] oferecem seus argumentos e conhecimentos arquitetônicos para legitimar 

operações especulativas. Para eles, não há outro objetivo senão a rentabilidade e 

o negócio, o prestígio e o poder, por mais que se escudem em argumentos 

falsamente teóricos, estéticos, urbanos e ecológicos. 

No entanto, ao contrário desses, também existem arquitetos que trabalham com visão 

crítica e política, de modo a tentar cumprir sua função social. No campo da política, por 

exemplo, Montaner et al (2014, p. 54) fala da experiência de Josep Puig i Cadafalch, o qual 

foi presidente da Mancomunitat de Catalunya. Sobre este arquiteto, Montaner et al (2014, p. 

54) comenta que ele “[...] liderou o projeto cívico da Lliga Regionalista Catalana com a 

pretensão de fazer insfraestruturas e obras públicas que reforçassem e reequilibrassem a 

Catalunha”. O mesmo, como afirma Montaner et al (2014, p. 54) se posicionou “[...] como 

político [...] da elite dirigente” e pretendeu “[...] conduzir as massas populares”. 

Além dele, o autor também pontua a participação política de Oriol Bohigas, também 

na Catalunha; “Adolf Loos, em Viena; Ernst May, em Frankfurt; Fritz Schumacher, em 

Hamburgo; Otto Haesler, em Celle; Max Berg, em Breslau; Bruto Taut, em Magdeburgo; e 

Martin Wagner, em Belim [grifos nossos]”. (Montaner, 2014, p. 55).  

Entretanto, nem todos tinham essa intenção do bem comum muito bem compreendida, 

como afirmam alguns críticos ao falar do caso de Robert Moses (1888-1981), contratado para 



reformar a cidade de Nova York entre 1934 e 1969. “Seus métodos eram muito controversos e 

suas iniciativas foram duramente criticadas pelo pensamento urbano progressista, da parte de 

autores como Lewis Mumford, Jane Jacobs e Charles Adams [grifos nossos]¨, como nos 

conta Montaner et al (2014, p. 61). 

Diferente dos outros que tiveram experiências positivas relacionando política e 

arquitetura, Robert Moses, como afirma Montaner et al (2014, p. 61): 

[...] foi o símbolo da degradação do paradigma de cidade moderna baseada, 

sobretudo, no acesso do automóvel, nas torres de moradia para pobres não-

brancos, na moradia unifamiliar suburbana para a classe média branca e no 

planejamento top-down (“de cima para baixo”). 

Por outro lado, outras alternativas mostradas por Montaner que ilustram as 

possibilidades da atuação do arquiteto agindo de forma ética juntamente com a política, são as 

do arquiteto Jaime Lerner (1937), no Brasil, como conta Montaner et al (2014, p. 64) ao 

falar um pouco sobre a experiência desse arquiteto: 

Formado arquiteto e urbanista na Escola de Arquitetura da Universidade 

Federal do Paraná, em 1964, participou no desenvolvimento do Plano Diretor de 

Curitiba (1966-1969), dirigido por Jorge Wilhelm, e foi três vezes prefeito de 

Curitiba (1971-1975, 1978-1983 e 1989-1992). Além disso, foi um dos 

fundadores do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba), a partir do qual definiu as linhas principais do desenvolvimento da 

cidade: ênfase no transporte público, geração de um crescimento urbano 

controlado, grandes reservas de espaços verdes e reabilitação do centro 

histórico. Também foi governador do estado do Paraná [...] quando tentou 

transferir o modelo de insfraestrutura e sustentabilidade de Curitiba para a 

escala territorial [...] 

Além dele, também vale ressaltar a importância da voz crítica e política do papel 

feminino na arquitetura. Nesse sentido, Montaner et al (2014, p. 65) fala das funções 

realizadas pela arquiteta Raquel Rolnik e por Ana Falú. Sobre Rolnik, Montaner et al (2014, 

p. 65) destaca: 

[...] especialista em planejamento urbano e muito crítica em relação ao impacto 

do neoliberalismo na produção da cidade - é titular do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Brasil) e, em 2008, foi 

escolhida como redatora da ONU para o direito à moradia digna [...] 



Já Ana Falú “[...] se destaca por seu compromisso com os direitos das mulheres e foi 

diretora da Unifem para a América Latina até 2009, quando voltou a ocupar seu cargo de 

professora na universidade Nacional de Córdoba” (MONTANER et al, 2014, p. 65). Sobre 

essa experiência de ação política através da arquitetura, Montaner et al (2014, p. 65) afirma: 

[...] sempre existiu, apesar de haver profissionais que negam essa relação e que 

fazem política por omissão. Se a política é a organização social de um grupo 

que se desenvolve em um espaço, o lugar no qual esse espaço é criado será 

integrador, inclusivo ou excludente, estará orientado de acordo com a aspiração 

à redistribuição da qualidade de vida ou com a perpetuação da exclusão e do 

domínio dos poderes. É por isso que a arquitetura é sempre política. 

Pelo que foi analisado até o momento, pode-se dizer que o arquiteto, no âmbito das 

suas atividades técnicas, segue dois caminhos: o primeiro seria o equivalente aos exemplos 

mostrados nos trechos acima - a exemplo da Raquel Rolnik e do Jaime Lerner - nos quais o 

arquiteto pode seguir o caminho ético e cumprir, da melhor forma possível, a sua função 

social; já o segundo, seria aquele, como mostra Montaner et al (2014, p. 229), atrelado à: 

[...] iniciativa dos técnicos e dos profissionais na tomada de decisões urbanas 

que, ao se protegerem com falsos neutralismos e tecnicismos, acabam 

favorecendo os interesses privados e corporativos em vez da sociedade em seu 

conjunto e no lugar daqueles que são mais vulneráveis e carentes [...] Com 

escassa ética profissional, as soluções predominantes são o individualismo 

empresarial e o servilismo vil, com uma prática profissional que, por temer cair 

na marginalidade, responde sem questionar às exigências do cliente, sem levar 

em consideração os efeitos reais sobre a população. 

Sabendo disso, é necessário reavaliar os modelos de gestão pública, os quais se dizem 

democráticos e as práticas neoliberais dos mercados financeiros, que ultrapassam os limites 

da ética e da moral, unicamente pela necessidade de se alcançar o lucro. 

Uma saída se encontra na aplicação do projeto participativo. Como observa 

Montaner et al (2014, p. 229): 

[...] o modelo de decisões impostas pela administração está esgotado e é vital 

dar espaço e voz a participação em todos os sentidos e a todos os estratos 

sociais; em vez de se aplicar as decisões impostas pelas administrações à 

sociedade civil, que se criem as condições para o contrário, isto é, para que os 

cidadãos a influam nas administrações, independentemente de eleições a cada 

quatro anos. 



Sobre isso, Montaner et al (2014, p. 230) completa: 

A alternativa se encontra em mecanismos de democracia direta e participativa 

[...]. Embora a participação seja uma velha ideia, a sua efetivação ativa e real 

em todas as fases dos processos - diagnóstico das necessidades, projeto, 

realização e seguimento - significa mudar radicalmente o funcionamento dessas 

sociedades. 

Como pode ser notado, é importante que o projeto participativo esteja presente nos 

processos de decisões públicas e que o arquiteto esteja envolvido nesses processos, pois ele 

tem uma função social a cumprir. Nesse sentido, Montaner et al (2014, p. 233) fala um pouco 

sobre a importância da arquitetura e do urbanismo no espaço público: 

Além da capacidade de projetar, a arquitetura e o urbanismo têm o papel 

específico de contribuir para a formação de um espaço comunicativo e 

compartilhável de cultura e crítica, de entornos que favoreçam a inter-relação e 

a capacitação, que possibilitem a comunicação e as relações intersubjetivas. 

Tudo isso é imprescindível para aproximar a sociedade das instituições 

democráticas, e a arquitetura, que imagina, projeta e constróis espaços, tem 

muitas possibilidades e responsabilidades. 

Além do que aponta Montaner, Harvey (2015, p. 312) fala que, enquanto arquitetos, 

não podemos “[...] avançar muito nisso sozinho”, referindo-se aos meios participativos. 

Contudo, Harvey sugere que a postura do arquiteto contemporâneo deverá ser “posicionado 

como arquiteto rebelde, equipado de uma variedade de recursos e desejos, alguns derivados da 

tradição utópica [...]” em que se possa “[...] aspirar a ser um agente subversivo [...] com um pé 

plantado em algum campo alternativo”. (HARVEY, 2015, p. 312). Sobre esse posicionamento 

que o arquiteto deve buscar, Harvey (2015, p. 321) conclui: 

Não obstante, na qualidade de reais arquitetos de nosso futuro, não podemos 

nos lançar numa interminável problematização e em conversações que jamais 

chegam a termo. É preciso fazer firmes recomendações e tomar decisões a partir 

do conhecimento claro de todas as limitações e de todas as possibilidades de 

consequências não pretendidas (tanto boas como ruins). Precisamos avançar 

passo a passo rumo a compreensões mais compartilhadas. Isso se deve a dois 

motivos bem ponderáveis. Em primeiro lugar, como observa Zeldin (1994, p. 

16), entre outros, sabemos muito sobre o que separa as pessoas, mas nosso saber 

sobre o que temos em comum nem de longe se aproxima daquele.  

Sobre o papel que o arquiteto deverá desempenhar, Harvey (2015, p. 321) conclui: 



O arquiteto rebelde tem um papel a desempenhar tanto na definição dos pontos 

em comum como no registro das diferenças. Mas a segunda razão de peso é: 

sem tradução, tornam-se impossíveis formas coletivas de ação. Desaparece todo 

o potencial para uma política alternativa. A fluida capacidade dos capitalistas e 

de seus agentes no sentido de traduzir entre si empregando as linguagens 

básicas do dinheiro, da mercadoria e da propriedade [...] é uma de suas mais 

avantajadas forças de classe. Todo movimento oposicionista rebelde tem de 

fazer o mesmo com a mesma, se não com maior, eficácia. Por mais que nos 

esforcemos, é impossível fazer política sem dispor de uma prática adequada de 

tradução. 

Em poucas palavras, o que Montaner e Harvey buscam mostrar é que o arquiteto não 

deve perder o seu papel como indivíduo político, crítico e que faz parte da construção do 

pensamento social. O profissional arquiteto deve buscar meios de se fazer cumprir a sua 

função social de forma ética, eficaz e clara, pois esse conjunto de virtudes servirá como um 

gatilho para que ele consiga agir de forma alternativa na sociedade atual e, com isso, construir 

juntamente com as instituições públicas e a sociedade civil formas coletivas de ação no 

espaço público. 

Considerações finais 

Diante do exposto até aqui, pode-se dizer que a paisagem é algo em elaboração, já que 

ela é uma constante construção, resultado das relações das diversas dimensões presentes na 

sociedade. Por isso mesmo, pode-se dizer que ela é consequência do movimento natural, 

cultural e social das pessoas que a vivenciam. Ela não é externa ao homem, pois, na verdade, 

ela faz parte do processo de significação e de identidade de uma sociedade. Por isso, é 

importante que ela não seja tratada como algo apenas a ser observado - como uma imagem - 

pois, para que ela seja compreendida em sua totalidade, é necessário que seja vivenciada e 

sentida por todos aqueles que participam da sua construção. 

Sabendo disso, ressaltamos que o arquiteto, como agente atuante dessa criação, tem 

um importante papel de mediador da atuação desses poderes - que estão ligados aos processos 

sociais - no espaço público, durante a concepção dessa paisagem. Assim, é necessário que 

este se aprofunde mais no conteúdo desse tema, pois é fundamental que a construção da 

paisagem seja fruto de um processo democrático e plural, ao invés de ser uma consequência 

de uma consciência tecnocrática e imediatista. 
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Instituto Estadual Tecnológico Do Rio De Janeiro  

André Toribio Dantas   

Introdução 

Uma pessoa das classes populares, em um depoimento dramático por ocasião do 

assassinato de um jovem, na cidade do Rio de Janeiro, foi lapidar ao dizer: “– O Brasil é um 

país perverso: cuida das crianças e velhos e deixa os jovens à sua própria sorte”. De fato, 

como mostra o gráfico abaixo, é acentuado o percentual de jovens entre 15 a 29 anos que 

morrem por causas externas de morbidade e de mortalidade.   

  

Gráfico 1 

  
  

Entre as vítimas é crescente o número de jovens pobres e de maioria negra que não 

estudam nem trabalham, incluídos no que vem sendo chamado de geração nem-nem. Dados 

da OCDE calculam que 4,1 milhões de jovens entre 15 e 24 anos vivem em constante situação 

de risco. A vulnerabilidade em que se encontram é o que tem favorecido a entrada dos 

sobreviventes na criminalidade.  Dos 56,6 milhões de jovens nesta faixa etária que estão aptos 

a frequentar o ensino regular ou técnico, apenas 3,5%, quase 2 milhões, estavam frequentando 

em 2016 a modalidade de ensino profissional. Nas regiões Sudeste, Sul e CentroOeste, 



contudo, vêm caindo as taxas de matrícula no ensino profissionalizante, como se pode 

observar nos gráficos abaixo:   

    

  

Gráfico 2  

  
Gráfico 3  

 

Esses jovens em vez de expostos à morte por causas externas, deveriam estar 

acumulando conhecimento no ensino formal, regular ou técnico.  

O fato de estarem excluídos do sistema de ensino são de diferentes ordens, mas, em 

depoimentos, os próprios jovens alegam que os cursos não são atraentes e não se traduzem em 



salários compensadores no mercado de trabalho; que são grandes os seus investimentos em 

estudo que precisariam fazer para, quando muito, conseguir salários que jamais ultrapassam a 

faixa de $ 2.200 reais. Muitos preferem ser cuidadores de familiares, amigos e conhecidos ou 

se dedicam a pequenas responsabilidades voluntárias nas igrejas e comunidades.  

Segundo dados de educação da PNAD Contínua, 2017:    

No grupo intermediário, das pessoas jovens de 18 a 24 anos, a maior parte (34,7%) 

estava ocupada e não estudava, porém, o maior crescimento, entre 2016 e 2017, se deu no 

grupo de pessoas não ocupadas nem estudando, 26,3% em 2016 para 28% em 2017. No grupo 

mais velho, das pessoas de 25 a 29 anos, 57,4% estava ocupada e não estudava, e 25,6% 

estava não ocupada e não estudava.    

O Gráfico 3 mostra que 33% dos jovens sem instrução ou fundamental incompleto não 

têm interesse de estudar por diversas razões, mas, em termos de ensino técnico, o fato é que é 

pequena ou nenhuma a atração que os cursos exercem sobre eles; geralmente encaminham 

para as profissões mal remuneradas e sem status social.   

Na rede de escolas da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vivenciamos 

imensas contradições permanentemente, com a permanência de cursos que pouco atendem às 

demandas desses jovens, e diversos cursos, principalmente os direcionados a indústria naval, 

que foram abandonados, embora muito atrativos para grande parte de nossa juventude pobre e 

trabalhadora.  

Observamos o estímulo de Política de Governos voltadas para beneficiar grandes 

grupos privados, oferecendo educação técnica onde o próprio Estado cria uma rede de escolas 

mais alinhadas às demandas juvenis integrantes do projeto Núcleo  

Avançado em Educação – NAVE: Colégio Estadual José Leite Lopes/NAVE Oi 

Futuro, Núcleo Avançado de Educação em Tecnologia de Alimentos e Gestão de 

Cooperativismo (Nata), CE Erich Walter Heine etc.  

Diante das baixas procuras que os cursos da rede FAETEC desde 2015 apresentam, o 

desmonte acelerado do sistema da rede FAETEC adequado as politicagens governamentais do 

Estado do Rio de Janeiro(inúmeras gratificações especiais sem critérios técnicos que a 

justifiquem), gestões institucionais da rede FAETEC totalmente subordinadas aos governos 

estaduais, ausência de estímulos para qualificações de seu quadro de servidores, crescentes 

evasões discentes e docentes, professores excedentes , grande diminuição de recursos e 

eficácia institucional, abandono de toda estrutura física e dos laboratórios da Rede FAETEC e 

diversos problemas conjunturais que apontam para uma falta de sustentabilidade sistêmica na 



rede ,  apresentamos abaixo princípios norteadores que nos ajudam a repensar o Desenho 

Institucional que atualmente é implementado na rede FAETEC.   

1. Articular as escolas da rede FAETEC em Núcleos Regionais de acordo com as 

suas vocações econômicas, sociais e culturais voltados para o desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação;  

2. Transformar os Centros de Educação Tecnológica e profissionalizante 

(CETEPs) em Centro de Pesquisa e Disseminação de Novos Conhecimentos, nos mesmos 

moldes dos Núcleos Avançados em Educação já existentes, com ênfase nos Cursos Técnicos 

em Tecnologias Digitais;   

3. Transformar as Escolas de Artes Técnicas em Centros de Qualificação de Artes 

Cênicas (teatro, carnaval e cinema), Design Gráfico (comunicação visual- sistemas visuais, 

logotipos, assinaturas visuais, identidades corporativas, sinalização, embalagem, projetos 

editoriais), Moda, Produção Cultural, Propaganda e Marketing Visuais, Audiovisuais 

(fotografia, vídeo, tv, animação, internet);   

4. Preservar os Centros de Referência em Formação de Profissionais da Educação 

(ISERJ E ISEPAM) especializados no oferecimento de profissionais atuantes na Educação 

Infantil e apoio e atualização pedagógica e de gestão às Escolas de Educação Básica 

(Secretários, Agente de Pessoal, Coordenadores, Agentes de Sala de Leitura, Orientadores 

Educacionais);    

5. Implementar a Autonomia Administrativa e Financeira (por meio de verbas 

recebidas mensalmente (duodécimos) com um novo desenho institucional da rede de escolas da 

FAETEC;  

6. Atrair a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o maior desenvolvimento da 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro;    

7. Ampliar o Plano de Cargos e Salários existente com os aditamentos da 

Dedicação Exclusiva e uma ascensão pautada pela qualificação de produção acadêmica voltada 

para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação;  

8. Implementar a Democratização da Gestão;   

9. Descentralizar administrativamente a Rede FAETEC para incremento dos 

Núcleos Regionais;  

  

Um novo desenho institucional para a rede FAETEC?   

É importante referir aqui, que a educação profissional e tecnológica orienta os processos 

de formação do indivíduo fundamentando-se nas premissas da integração e da articulação entre 



ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, aliados ao fluente desenvolvimento 

da capacidade de investigação científica. De outra forma, é inegável a função social exercida 

pela educação profissional de ciências, tecnologia e inovação, como política pública, que deve 

contribuir para o progresso socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.   

Desta maneira, uma estrutura aparelhada para a educação técnica precisa adquirir maior 

flexibilidade e atratividade, uma vez que estão inseridas em cenário local e regional, evitando, 

inclusive, o êxodo de jovens para médios e grandes centros. Articular a formação para o 

trabalho com o arranjo produtivo local e regional, tanto atende a vocação das regiões, quanto 

gera maior inserção de mãode-obra qualificada e incremento de novos saberes.   

As políticas voltadas para a educação profissional devem, por estas e outras razões, 

dialogar com as políticas sociais e econômicas, com destaque para aquelas com enfoques locais 

e regionais.   

Um novo desenho institucional para a rede FAETEC, onde a estrutura multicampi 

existente esteja vinculada com as regiões do Estado do Rio de Janeiro, apresentam respostas 

efetivas aos anseios destas comunidades regionais.   

Reafirmar a vocação regional através de um novo desenho institucional formatado em 

um Instituto Estadual Tecnológico para o Estado do Rio de Janeiro, dotando-o de um grau de 

autonomia amplo, viabiliza concomitantemente a autonomia de projetos político-pedagógicos 

que respeitem as particularidades regionais.   

O papel de direção a ser exercido por uma reitoria neste novo desenho institucional, com 

a salutar autonomia garantida a cada campi, amplia as diversidades nos projetos político-

pedagógicos e nos planos de desenvolvimentos institucionais (PDI).   

Assim, a efetivação de um Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro, 

estruturado com uma Reitoria e vários Campi, com gestão interdependente entre ambos, 

estabelece a gestão democrática via uma Reitoria cuja a função estratégica é a definição de 

políticas, supervisão e controle.   

Importante realçar que a autonomia administrativa e pedagógica de cada campus não 

ultrapassará a responsabilidade de gestão da Reitoria na estrutura organizacional neste novo 

desenho institucional, formatado através de um Instituto Estadual Tecnológico.  

A dinâmica deste novo desenho institucional enfatiza o ensino básico integral 

tecnológico e com um remodelamento dos CAPs. O direcionamento para o ensino superior 

busca a sinergia e não interseções com as atuações da UERJ, UENF, UEZO, UFRJ, UFRRJ, 

UFF, UNIRIO, IFF, IFRJ, Pedro II e CEFET.   



No novo desenho institucional, o direcionamento acadêmico busca contemplar uma 

Política de Pesquisa e Extensão com estratégia voltada para os Núcleos Regionais e seus 

Parques Tecnológicos.  

O Instituto Estadual Tecnológico substituindo a atual estrutura de política acadêmica e 

pedagógica da rede FAETEC, se propõem a construir uma alternativa de educação técnica de 

formação de um novo trabalhador, em contraposição a formação oferecida pelo Sistema S da 

FIESP.  

Por um novo trabalhador entendemos aquele que é crítico, criativo e preparado para o 

trabalho associado. O trabalhador associado se contrapõe ao assalariado, porquanto adquirir o 

status de desenvolvedor do seu local de trabalho para o desenvolvimento social, e não apenas 

para a acumulação individual.   

A proposta é que neste novo desenho institucional proposto para a Rede FAETEC, nos 

alinhemos a uma estratégia de Política Pública Educacional no ensino tecnológico   para o 

Estado do Rio de Janeiro que seja voltada para os jovens de periferias, favelas e zonas rurais 

com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH).  

  

O que é um instituto estadual tecnológico  

Atualmente o estado do Rio de janeiro desenvolve uma política de Educação 

Profissional e Tecnológica pública e gratuita através da Rede FAETEC.  

Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, a Rede 

FAETEC foi implementada em 10 de junho de 1997, criada pela Lei nº 2.735/97 e alterada pela 

Lei nº 3.808/02, uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de Direito 

Público, de duração indeterminada.  

Na Rede FAETEC são desenvolvidos os Ensinos Técnicos de Nível Médio buscando a 

qualificação profissional, com formação inicial e continuada, e também a Educação Superior.  

As unidades da Rede FAETEC estão distribuídas em Escolas Técnicas Estaduais 

(ETEs), Centros de Educação Tecnológica e Profissionalizante (CETEPs), Centros Vocacionais 

Tecnológicos (CVTs), Escolas de Artes Técnicas (EATs), Faculdades de Educação 

Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJs) e Centros de Referência em Formação 

de Profissionais da Educação (ISERJ e ISEPAM).  

 O ensino na Rede FAETEC se orienta nos seguintes eixos tecnológicos: Ambiente e 

Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e 

Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção 



Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; Turismo, Hospitalidade 

e Lazer.  

Em 2007, a FAETEC criou a Divisão de Diversidade e Inclusão Educacional, e o 

atendimento em Educação Especial. Nas artes cênicas, a FAETEC administra a Escola Técnica 

Estadual de Teatro Martins Pena.  

A proposta que apresentamos tem o intuito de reorientar os focos desenvolvidos 

atualmente na Rede FAETEC, reformando o atual desenho institucional, criando o Instituto 

Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro como a busca de soluções técnicas e geração 

de novas tecnologias para o Estado do Rio de Janeiro. O Instituto Estadual Tecnológico do 

Estado do Rio de Janeiro se propõe a responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes 

por formação profissional com alto valor de uso e troca, por difusão de conhecimentos 

científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.   

O Instituto Estadual Tecnológico pode atuar em todos os níveis e modalidades da 

educação profissional, com estreito compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão 

pesquisador e trabalhador, devendo articular, em experiência institucional inovadora, todos os 

princípios fundamentais do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE): visão sistêmica da 

educação; enlace da educação com o ordenamento e o desenvolvimento territorial no Estado do 

Rio de Janeiro; aprofundamento do regime de cooperação entre os municípios que compõe o 

Estado do Rio de Janeiro.   

Esse novo arranjo educacional abre novas e perspectivas para o ensino médiotécnico, 

por meio de uma combinação do ensino de ciências, humanidades, educação profissional e 

tecnológica com ênfase nas inovações.  

Nas construções de seus projetos pedagógicos, visando o cumprimento da missão que 

se pretende construir, o Instituto Estadual Tecnológico deverá adotar como diretrizes:   

  

• A necessidade de atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, compreendendo as 

especificidades destas dimensões e as interrelações que caracterizam sua indissociabilidade;   

• A compreensão da pesquisa ancorada nos princípios científico – que se consolida 

na construção da ciência e desenvolvimento da tecnologia – e no educativo – que diz respeito 

à atitude de questionamento diante da realidade –, entendendo-a como essencial para a 

construção da autonomia intelectual e, portanto, potencializadora de uma educação que 

possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir 

de uma prática interativa com a realidade;   



• A concepção das atividades de extensão como forma de diálogo permanente e 

mais amplo com a sociedade;   

• A compreensão de que o conhecimento deve ser tratado em sua completude, nas 

diferentes dimensões da vida humana, integrando ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos 

específicos – inclusive nas propostas pedagógicas dos cursos de graduação (licenciaturas, 

engenharias e superiores de tecnologia) e pós-graduação – na perspectiva de ultrapassar o rígido 

limite traçado pelas disciplinas convencionais;   

• O reconhecimento da precedência da formação humana e cidadã, sem a qual a 

qualificação para o exercício profissional não promove transformações significativas para o 

trabalhador e para o desenvolvimento social;   

• A necessidade de assegurar aos sujeitos as condições de interpretar a sociedade 

e exercer sua cidadania, na perspectiva da justiça social, na equidade e na solidariedade;  

• A organização de itinerários formativos que permitam o diálogo entre os 

diferentes cursos da educação profissional e tecnológica (formação inicial e continuada, técnica 

de nível médio e de graduação e pós-graduação tecnológica), ampliando as possibilidades de 

formação vertical (elevação de escolaridade) e horizontalmente (formação continuada);  

• A sintonia dos currículos com as demandas sociais, econômicas e culturais do 

Estado do Rio de Janeiro, permeando-os das questões de diversidade cultural e de preservação 

ambiental, pautada na ética da responsabilidade e do cuidado;   

• O reconhecimento do trabalho como experiência humana, organizadora do 

processo educativo;   

  

Os conhecimentos produzidos pelas pesquisas devem estar colocados a favor do 

desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Por essa via, todos os cursos devem possibilitar 

que segmentos e setores tenham acesso ao conhecimento científico e tecnológico a fim de criar 

condições favoráveis à inserção e permanência no trabalho, de geração de trabalho e renda e 

exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que aprende o conhecimento construído pela 

sociedade enriquecendo os currículos de ensino e áreas de pesquisa. Enfim, em relação à 

estrutura organizacional e de gestão é preciso manter sempre em mente que a consolidação da 

identidade institucional requer uma gestão unificada decorrente de uma ação educativa 

verticalizada, da vinculação da pesquisa e das atividades de extensão a todos os níveis de 

ensino. Outra questão a ser considerada é o fato de que a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão implica o nivelamento hierárquico dessas dimensões.  



 A gestão da rede geral do Instituto Estadual Tecnológico formam um caráter sistêmico 

que exige o reconhecimento da autonomia de cada unidade, bem como a necessidade de 

trabalho permanente em prol do equilíbrio estrutural entre os campi do Instituto Estadual 

Tecnológico.   

Isso implica um novo modelo de gestão baseado, em essência, no respeito, no diálogo e 

na construção de consensos possíveis tendo sempre como horizonte o bem das comunidades do 

Estado do Rio de Janeiro.  

  

Democratização da gestão e planejamento estratégico 

A Gestão democrática no Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro 

será composta por órgãos superiores: o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior.   

As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelo 

Reitor do Instituto Estadual Tecnológico.   

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-

Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Estadual 

Tecnológico.  

O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por 

representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnicoadministrativos, dos 

egressos da instituição, da sociedade civil e do Colégio de Dirigentes do Instituto Estadual 

Tecnológico, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a 

comunidade acadêmica.   

O estatuto do Instituto Estadual Tecnológico disporá sobre a estruturação, as 

competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior.   

Enquanto o Colégio de Dirigentes, integrado pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelos 

Diretores Gerais dos campi é uma instância administrativa-executiva, responsável pela ação 

coordenada de toda a estrutura diretiva do mesmo, o Conselho Superior é a instância maior de 

deliberação. O Conselho Superior, por sua composição representa a comunidade interna e a 

sociedade. Sua legitimidade advém da forma democrática com que seus integrantes venham a 

ser indicados, especialmente, na representação da sociedade civil, garantindo a pluralidade do 

controle social. Em se tratando do Conselho Superior de uma instituição de ensino, pesquisa e 

extensão com atuação do nível básico à pós-graduação é indispensável a qualificação de seus 

componentes. Nestes casos, não basta ser representativo de determinado segmento. É 



fundamental ter condições para contribuir na definição de políticas estratégicas para a 

instituição.   

O Instituto Estadual Tecnológico terá como órgão executivo a reitoria, composta por 1 

(um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores.   

Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira 

docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicoadministrativos do Plano 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam um mínimo 

tempo de efetivo exercício no Instituto Estadual Tecnológico (atual Rede FAETEC).  

A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico 

distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Estadual Tecnológico.  

Os Reitores juntamente com cinco Pró-Reitores respondem executivamente pelo 

Instituto Estadual Tecnológico. As Pró-Reitorias serão indispensáveis pela própria natureza 

institucional: Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação e Pró-Reitoria 

de Gestão e Planejamento ou equivalentes, mesmo que com outras denominações.   

Os técnico-administrativos em educação poderão ser nomeados Pró-Reitores desde 

que ocupantes de cargo efetivo de nível superior.  

Os Reitores serão nomeados pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, para 

mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à 

comunidade escolar do Instituto Estadual Tecnológico, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) 

para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores 

técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.   

Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal 

Ativo Permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Estadual Tecnológico do 

Estado do Rio de Janeiro, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício 

no Instituto Estadual Tecnológico (atual Rede FAETEC) e que possuam o título de doutor.  

Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor no Instituto Estadual Tecnológico, nos 

termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção.   

Os campi serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato de 

4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade do 

respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo 

docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 

(um terço) para a manifestação do corpo discente.   

Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral dos campi os servidores ocupantes de 

cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-



administrativos, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Instituto 

Estadual Tecnológico (atual Rede FAETEC) e que possuam o título de doutor.  

O Planejamento Estratégico no Instituto Estadual Tecnológico se fundamenta na 

efetivação da autonomia, com soberania, independência total em relação ao Estado e Governo. 

O conceito de autonomia no Instituto Estadual Tecnológico articula meios e fins. Como 

sua missão é socialmente referenciada, a autonomia dos fins deve ser relativa, com participação 

e controle social na definição de metas e finalidades. Porém, para cumprir de modo competente 

seu mandato histórico, o Instituto Estadual Tecnológico precisa gerir processos institucionais 

com autonomia plena dos meios.  

No Instituto Estadual Tecnológico a questão da autonomia surge explicitamente em 

relação a sua natureza jurídica de autarquia e à prerrogativa de criação e extinção de cursos e 

emissão de diplomas. Porém, pode também ser inferida de sua equiparação com as 

universidades Federais e Estaduais naquilo que diz respeito à incidência das disposições que 

regem a regulação, a avaliação e a supervisão das instituições e dos cursos da educação superior. 

Aponta igualmente para a possibilidade de autoestruturação, necessária ao exercício da 

autonomia, o fato da proposta orçamentária anual ser identificada para cada campi e a reitoria, 

exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Assim, será 

admitido a possibilidade de novas escolas técnicas vinculadas ao Instituto Estadual 

Tecnológico, uma vez que esta decisão situa-se no âmbito da autonomia do Instituto Estadual 

Tecnológico.    

As principais finalidades estratégicas do Instituto Estadual Tecnológico são: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

estadual;   

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais;   

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão;   

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 



potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro;   

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, 

e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, 

voltado à investigação empírica;   

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica 

aos docentes das redes públicas de ensino tecnológico;   

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;   

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;   

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.   

X- Incluir a Dedicação Exclusiva inicialmente para 30% do corpo docente e 

funcionários;  

XI- Desenvolver um Núcleo Estratégico de Pesquisas no Instituto Estadual 

Tecnológico, financiado pela FAPERJ, focado em pesquisas nas seguintes áreas: Amazônia 

Verde Fluminense (litoral rico em petróleo, nióbio e diamantes), Energia limpa, Educação 

Pública, Segurança, Turismo e Hotelaria, Informática, Cinema e TV, Fármacos e Polímeros e 

outras conforme a vocação do Estado do Rio de Janeiro;  

XII- Desenvolver no Instituto Estadual Tecnológico programas para a elevação da 

qualidade da educação tecnológica fluminense, com referência social, pressupondo a 

qualificação de nossos docentes e do pessoal pedagógico de apoio, por meio de programas de 

nível superior stricto sensu em parceria com as universidades estaduais e federais e Institutos 

Federais  (Dinter e Minter), além das qualificações por processos internos , de forma que este 

universo de servidores tenha formação em nível de Mestrado, pelo menos;  

XIII- Transformação das 131 unidades da atual rede de escolas FAETEC ( Instituto 

Estadual tecnológico) em unidades similares ao programa que oferecem conhecimento com 

acesso ao universo digital em ambientes colaborativos e criativos com o oferecimento de cursos 

nas áreas de petróleo e gás, engenharias , indústria naval , informática, economia criativa, 

tecnologias da informação, robótica e programação, trabalho e empreendedorismo com vistas 

imediatas à criação de renda. Agrupar as escolas da rede FAETEC por regiões conforme as suas 

vocações;  

  



XIV- Criar programas de envolvimento das famílias na vida acadêmica dos discentes, 

com a finalidade de apurar a qualidade referenciada socialmente da educação tecnológica, 

atribuindo-lhe valor de uso e troca (atualmente nossos cursos não conseguem atrair nossos 

jovens enquanto valor de mobilidade social);  

XV- Aparelhar as 131 unidades da rede de escolas FAETEC (Instituto Estadual 

Tecnológico) com WiFi aberto a todos para aproveitamento dos conhecimentos 

disponibilizados pela WEB;  

  

Conselho superior e colégio de dirigentes 

O Conselho Superior no Instituto Estadual Tecnológico possui um caráter consultivo e 

deliberativo tendo a seguinte composição:   

I - o Reitor, como presidente;   

II - representação do corpo docente em quantidade igual a 1/3 (um terço) do 

número de Campi em funcionamento, sendo o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5  

(cinco) representantes, após processo de consulta a seus pares;   

III - representação do corpo discente em quantidade igual a 1/3 (um terço) do 

número de Campi em funcionamento, sendo o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5  

(cinco) representantes, após processo de consulta a seus pares;   

IV - representação do corpo técnico-administrativo em quantidade igual a 1/3 (um 

terço) do número de Campi em funcionamento, sendo o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5 

(cinco) representantes, após processo de consulta a seus pares;   

  

Compete ao Conselho Superior:  

I - aprovar as diretrizes gerais para a atuação finalística institucional;   

II - deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à 

comunidade acadêmica para escolha do Reitor;  

III - aprovar o plano de desenvolvimento institucional e os planos anuais de ação, 

assim como apreciar a proposta orçamentária anual;   

IV - aprovar o projeto político-pedagógico, ouvido o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão;   

V - autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;   

VI - apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, 

emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e a regularidade dos registros;  VII - 

autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos, após  



manifestação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;   

VIII - julgar recursos das decisões em matéria didático-pedagógica, científica, 

artístico-cultural e desportiva;  IX - aprovar o Regimento Geral;  

Já o Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de assessoramento ao 

processo decisório da Reitoria, com a seguinte composição:   

I - o Reitor, como presidente;   

II - os Pró-Reitores; e   

III - os Diretores-Gerais dos Campi.   

O Colégio de Dirigentes deverá se reunir uma vez por mês e, extraordinariamente, 

quando convocado por seu Presidente ou por dois terços de seus membros. Compete ao 

Colégio de Dirigentes opinar sobre a distribuição interna de recursos, propor alteração de 

funções e órgãos administrativos da estrutura organizacional do  

Instituto Estadual Tecnológico, apreciar normas e propor ações que visem ao 

aperfeiçoamento da ação educativa e da gestão institucional, opinar sobre o calendário de 

referência anual, manifestar-se sobre questões que lhe sejam encaminhadas pelo Reitor; e 

elaborar e aprovar o seu próprio regimento.  

  

Contexto docente: qualificação e excedente 

 

Estratégias de qualificação docente  

 

Acreditação das pesquisas dos docentes da FAETEC pelos programas strictos senso de 

mestrados e doutorados reconhecidos pela CAPES (MINTER E DINTER) 

A concretização e desenvolvimento de mestrados interinstitucionais (MINTER) e 

doutorados interinstitucionais (DINTER) seguem obrigatoriamente as diretrizes estabelecidas 

pela CAPES (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR), dispostas na Portaria nº 067, de 14 de setembro de 2005 e demais normativas a 

esta relacionadas.  

As Instituições Promotoras assumiriam as responsabilidades pelas promoções, 

coordenações acadêmicas e garantias dos padrões de qualidades acadêmicas dos cursos a serem 

ofertados e a FAETEC (Instituto Estadual Tecnológico), em sua condição de Instituição 

Receptora assume a responsabilidade pela garantia da infraestrutura de ensino e pesquisa e do 

apoio administrativo dos cursos. Os recursos financeiros pertinentes à viabilização e à execução 



dos mestrados interinstitucionais e doutorados interinstitucionais poderão ser direcionados 

tanto pela FAPERJ quanto pela própria CAPES.  

Todas as qualificações docentes aprovadas pelas direções dos Campi devem associar 

objetos de pesquisas que estejam integrados as redes locais, organizadas nos Núcleos 

Regionais.  

Os mestrados interinstitucionais e doutorados interinstitucionais possuem objetivos 

manifestos pela CAPES em sua norma orientadora a saber:  

  

a) Viabilizar a formação de mestres fora dos grandes centros de ensino e 

pesquisa, assegurado o padrão de qualidade requerido neste nível de curso;  

b) Explorar o potencial dos programas de Pós-graduação já consolidados para:  

- apoiar a capacitação de docentes para os diferentes níveis de ensino;  

- subsidiar a nucleação e o fortalecimento de grupos de ensino e pesquisa;  

- fortalecer e estabelecer as condições para a criação de novos cursos de 

Pósgraduação;  

- propiciar o aumento da competência de formação de recursos humanos de alto 

nível das instituições localizadas fora dos grandes centros de ensino e pesquisa;  

c) contribuir para a criação e fortalecimento, nas instituições atendidas, de linhas 

de pesquisa que respondam às necessidades locais e ampliem o comprometimento institucional 

com o desenvolvimento da região;  

d) contribuir para o surgimento, no âmbito das instituições receptoras associadas, 

de novas vocações para a pesquisa, mediante o incentivo à participação de bolsistas de iniciação 

científica no projeto; promover o estabelecimento de parcerias duradouras entre programas de 

pós-graduação ou grupos de ensino e pesquisa em estágios diferenciais de desenvolvimento 

tendo em vista a disseminação da competência nacional em ciência e tecnologia.  

Entre os aspectos de ordem mais geral, as qualificações docentes da FAETEC poderão, 

em curto prazo, permitir, além da ampliação de massa crítica institucional, o desenvolvimento 

e a diversificação de programas de pósgraduações já existentes.  

 Vários desdobramentos acadêmicos são estimulados, como a emergência de projetos 

que consolidem linhas de pesquisas, estreitando os vínculos entre os cursos de graduação e de 

pós-graduação; a criação de novas iniciativas no campo da pós-graduação, afora o 

estabelecimento de uma rede produtora de conhecimento envolvendo os grupos e pesquisas já 

existentes nas Instituições Promotoras e aqueles que serão criados na FAETEC( Instituição 



Receptora), como consequência imediata da implementação dos mestrados interinstitucionais 

e doutorados interinstitucionais.  

Conforme explicitam as diretrizes da CAPES para a realização de Projetos  

MINTER e DINTER , a utilização de competência de Programas de PósGraduações 

consolidados não exige a permanência do corpo discente na sede do programa das Instituições 

Promotoras, executando-se os períodos pertinentes à “estágios obrigatórios”, no entanto é 

imprescindível e obrigatório o contado in loco das Coordenações dos Programas Promotores 

na FAETEC( Instituição Receptora), para que sejam verificadas e analisadas as condições de 

ensino e pesquisa e estabelecida uma rede permanente de comunicação entre as instituições 

participantes dos Projetos MINTER e DINTER.   

Assim, a FAETEC também consegue recursos para ampliar o seu programa de Iniciação 

Científica Profissional de forma a viabilizar as efetivas participações de seus docentes na rede 

de qualificações acadêmicas de pesquisas MINTER E DINTER conforme orienta e exige a 

CAPES.  

Empresas Privadas localizadas nos Parques Tecnológicos dos onze (11) Núcleos 

Regionais da FAETEC (Instituto Estadual Tecnológico) podem ter interesse em participar das 

qualificações dos docentes da FAETEC como Instituições Associadas nos Projetos de 

mestrados interinstitucionais (MINTER) e doutorados interinstitucionais (DINTER) em que a 

FAETEC (Instituto Estadual Tecnológico) for a Instituição Receptora. Mas um desdobramento 

da parceria público/privado que o Instituto Estadual Tecnológico potencializa.  

 

Processo de qualificação interna através das participações dos servidores em cursos, 

treinamentos, grupos de estudo, intercâmbios ou estágios, seminários, congressos e 

modalidades de construções de dissertações e teses através das titulações lato e stricto 

sensu  

Objetivando dispor de recursos humanos bem preparados para encarar as novas 

demandas suscitadas pelo desenvolvimento tecnológico que a Rede FAETEC (Instituto 

Estadual Tecnológico) se propõem a oferecer à sociedade, apresentamos o modelo de 

qualificação interna do Instituto Estadual Tecnológico , através do fomento de participações 

em cursos (presenciais e a distância), treinamentos, grupos de estudo, intercâmbios ou 

estágios, seminários, congressos e outras modalidades de qualificações em pós-graduação lato 

e stricto sensu , com um modelo singular institucional autônomo.   

É fundamental estabelecer uma ruptura entre o profissional que tradicionalmente se 

rende a um comodismo burocrático (conjuntura que algumas vezes se faz presente no âmbito 



do setor público) e o profissional que se sente parte integrante e atuante na organização, que 

encontra soluções para as demandas que se apresentam no seu labor diário, enfrentando a 

complexidade dos problemas.   

O servidor técnico-administrativo tem uma importância estratégica na expansão e 

crescimento institucional.  A função de orientação acadêmica dos titulados com doutorados da 

equipe de gestores evoca as responsabilidades de coordenadores e gestores na garantia dos 

recortes das qualificações, intensificando a interlocução entre teoria e prática, a articulação 

entre conteúdos e o mundo local do trabalho, e, essencialmente, a dimensão formativa dos 

servidores que serão qualificados por esta dinâmica acadêmica.  

As atuações dos coordenadores e gestores das unidades de ensino são as principais 

referências para os desenvolvimentos das gestões pedagógicas dos projetos acadêmicos, e 

também para a interlocução entre a práxis, os conteúdos e os conhecimentos e descobertas das 

dinâmicas produtivas desenvolvidas institucionalmente. Os doutores da equipe de 

coordenação e gestão serão os orientadores acadêmicos e pedagógicos dos servidores que 

estarão se qualificando, o que abrange vários requisitos de cunho gerencial, pedagógicos-

acadêmicos e de política institucional.  

As funções dos coordenadores e gestores incluem algumas atribuições gerenciais, 

como a supervisão das instalações físicas e materiais, compreendendo salas de aula, acervo 

bibliográfico, auditórios, laboratórios e equipamentos, para utilização de uma sistemática que 

melhore a ocupação dos espaços e utilizações dos equipamentos e materiais de trabalho para 

as investigações que venham ser implementadas, incluindo o uso de sofisticadas tecnologias.  

Não obstante o reconhecimento da importância dessas atribuições, as funções 

acadêmicas destacam-se como o centro das atenções dos coordenadores e gestores das 

unidades de ensino. Sua realização plena depende diretamente do projeto acadêmico-

pedagógico, entendido como o instrumento definidor do papel social do servidor qualificado.    

O Instituto Estadual Tecnológico, portanto, amplia sua prioridade na qualificação do 

seu corpo produtivo institucionalizando vínculos estreitos nos processos de pesquisa e 

extensão. A participação dos servidores, em processo de qualificação, de fóruns acadêmicos, 

nacionais e internacionais, como seminários, congressos, conferências, ciclos de debates, 

oficinas e cursos, dentro e fora da instituição, são obrigatórias para a obtenção da certificação 

qualificadora.  

Para expressar a dimensão global do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Instituto 

Estadual Tecnológico, é necessário reconhecer as demandas sociais, econômicas e políticas 



dos movimentos sociais, além das demandas das comunidades atendidas com os serviços 

educacionais institucionais.   

As bibliotecas das unidades de ensino constituem-se em importantes centros de 

atualizações bibliográficas, e os orientadores doutores tem responsabilidades funcionais nas 

indicações que devam ser feitas para as aquisições de materiais do acervo.   

Os orientadores devem oficializar aos Coordenadores e Gestores das Unidades de 

Ensino (quando não estiverem ocupando esta função) a tarefa de providenciar a aprovação dos 

projetos pedagógicos junto aos Conselhos de Ensino e Pesquisa do Instituto Estadual 

Tecnológico, que detêm em primeira instância, responsabilidade acadêmica institucional pela 

qualificação dos servidores da Rede FAETEC (Instituto Estadual Tecnológico).  

Os orientadores devem estimular os servidores que venham a se submeter a 

qualificação interna institucional do Instituto Estadual Tecnológico a trazer para a 

investigação sobre o objeto escolhido, o campo prático do conhecimento teórico além da 

dimensão formativa. Essa é a forma de se garantir uma capacidade técnico-científica dos 

servidores quanto ao compromisso para com o Núcleo Regional que estejam contextualizados 

e em que atuam como profissionais, buscando soluções para os problemas técnicos, 

econômicos e sociais.   

A revolução no campo da tecnologia e do conhecimento deve ser considerada um 

valor, visto que se funde com as questões estruturais de cada Núcleo Regional no Estado do 

Rio de Janeiro, formando um sistema complexo, em que se entrelaçam as relações de 

produção, a ação social e a política educacional e de emprego.  

Desse modo, a qualificação interna no Instituto estadual Tecnológico deixa de ser 

limitada aos reclamos do “mercado” e passa a ser referenciada principalmente pela sua função 

social. Esse enfoque permite a compreensão da dinâmica que rege as práticas sociais nas quais 

os servidores do Instituto Estadual Tecnológico constroem suas identidades, inclusive como 

trabalhador.  

 Portanto, não se trata de estabelecer um hiato entre conhecimento para o trabalho e 

conhecimento crítico. O processo educacional, ainda que seja voltado para o contexto 

produtivo, pode esclarecer quais os fatores que determinarão o acesso (ou a exclusão) dos 

indivíduos a uma educação de qualidade e a melhores oportunidades no mundo laboral.   

Desta forma, a qualificação interna no Instituto Estadual Tecnológico, seja de cunho 

geral ou profissionalizante, terá o sentido emancipador de fazer o servidor sujeito de seu 

próprio entendimento sobre o mundo.  



Depreende-se, pois, que a qualificação interna institucional do Instituto Estadual 

Tecnológico estimula as perspectivas em confronto que se produz no âmbito do ensinar, 

pesquisar e aprender nas instituições de educação tecnológica. De um lado, a prática 

pedagógica conservadora, sustentando os campos científicos para o exercício profissional. De 

outro, a certeza de que o processo ensino-aprendizagem deve empenhar-se na sua própria 

reconstrução, de forma a acompanhar as transformações e as demandas do novo espaço 

sociocultural, que ultrapassam o limite de um exercício profissional imediato.  

 No Instituto Estadual Tecnológico, os coordenadores e os gestores sofrerão as 

injunções próprias da gestão institucional – em seus aspectos ideológicos, administrativos e 

financeiros –, que podem facilitar ou criar óbices no desempenho das orientações acadêmicas 

que se proliferarão.  

Não obstante, pertence ao orientando a prerrogativa de dar sentido e concretude às 

atividades-fim. Como incentivador do processo coletivo de construção do Projeto   

Pedagógico, o orientador tem que se abrir aos contrastantes pontos de vista, que 

incluem todos os protagonistas da ação investigativa: diretores institucionais, servidores, 

professores, estudantes. A condução participativa é a forma de superar a visão de uma 

pedagogia restrita ao desenvolvimento instrumental do fazer pedagógico e à administração 

centrada em atividades-meio.  

Cabe ao orientador:  

  

• O domínio de conhecimentos referentes aos processos institucionais que 

compreendem a gestão física e financeira;   

• A utilização das tecnologias de informação e de comunicação;   

• A organização do trabalho pedagógico;   

A avaliação do processo ensino-aprendizagem;   

• A avaliação institucional, em sua dimensão interna (auto avaliação).   

• Atuar na função tridimensional de professor, pesquisador e gestor, que exige a 

constante renovação de conhecimentos nos campos teórico epistemológico e técnico-

científico;  

  

O Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras (2017) destacou 

que as Universidades e Institutos percebem a importância da autonomia para apresentar 

soluções próprias para os problemas das qualificações do corpo produtivo, e assim, não 

reproduzir fórmulas predeterminadas.  



O fórum fez considerações sobre os diferentes aspectos do fazer acadêmico: os 

métodos e as estruturas administrativas, os recursos humanos disponíveis e a infraestrutura 

física necessária à qualidade das atividades acadêmicas.   

O projeto acadêmico pedagógico é referido como meio para se definir as prioridades 

em suas dimensões internas e externas. O grande desafio é motivar a elaboração de um 

projeto próprio, dinâmico e construído coletivamente em cada unidade de ensino, e que 

englobe, mas não fique restrito, à elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI).  

Há que considerar que as qualificações internas pela sua importância formativa no 

campo técnico-profissional e na educação continuada, vêm sendo desafiadas pelas 

reconfigurações metodológicas da ciência e das diferentes funções atribuídas ao 

conhecimento, considerando a sua articulação direta com o mercado e/ou com o 

desenvolvimento social.  

No esforço de qualificar a dinâmica da qualificação interna, uma avaliação emerge 

como ferramenta construtiva para identificar possibilidades, orientar, justificar, escolher e 

tomar decisões quanto ao perfil desejado das investigações e quanto à sua pertinência para a 

inserção dos servidores na dinâmica social. Esse quesito demanda, ainda, um processo 

permanente de acompanhamento dos egressos por parte do Instituto Estadual Tecnológico, 

como estratégia para aperfeiçoar a qualidade do ensino.  

Aos orientandos cabe fazer escolhas, as quais certamente podem direcionar o projeto 

educativo para acatar as suas expectativas — e até mesmo cobranças — de um mercado de 

trabalho ou para garantir a sua condição cidadã enquanto indivíduo e como ator social.   

Estas duas dimensões não são excludentes. No campo educacional, significa aparelhá-

lo de conhecimentos que não se limitem à atuação eficiente da prática profissional, mas que 

possam dotá-lo de autonomia para compreender e fazer frente aos interesses econômicos e 

ideológicos que permeiam o meio profissional e a dinâmica social em todas as suas 

manifestações.   

 

Excedente  

Dos 581 professores concursados excedentes (total ou parcialmente) lotados na DDE 

da Rede FAETEC em 2017, totalizando uma carga horária total de 11952 horas aulas, 

detectamos que 4922 horas aulas são excedentes. Isso equivale a 41,18% da carga horária/aula 

ociosa na Rede FAETEC.  



 Através da implantação de um novo desenho institucional para a Rede FAETEC, o 

Instituto Estadual Tecnológico, desenvolveremos um aproveitamento total dos professores em 

sala de aula, além de participações e/ou orientações em pesquisas, através das seguintes 

medidas:  

1. Ascensão funcional de nível no Plano de Cargos e Salários através das 

qualificações internas de docentes e de funcionários administrativos;  

2. Ascensão funcional de nível no Plano de Cargos e Salários pelo índice de 

produtividade quantitativa de docência em turmas;  

3. Ascensão funcional de nível no Plano de Cargos e Salários pelo índice de 

produtividade de pesquisa, artigos e participações em congressos, seminários e fóruns internos;  

4. Os docentes com maiores aproveitamentos de docências em sala de aulas e 

participações e/ou orientações em pesquisas terão prioridades de inscrições nos Programas 

STRICTU SENSU do Instituto Estadual Tecnológico (externo e interno); 

 

Preservar os Centros De Referência Em Formação De Profissionais Da Educação (ISERJ 

e ISEPAM) especializados no oferecimento de profissionais atuantes na educação infantil 

e apoio e atualização pedagógica e de gestão às escolas de educação básica (secretários, 

agente de pessoal, coordenadores, agentes de sala de leitura, orientadores educacionais) 

 

Os Institutos Superiores de Educação da atual Rede FAETEC (ISERJ e ISEPAM), 

constituem-se atualmente como instituições que vem perdendo espaços nas formações dos 

profissionais da educação.   

Os projetos são cada vez mais diminutos e os loci de formação, mais restritos. O 

Projeto de construção atualmente não deve constituir-se no extermínio das unidades 

constituídas, nem na disputa de espaços de formação, mas numa melhor qualificação dos seus 

profissionais e na melhoria da infra-estrutura dos espaços formadores, convergindo para a 

possibilidade de uma formação em parceria com os Institutos Federais e as Universidades 

Públicas.  

Compreender, na história e dentro da atualidade, a gênese e os interesses conflitantes 

do processo político de formação de professores em nível superior no Estado do Rio de 

Janeiro, torna-se necessário para a construção mais sólida de um profissional melhor 

preparado para lidar com os desafios atuais, interagindo criticamente com as estruturas 

sociais, procurando melhorar a qualificação da formação destes profissionais da educação e 

banindo os projetos eleitoreiros, economicistas e descompromissados com o fortalecimento da 

educação pública de qualidade.     



  

A qualificação pedagógica dos instrutores tecnológicos 

O Instituto Estadual Tecnológico estabelece prioridades na qualificação pedagógica 

dos instrutores tecnológicos. Os orientadores devem estimular as produções de monografias, 

dissertações e teses de conhecimentos aplicados ao Instituto Estadual Tecnológico.  

As aprovações das monografias, dissertações e teses passarão por bancas de docentes 

internos e externos, como condição para as ascensões funcionais de nível no Plano de Cargos 

e Salários.  

 

Autonomia pedagógica 

A elaboração e o desenvolvimento de um projeto educativo autônomo em cada 

campus regionalizado pressupõem alguns pontos essenciais, dentre os quais se destacam:  

• O projeto pedagógico deve exprimir o papel e a função da educação, seu foco, 

sua finalidade e seus valores como necessidades essenciais, o que significa considerar 

características, anseios e motivações discentes, da comunidade e seu contexto regional. É 

preciso encontrar formas variadas de mobilização e de organização dos alunos, dos pais e da 

comunidade, integrando os diversos espaços educacionais que existem nas regiões (o possível 

confinamento das decisões ao interior das escolas e a não previsão de espaço para a 

participação de alunos, pais, membros da comunidade e pesquisadores, pode comprometer o 

projeto pedagógico?);  

• O projeto educativo deve ter a dimensão do presente. Quando os discentes 

percebem a escola atenta a suas necessidades, a seus problemas, a suas preocupações, 

desenvolvem autoconfiança e confiança nos outros, ampliando as possibilidades de um 

melhor desempenho escolar;  

• O projeto pedagógico deve ter a dimensão de futuro, inerente ao ato de 

projetar, fazendo antecipações sobre as formas de inserção dos alunos no mundo das relações 

sociais, da cultura e do trabalho. Isso supõe um posicionamento político da equipe 

educacional, para uma visão de um posicionamento pedagógico a fim de definir as ações 

educativas;  

• O projeto pedagógico deve ser continuamente analisado e reelaborado;  

• O projeto educativo deve contribuir para a reflexão sobre a realização contínua 

dos objetivos educacionais, utilizando para isso os meios resultantes do conhecimento das 

ações desenvolvidas pelos diferentes professores da rede;  



• O projeto pedagógico precisa prever o recolhimento de informações do 

contexto educacional e organizá-los. É preciso acompanhar essa coleta, identificá-la, refletir 

sobre ela e apresentar subsídios para que as equipes os utilizem em seu trabalho;  

• O projeto educativo deve procurar articular propostas de uma renovação 

pedagógica contínua, para garantir a aprendizagem significativa dos conteúdos selecionados, 

em função dos objetivos que elas pretendem atingir. Para isso, é preciso verificar se as 

equipes utilizam estratégias de atuação que garantam a participação dos alunos nos diferentes 

projetos desenvolvidos, criando condições para que possam manifestar suas preocupações, 

seus problemas e seus interesses. A escola é organizada como um espaço vivo, onde a 

cidadania é exercida a cada momento, de forma que os jovens se apropriam efetivamente do 

espaço escolar e reforçam laços de identidade cultural com sua comunidade, bem como 

estabelecem vínculos com uma aprendizagem socialmente significativa;  O projeto 

pedagógico precisa definir as fontes mais importantes para a sua consecução, como o contato 

com outras experiências educacionais, a bibliografia especializada e, em especial, as 

referências curriculares oficiais. Os múltiplos aspectos a serem analisados pela escola na 

elaboração e no desenvolvimento de seu projeto educativo estão baseados nos diferentes 

documentos que compõem os PCNs;  

• O projeto educativo deve produzir documentos sob questões relevantes para 

serem analisados e discutidos por toda a comunidade escolar. Dentre tais questões, destacam-

se interação e cooperação, respeito à diversidade, desenvolvimento da autonomia, 

disponibilidade para a aprendizagem, organização do tempo e do espaço escolar, seleção de 

material e avaliação. A equipe escolar é capaz de fazer uma avaliação para verificar se sua 

atuação é coerente com esses princípios;  

• O projeto pedagógico deve, finalmente, apontar quais tipos de integração e 

cooperação com respeito à diversidade e o desenvolvimento da autonomia pedagógica podem 

ser identificados dentro da dinâmica de trabalho do diretor, do coordenador, dos professores, 

dos funcionários e dos pais. A disponibilidade para a aprendizagem se estende a todos os 

envolvidos no projeto educativo;  

Os docentes são peças-chave dentro da equipe educacional, pois são eles que 

executam o trabalho pedagógico. Propomos, assim, que sejam mobilizadas as dimensões 

pessoais nos espaços institucionais, equacionando as transformações da escola à luz das 

pessoas. Tal método aceita que por detrás de toda pedagogia há sempre sentimentos que 

definem o que se conseguiu realizar.  

  



Estratégias de política educacional pedagógica crítica como alternativa a formação 

oferecida pelo sistema da Fiesp 

O Sistema S começou a ser estruturado no país em 1942 para oferecer uma rede de 

ensino que melhorasse a produtividade da mão-de-obra e serviços culturais e de lazer com 

financiamento garantido, mas sem depender da gestão pública. As entidades do Sistema S são 

financiadas por dinheiro público. Em 2016, a Receita Federal repassou R$ 16 bilhões 

arrecadados de tributos para nove entidades privadas do chamado Sistema S, como Sesi, 

Senac, Sesc e Sebrae. O valor equivale, por exemplo, a cerca de metade do Orçamento do 

Bolsa Família de 2017. 

O Sistema S é composto por nove entidades:  

• SESI: Ligado à indústria, oferece opções culturais, de lazer e esporte, além de 

serviços de saúde;  

• SENAI: Ligado à indústria, oferece cursos e assessoria técnica;  

• SESC: Ligado ao comércio, oferece opções culturais, de lazer e esporte;   

• SENAC: Ligado ao comércio, oferece cursos Sebrae: Ligado à micro e 

pequena empresa, oferece cursos e apoio para acesso a crédito;  

• SENAR: Ligado ao agronegócio, oferece cursos;  

• SESCOOP: Ligado às cooperativas, oferece cursos e assessorias ao setor;  

• SEST: Ligado ao setor dos transportes, oferece opções culturais, de lazer e 

esporte;  

• SENAT: Ligado ao setor dos transportes, oferece cursos;  

  

O volume expressivo de recursos atrai o interesse de gestores públicos e 

parlamentares, que gostariam de utilizá-los em outras finalidades, mas enfrentam o lobby 

organizado da indústria, do comércio e do agronegócio, que controlam as entidades do 

sistema.   

As organizações do Sistema S são sustentadas com dinheiro arrecadado pelo governo 

federal, por meio de contribuições que as empresas são obrigadas a pagar sobre o valor da sua 

folha de pagamento, mas são entidades de direito privado. Por isso, são chamadas de 

“paraestatais”.   

As indústrias, por exemplo, recolhem 1% ao Senai, 1,5% ao Sesi, sobre a folha de 

pagamento. As empresas do comércio recolhem 1,5% ao Sesc. O dinheiro arrecadado pelo 

governo é distribuído integralmente para as entidades do Sistema S.  



As entidades do Sistema S têm representações nacionais que supervisionam as 

regionais nos Estados. Há diversas formas de escolha dos presidentes. Algumas delas são 

comandadas pelos presidentes das respectivas confederações (o Senai é presidido pelo 

presidente da Confederação Nacional da Indústria e o Senac, pelo presidente da Confederação 

Nacional do Comércio). No Sebrae, o presidente é eleito pelo conselho deliberativo, que conta 

com representantes das associações e de bancos públicos. Já o presidente do Conselho do Sesi 

é nomeado pelo presidente da República.   

A Receita Federal arrecadou e repassou, em 2016, R$ 16 bilhões para as nove 

entidades do Sistema S. Quem mais recebeu foi o Sesc, vinculado ao setor de comércio e 

serviços, com R$ 4,6 bilhões. Em seguida está o Sebrae, que oferece apoio à micro e pequena 

empresa, com R$ 3,1 bilhões.   

Em 2015, o Senai, ligado à indústria, registrou 3,4 milhões de matrículas em diversos 

tipos de cursos de educação profissional e tecnológica. O Sesc, vinculado ao comércio, 

ofereceu 18,5 mil apresentações de teatro e 15,6 mil shows de música, segundo os relatórios 

de gestão das entidades.   

A partir de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estipula anualmente regras 

para o uso do dinheiro público, passou a obrigar essas entidades a divulgarem na internet o 

quanto receberam de contribuições, o destino dos recursos, a estrutura remuneratória dos 

funcionários e o nome dos dirigentes e membros do corpo técnico. Em 2016, o TCU (Tribunal 

de Contas da União) alertou que nem todas essas entidades tinham sistema de auditoria (que 

confere a veracidade e qualidade das informações) interna e externa e que faltavam, em 

algumas delas, informações sobre o oferecimento de cursos gratuitos e detalhes sobre 

licitações.   A cobrança de mensalidades afasta pessoas sem recursos que precisam se 

capacitar e coloca em xeque o interesse público que justifica o repasse de verbas ao sistema. 

Em 2009, após pressão do Ministério da Educação e embates com os empresários, o governo 

e as entidades firmaram um acordo estipulando percentuais mínimos de oferecimento de 

cursos gratuitos.   

As tentativas de mudar o destino das verbas para o Sistema S começaram a  ocorrer 

em  setembro de 2015, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que anunciou um pacote 

de corte de gastos e aumento de receitas para tentar equilibrar as contas públicas. Uma das 

medidas seria reter 30% das verbas arrecadas para o Sistema S.   

Com uma forte reação, as entidades do Sistema S se comprometeram a oferecer mais 

vagas para o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e de 

educação de jovens e adultos caso os recursos não fossem retidos.  



O Sistema S fez um forte lobby para impedir que o Fundo de desenvolvimento do 

Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador (FUNDEP) fosse aprovado na Câmera e 

no Senado.   

 Assim, o Instituto Estadual Tecnológico tem como uma de suas missões prioritárias 

atuar como uma instituição de ensino tecnológico pública, oriunda de uma Política Pública em 

Educação Tecnológica do Governo do Estado do Rio de Janeiro, objetivando principalmente 

o oferecimento de cursos técnicos e inovações tecnológicas para o universo de jovens carentes 

e vulneráveis do Estado.  

O Instituto Estadual Tecnológico assume uma estratégica missão de atendimento 

educacional tecnológico público, com foco na juventude carente do Estado do Rio de Janeiro, 

um público alvo abandonado pelo Sistema S, rede de ensino privado sustentada pelo Fundo 

Público que deve ser disputado, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Estadual Tecnológico e 

também pelos Institutos Federais de Educação.  

  

Autonomia financeira 

  

O Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro será organizado em 

estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a 

reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. A 

estrutura organizacional do Instituto Estadual Tecnológico, bem como o enfoque dado à 

proposta orçamentária anual, busca atingir sua função social.   

Para que o Instituto Estadual Tecnológico estruturado sob o modelo multicampi pudesse 

cumprir com a sua função social, se fez necessário que tivesse autonomia para gerir os seus 

próprios recursos, visto que possui melhor condição de averiguar quais os investimentos que 

atendem efetivamente os interesses locais, visando o desenvolvimento regional.   

Desta maneira, como forma de garantir maior autonomia institucional, a proposta 

orçamentária deverá ser anual, identificada para cada campi e para a reitoria. Isso quer dizer 

que os recursos orçamentários destinados para cada unidade do Instituto Estadual Tecnológico 

serão previamente identificados e de acordo com critérios previamente estabelecidos. Os 

critérios deverão ser estabelecidos por cálculo da matriz orçamentária, respeitando-se a 

natureza da instituição, notadamente no que diz respeito às vocações econômicas, sociais e 

culturais.   

É importante lembrar que a Constituição Federal de 1988 dispõe de uma seção 

específica sobre orçamento – artigos 165 a 169. No que tange à Lei Orçamentária Anual (LOA), 



infere-se que discriminará os recursos orçamentários e financeiros para o atingimento das metas 

e prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Destarte, os recursos 

orçamentários e financeiros dos campi deverão ser devidamente identificados.   

   

Financiamento público voltado para o ensino médio técnico integrado 

O foco das disputas dos financiamentos públicos efetivados pelo Estado Brasileiro na 

Educação Básica e especificamente no Ensino Médio Técnico Integrado se contextualiza na 

dependência. A tendência dos gestores e servidores públicos formuladores de Políticas 

Públicas Educacionais no geral e tecnológica especificamente seria pensar que a atuação dos 

grupos empresariais na educação com suas vinculações com o capital financeiro, tenham a 

função de destruir a educação como um todo. Mas não é esse o objetivo destes grupos 

empresariais vinculados com o capital financeiro.  

O Sistema Educacional brasileiro e o do Ensino Médio Técnico Integrado 

especificamente, estão sendo adequados ao tipo de lugar que foi determinado para o Brasil no 

mundo globalizado.  

Estamos diante de uma Política Educacional Governamental que ajusta a formação da 

força de trabalho com o tipo de lugar que a gente tem na produção científica mundial. 

Portanto, disputar e se inserir nas formas de articulações entre o fundo público e os interesses 

desses grandes capitais é fundamental para que possamos reestruturar o Ensino Médio 

Técnico Integrado Público.  

Os grupos empresariais na educação vinculados com o capital financeiro produzem 

uma oferta de ensino através de uma educação fragmentária, rarefeita, em que a dimensão do 

conhecimento já não faz mais parte de nenhum processo de escolarização, é substituído por 

outras concepções, como competências e habilidades socioemocionais.  E concomitantemente 

o Brasil possui uma produção científica.   

A Capes contratou uma subsidiária da Pearson, a maior editora científica do mundo, 

dona da Wizard, dona de várias instituições, para fazer um levantamento da situação da 

pesquisa hoje no Brasil. E eles identificaram que nenhuma pesquisa é produzida pelas 

instituições privadas no Brasil. Hegemonicamente, a pesquisa realizada no Brasil é 

desenvolvida em instituições públicas.  

 Atualmente, dos maiores grupos empresariais com interesse na produção científica 

brasileira, só Petrobras ainda é brasileira.  O restante na grande maioria são farmacêuticos ou 

bioquímicos (o que demonstra como o lugar do Brasil hoje na ciência mundial é o de pegar a 
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nossa fauna e a nossa flora, catalogá-las, e enviar para os centros de pesquisa internacionais 

utilizem esses conhecimentos para produção de medicamentos, que compramos de volta com 

o SUS).   

Assim ,  ocorre um ajuste da produção das Universidades Públicas que produzem 

pesquisa, se readequando para as parcerias público-privadas, para uma relação cada vez mais 

estreita com esse tipo de produção científica e tecnológica e, por outro lado, um avanço destes 

grandes grupos empresariais de ensino focados na formação da juventude brasileira , impondo 

seus interesses em um processo de escolarização que visa o Fundo Público Educacional 

Brasileiro.  

Os Fundos de Investimentos que controlam os grandes grupos empresariais na 

educação, definiram as leis de operação de mercado, do que é possível o que não é, na última 

década.  

O modelo a ser adotado é mais próximo das escolas charter: estrutura e financiamento 

públicos; administração da escola, sistema de ensino e materiais utilizados privados. A 

participação do Estado é transferir recursos para o capital  

Além das alterações na forma de Estado e na própria legislação, a LDB 

principalmente, tem outras alterações no mercado financeiro que são imprescindíveis para o 

tipo de acumulação que foi feita por estes grupos controladores.   

 

Os fundos de investimentos são isentos de impostos sobre renda porque conseguiram 

alterações na legislação de fundos com as leis de inovação tecnológica 

 Atualmente no Brasil, estão isentas as operações que são consideradas investimentos 

em ciência e tecnologia.  

Um importante exemplo são os investimentos de Fundos na Educação Superior 

Privada, que são isentos de tributação sobre renda. Quer dizer, essa mudança na legislação foi 

imprescindível e quem articulou isso foram os próprios Fundos de Investimentos, junto aos 

governos brasileiros. Esses capitais fizeram a própria legislação através da Andima 

(Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro), e eles próprios emitiram a 

documentação sobre a regulação da operação dos fundos.  

Os Fundos de Investimentos dominam societariamente, no mercado de capitais, 

centenas de multinacionais. E possuem, portanto, capacidade de determinar o ritmo da 

economia. Por exemplo, o Fundo de Investimento Oppenheimer era dono ao mesmo tempo da 

Estácio e da Kroton. E o Black Rock era dono da Estácio, da Laureate e da Kroton.  
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Os Fundos de investimentos são forças sociais concentradas com tamanha inserção em 

outros setores da economia brasileira que têm a capacidade de impor as Políticas Públicas no 

âmbito do Estado. Por isso eles podem fazer as próprias leis, tem força para alterar as 

regulações.  

Isso muda o sentido estratégico da educação básica. Nesse sentido se coaduna muito 

com a Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  A reforma 

do ensino médio era uma demanda estratégica para esses grupos controladores da educação 

superior. A preocupação destas instituições durante toda a década foi o travamento de 

matrículas de desistentes no ensino médio. Não conseguindo habilitar os estudantes no ensino 

médio, eles não têm diploma para continuar a educação no âmbito superior. Portanto é um 

fluxo de mercado que se perde.   

Na educação superior, 75% das matrículas são privadas. Na educação básica, dos 44 

milhões de estudantes, 82% estão nas instituições públicas  

A BNCC vem completar e, de fato, instituir que a dimensão do conhecimento já não é 

mais um requisito escolar. Daí, se entende a substituição do conhecimento pelas 

competências, o que talvez seja um dos traços mais duros da BNCC. A tendência é uma 

flexibilização para que se consiga ofertar para diferentes escolas e para diferentes frações de 

classe diferentes tipos educativos.   

Assim, a construção de diferentes tipos de escolas públicas possibilita direcionamentos 

diversificados das habilidades e das competências. Significa a possibilidade dos grandes 

Grupos Empresariais da Educação ofertarem diferentes tipos de produtos (sistemas de ensino, 

conteúdos e materiais didáticos para diferentes frações de classe).  

Mapeando os grandes Grupos Empresariais que têm capital aberto, identificando o 

comportamento dos Fundos de Investimento e as fusões e aquisições que aconteceram no 

setor da educação, verificamos que os grandes Grupos  

Empresariais Educacionais começaram a abrir ações na Bolsa de Valores em 2007, 

com captações que se intensificam muito entre 2008 a 2013. Por outro lado, é um cenário de 

redução do Fundo Público. O Estado encontra limites para transferir recursos do Fundo 

Público para o capital.  

Atualmente, na Bolsa de Valores, encontramos seis grupos que prestam serviços 

educacionais. Quatro deles são de educação superior: Kroton, Ser Educacional, Ânima, e 

Estácio de Sá. Dois são exclusivamente sistemas de ensino e editoras, que é Bahema e o 

Somos.  
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A Kroton adquiriu todas as ações da Somos, que é a majoritária da Tarpon, que é um 

fundo de investimento, o mesmo que controla a BR Foods.  

A Kroton já era gigante. Ela tem o dobro do tamanho de qualquer outro grupo. Em 

termos de ativos financeiros, a Kroton é o maior grupo educacional do mundo. Na educação 

superior são 877 mil matrículas, mas esse dado é de 2016. Praticamente o dobro da Estácio de 

Sá, por exemplo, que tem 436,3 mil. A terceira é a Unip, que tem 403 mil matrículas, num 

universo de 6 milhões de matrículas no setor privado.  

A Kroton sempre atuou na educação básica. Ela é o antigo grupo Pitágoras, fundado 

em 1966. Está ocorrendo uma mudança de estratégia da Kroton.   

Inicialmente irá focar o mercado premium (escolas de renome cujo público-alvo são 

as frações mais altas da classe trabalhadora ou pequena burguesia com mensalidades de R$ 2 

a 3 mil por mês), além de controlar o mercado de editoras e sistemas de ensino.  

O avanço da Kroton Educacional na Educação Básica é impressionante. Ela que já 

dominava 14,4% do mercado de Educação Privada se consolida cada vez mais como sendo o 

maior grupo de oferta de ensino em todos os níveis e modalidades no mundo inteiro. Somente 

com a anterior incorporação do Grupo Anhanguera o seu valor de mercado (R$ 12 bilhões) 

passou a ser o dobro do segundo grupo mundial, a chinesa New Oriental, segundo informes 

da revista ISTO É (edição nº 2523 de 27/04/2017). O seu perfil corporativo até o presente 

estava definido pela propriedade de 667 polos de Educação a Distância, 124 campi de ensino 

superior e mais de um milhão de matrículas no ensino superior e pós-graduação, 41 mil 

alunos no Pronatec, 290 mil alunos de educação básica e mais de 600 escolas parceiras em 18 

estados e 83 cidades brasileiras, além de sua atuação internacional.  

A Kroton ampliou a sua ação ao passar a atuar no campo da educação básica 

assumindo o controle dos sistemas de ensino Anglo, pH, Maxi, Sigma, Ético, Geo, Profs e 

Somos, dos colégios Motivo, Integrado, Chave do Saber, dos cursos de idiomas Red Ballon e 

English Star e das editoras Ática, Scipione, Saraiva, Atual e Benvirá.  

A composição de seu capital social abarca 1.640.526.448 ações ordinárias com direito 

de voto, das quais 25,5% se concentram nas mãos de grandes investidores estrangeiros. 

Apenas quatro pessoas físicas brasileiras detêm 5,84% das suas ações. As demais, 67,83%, 

estão pulverizadas nas mãos de pequenos investidores e 0,83% são ações tesouraria (Kroton, 

2017)  

Na Kroton identificamos alguns fundos de investimento que chamam mais atenção: o 

JP Morgan, Invesco, Coronation, Capital World e o Black Rock. Agora, esses são só 

alguns. A Kroton sozinha tem 1.758 investidores institucionais hoje. Um investidor 
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institucional é um fundo de investimento, um fundo de pensão, uma seguradora, um banco 

que compra e vende na Bolsa de Valores os ativos da companhia. Só um desses fundos, o 

Black Rock, tem ativos da Kroton, é um dos maiores investidores dela, mas também tem 

ativos em 308 empresas ao redor do mundo.   

A Tarpon, que era dona da Somos, mas também é dona de uma parcela da BR Foods. 

A estrutura dos Fundos de Investimentos não permite analisarmos a educação de maneira 

isolada, já que a educação passa a ser um negócio entre outros tantos.  

Mesmo que não tivéssemos acesso aos dados referentes ao financiamento das Escolas 

Técnicas, não seria difícil chegar à conclusão que se gasta muito pouco.   

Escolas sucateadas, professores mal pagos e em número insuficiente, ausência de 

bibliotecas e pesquisas, déficit no número de carteiras, problemas com iluminação, falta de 

água potável, infraestrutura precária etc. são alguns dos diversos problemas que enfrentam as 

escolas técnicas públicas brasileiras e que levam os alunos a chegarem ao final da Educação 

Básica Integrada em condições extremamente deficitárias no que se refere a produção de 

inovações tecnológicas. Dados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – evidenciam 

as disparidades de rendimentos entre os estudantes das escolas públicas estaduais e os 

estudantes das escolas privadas.   

Diante desse quadro, constata-se estarmos na direção contrária do discurso 

generalizado, o qual destaca como fundamental uma Educação Tecnológica capaz de garantir 

os conhecimentos necessários ao novo momento do processo de produção de mercadorias e 

de globalização econômica. Ou seja, assistimos escolas técnicas incapazes de garantir aos 

alunos um processo de aprendizagem condizente com o momento atual.  

Discutir os dados referentes ao custo de um aluno do Ensino Técnico no Brasil, 

obriga-nos a lembrar que temos uma variação muito grande quando comparamos os gastos da 

redes públicas estaduais regular com as técnicas e, muitas vezes, no interior da rede de escolas 

técnicas, há variações no valor gasto por aluno de acordo com o porte e as localidades das 

instituições de Educação Tecnológicas. É notório que o gasto por aluno das Instituições de 

Educação Tecnológicas é muito maior do que o das escolas estaduais regulares.   

O valor por aluno das Instituições de Educação Tecnológicas chega a ser oito vezes 

maior que o valor dos alunos das redes estaduais regulares. A base referencial de valor por 

aluno das Instituições de Educação Tecnológicas nunca é inferior a quatro mil reais.   

Uma Escola Técnica de qualidade demanda investimentos suficientes ao pagamento de 

bons salários aos profissionais da Educação; à manutenção de bibliotecas, laboratórios, 

pesquisas, áreas de esportes; atividades culturais das mais diversas; e tudo mais que é 



demandado num processo educativo orientado à formação do ser humano na sua integralidade 

(Zibas, 1993).  

Especificamente sobre a Escolas Técnicas, não se pode esquecer que pela 

peculiaridade da integração entre a formação profissional e a formação geral devese dar muita 

atenção ao financiamento de ações voltadas a uma contínua capacitação dos professores para 

que possam desenvolver suas atividades docentes e de pesquisas.   

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) não consegue atender às necessidades do Ensino 

Médio e da Integração Tecnológica, principalmente quando voltado à educação profissional, 

pelo fato de o valor por aluno (ao articularmos formação técnica e formação geral) ser muito 

mais elevado do que o arrecadado.  

Para atender a oferta da formação técnica e profissional, a reforma do Ensino Médio 

propõe um aligeiramento dessa formação e em segundo lugar, que a proposição de parcerias 

possibilita a utilização de financiamento público no setor privado, o que significa transferir 

recursos públicos e a responsabilidade da formação para o setor privado.  

O Ministério da Educação permitiu em 2017 que a educação básica tenha até 40% do 

ensino médio realizado à distância. Esta decisão viabilizou o projeto de expansão dos grandes 

grupos privados educacionais, resultado do marco regulatório do Ministério da Educação 

(MEC) de 2017, que flexibilizou algumas regras do segmento do ensino médio.  

O Decreto 9.057 de maio de 2017, art. 8, estabelece que compete às autoridades dos 

sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar 

os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade a distância nos níveis 

e modalidades do ensino médio, da educação profissional técnica de nível médio, na educação 

de jovens e adultos e educação especial. A lei aponta que os estados podem firmar convênios 

com instituições privadas para oferta de EaD.  

Com isso, a disputa por polos que permitam a expansão das operações de EaD entre as 

Instituições Privadas que investem no Ensino Médio no Brasil se ampliou. Currículos que 

alinham as demandas do MEC e a do Mercado são as promessas dos cursos EaD no ensino 

médio, alinhados a evolução tecnológica.  

O crescimento da prática pedagógica tecnicista e cibernética que destina todos com 

exclusividade ao mundo do trabalho ameaça uma generalização do conceito de inovação 

tecnológica.  

Os riscos implicados em se confundir inovação técnica com inovação pedagógica e 

destacando a importância de se transferir o foco da discussão sobre a EaD da 'modalidade' 



para o 'método', da organização do ensino para os modos de ensinar e aprender, estão 

presentes na proposta do Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro.  

 Para isso, é preciso considerar a técnica em sua dupla dimensão - objeto de estudo e 

ferramenta pedagógica - e a educação em seu caráter interdisciplinar. Nos contrapomos a 

concepção tecnicista do ensino, deslocando a tecnologia do centro do processo educacional e 

colocando em destaque a dimensão histórica e social da educação tecnológica.  

O Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro é uma alternativa 

pública para a produção de inovações tecnológicas ligadas as matrizes econômicas 

fundamentais no Estado do Rio de Janeiro.  Empresas privadas de capital aberto que atuam na 

educação, principalmente na expansão da Educação à Distância no Ensino Médio, podem ser 

beneficiadas com a “transferência indireta de recursos” do setor público para o privado. Isto 

ocorre quando o Governo do Estado abre mão de impostos, por se tratar de uma empresa com 

função social, ou FUNDOS DE INVESTIMENTOS que atuam com “inovações tecnológicas”  

A consequência é o esvaziamento do chamado fundo social dos estados e municípios, 

usado justamente para serviços públicos como saúde e educação.   

Atualmente o Ensino Médio no Brasil é um mercado fértil, desregulamentado e facilita 

a expansão da Educação à Distância.   

A dicotomia entre os interesses financeiros dos acionistas e a estratégica necessidade 

de produção e autonomia tecnológica voltada para o desenvolvimento econômico do Estado 

do Rio de Janeiro, reforça a necessidade da revitalização da Rede FAETEC em um formato de 

Instituto Tecnológico, focado em inovações tecnológicas, qualificações das futuras gerações 

de técnicos e cientistas e gerador de autonomia de pesquisas voltadas para o interesse da 

população brasileira e da segurança nacional.    

A proposta de criação do Instituto Estadual Tecnológico viabiliza uma alternativa 

pública para o avanço dos grupos empresariais de ensino focados na formação da juventude 

brasileira, que procuram impor seus interesses e desenvolver condições de acesso ao Fundo 

Público Educacional Brasileiro. Os próprios Fundos de Investimentos que os controlam já 

definiram as leis de operação no mercado do ensino médio regular e técnico.   

O momento Conjuntural de crise econômica que o Brasil está passando sugere a 

necessidade de diálogo. Os Fundos de Investimentos que atuam nas Bolsas de Valores 

brasileiras devem ser chamados para dialogar e encontrarmos caminhos comuns para 

implementarmos a reconstrução do desenvolvimento das pesquisas e inovações tecnológicas 

da Rede de Ensino Pública da Educação Integral Tecnológica.  



As atuais isenções fiscais destes FUNDOS DE INVESTIMENTOS que atuam na 

Bolsa de Valores brasileiras, podem ser reformuladas, para que uma fatia de impostos 

direcionada para este poderoso segmento econômico, retorne para a renovação da Rede 

FAETEC, que pretende se transformar em um Instituto Estadual Tecnológico do Estado do 

Rio de Janeiro.  

   Com diálogo e negociações visando combater as evasões escolares nas escolas 

técnicas, a introdução da EAD , pesquisas voltadas para os grandes  nichos econômicos do 

Estado do Rio de Janeiro , e parcerias públicos /privados nos Cursos  

Superiores de formação de Tecnólogos , não seriam vistas como perdas , pelos 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS que atuam na Bolsa de Valores brasileiras, o crescimento 

potencial de alunos preparados para os desafios profissionais em Empresas que elas também 

são grandes acionistas.   

  

Fundeb do ensino médio integrado à educação técnica e profissional (fator de 

ponderação até o final de 2018) 

A realidade que hoje vivenciamos no Brasil denota a grande dificuldade para se 

edificar um projeto de Ensino Médio Integrado (EMI) que seja capaz de não só formar os 

educandos para uma futura inserção no mercado de trabalho, mas principalmente ter uma 

intervenção social e política produtora de novas tecnologias.    

Tal estado de coisas evidencia que, aliado à manutenção da dicotomia educacional 

brasileira entre a formação profissional, técnica e a formação geral, vivenciamos a trágica 

situação de não termos uma política de financiamento para as Escolas Técnicas que objetive 

assegurar uma formação coerente com as exigências da atual realidade globalizada e 

competitiva.   

Estamos muito longe de concretizarmos um projeto educativo no qual a formação 

técnica dos educandos esteja posta como prioridade. Contudo, a Escola Técnica pode ser uma 

aliada na formação de sujeitos comprometidos com diversas inovações tecnológicas.  

A educação é uma instituição necessária para incorporar a população a todo tipo de 

transformação social, efetiva, que se pretenda. Se, como é sobejamente conhecido, a educação 

é incapaz de mudar a sociedade desigual em que vivemos, ela é um recurso relevante para a 

compreensão dos fundamentos da desigualdade e para a geração de uma nova 

institucionalidade no país. (Ciavatta, 2005, p. 102)  

Nesse sentido, não podemos esquecer que " não se superam as desigualdades no 

âmbito educativo e cultural sem, concomitantemente, superar a materialidade de relações 



sociais que as produzem" (Frigotto, 2005, p. 77). Assim, a luta não é só por uma política de 

financiamento satisfatória para o Ensino técnico, mas também para superar as causas que 

levam as atuais políticas a serem débeis.  

O financiamento da Educação Tecnológica é um grande obstáculo à efetivação do 

Ensino Médio Integrado, uma vez que não se tem colocado prioridade no raio do 

financiamento estatal. Embora o FUNDEB represente uma ação que contemple o Ensino 

Médio como alvo do financiamento público dos estados, ele não gera recursos suficientes para 

garantir o financiamento na modalidade integrada à Educação Tecnológica.  

É fundamental uma modificação do papel do governo federal no financiamento do 

Ensino Médio, de forma a garantir que os recursos disponíveis para a formação técnica possa 

ser expandido.  

Destacar a importância da articulação entre a formação geral e a formação técnica 

ainda se coloca como pedagógica e politicamente importante, uma vez que a área de 

Tecnologia e Educação enquanto processo de inovações tecnológicas não pode resumir-se 

apenas à apropriação de saberes práticos e úteis ao mercado de trabalho.   

 Nesse sentido, nossa questão prioritária se localiza fundamentalmente na 

disponibilidade de recursos onde a luta por uma escola que abrigue a formação técnica em 

articulação com o Ensino Médio possa impor que se repense sobre a infraestrutura, o 

currículo, a valorização dos profissionais da Educação Tecnológica etc. Assim, é obrigatório 

que repensemos o financiamento público desse nível de ensino.   

 Temos presenciado um movimento contínuo por parte das forças mais conservadoras 

de fazer com que a formação de nível técnico restrinja-se ao atendimento imediato do 

mercado. Segundo Frigotto (2005), devemos ter uma relação imediata e estruturada a partir da 

natureza ontocriativa do trabalho.   

O EMI deve ser considerado um espaço/tempo de superação, no plano formativo, da 

fragmentação imposta pela divisão social do trabalho. A ideia de formação integrada sugere 

superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de 

executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Tratase de superar a redução da preparação 

para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que 

estão na sua gênese científicotecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como 

formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador 

o direito a uma formação completa para leitura do mundo e para atuação como pertencente a 

um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, nesse sentido, supõe a 

compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos. (Ciavatta, 2005, p. 85)   



O objetivo da formação tecnológica é, antes de tudo, romper com a fragmentação que 

historicamente tem sido imposta aos estudantes oriundos da classe trabalhadora. É, dessa 

forma, [...] disponibilizar aos jovens que vivem do trabalho a nova síntese entre o geral e o 

particular, entre o lógico e o histórico, entre a teoria e a prática, entre o conhecimento, o 

trabalho e a cultura. (Kuenzer, 2002, p. 43-44)   

A forma como o Estado vem se responsabilizando pelo Ensino Técnico, tanto no que 

diz respeito à concepção quanto ao financiamento, são obstáculos à efetivação de um projeto 

educativo no qual seja garantido não só o acesso aos saberes indispensáveis à formação 

técnica stricto sensu, mas também à apropriação de conhecimentos e à vivência de práticas 

que contribuam para a atuação na sociedade.   

São necessários espaços físicos adequados, bibliotecas, laboratórios, equipamentos e, 

principalmente, professores pesquisadores concursados e capacitados. Sem essas 

precondições o trabalho educacional tecnológico não consegue ser desenvolvido.   

  

Autonomia administrativa 

O Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro será organizado em 

estrutura multicampi, neste sentido, é importante referir que a educação profissional e 

tecnológica orienta os processos de formação do indivíduo fundamentando-se nas premissas da 

integração e da articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, 

aliados ao fluente desenvolvimento da capacidade de investigação científica.  

De outra forma, é inegável a função social exercida pela educação profissional e 

tecnológica, como política pública, que deve contribuir para o progresso socioeconômico do 

Estado do Rio de Janeiro.   

Neste ínterim, as políticas voltadas para a educação profissional devem dialogar com as 

políticas sociais e econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com enfoques locais e 

regionais.   

A estrutura multicampi permite ao Instituto Estadual Tecnológico a sua vinculação com 

a região do Estado em que está inserido, permitindo respostas efetivas aos anseios da 

comunidade.   

Desta maneira, essas estruturas possuem maior mobilidade, pois estão inseridas no 

cenário local e regional. Tal característica permite a articulação entre a formação do trabalho 

voltado ao arranjo produtivo, atendendo a vocação da região, gerando maior inserção da mão-

de-obra qualificada e incremento de novos saberes.  A estrutura organizacional multicampi por 

estar inserida em determinado contexto socioeconômico reconhece as vinculações com o 



desenvolvimento local e regional, o que gera uma relação de interdependência indispensável ao 

progresso, pois propicia ao indivíduo o desenvolvimento da sua capacidade de gerar 

conhecimentos a partir da interatividade com a realidade.   

Uma estrutura multicampi reafirma a vocação regional do Instituto Estadual 

Tecnológico dotando um grau de autonomia mais ampla do que aquela gozada por seus 

congêneres das universidades. Entretanto, é importante lembrar que o Instituto Estadual 

Tecnológico não é uma federação de campi, concepção que dificultaria a concretização de seu 

projeto político-pedagógico.   

Isto expressa o papel de direção a ser exercido pela reitoria, apesar da salutar autonomia 

garantida a cada campi, nos limites da legislação, do projeto políticopedagógico e do plano de 

desenvolvimento institutcional (PDI).  

Assim, o Instituto Estadual Tecnológico do Estado do Rio de Janeiro é estruturado 

com uma Reitoria e vários Campi, com gestão interdependente entre ambos. Territorialmente, 

à Reitoria competirá a função estratégica de definição de políticas, supervisão e controle.   

Para tanto, necessita de uma estrutura administrativa que congregue, além do gabinete, 

pró-reitorias e diretorias de atuação sistêmica, cabendo a esses órgãos a função de trabalhar 

matricialmente vinculados às unidades afins dos Campi.   

Cada um dos Campi, por sua vez, possui autoridade administrativa pela execução de 

seus objetivos locais, necessitando de uma estruturação híbrida, através da associação da 

departamentalização funcional interligada a Reitoria.   

O Instituto Estadual Tecnológico possui uma estrutura em rede, para integrar 

sistemicamente seus diversos campi com suas singularidades nas organizações de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

A autonomia administrativa e pedagógica dos campi não ultrapassa a responsabilidade 

de gestão da Reitoria na Estrutura Organizacional do Instituto Estadual Tecnológico do 

Estado do Rio de Janeiro.   

  

Implantação dos parques tecnológicos 

O novo marco legal da inovação aproxima a relação entre instituições científicas e 

empresas. O decreto autoriza, por exemplo, as instituições públicas a ceder diretamente para 

as empresas o uso de imóveis para a instalação de “ambientes promotores da inovação” 

(parques tecnológicos, aceleradoras, entre outros).  

Também ocorre a flexibilização das regras de transferências de tecnologia dos 

Institutos para o setor privado. Amplia mecanismos de subvenção a micro, pequena e média 

  



empresas, implantando, entre outras medidas, o bônus tecnológico, destinado ao pagamento 

de contratação de serviços tecnológicos; além de autorizar que a subvenção econômica possa 

ser utilizada pelas empresas tanto para o financiamento de atividades de pesquisa como para 

despesas de capital.  

O Instituto Estadual Tecnológico atua como uma instituição científica tecnológica  

(ICT) que realizará atividades de pesquisas, desenvolvimento e inovação (P,D&I). A  

Industria poderá fazer parcerias com o Instituto Estadual Tecnológico, onde o Instituto 

Estadual Tecnológico como um ICT pode convidar as empresas para compartilhar os espaços 

públicos, e com isso transferir despesas de custeio para capital.  

O caráter particular das pesquisas voltadas à inovação foi reconhecido em 2015, 

quando a Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro, atualizou o “tratamento” das 

atividades de C,T&I, reconhecimento consubstanciado na Lei 13.243, de 11 janeiro de 2016, 

que alterou nove leis nos termos da Emenda 85.  

Nessa perspectiva, o novo marco legal da C,T&I, por exemplo, não prevê 

ressarcimento quando as metas de P&D não são atingidas “em razão do risco tecnológico, 

desde que fundamentadas e aceitas pela concedente”, de acordo com o artigo 47. E se, ao 

longo do andamento da pesquisa, houver a necessidade de adquirir um equipamento ou 

contratar um serviço, não previstos no plano original, o pesquisador pode remanejar recursos 

de uma rubrica para outra até o limite estabelecido pela legislação.  

O ambiente institucional é um aspecto central de qualquer sistema de inovação. Existe 

a possibilidade de dispensa de licitação para compra de insumos para projetos de pesquisa 

científica e tecnológica para que as instituições de pesquisa possam compartilhar o uso de 

laboratórios, equipamentos e demais instalações com empresas para a realização de pesquisa.  

As implantações e desenvolvimentos de Parques Tecnológicos nos Núcleos Regionais, 

em um novo desenho institucional para a rede FAETEC, necessitam de um Plano Diretor.  

Os principais objetivos são desenvolver as atividades de pesquisas, desenvolvimento e 

produção de bens e serviços inovadores; criar laboratórios de base tecnológica, preparar e 

qualificar um novo trabalhador, crítico, criativo e preparado para o trabalho associado; criar 

oportunidades para novos projetos de pesquisa e consolidar uma plataforma de inovações 

tecnológicas.  

Os Parques Tecnológicos, entendidos como habitats de inovação podem abrir 

oportunidades para os Núcleos Regionais desenvolverem bases tecnológicas, em particular para 

as escolas de nível técnico que implementam incubadoras solidárias vinculadas aos Parques 

Tecnológicos.   



O desenvolvimento de cursos técnicos ligados às Cadeias Produtivas vinculadas 

diretamente aos Núcleos Regionais, depende da conformação de seus objetivos acadêmicos 

estarem inseridos nas redes de inovações dos Parques Tecnológicos.  

As atividades econômicas desenvolvidas nos municípios que vierem a compor os 

Núcleos Regionais são matrizes e objetos dos projetos de inovações tecnológicas dos cursos 

que fazem parte da grade curricular das unidades de ensino inseridas nos Núcleos Regionais.  

É importante realçar que as empresas que venham se instalar nos Parques 

Tecnológicos são importantes parceiras do Instituto Estadual Tecnológico. Os Parques 

Tecnológicos podem ocupar os espaços públicos no Instituto Estadual de Educação. As 

empresas privadas estarão focadas nas inovações tecnológicas para obterem incentivos fiscais, 

e arranjos mediados pela fundação do Instituto Estadual de Educação serão necessários para 

que os investimentos privados decorrentes destas parcerias possam beneficiar a estrutura de 

pesquisa do Instituto Estadual de Educação Tecnológico do Estado do rio de Janeiro.   

Assim, as possíveis inserções de Parques Tecnológicos na Rede FAETEC (Instituto 

Estadual Tecnológico) podem estabelecer alinhamentos estratégicos com o Sistema S, com 

Aceleradoras e Incubadoras de Empresas, além de convênios junto ao CNPq, CAPES e 

FINEP.   

  

Estrutura física dos campi inseridos nos núcleos regionais do instituto estadual 

tecnológico 

  

As Unidades de Ensino Técnico, consideradas como campus, devem ser aparelhadas 

com:  

1- dispositivos de informática de última geração (com manutenção permanente e 

acesso à rede mundial de computadores com sinal forte de internet e disponibilização de wifi 

de qualidade);  

2- salas ambientais multisseriadas , tipo lounge , de forma a permitir as mais 

diversas trocas e interações;  

3- condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais;  

4- Salas de videoconferências e estudos individuais;  

 

Transformar os centros de educação tecnológica e profissionalizante (CETEPs) em 

centro de pesquisa e disseminação de novos conhecimentos, nos mesmos moldes dos 

núcleos avançados em educação já existentes, com ênfase nos cursos técnicos em 

tecnologias digitais  



O avanço progressivo das novas tecnologias informatizadas vem provocando 

mudanças sociais em diferentes aspectos, principalmente nos que envolvem o acesso à 

informação. Se antes o professor era a principal fonte de conhecimento, hoje, os jovens têm a 

possibilidade de estar em contato com diversos conteúdos de forma facilitada e simultânea. 

As inovações tecnológicas abrem espaço para novas possibilidades de aquisição e 

disseminação do conhecimento, permitindo se adequarem a um novo ritmo, principalmente 

aquele que advém da velocidade da internet.  

A expansão vertiginosa da Internet, a economia de custos e agilidade que ela permite, 

aliadas ao crescente fascínio das novas tecnologias apontam para o ponto nevrálgico desta 

abordagem: a criação de condições para a apropriação da informação e sua transformação em 

conhecimento.   

Transformar os Centros de Educação Tecnológica e Profissionalizante (CETEPs) em 

Centros de Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Inovação e disseminação de novos conhecimentos, 

torna obrigatório que haja investimentos em programas de preparação dos nossos docentes e 

de equipes de produção midiática para as novas formas de ensino e aprendizagem dos 

indivíduos que estão longe das cidades geradoras de conteúdo.  
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Resumo   

Esse trabalho se situa no campo de estudos em psicanálise e sociedade tendo por tema e objetivo 

principal discutir a articulação entre a noção de territorialidades e suas repercussões nos modos de 

subjetivação de imigrantes venezuelanos recém-chegados no estado de São Paulo. Nosso estudo é 

proveniente das discussões presentes na Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e Refugiados, 

assim como da escuta realizada com imigrantes a partir da nossa filiação ao Grupo Veredas. Nos 

desdobramentos desse estudo, nos propomos a discutir os limites e possibilidades relativos à política de 

interiorização dos serviços de saúde e assistência aos imigrantes no estado de São Paulo, situando o 

próprio fazer psicanalítico e o trabalho em rede em saúde ao refletir sobre as abjeções e agenciamentos 

dos corpos e subjetividades desterritorializadas.    

  

Palavras-chave: Territorialidades; Imigração; Psicanálise.  

  

Abstract  

This work is located in the field of studies in psychoanalysis and society with the main objective of 

discussing the articulation between the notion of territorialities and their repercussions on the 

subjectivation modes of newly arrived Venezuelan immigrants in the state of São Paulo. Our study stems 

from the discussions in the Health Care Network for Immigrants and Refugees, as well as from listening 

to immigrants from our membership of the Veredas Group. In the unfolding of this study, we propose 

to discuss the limits and possibilities related to the policy of internalization of health services and 

assistance to immigrants in the state of São Paulo, situating their own psychoanalytic work and 

networking in health by reflecting on abjections and body assemblages and deterritorialized 

subjectivities.  

  

Keywords: Territorialities; Immigration; Psychoanalysis.  

 

Resumen 

Este trabajo se sitúa en el campo de estudios en psicoanálisis y sociedad teniendo por tema y objetivo 

principal discutir la articulación entre la noción de territorialidades y sus repercusiones en los modos 

de subjetivación de inmigrantes venezolanos recién llegados en el estado de São Paulo. Nuestro 

estudio es proveniente de las discusiones presentes en la Red de Cuidados en Salud para Inmigrantes y 

Refugiados, así como de la escucha realizada con inmigrantes a partir de nuestra filiación al Grupo 

Veredas. En los desdoblamientos de este estudio, nos proponemos discutir los límites y posibilidades 

relativos a la política de interiorización de los servicios de salud y asistencia a los inmigrantes en el 

estado de São Paulo, situando el propio hacer psicoanalítico y el trabajo en red en salud al reflexionar 

sobre las abyecciones y los agenciamientos de los cuerpos y subjetividades desterritorializadas.  

 

Palabras clave: Territorialidades; la inmigración; Psicoanálisis.  

  

 



1. Introdução  

  

Este trabalho foi inspirado a partir das nossas experiências na Rede de Cuidados em 

Saúde para Imigrantes e Refugiados, composta por trabalhadores/as de diversos equipamentos 

da saúde pública, da assistência social e demais entidades que trabalham com a temática da 

imigração.  

A Rede surge a partir do trabalho desenvolvido por psicanalistas do Grupo Veredas na 

Casa do Imigrante, instituição dirigida pelos padres scalabrinianos da Igreja Católica e que 

recebe imigrantes recém chegados à cidade de São Paulo. Na ocasião, como relata Seincman 

(2017), questões envolvendo o cuidado a uma imigrante angolana e seu filho pequeno, que eram 

acompanhados pelo grupo, suscitaram a necessidade de comunicação com outros profissionais 

da atenção básica do território. Assim, foi marcada a primeira reunião que contou com 

psicanalistas do Grupo Veredas, coordenadoras e supervisoras do serviço de saúde mental da 

região centro da Secretaria Municipal de Saúde e representantes da Missão Paz e Casa do 

Imigrante.  

Outros encontros foram realizados em 2013, uma reunião envolvendo diversos atores 

sociais da saúde, assistência social e direitos humanos inaugura a Rede de Cuidados para 

Migrantes e Refugiados da região central.  Desde então, esse espaço tem se apresentado como 

um importante dispositivo para a troca de experiências em cuidado e para a discussão sobre os 

atravessamentos entre Saúde e Imigração.  

A produção de cuidados em saúde está ligada à possibilidade de singularizar algumas 

experiências. No caso do atendimento ao imigrante essa é uma questão ainda mais relevante 

porque as concepções de saúde e cuidado, além de diferentes, esbarram na questão linguística 

e cultural.  

Ao longo dos anos a Rede passou a ser referência para pesquisadores e trabalhadores 

que atuam no campo da imigração e para tantos outros que se deparam com questões da 

imigração na sua atuação profissional. Assim, as reuniões começaram a contar com 

participantes de bairros afastados do centro da cidade, o que trazia duas questões importantes: 

primeiro em relação ao deslocamento dos imigrantes que antes se concentravam e habitavam o 

centro da cidade e passam a habitar as periferias e segundo, a angústia de alguns profissionais 

que, por um lado, denunciava a falta de informações e suporte para o acolhimento desse outro 

“estranho”, mas também sinalizava uma potência de cuidado e um querer saber. De acordo com 

Feuerwerker (2011):   

No território, para começar é importante produzir um olhar interessado não 

somente para buscar e reconhecer os problemas, mas também as potencialidades, 



os recursos, as redes sociais, a produção das relações. Há um investimento a ser 

feito no reconhecimento dos modos de viver, dos contextos, arranjos, saberes, 

crenças e valores com que os diferentes grupos populacionais e indivíduos 

produzem suas conexões e sua vida e, por extensão, sua saúde. 

(FEUERWERKER, 2011, p.05)  

  

O ano de 2017 marca um novo movimento nas reuniões da Rede. Gradativamente a 

discussão de casos cede espaço para o debate sobre a situação política e o desmonte dos 

programas de saúde por parte da nova administração municipal. A demissão de trabalhadores e 

o corte de investimentos reafirmou o papel político da Rede enquanto um dispositivo de 

resistência e articulação. Ao mesmo tempo que optamos por manter as reuniões na região 

central (Missão Paz), alguns articuladores e atuantes da Rede começaram a visitar 

equipamentos da atenção básica na periferia da cidade para ouvir e organizar rodas de conversas 

com funcionários da saúde pública.  

Nossa pretensão com este trabalho está longe do intuito de produzir uma verdade 

universal a respeito da política nacional de interiorização, ainda que não se furte da tarefa de 

analisar seus efeitos através dos sentidos construídos na Rede bem como no Grupo Veredas. 

Assim, tendo como pressuposto que a construção do saber ocorre de modo parcial e localizado, 

como nos lembra Haraway (1995), torna-se fundamental contar um pouco sobre a partir de que 

lugares endereçamos nossas considerações e quais nossas inspirações para a elaboração desse 

trabalho que, antes de tudo, trata-se de uma produção coletiva já que leva em conta a 

contribuição dos membros desses dois espaços.   

O Grupo Veredas - Psicanálise e Imigração consiste em um projeto de extensão do 

Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP, coordenado pela Profa. Dra. Miriam Debieux 

Rosa. A extensão teve seu início em 2004, a partir do pós-doutorado “História,  

Clínica e a Cultura em Psicanálise”, de Taeco Toma Carignato. Foi inscrita no Fundo 

de  

Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo inicialmente como 

“Migração e Cultura: experiências de atendimento a pessoas em situações de vulnerabilidade 

psíquica e social” e tem se desdobrado em vários aspectos da questão. Visa escutar a 

experiência de sujeitos afetados diretamente por fatos sociais e políticos que levam à exclusão, 

segregação e consequente emigração do país de origem e a busca de refúgio em país estrangeiro 

ou a migração dentro do próprio país.   

Nosso objetivo principal é de estabelecer espaços de intervenção com essa população, 

visando elaborações singulares e grupais, apontando as diferentes possibilidades de re-

constituição de laços sociais, favorecendo os vínculos afetivos e de trabalho, de modo a 



possibilitar revisar e elaborar formas de viver os “novos contextos”. Isso tendo como premissa 

que os impasses no laço social que dizem respeito ao campo da política podem desarticular os 

sujeitos em sua relação com a linguagem.  

Os trabalhos acontecem em parceria com instituições voltadas ao atendimento dessas 

pessoas, dentre elas, a Casa do Migrante, albergue onde são realizadas intervenções 

psicanalíticas junto a pessoas recém-chegadas na cidade de São Paulo advindas de outros países 

ou estados; o Abrigo Aparecida que acolhe mulheres e crianças, na maioria brasileiros, em 

situação de vulnerabilidade; colaboração com o Centro de Referência de Atendimento ao 

Imigrante (CRAI) ligado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e 

como já descrito, na Rede para Cuidados em Saúde para imigrantes e Refugiados. 

Por fim, nossas considerações neste trabalho também se inspiram na potência das 

discussões levantadas no IV Encontro nacional da Rede (Pós)Construcionista e, mais 

especificamente, na mesa “Territorialidade e Modos de Subjetivação”, conduzida sob a 

mediação do professor Benedito Medrado, tendo como apresentadores o professor Peter Spink 

e a professora Dirce Koga, donde daremos destaque a fala da professora a respeito do “fetiche 

do sedentarismo”, assim como ao conceito de “viração”, como também à intervenção do 

professor Jorge Lyra que, ao final das falas, nos presenteou com a reverberações dessa 

pergunta de abertura: qual o espaço das subjetividades desterritorializadas nas políticas de 

saúde e assistência?   

  

2. Dinâmicas das migrações nos territórios   

  

A cidade de São Paulo é marcada em sua constituição pela questão da imigração. No 

final do séc. XIX e primeira metade do séc. XX recebeu um grande contingente de imigrantes, 

sobretudo da Itália, a partir de uma política que ao mesmo tempo que buscava suprir mão-de-

obra para a indústria local, também tinha como objetivo a europeização da cidade e da 

população. Segundo dados demográficos apresentados por Santos (2008), em 1895, mais da 

metade da população urbana era composta por imigrantes. Os corpos indesejados e que fugiam 

ao modelo idílico de urbanização e civilização europeizada eram os corpos negros, mulatos, 

caipiras e índios. Lavadeiras, vendedores, carroceiros, comerciantes de ervas, carregadores e 

mascates eram alvos de um discurso sanitário, jurídico ou policial que passa a intervir no espaço 

público com visas a excluir e segmentar essa população, sobretudo da área central da cidade.  

Ao longo do séc. XX o aumento da população paulistana, as intervenções no espaço 

urbano e a migração de setores econômicos (em destaque o de comércio e de serviços) para 



outras regiões da cidade, atuou para que a região central fosse palco de um processo de 

deterioração e desvalorização. Segundo Rolnik (2001), a partir dos anos 60 tem início um 

processo lento de evasão das sedes das empresas, bancos e serviços para a região da Paulista, 

ao mesmo tempo que os investimentos em mobilidade pública: metrô e terminais de ônibus 

afirmavam a centralidade daquele que foi o importante e imponente centro comercial da capital 

e lançavam as bases para uma popularização do centro e seu abandono progressivo por parte 

das elites. Aos poucos, a região deixa de ter o metro quadrado mais caro da cidade para entrar 

em declínio econômico com abandono de prédios comerciais e recrudescimento das questões 

sociais.   

Hoje em dia a região vive um novo momento. É reivindicada por movimentos sociais 

de luta pela moradia, que ocupam prédios públicos ociosos ou prédios particulares em que a 

dívida com o Estado ultrapassa o valor venal do imóvel, e que defendem uma moradia digna 

para o trabalhador no centro urbano e não na periferia. No entanto, os atributos de infraestrutura 

e mobilidade, têm tornado a região muito visada pela iniciativa público-privada e pelo mercado 

imobiliário. Nessa disputa entre discursos e recursos, o investimento privado tem se sobressaído 

e nos últimos 10 anos a região central da cidade figura como a maior em números de 

lançamentos imobiliários, de acordo com dados da prefeitura e disponibilizados no site 

Infocidade. Os lançamentos e requalificação de imóveis fazem com que novos 

empreendimentos comerciais voltados para um público consumidor específico se aloquem na 

região.   

Esse fenômeno, conhecido como gentrificação, contribui para a modificação do perfil 

socioeconômico do território, já que o aumento no custo de vida faz com que as populações 

que, até então, residiam na região tenham que migrar para outros bairros. Segundo Rosada 

(2018), a reabilitação dos conjuntos históricos graças às intervenções estatais somada ao 

consumo de história e de patrimônio histórico como valor agregado tornam os valores 

proibitivos para a classe baixa.  Nas palavras do autor:  

  

  A população original passa a morar muito longe dos conjuntos históricos e das 

facilidades da infraestrutura das áreas centrais. O processo de tombamento e o 

reconhecimento como patrimônio, nesse caso, são englobados como aparato do 

mercado e do Estado e utilizados de modo perverso, como instrumentos das 

intervenções urbanas de requalificação para gerar valor agregado e expulsar a 

antiga população original que não pode pagar por esse novo status (ROSADA, 

2018, p.07)  

  

Uma nova roupagem para um processo higienizador que se vale do poder e interesse 

econômico para excluir uma determinada população indesejada e que se utiliza dos mais 



diversos meios para a “requalificação” dos espaços urbanos. Se observarmos as intervenções 

urbanísticas na área central da cidade de São Paulo, podemos facilmente observar que esse 

processo de exclusão se repete. Seja o discurso sanitário, policial, moral ou de conservação 

histórica, o movimento de tornar o espaço inacessível a determinados grupos responde a um 

projeto do Estado e da iniciativa privada em relação à malha urbana.  

Dentre as populações afetadas pela “requalificação” estão imigrantes que a partir das 

ondas migratórias do início do século XXI encontraram no centro um lugar que aliava 

infraestrutura, aluguéis com preços acessíveis e acesso aos locais especializados de 

atendimento. Grupos latinos, haitianos, senegaleses, angolanos, nigerianos, congoleses dentre 

outros, passaram a coabitar e somar seus traços identitários a um território que, apesar das 

vantagens, passou a ficar cada vez mais oneroso. Importante ressaltar que a maior parte dos 

equipamentos públicos e de iniciativa nãogovernamental de apoio a imigrantes se encontra na 

região central: da oferta de assessoria jurídica à cursos de língua portuguesa, locais de 

regularização documental e abrigos especializados.   

Assim, novos fluxos de deslocamento e ocupação da cidade começam a ser desenhados 

favorecendo a interiorização e marginalização (destinados às margens do tecido urbano) desses 

imigrantes. O relatório Cosmópolis, realizado pelo Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo, acerca do diagnóstico do atendimento a imigrantes nos serviços 

públicos do município aponta que, segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, dentre os imigrantes cadastrados no CadÚnico, 12% residem na área 

central da cidade, enquanto o restante se encontra pulverizado pelos bairros periféricos.   

  

2.1 O Fluxo Venezuelano e o Programa de Interiorização    

A Venezuela atravessa uma crise política e econômica que tem causas múltiplas, 

complexas e que incidem nesse trabalho a partir do fluxo de imigrantes venezuelanos que 

atravessaram a fronteira brasileira nos últimos anos e em especial os que aderiram ao Programa 

de Interiorização elaborado pelo Governo Brasileiro e que teve apoio da ACNUR (Alto 

Comissariado da Nações Unidas para Refugiados).  

O governo brasileiro por meio da publicação do decreto 9.285 reconhece a crise 

humanitária decorrente do fluxo migratório no estado de Roraima, definindo a composição com 

o decreto 9.286 de 15 de fevereiro de 2018, estabelece competências do Comitê Federal de 

Assistência Emergencial. Já a resolução 1 de 23 de março de 2018 institui o subcomitê federal 

para a interiorização dos imigrantes que se encontram no estado de Roraima.  



Segundo documento disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o 

programa tem como objetivo interiorizar imigrantes apoiando sua integração na sociedade, 

autossuficiência e estaria voltado para imigrantes venezuelanos regularizados e interessados em 

deslocar-se para outra Unidade Federativa. Dentre os destinos estão as cidades de São Paulo, 

Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, Conde no estado da Paraíba e Igarassu no estado de 

Pernambuco que receberam imigrantes venezuelanos em quatro etapas de interiorização. Os 

números consolidados informam um total de 690 imigrantes deslocados de Roraima para outros 

estados.  

Em São Paulo, 267 imigrantes foram acolhidos e distribuídos entre os Abrigos  

Missão Paz, Terra Nova, Centro de Acolhida para Mulheres Imigrantes, Centro 

Temporário de Abrigamento São Mateus (CTA) e Centro Temporário de Abrigamento Butantã. 

O CTA São Mateus recebeu o maior contingente desses imigrantes, 178 no total. Uma matéria 

jornalística do portal de notícias UOL escancara os reveses do programa de interiorização na 

reportagem “Maioria dos Venezuelanos é levada para área com maior desemprego de São 

Paulo”. A jornalista Talita Marchao destaca que São Mateus fica a 20 km do centro da cidade, 

local onde está instalada a maior parte dos equipamentos de acolhimento e adaptação de 

imigrantes e refugiados, e que a Subprefeitura de São Mateus registrou no ano de 2017 a maior 

taxa de desemprego da cidade (20,2% segundo dados da Fundação Seade). A reportagem traz 

declarações do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, 

Filipe Sabará, em que ele afirma que a escolha de mandar os venezuelanos para São Mateus 

ocorreu pela baixa utilização do abrigo e os imigrantes não tinham preferência por ficar no 

centro ou não. Nas palavras do secretário: "Para os venezuelanos não faz diferença nenhuma a 

questão do território onde eles estão, já que eles não têm vínculos com São Paulo ainda". 

Entrevistado para a mesma reportagem o pesquisador do Observatório das Migrações em São 

Paulo, Luís Felipe Aires Magalhães, assinalou que o envio de imigrantes para a periferia faz 

parte de uma estratégia do poder público para afastar esse público do centro da cidade: “O envio 

do grupo de venezuelanos para a periferia faz parte de uma estratégia de limpeza do centro. 

Limpeza étnica, social e também econômica, no sentido da valorização imobiliária da região 

central. ”  

  

3. Discutindo o território e suas fronteiras na política de interiorização  

  

Após compreendermos a peculiaridade desses fluxos, onde observamos que o fenômeno 

do refúgio de venezuelanos/as encontra-se circunscrito por uma política de governo baseada 



num projeto de interiorização, temos por objetivo reabilitar o conceito de território para além 

de sua dimensão meramente física, buscando compreender como determinada cartografia 

também delimita os contornos e fronteiras da ação humana no território e, em última instância, 

da própria subjetividade.   

Satisfazendo esse objetivo, resgatamos as noções de territorialidade e espacialidade 

sugeridas pelo professor Milton Santos (2006/1996), a partir da leitura de Silva (2009), para 

discutir uma inflexão importante no campo da geografia política que concerne a diferença entre 

global x local.  Para o autor, a noção de espaço é mais abrangente que a de território, pois 

contempla não somente a materialidade, mas também a ação humana sobre a mesma. Todavia, 

é necessário compreender que o espaço em sua totalidade só pode ser apreendido a partir de 

suas manifestações territoriais, já que o território aparece enquanto um recorte no espaço regido 

por dinâmicas específicas:   

  
Para Milton santos, o principal conceito é o de espaço geográfico, como resultado 

de uma construção social, espaço compreendido a partir do sistema de objetos e 

de ações. Realiza um estudo do espaço a partir do desenvolvimento das 

tecnologias. O lugar se destaca como contraponto ao global, sempre em busca de 

uma compreensão teórica atrelada ao real. Assim, se constrói uma teoria 

geográfica do espaço (forma e conteúdo), e a totalidade é um componente central 

de seu método de análise. Para Milton Santos (1996): "o espaço reúne a 

materialidade e a vida que as anima". O território é, então, uma construção social 

erigida a partir de manifestações e domínios no/do espaço (Santos 2006/1996). 

São essas manifestações e esses domínios que tem sido passíveis de 

interpretações variadas (SILVA, 2009, p.50)   

  

Levando em consideração as críticas de Santos (1996)  a respeito da especulação do 

espaço público pelo interesse privatista de poucos e pelo aparelhamento patrimonialista do 

próprio Estado, em que morar representa cada vez mais um privilégio restrito as elites 

socioeconômicas, somamos essas indagações às de Koga (2018 ), no evento supracitado, para 

pontuar a respeito dos efeitos  da construção de uma  lógica fetichista sobre o  processo de 

sedentarização e habitação, que transforma em abjetos os sujeitos em fluxo e deslocamento que 

lutam pelo direito de construírem seus espaços, assim como por um lugar social.   

De acordo com a autora, esse fetichismo da sedentarização se refletiria na própria lógica 

equipamentista das políticas de governo que solicitam compulsoriamente um comprovante de 

residência para a inserção do sujeito em um determinado programa social. Tratamos, então, de 

um ciclo tautológico em que a burocratização do Estado sabota as possibilidades de acesso e 

reconhecimento dos sujeitos à medida em que torna o comprovante de residência uma condição 

essencial ainda que, na outra ponta, a gestão do Estado e a dinâmica social não contribua 

proativamente para a existência de moradia digna para esses sujeitos.  



Os sujeitos migrantes sofrem diretamente com os reflexos dessa política, em que o 

exercício de sua cidadania é coibido pela ausência dos papéis, como o comprovante de 

residência. O diálogo estabelecido entre Gebrim e Daudovian na Revista Fórum (edição 215, 

2015), parece ilustrativo das problemáticas que giram em torno do uso da prática de sentido 

“sem papéis” para designar enquanto categoria política os imigrantes e refugiados que não 

possuem esses documentos pois, ainda que de acordo com a pesquisadora francesa esse tenha 

sido um termo sugerido pelos próprios sujeitos, não podemos esquecer que “sem papéis” não 

deve ser tomado como sinônimo de “sem inscrição”. Assim, se por um lado parece fundamental 

pensar em formas de facilitar o acesso dos sujeitos em fluxo ao direito aos documentos de 

formalização de sua cidadania, por outro lado, questionamos a própria lógica identitarista que 

os limites da burocracia preveem, como também provocamos junto com Gebrim o potencial 

estigmatizador dessa terminologia já que migrantes e refugiados instituem outros papéis na 

dinâmica social, à revelia da nossa ignorância em podermos torná-los ininteligíveis.   

Assim sendo, apontamos como de acordo com esse fetichismo sedentarista, a 

criminalização do fluxo passa a ser seletiva quando, através de uma política de interiorização 

de sujeitos imigrantes, é o próprio Estado que coloca em marcha um fluxo de sujeitos do centro 

às periferias.  Nesse sentido, o que parece está em jogo é a condenação à itinerância e à 

autonomia dos sujeitos na construção de suas próprias rotas pela cidade e por sua possibilidade 

de habitar os centros (alvo da especulação imobiliária),   já que um regime de  fluxo vigiado e 

determinado por parte da política de interiorização passa a ser um projeto amplamente 

divulgado e capitalizado por candidatos da situação, especialmente em ano eleitoral, sob a 

artimanha discursiva do acolhimento e proteção aos sujeitos “vulneráveis”.   

 A despeito dessa operação tautológica que pretendemos investigar, ao tempo em que 

escutamos os desterros dos sujeitos entre os labirintos kafkianos do poder, acrescenta-se que a 

mesma dinâmica que demanda dos sujeitos um sem fim de papéis e provas de sua existência é 

também aquela que lhes desautoriza dessa possibilidade, à medida que lhes centrifuga, isto é, 

que lhes afasta do centro da cidade, tendo em vista que é aí que comumente estão alocados os 

serviços de formalização de cidadania, assim como as oportunidades de trabalho.   

Nesse sentido, não se trata de nossa parte de fazer uma ode deliberada à ocupação dos 

centros em detrimento da habitação de lugares periféricos, pois se a interiorização rendesse 

simultaneamente a oferta de serviços à periferia certamente estaríamos próximas de concordar 

com uma política em que sujeitos imigrantes e moradores da periferia se beneficiassem 

conjuntamente (algo pelo qual devemos lutar diante desse inevitável). Trata-se antes de pensar 

de que modo a autonomia dos sujeitos que escutamos é comprometida por esse tipo de estratégia 



e também de localizar que tipo de ordenamentos são engendrados quando os discursos a respeito 

da interiorização nos parecem, por assim dizer, demasiadamente bucólicos, ao mesmo tempo 

em que assistimos a disputa do centro pela parceria público-privada.   

Aqui, a criminalização seletiva do fluxo e a exigência burocrática de documentos sem 

uma recíproca que se subverta em subsídios e garantia de direitos por parte das instâncias 

responsáveis por moradia e formalização se reflete diretamente em nossa prática com sujeitos 

migrantes e refugiados quando testemunhamos suas tentativas de reconhecimento sendo 

frustradas para além do desafio que representa estar inserido em uma nova cultura. Mas antes 

de assigná-los enquanto os sujeitos “vulneráveis” e criarmos bases para um discurso tutelar, 

gostaríamos de retomar nossa discussão sobre o espaço, para cultivarmos desde a palavra esses 

lugares, onde sujeitos migrantes são agentes de suas trajetórias, a fim de discutir:  o que podem 

os/as “sem papéis” face às forças centrífugas e esses desterros?    

Ainda de acordo com Koga (2018), os sujeitos desamparados pela burocracia e também 

desterritorializados, diante desse cenário, constroem modos de sobreviver ou mesmo de “se 

virar”  criando seus “territórios de viração” nos limites da informalidade. Territórios de vir a 

ação ou do devir ação desmistificam a assignação fetichista que apassiva esses sujeitos para nos 

comunicar antes de sua agência em construir seus próprios espaços e de se posicionar de 

maneira ativa no laço social, já que os “sem papéis” são também aqueles que inscrevem novos 

papéis, posições e rotas de fuga entre as fronteiras bem delimitadas da sociedade.    

 Nessas veredas que se constroem entre o desterro e a devir (ação), resgatamos a vinheta 

clínica referente ao atendimento de Salomon (nome fictício), um jovem venezuelano 

apaixonado por futebol, que parte da Venezuela para o Brasil, no contexto da política de 

interiorização, na esperança de encontrar emprego e quiçá conquistar uma vaga nas seleções de 

base da cidade de São Paulo.   

Sua chegada a cidade, entretanto, é de início marcada por uma distância posta entre ele 

e seus conterrâneos, já que Salomon havia sido abrigado no centro da cidade junto a migrantes 

de outras etnias, enquanto a maior parte de seus amigos foram abrigados no interior da cidade. 

Essa separação arbitrária, reflexo de uma política imatura,  parece lhe haver com o traumático 

de um refúgio marcado pela venda das promessas de abrigo e  de ascensão social  e, 

simultaneamente,  pela violência de vê-las falirem pouco a pouco, no convívio com a 

radicalidade da diferença dos centros de abrigo, em que Salomon tem a dificuldade de creditar 

sua confiança, desconfiando de todos a seu entorno, o que nos parece um gatilho para seu 

primeiro surto, marcado pelo delírio de persecutoriedade.   



Salomon, que joga nessa partida de perseguidos, sem compreender muito bem os 

motivos de ter sido apartado de seus conterrâneos,  é também aquele que em nossos 

atendimentos  nos mostra, através de seus desenhos, suas táticas  e estratégias de jogo, como 

quem esboça nesse campo as suas devir(ações) ao mesmo tempo em que dispara pela cidade à 

procura de seus colegas para lhes contar a despeito dos terrores dessa jogadas que fazem de um 

atacante um jogador da zaga, excessivamente precavido aos ataques da diferença, ainda que 

munido de motivos muito legítimos para desconfiar. Em nossas intervenções procuramos 

maneiras de torcer essas posições extremas de ataque e defesa para pensar junto com Salomon 

em devir(ações) nesse meio de campo que também é metáfora para um trabalho psicanalítico 

com refugiados. Seguimos torcendo.   

  

4. Desterros: corpos desterritorializados em zonas de abjeção   

  

Tomamos agora o corpo em seu estatuto de mediação entre o espaço e a subjetividade 

para pensar as dinâmicas de enraizamento e desenraizamento dos sujeitos de acordo com os 

modos como os corpos são capturados pelos discursos, inspiradas numa concepção deleuziana 

de corpo como território.   

Articulando as fronteiras do espaço e as linhas da subjetividade numa cartografia que 

extrapola o dualismo “natureza x cultura”, para colocar em questão os essencialismos que 

fundam esses domínios, retomamos a noção deleuziana de agenciamentos maquínicos a partir 

de Haesbaert & Bruce (2002), para compreender a maneira como os corpos se engendram 

mutuamente, partindo do pressuposto de que, à medida que os corpos são relacionais, antes de 

formarem pares de oposições, eles só podem se definir em simultaneidade e reciprocidade:   

Os agenciamentos maquínicos de corpos são as máquinas sociais, as relações 

entre os corpos humanos, corpos animais, corpos cósmicos. Os agenciamentos 

maquínicos de corpos dizem respeito a um estado de mistura e relações entre os 

corpos em uma sociedade. Aqui é importante lembrar que, tal como na não 

dicotomização geográfica entre Natureza e sociedade, também não é possível ver 

o corpo social fora do corpo da Natureza, pois se trata de um só corpo de 

multiplicidades. O agenciamento maquínico de corpos é essa relação que se 

constrói entre os corpos.   

(HAESBAERT & BRUCE, 2002, p.7)    

  

Outra noção que nos interessa definir para pensar o domínio dos discursos é a de 

agenciamentos de enunciação, que dizem respeito a um “regime de signos” que 

pragmaticamente definem possibilidades e limitações do uso da linguagem na sociedade. Ainda 

de acordo com os autores, é possível estabelecer relações entre os agenciamentos maquínicos e 



de enunciação, mas sob o cuidado de não reduzir um ao outro e nem hierarquizá-los, como 

vemos a seguir:   

Neste momento é preciso atenção e cuidado. Não podemos reduzir o estado de 

corpos aos enunciados coletivos. Deleuze e Guattari deixam muito claro que os 

agenciamentos maquÍnicos de corpos (conteúdo) têm uma forma, assim como os 

agenciamentos coletivos de enunciação (expressão) também têm uma forma, 

logo, não podemos dizer que os agenciamentos coletivos são a expressão dos 

agenciamentos maquínicos de corpos. Não há essa relação de reduzir um ao outro, 

ou uma relação dicotômica entre “regimes de signos” e “estatuto de estados de 

coisas” 14. O que eles afirmam é que existe uma relação entre os dois 

agenciamentos, os dois percorrem um ao outro, os dois agenciamentos intervêm 

um no outro, é um movimento recíproco e não hierárquico. Como isso acontece? 

Os agenciamentos coletivos de enunciação fixam atributos aos corpos de forma 

a recortálos, ressaltá-los, precipitá-los, retardá-los, etc. (HAESBAERT & 

BRUCE, 2002, p.8)     
  

A articulação entre esses agenciamentos parece ficar mais clara a partir da noção 

foucaultiana de biopoder, em que o autor localiza a maneira como os corpos são capturados por 

dispositivos normativos de saber-poder, que produzem implícita ou explicitamente 

determinados mecanismos de disciplinamento dos corpos como forma de vigilância e controle 

social. Assim, a partir de Lima & Yasui (2014), compreendemos como os dispositivos de saber-

poder são forjados sob determinadas condições históricas, de modo que o corpo assume 

estatutos distintos, sendo capturado por vários repertórios de inteligibilidades que levam a 

marca dos valores de seu tempo e estabelecem possibilidades e limites para o uso dos corpos, 

assim como formas hegemônicas de apresentá-lo no espaço:   

Esse processo faz parte de um progressivo desenvolvimento do poder sobre a 

vida, que, a partir do século XVII, estará associado a um poder de normalização 

dos processos vitais. Esse desenvolvimento deu-se em duas formas principais: a 

primeira foi centrada no corpo e em seu adestramento, na ampliação de suas 

aptidões, no investimento em sua docilidade e utilidade, e na extorsão de suas 

forças, por meio do que Foucault chamou de disciplinas, caracterizadas por uma 

anátomo-política do corpo. A segunda forma de poder sobre a vida, que emergiu 

em meados do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, como suporte dos 

processos biológicos, caracterizado pela dinâmica do vivo. Dessa forma de 

exercício do poder, que Foucault (1979; 2001; 2008) chamou de biopolítica da 

população, interessa conhecer, regular e controlar os nascimentos, a mortalidade, 

o nível de saúde, a duração da vida de determinadas populações e todas as 

condições que podem fazer esses processos variarem. A partir da instauração 

dessa biopolítica da população, modalidade de exercício do poder própria dos 

estados modernos, que faz sobreporem-se vida e política, vemos surgir um 

mecanismo de vigilância e controle, e a organização de populações divididas em 

grupos com características peculiares tomadas como traço identitário. A 

população será, então, objeto dos cálculos do poder e das análises de risco, 

orientadas pelas flutuações das curvas de normalidade nas quais todos serão 

posicionados. (LIMA & YASUI, 2014, p. 595596)  

  



 Lima & Yasui (2014), nos relatam ainda o modo como, desde os primórdios, as 

políticas de assistência e saúde mental atualizam esses discursos que circunscrevem e recortam 

os corpos a partir de uma determinada biopolítica. Nesse sentido, as políticas de saúde mental 

e assistência dispõem, mesmo que modo sub-reptício, a respeito de um ideal e uma moral sobre 

o uso dos corpos e, na medida que essas formas aceitáveis do “bem viver” são positivadas 

também são forjados, em contrapartida, estereótipos marginais e outras abjeções relativas aos 

corpos indóceis e indisciplinados, que resistem ou se opõe a lógica biopolítica vigente. Assim, 

as autoras pontuam como historicamente essas políticas corroboram estigmas na construção do 

corpo estrangeiro enquanto corpo indesejável, infeccioso e vetor na transmissão de doenças:   

O estrangeiro (negro, oriental ou europeu) ocupava também um lugar central nas 

preocupações da higiene mental que tomariam corpo no início do século XX, 

como se, para afastar e prevenir o risco da loucura, fosse preciso expulsar ou, em 

uma ação de assepsia, evitar os riscos da contaminação que aqueles que vinham 

de fora representavam. (LIMA &  

YASUI, 2014, p.595)   

  

Rosa e colaboradoras (2009), retomam as distinções entre duas noções de vida, zoé e 

bios para nos advertir de que na contemporaneidade a politização de zoé  (da vida natural) tem 

sobrepujado o sentido de bios (da partilha da vida no âmbito social). Dada essa hierarquização 

de zoé sobre bios, a redução dos sujeitos a essa dimensão meramente biológica da vida conduz 

a construção de uma estratégia em que as possibilidades de autodeterminação do sujeito são 

discretamente apagadas para que um ordenamento tutelar e profilático possa incidir sobre seus 

corpos através da legitimação dos discursos da biopolítica:   

  

Um segundo aspecto das artimanhas do poder é incidir sobre o sentido da vida. 

As sociedades contemporâneas redefiniram, em nome da cultura, o significado 

da vida enquanto assinalam novas formas de poder que advém dessa operação, 

uma vez que a vida e o humano não são conceitos politicamente ingênuos. Duas 

formas do poder no contemporâneo investem sobre o sentido da vida: a 

discriminação entre o que é considerado civilizado ou monstruoso, ou seja, aquilo 

que é excluído de seu campo civilizador, e um modo particular de tratar o mundo 

natural que reduz a vida a sua modalidade orgânica e biológica. A reflexão crítica 

de Arendt (1983) e posteriormente de Agamben (2002) toma a distinção grega 

entre zoé e bios. O homem grego conhecia duas palavras para designar vida: zoé 

e bios. A primeira dessas palavras expressava a vida que compartilhamos com 

outros seres vivos, uma “vida nua”, natural, enquanto que apenas a segunda 

poderia indicar a vida civilizada, ou seja, vida humana propriamente dita, âmbito 

em que a questão política do bem viver poderia ser discutida (...) Giorgio 

Agamben (2002), partindo da mesma distinção da concepção de vida, enfatiza a 

preponderância da vida nua, afirmando que o regime contemporâneo exerce um 

poder sobre a vida que, travestido de defesa da vida, a reduz à sua modalidade 

biológica. É precisamente a politização da zoe, de acordo com as determinações 

da lógica do mecanismo industrial, que marcaria a sociabilidade moderna. A 

inserção da vida natural no centro das estratégias políticas do mundo ocidental, 



fenômeno que consolida e define a acepção moderna de exercício do poder, 

retoma e atualiza aquilo que Michel Foucault chama de biopolítica. (ROSA ET 

ALL, 2009, p. 5657)   
  

Então, ao sujeito é negada a sua dimensão desejante, ao passo em que ele é 

estigmatizado na esfera da vulnerabilidade, enquanto um ser de necessidade pelas políticas. 

Dessa maneira, se fazem necessárias intervenções clínicas com sujeitos migrantes que lhes 

restituam outros lugares de endereçamento no discurso:   

O refugiado é aquele que, em geral, teve uma situação de perseguição política no 

seu país. Ou seja, lá ele era um combatente. Ele era uma pessoa ativa, integrada 

no seu meio e combativa. E por isso ele passa a ser perseguido. Nesse processo 

de ser perseguido, de ser exilado e de ser desconsiderado, ele vai se transformar 

muitas vezes, quando chega no país de acolhida, numa pessoa que só pede coisas. 

Um ser só de necessidade, que precisa de assistência jurídica e social. Ele esquece 

um pouco da sua dimensão desejante. Justamente nesse momento é que uma 

escuta é importante. Para ele poder se apropriar desse novo modo de vida e do 

que é oferecido, ele precisa retomar um lugar num discurso em que ele fale como 

sujeito e não como um ser de necessidade. (ROSA,2018)  

  

A apreciação dessas definições nos da base para pensar que contornos as políticas de 

saúde mental e assistência a sujeitos imigrantes e refugiados definem às dinâmicas de 

reconhecimentos e em que perímetros essas subjetividades estão cercadas ou circunscritas. Nas 

dinâmicas de reconhecimento, em que o sujeito é superidentificado aos estigmas da 

“vulnerabilidade” e do “perigo”, por um lado, ao mesmo tempo em que é espoliado de sua 

identidade, por outro, são definidas zonas de indiscernibilidade. Nessas zonas, o sujeito tem sua 

autonomia violada no descompasso que se estabelece entre relações pendulares de heteronomia 

e anomia, onde o sujeito está cristalizado a um estigma específico ao mesmo tempo que, fora 

dessa possibilidade de leitura, ele é desenraizado do laço social:   

  

Especificamos a relação deslocamento/metonímia com os avatares do desejo, 

desenvolvendo a hipótese de que as dimensões diacrônicas e sincrônicas do 

discurso, expressas pela metáfora e pela metonímia, demonstram a condição 

itinerante do desejo em tensão quanto à ficção do sujeito construída, mas 

desconstruída e reinventada pelo desejo (...). Ambos são concomitantes e 

compõem a historicização do sujeito. Dissociados, os processos podem gerar, de 

um lado, um movimento contínuo sem ponto de báscula, o que pode resultar no 

desenraizamento do sujeito; ou, de outro, levar a uma identidade cristalizada 

alienante que retira o sujeito de sua condição desejante. Ou seja, o sujeito se 

constitui na alternância entre o movimento metonímico do desejo e a cristalização 

sintomática em identidades. (ROSA et al, 2009, p. 499 - 500)  

  

De que territórios estamos falando quando nos propusemos articular sobre esses 

desterros e seus impactos nos modos de subjetivação e nas dinâmicas de reconhecimento?   



Essas zonas de indiscernibilidade, definidas pela biopolítica sobre os corpos, que 

delimitam um perímetro fixo de reconhecimento aos sujeitos, cercando suas subjetividades, são 

conceituados por Butler (2002), enquanto zonas de abjeção. De acordo com a autora nessas 

zonas estão alocados os sujeitos que são vistos enquanto transgressores, uma vez que 

evidenciam a ineficácia das normas de inteligibilidade hegemonicamente estabelecidas.   

Sujeitos abjetos são aqueles que, fazendo um uso autônomo de seus corpos, questionam 

os disciplinamentos biopolíticos vigentes ao mesmo tempo em que denunciam algo que a 

sociedade procura denegar, a saber: que as normas sociais, antes de serem naturalmente dadas, 

são contratuadas contingencialmente de modo que a história das civilizações em nada nos 

autoriza à busca por grandes verdades que submetam compulsoriamente todos os sujeitos a um 

determinado código moral específico. Para Butler (2002), sujeitos alocados em zonas de 

abjeção não estão apassivados, mas lutam ativamente por sua existência, donde se aponta a 

possibilidade de que uma negatividade fundamental própria das zonas de abjeção crie 

experiências potentes de subversão a partir dos usos que se pode fazer sobre ser “inintegível”:   

 A pulsão de morte carrega o potencial de produzir uma ruptura com relações 

estabelecidas a partir de identidades constituídas com base em um “ponto de 

partida estrutural. (Atenta ao potencial político destas experiências, Butler 

escreve sobre a importância de se manter “não-inteligível” (...) É por esta razão 

que Butler (1999) enfatiza a importância de experiências impensáveis, 

monstruosas, experiências que evocam imagens em dissolução. Ela se interessa 

pelo que chama de abjeto, isto é, pela presença, sob a forma de dejeto, daquilo 

que foi excluído (ou foracluido) do campo do simbólico. ” (PACHECO, 2016, p. 

83)    

  

 Como podemos observar, se por um lado, os sujeitos imigrantes são 

desterritorializados, por outro, tendo usucapião dessas zonas de abjeção, cultivam solos 

subjetivos férteis mais possíveis de habitar, constrangendo a grilagem dos papéis da biopolítica 

que tentam se apropriar dos sujeitos, ainda que esses papéis mofinos deem prova de sua própria 

prescrição ante a vida dos proscritos “sem papéis”.   

  

5. Agenciamentos e devir (ações)   

Contra a corrente das linhas centrífugas, que estrangulam os fluxos dos sujeitos aos 

limites das zonas de abjeção, resistem nossos esforços centrípetos conjuntos em que tanto 

imigrantes venezuelanos quanto os serviços de saúde e assistência constroem suas próprias 

estratégias de sobrevivência e possibilidades de reterritorialização. É nessa dialética, que 

implica pensar em agenciamentos maquínicos e de enunciação, que podemos mapear a 

vetorialidade das forças de desterritorialização e reterritorialização, fundando um território que 

abarque essas contradições para nele poder instituir as virações:   



  

Construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. (...) 

precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção 

com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há território sem um 

vetor de saída do território, e não há saída do território, ou seja, 

desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar 

em outra parte. (Gilles Deleuze, em entrevista em vídeo apud HAESBAERT & 

BRUCE, 2002, p.1)   

  

A dialética da desterritorialização - reterritorialização aparece como metáfora sobre o 

próprio modo como operamos com a psicanálise nessa clínica das errâncias. Inscrever a 

psicanálise para fora dos limites do consultório, ou ainda, pensar numa psicanálise extramuros, 

exige de nós a disponibilidade de transitarmos em diálogo com outras áreas do saber fazendo 

jus ao que Roudinesco entende por uma “política de noyau dur e de descentramento da 

psicanálise no interior da pluridisciplinaridade” (ROUDINESCO, 1986 apud AGUIAR, 2006, 

p.118).  Segundo Aguiar (2006), essa política de descentramento seria endossada pela ideia de 

“jogo de extraterritorialidades” nos termos desenvolvidos por Laplanche (1980), através do 

qual “o analista nasce e se de desenvolve apenas na marginalidade e na ruptura”. 

(LAPLANCHE, 1980, apud AGUIAR 2006, p. 118).    

De acordo com a revisão proposta por Debieux Rosa e Domingues (2010), a atuação da 

psicanálise para além do contexto clínico recebeu diferentes denominações:  

“Em Freud, ela é chamada de psicanálise aplicada, em Laplanche, de psicanálise 

extramuros e, em Lacan, de psicanálise em extensão” (Rosa e Domingues, 2010, p. 180). Após 

a apreciação de tais denominações, as autoras concluem que a psicanálise extramuros é um 

exercício genuíno e possível à medida em que são preservados seus fundamentos epistêmicos 

e sua ética.   

O exercício de pesquisar fenômenos sociais e, em especial a imigração, parece exigir 

um esforço teórico de saída de uma certa zona de conforto, o que naturalmente implica 

desnaturalizações e estranhamentos potentes a partir dos quais reinventamos a própria 

psicanálise. Sendo assim, a ideia de um “jogo de extraterritorialidades” e de uma “psicanálise 

extramuros” parece caminhar em consonância com outras epistemologias modernas, a exemplo 

da epistemologia pós-colonialista, onde se vislumbra a possibilidade de desterritorialização e 

tradução os saberes:   

Se falar já implica traduzir e se a tradução é um processo de abertura à/ao outra/o, 

podemos dizer que seu contexto é de hospitalidade. Nele, a identidade e a 

alteridade se misturam, tornando o ato tradutório um processo de des-locamento. 

Na tradução, há a obrigação moral de nos desenraizarmos, de vivermos, mesmo 



que temporariamente, sem teto para que a/o outra/o possa habitar, também 

provisoriamente, nossos lugares.  

Traduzir significa ir e vir (‘world’-traveling para Lugones), estar no entre-lugar, 

enfim, existir sempre des-locada/o. Este ir e vir também inclui discursos e práticas 

feministas, que viajam através de lugares e direcionalidades diversos para se 

tornarem paradigmas interpretativos para ler/escrever sobre classe, gênero, raça, 

sexualidade, migração e a circulação de textos e identidades. (COSTA, 2014, p. 

54)   

  

 Essa capacidade de traduzir concerne a própria possibilidade de pensar num outro modo 

de operar a psicanálise, uma vez que o trabalho extramuros não é sinônimo de uma mera 

aplicação do método psicanalítico. Como visto, as vicissitudes dos fenômenos sociais e suas 

dinâmicas no território precisam ser levadas em consideração no trabalho em saúde, de modo 

que, antes de falarmos numa psicanálise aplicada, defendemos que o analista deve tomar par e 

se implicar a respeito das linhas de força do contexto onde está inserido, sabendo que sua prática 

não está alheia a determinada conjuntura política:   

  

Exclusão social e política e a escuta dos sujeitos afetados diretamente por 

situações sociais críticas lança desafios e exige problematizações 

teóricoconceituais necessárias para desvendar o enredamento do sujeito nas 

artimanhas do poder, assim como para apontar as especificidades desta que 

chamamos de prática psicanalítica clínico-política. A articulação sujeito e 

enlaçamento social e político lança-nos na discussão da relação entre psicanálise 

dita em extensão ou psicanálise aplicada fora da clínica, dado que se beneficia 

também das contribuições dos autores da sociologia e da política. No entanto, a 

perspectiva que apresentamos neste trabalho, é de que nos mantemos na esfera da 

clínica pois política e sociedade são termos que relançam e explicitam a 

articulação da constituição subjetiva com o desejo, o gozo e a dimensão dos laços 

sociais como laços discursivos. Assim entendemos esta prática não tanto como 

psicanálise aplicada mas como psicanálise implicada, ou seja, aquela constituída 

pela escuta dos sujeitos situados precariamente no campo social que permite 

teorizações sobre os modos como são capturados e enredados pela maquinaria do 

poder. Tal teorização também constrói ou realça táticas clínicas junto a estes 

sujeitos que remetem tanto à sua posição desejante no laço com o outro, como às 

modalidades de resistência aos processos de alienação social.  (ROSA, 2013, p.2)   

  

  

Esses deslocamentos implicam também numa mudança da nossa posição de analistas, à 

medida que saindo de nossas referências sedentárias do consultório, o trabalho do Grupo 

Veredas se propõe a essa errância em que nossos corpos se dirigem às instituições de 

acolhimento, partindo do pressuposto de uma inversão da demanda, onde supomos que os 

sujeitos migrantes tem algo para nos dizer. É através da presença dos nossos corpos no território 

que fiamos a presença da palavra para reconstituição de um campo de significantes a partir do 

qual o sujeito migrante possa se endereçar. À medida em que nós somos estrangeiros nessas 



instituições é que podemos fiar uma escuta que testemunhe a inscrição desses sujeitos em outros 

locus de reconhecimento:   

  

A oferta de uma escuta que “supõe romper barreiras e resgatar a experiência 

compartilhada com o outro, deve ser uma escuta como testemunho e resgate da 

memória” [17]. Uma escuta em que se utiliza a presença e a palavra. Uma 

presença em que o analista é convocado a suportar e servir de mola ao 

relançamento das significações. Nesse sentido, em nossa clínica, a “presença da 

palavra” que se suporta pela “presença do analista” ocorre na diversidade das 

intervenções: em atividades grupais sobre várias temáticas, em oficinas 

Migrantes, Imigrantes e Refugiados: em escutas singulares, na publicização dos 

acontecimentos e conflitos nas instituições e vida social. A clínica do traumático 

convoca o analista a tencionar um espaço entre enunciado e enunciação, abrindo 

espaço para a fala, declarar “diga mais” e, a partir daí, possibilitar as condições 

necessárias para a localização subjetiva. (ROSA, 2012, p. 74-75)   

   

Pensar em desterritorialização a partir de alguns efeitos advindos do programa de 

“dupla” interiorização de imigrantes venezuelanos na cidade de São Paulo nos aponta 

problemáticas e potências. Importante esclarecer que o uso do adjetivo duplo responde ao 

abrigamento de imigrantes nas bordas da cidade, que também entendemos como um processo 

de interiorização.   

No entanto, ainda que a política de interiorização tente colocar um ritmo à marcha de 

fluxo desses corpos, seja relegando-os às margens da cidade ou a uma condição de tutelados e 

sem papéis há como nos aponta Salomon, táticas e estratégias para um posicionamento no 

território. Outros modos de viver e acessar bens e serviços, de subverter a lógica excludente 

dessas políticas e fazer uso das malhas institucionais para se deslocar pelo tecido urbano 

aparecem em vários relatos, tanto na escuta individual quanto nas discussões da Rede. De 

pedidos de remanejamento para abrigos mais próximos ao centro ou para os com maior presença 

de imigrantes da mesma etnia, integração a comunidades próximas dos locais de abrigamento 

e inserção em trabalhos informais, as estratégias de “viração” possibilitam que esses sujeitos se 

inscrevam na cidade territorialidades.  

Nesse sentido, podemos pensar a própria Rede de Cuidados para Migrantes e  

Refugiados como uma estratégia de “viração”, já que a partir de uma organização 

horizontal, pública, aberta e “estrangeira” ao aparato público-institucional, se oferece um 

espaço para que as questões que afligem trabalhadores da saúde e da assistência possam ser 

acolhidas e compartilhadas. A proposta de um dispositivo onde o saber compartilhado seja 

construído a partir de uma discussão que inclui diferentes olhares, de agentes comunitários a 

gestores, subverte uma lógica que busca homogeneizar corpos e experiências. O próprio 

fortalecimento e a participação de cada vez mais profissionais de diferentes setores e regiões 



reafirma a rede como um lugar de troca, resistência e lança a necessidade de itinerância e 

articulação com novos territórios migrantes, fora do centro da cidade.   

Além disso, entendemos que, ao reconhecer a alteridade a partir desse extremo que é o 

estrangeiro, temos a possibilidade de sensibilizar nosso olhar para questões que as tramas e os 

discursos de poder acabaram encobrindo ou tornando esvanecidas.  Escutar o sujeito para além 

do modo como ele é apresentado no laço social e entender as condições sociopolíticas 

envolvidas no sofrimento compõe a base da nossa clínica e prática cotidiana. 
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Resumo  

O romance La tierra del fuego (1999) de Silvia Iparraguirre nos possibilita refletir sobre o processo de 

colonização e subjugação do povo yámana. Em sua narrativa Iparraguirre apresenta uma reflexão 

crítica através da reescrita e rememoração dos fatos ocorridos na Patagônia argentina, colocando em 

evidência o ponto de vista do subalternizado sobre as formas de dominação ancoradas na colonização 

epistêmica e na degradação de todos os saberes que não estejam pautados no cânone da ciência 

eurocêntrica. Iparragirre levantar questionamentos sobre o registro histórico resultante da hegemonia 

textual imposta pelas classes dominantes e pelas elites letradas inglesas sobre um dos grupos 

originários da América do Sul. Sendo assim, nos debruçaremos a analisar como a ocupação inglesa no 

território austral argentino deu início a um processo de hibridização cultural que afetou tanto o discurso 

do colonizado quanto o do colonizador.    

  

Palavras–chave: Hibridismo cultural; Rememoração; Reescrita.   

  

Abstract  

The novel La tierra del fuego (1999) by Silvia Iparraguirre allows us to reflect on the process of 

colonization and subjugation of the Yámana people. In his narrative Iparraguirre presents a critical 

reflection through the rewriting and rememoration of the events occurred in the Argentine Patagonia, 

highlighting the subalternized point of view on the forms of domination anchored in the epistemic 

colonization and the degradation of all the knowledge that is not ruled in the canon of Eurocentric 

science. Iparragirre raise questions about the historical record resulting from the textual hegemony 

imposed by the ruling classes and the English literate elites on one of the groups originating in South 

America. Thus, we will examine how the English occupation in the Argentinean territory initiated a 

process cultural hybridization that affected both the discourse of the colonized and that of the colonizer.  

  

Keywords: Cultural hybridity; Rememoration; Rewriting.  

  

Resumen  

La novela La Tierra del fuego (1999) de Silvia Iparraguirre nos permite reflexionar sobre el proceso 

de colonización y subyugación del pueblo yámana. En su narrativa Iparraguirre presenta una reflexión 

crítica a través de la reescritura y rememoración de los hechos ocurridos en la Patagonia argentina, 

poniendo en evidencia el punto de vista del subalternizado sobre las formas de dominación ancladas 

en la colonización epistémica y en la degradación de todos los saberes que no estén pautados en el " el 

canon de la ciencia eurocéntrica. Iparragirre plantear cuestionamientos sobre el registro histórico 

resultante de la hegemonía textual impuesta por las clases dominantes y por las elites letradas inglesas 

sobre uno de los grupos originarios de América del Sur. Así pues, nos ocuparemos a analizar cómo la 

ocupación inglesa en el territorio austral argentino inició un proceso de hibridación cultural que afectó 

tanto el discurso del colonizado como el del colonizador.  

  

Palabras clave: Hibridismo cultural; recordar; Reescritura.  

   



Em seu romance La tierra del fuego (1999) Sylvia Iparraguirre rememora e reescreve 

a história de subjugação sofrida pelo povo yámana durante a intervenção inglesa ocorrida nas 

últimas décadas do século XIX. Iparraguirre aproxima diferentes pontos de vista de uma 

mesma história com o objetivo de pôr em evidência um ‘cânone alternativo’, e assim subverter 

o discurso hegemônico. Segundo Ana Pizarro (1993. p.25) a expressão ‘cânone alternativo’ 

faz referência ao sentido de flagrar os espaços emergentes de outra subjetividade literária, ou 

seja, outra versão dos fatos, desta vez contados a partir do olhar do subalternizado. Assim, 

para compor esse ‘cânone alternativo’, a escritora argentina relata os fatos ocorridos na Terra 

do fogo e na Inglaterra por meio do testemunho de um de seus personagens, Jack Guevara, um 

mestiço filho de inglês com uma argentina, nascido em solo argentino. Para Burke (2003, p.36) 

o fato de Jack ser mestiço mostrava que ele estava no processo de hibridização, pois:    

Não devemos nos esquecer dos indivíduos híbridos quer os que já nasceram 

nesta situação por suas mães e pais serem originários de culturas diferentes, quer 

os que se viram nela mais tarde, de bom grado ou não, por terem sido, por 

exemplo, convertidos ou capturados.   

La tierra del fuego (1999), configura uma literatura resultante do encontro de culturas 

que não se enquadra dentro dos parâmetros da crítica europeia estabelecidos pela metrópole. 

Neste sentido, o romance aborda a questão de novas práticas resultantes do encontro de 

culturas, que afetou tanto o colonizado quanto o colonizador, ainda que esses não se 

reconheçam como povos híbridos, pois, como assevera Homi Bhaha (1999, p.165) “O 

hibridismo é uma problemática de representação e de individuação colonial que reverte os 

efeitos da recusa colonialista, de modo que outros saberes ‘negados’ se infiltrem no discurso 

dominante e tornem estranha a base de sua autoridade.”     

Em 1830, Inglaterra fez uma experiência que colocou duas culturas distintas em contato.  

Essa experiência tinha como objetivo levar para Inglaterra quatro yámanas a fim de 

‘civilizalos’ e trazê-los de volta para que assim pudessem civilizar a outros yámanas.  Com 

isso, Inglaterra teria total domínio da colônia na Tierra del Fuego uma região que estava 

totalmente esquecida pela Confederação Argentina, era uma ‘terra de ninguém’, um território 

que fazia parte da Argentina, mas que não era reconhecido politicamente como tal.  O 

arquipélago denominado Tierra del Fuego está localizado no extremo meridional da América 

do Sul, entre os oceanos Atlântico, Pacífico e o Antártico. Região que de acordo com o 

missionário italiano Alberto María de Agostini (1956, p. 15)   

Se extiende al sur y al este del estrecho de Magallanes y está compuesto por una 

isla principal, la  isla Grande de Tierra del Fuego y una infinidad de islas grandes 

y pequeñas que forman una complicada red de canales. Pertenece en su mayor 



parte a la república de Chile, excepto la parte oriental de la isla Grande de Tierra 

del Fuego y la isla de Los Estados que pertenecen a la república Argentina.   

A autora relata que a experiência da colonização não foi bem sucedida, pois trinta anos 

mais tarde, houve o ‘massacre’ de um grupo de missionários em Keppel, uma das ilhas que 

compõem o arquipélago da Tierra del Fuego, e os yámanas foram os acusados desse crime. 

No decorrer da obra vemos que o Capitão dava a entender que os ingleses não perdoavam aos 

yámanas, pois para eles os indígenas eram aqueles que deviam à Inglaterra gratidão por terem 

sido ‘civilizados’.   

Inglaterra era a potência colonizadora no final do século XIX e estava investindo 

fortemente para dominar o mundo econômica e politicamente, pois como assevera  Iparragirre 

(1999, p. 90) “Inglaterra estaba en todas las partes”. Nesse contexto ocorreu um encontro de 

culturas que originou um processo de hibridização na região em que três oceanos se 

encontram, como narrado no fragmento a seguir: “... el punto extremo de este conjunto, las 

islas más australes del continente, el Cabo de Hornos1, donde se juntan furiosamente los 

oceanos” (IPARRAGUIRRE, 1999, p. 23).  Iparraguirre ao destacar o encontro dos oceanos 

faz alusão ao encontro da cultura yámana com a cultura inglesa, que originou esse processo 

de hibridização cultural, em que “Dois pontos de vista não se misturam, mas se cruzam 

dialogicamente. Ou seja, as vozes heterogêneas ficam separadas: estamos lidando com uma 

mistura não no sentido de fusão, mas de justaposição.” (BAKHTIN apud. BERND, 1998, p. 

18)    

No final do século XIX a palavra hibridismo era utilizada com sentido negativo, pois, 

segundo a biologia remetia ao que é “originário de várias espécies”, miscigenado de maneira 

anômala e irregular. Etimologicamente, o termo ‘híbrido’ vem do grego hibris, que remete a 

ultraje, correspondendo a uma miscigenação ou mistura que violava as leis naturais. Híbrido 

é também o que participa de dois ou mais conjuntos, gêneros ou estilos. Considera-se híbrida 

a composição de dois elementos diversos anomalamente reunidos para originar um terceiro 

elemento que pode ter as características dos dois primeiros reforçadas ou reduzidas.   

 Na década de 80 o termo híbrido foi tomando um novo sentido e assim perdendo a 

carga negativa com que era utilizado pela biologia. Os estudos culturais retomaram o termo 

fazendo uso de forma positiva no que diz respeito aos estudos culturais na crítica literária, e 

sobre isso Zilá Bernd (1998, p. 17) destaca:   

                                                 
1 O Cabo de Hornos está localizado no extremo mais ao sul do Chile. Sua localização geográfica é a ponta da Isla de Hornos, 

no arquipélago de Tierra del Fuego, na parte inferior da América do Sul.   



Após a modernidade, ao trazer à tona o conceito hibrido, enfatiza acima de tudo 

o respeito à alteridade e a valorização do diverso. Híbrido, ao destacar a 

necessidade de pensar a identidade como processo de construção e 

desconstrução, estaria subvertendo os paradigmas homogêneos da 

modernidade, inserindo-se na movência da pós-modernidade e associando-se ao 

múltiplo e ao heterogêneo.    

Nesse sentido, Néstor García Canclini (2015, p. XIX) assevera: “entendo por 

hibridização processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam 

de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.” E é a partir 

dessa concepção de hibridismo que nos debruçaremos na obra La tierra del fuego.   

Em La tierra del fuego podemos notar que a causa do processo de hibridização foi uma 

consequência da tentativa de colonização do povo yámana que fazia parte do território 

argentino, mas por essas terras estarem distante do centro e aparentemente não possuírem 

nenhum valor econômico, não eram reconhecidas como parte da Confederação Argentina. 

Sobre essa tentativa de colonização, que ocorreu a princípio com a saída forçada dos yámanas 

de suas terras, Teixeira Coelho (1997, p.125) discorre: “Uma consequência da hibridização é 

a desterritorialização, fenômeno pelo qual modos culturais desvinculam-se de seus espaços e 

tempos nos quais mantêm aproximadamente os mesmos traços iniciais.”    

O início da tentativa de colonização do povo yámana deu-se através do sequestro dos 

indígenas Boat memory, Fuegia, York e Jemmy Button. Neste caso, ressalva Canclini (2015, 

p. XXII) “Às vezes, isso ocorre de modo não planejado ou é resultado imprevisto de processos 

migratórios, turísticos e de intercâmbio econômico ou comunicacional.”, ou seja, a 

hibridização funde estruturas ou práticas sociais que geram novas estruturas e novas práticas, 

seja ela intencional ou inconsciente.    

Ao chegarem a Londres, Boat memory morreu por consequência de uma febre, York e 

Fuegia foram levados para uma escola no campo para aprender os costumes ingleses e Jemmy 

Button ficou em Londres por mais um tempo para aprender os costumes da cidade com seu 

mentor Jack, depois também foi para a escola no campo e ficou por um determinado tempo lá 

com seus amigos aprendendo a cultura da ‘civilização’ inglesa. Depois de ‘civilizados’, os três 

yámanas retornaram para a Terra do fogo. Lá a tripulação que os levou construiu casas para 

os indígenas, tudo conforme o padrão inglês, e retornaram a Londres. Tempo depois chegou a 

Wulaia uma comissão de missionários e exploradores ingleses a fim de catequizar e explorar 

os habitantes daquelas terras.   

Iparraguirre segue os pressupostos dos estudos pós-coloniais para reescrever uma 

história que até então só tinha sido vista do olhar do colonizador. Os estudos pós-coloniais 



apresentam-se como um conjunto de estratégias interpretativas voltadas para a diversidade de 

práticas culturais que caracterizam as sociedades desde a expansão marítima europeia até os 

dias atuais. Thomas Bonnici em Resistencia e intervenção nas literaturas póscoloniais (2009, 

p.29) discorre sobre estratégias desenvolvidas na literatura pós-colonial:    

O projeto de descolonização da literatura eurocêntrica implica a crioulização da 

língua europeia, o uso da paródia e da mímica, apropriação do poder para 

afirmar a identidade através da releitura, a denúncia do estrago colonial revelado 

pela diáspora, a ampliação do cânone literário, a ruptura da primazia dos textos 

metropolitanos pela reescrita.   

 Sendo assim, Sylvia Iparraguirre utiliza uma das estratégias descrita por Bonnici que 

é a reescrita da história com base nos documentos oficiais para relatar os fatos ocorridos de 

uma perspectiva diferente, e que neste caso trata-se do processo de ocupação inglesa do 

território do Sul da América. Nesse mesmo contexto da reescrita a autora nos mostra através 

de Button outras estratégias de resistência destacadas na literatura póscolonial, como a 

civilidade dissimulada e a apropriação.   

 Ao reescrever a história Iparraguirre utiliza o testemunho, a rememoração, do 

personagem fictício Jack Guevara, que é criado por ela para dar voz ao povo yámana, que foi 

subjugado por serem considerados bárbaros perante a civilização europeia. E sobre a 

rememoração Maurice Halbawachs (2017, p.12) destaca: “A rememoração pessoal está 

situada na encruzilhada das redes de solidariedade múltiplas em que estamos envolvidos.”, ou 

seja, as lembranças surgem com a necessidade de revivê-las ou até mesmo através de um fato 

ocorrido e não dependem somente da memória individual, mas também da memória coletiva. 

Segundo Halbwachs o indivíduo participa de duas memórias, a coletiva e a individual, elas se 

organizam de duas maneiras, primeiro: se agrupando em torno de uma determinada pessoa, 

que as vê do seu ponto de vista, essa seria a memória individual e a memória coletiva seria 

aquela que se distribui dentro de uma sociedade que pode ser grande ou pequena possuindo 

imagens parciais. Ele também acrescenta:    

Se essas duas memórias se interpenetram com frequência, especialmente se a 

memória individual, para confirmar algumas lembranças, para torná-las mais 

exatas, e até mesmo para preencher algumas lacunas, pode se apoiar na memória 

coletiva, nela se deslocar e se confundir com ela em alguns momentos, nem por 

isso deixará de seguir o seu próprio caminho... Por outro lado, a memória coletiva 

contém as memórias individuais, mas não se confunde com elas. ” 

(HALBWACHS, 2017, p.71-72)   

Pressupõe-se que a escolha do personagem foi intencional, pois Jack estava em estado 

Nepantla, que é definido como:   



[...] proceso de transformación incluso, en que los indígenas, y después los 

mestizos, se encontraban posteriormente a la conquista, ya que permanecían en 

medio de la cultura española y la indígena, no eran ni lo uno, ni lo outro [...].” 

(TRONCOSO PÉREZ, 2011, p.380).    

Talvez um personagem mestiço tivesse mais propriedade para falar sobre o ponto de 

vista dos considerados subalternizados. Podemos até pensar que ela poderia ter dado voz 

diretamente a Button, mas será que teria repercussão? Provavelmente não alcançaria a todos 

os leitores, pois um subalternizado não teria um ethos de credibilidade.   

Jack em um fragmento do livro diz não ter um leitor real, “Si éste es un relato para 

nadie, quizá yo mismo deba crearle un lector, y tal vez sea ella mister MacDowel o  

MacDownes2, la que algún día pueda alcanzar el sentido de estos papeles sin destino.” 

(IPARRAGUIRRE, 1999, p.284.). Dessa forma, supõe-se que Sylvia Iparraguirre ao criar 

Guevara, estava escrevendo para os leitores, sejam argentinos ou não. O objetivo dela seria 

mostrar que toda história possui mais de uma versão e que cada um quer ser protagonista da 

história. Sendo assim, cada leitor pode tirar suas conclusões sobre o que foi contado, pois 

agora têm as duas versões dos fatos.   

Ao decorrer do romance Jack relata a versão dos fatos de Jemmy Button, sobre o que 

encadeou o massacre. Ele diz que antes de finalizar sua vida de marinheiro decidiu ir pela 

última vez ao Cabo de Hornos. Chegando lá Button disse a Jack que o ano que se passou foi 

de grandes desgraças. Contou que os ingleses tinham armando acampamento nas ilhas de 

Kelpper e que tinham estuprado e assassinado algumas mulheres, inclusive meninas. Com toda 

essa situação os yámanas somente tiveram uma alternativa “Sí, los yámanas habían matado a 

unos náufragos,[...] Era la única manera de atemorizar a los violadores, a los matadores de 

animales, de mantenerlos alejados.”( IPARRAGUIRRE, 1999, p.295) . Vemos nesse 

fragmento que os yámanas utilizaram a violência como forma de resistência, pois essa era a 

arma mais eficaz que os eles conheciam, pois como assevera   

Fanon (1983, p.37) “La atmosfera de violencia, después de haber impregnado la fase 

colonial, sigue dominando la vida nacional.”. O massacre dos missionários foi uma 

consequência dos atos dos ingleses e Button era tido como principal responsável.    

O nativo Button foi levado ao tribunal da Inglaterra, estava sendo acusado das mortes 

dos missionários e tinha como testemunha de acusação um sobrevivente do massacre, Coles, 

                                                 
2 Míster MacDowel o MacDowness era um funcionário da corte inglesa que buscava outra versão da história para justificar 

os fatos ocorridos no passado. No romance ele escreve uma carta a Jack pedindo que ele faça um relatório de tudo o que 

ocorreu entre 1830 a 1865.    



o cozinheiro do navio. Coles dizia não poder afirmar que foi Button o assassino, pois estavam 

todos de caras pintadas, mas afirmava que o filho de Button havia assassinado o catequista. A 

verdade era que não tinham provas contra Button.   

Finalmente foi dada a palavra a Button e ele utilizou a língua do inimigo para dizer o 

que precisava ser dito e todos ficaram admirados. Durante a sua declaração, Button se 

mostrava firme no que declarava, relatava tudo o que tinha acontecido e falava sobre seu povo, 

dizia que eram muito diferentes do que os ingleses pensavam. Logden, o juiz, anunciou que o 

Tribunal iria se retirar para dar o veredito.   

Para Button o que os Jurados chamavam de massacre para ele era apenas consequência  

“[...] encadenamiento de los hechos y el punto donde confluía el odio contenido durante 

décadas. El precio había sido pagado. ” (IPARRAGUIRRE, 1999, p. 277). O Tribunal 

retornou e decidiu levar a Londres todo o ocorrido e libertaram Button, pois não havia provas 

diretas.  

Despard, oficial inglês, levou Jemmy Button de volta a Wulaia e Jack voltou para Montevideu.    

Após sabermos da história da colonização de um outro ponto de vista, nos perguntamos:  

quem são os civilizados e quem são os bárbaros? E, é isso que Iparraguire nos traz, uma 

indagação sobre os fatos, uma nova forma de olhar o outro: a reescrita dos fatos.  Uma 

estratégia argumentativa utilizada por Iparraguirre para reescrever a história ocorrida em 1830, 

mas, agora, sob o olhar do subalternizado. De acordo com Bonnici (2009, p. 271).   

A reescrita faz parte do contradiscurso, [...] A reescrita tem por finalidade a 

quebra da ocultação da hegemonia canônica e o questionamento dos vários 

temas, enfoques, pontos de vista da obra literária em questão, os quais 

reforçavam a mentalidade colonial.   

Dessa forma, vemos que através da reescrita e rememoração dos fatos ocorridos na 

Terra do fogo e Inglaterra, Iparraguirre nos permite fazer uma análise mais profunda sobre o 

que realmente aconteceu e as consequentes implicações que essa tentativa de ‘colonização’ 

trouxe. Um fragmento em destaque sobre a visão do colonizador no que diz respeito ao 

processo de hibridização é: “Aquella mañana, en el marco de la puerta, el Capitán frunció 

la nariz; se veia más pulcro y elegante que nunca. Me levanté de un salto. – De tanto estar 

con salvajes se está convirtiendo en uno.” (IPARRAGUIIRE, 1999, p. 139). Neste 

fragmento é narrado o momento em que o Capitão chega ao quarto de Jack e ele ainda não 

está arrumado, e logo o Capitão fala que de tanto Jack conviver com Button está ficando 

igual a ele. Vemos que na maioria das vezes a convivência com o colonizado transforma e 

neste caso Jack não tinha consciência que estava sendo atingido pelo processo de 



hibridização, mas o Capitão reconhece que Jack não é mais o mesmo. Sobre isso Burke 

(2003, p.47) destaca: “A mudança cultural aconteceu, como sói acontecer, por acréscimo e 

não por substituição. ”    

Tempo depois Button foi morar no interior da Inglaterra, onde Fuegia e York estavam 

desde quando chegaram à metrópole. Lá foram alfabetizados e aprenderam os costumes 

ingleses. Já havia um bom tempo que Jack não via seu amigo Button e foi visitalo, Jack 

encontrou York e Fuegia, eles tinham se casado e estavam bem, falando inglês fluente. O lugar 

onde viviam era aberto a visitantes para ver como os yámanas se comportavam, ‘un 

entretenimiento exótico. ’ (IPARRAGUIRRE, 1999, p.153) Button mostrava que tinha 

aprendido a montar a cavalo e a rezar o pai nosso. Ele usava sua condição de subalterno como 

forma de resistência a tudo o que lhe era imposto, aceitava a imposição da cultura do 

colonizador como forma de persuasão a seu favor, para isso,   

Jemmy Button fazia uso da civilidade dissimulada, ou seja, “Os indivíduos devem 

colocarse na postura mental daqueles que pensam de modo diferente deles só para usá-la de 

modo ambivalente. ” (BHABHA, 1998, p.140).   

Ao decorrer da narrativa o personagem fictício criado por Iparraguirre relata sobre a 

lembrança daquela expedição que modificou sua vida para sempre: “Un viaje que, por 

diferentes motivos, estoy convencido, quedó en la memoria de cada un de nosostros y, de algún 

modo, nos modificó” (IPARRAGUIIRE,1999, p.176) Nesse fragmento podemos observar que 

quando as culturas se encontram resultam na construção de novos sentidos, estes  que por sua 

vez agregam aos sentidos já existentes. E sobre isso Burke (2002, p.73) destaca:   

Estas zonas de fronteiras, como cidades cosmopolitas, podem ser descritas como  

‘interculturas’, não apenas lugar de encontro, mas também sobreposições ou 

interseções entre culturas, nas quais o que começa como uma mistura acaba se 

transformando na criação de algo novo e diferente.    

Silvia Iparraguirre destaca diversas vezes em sua obra o esforço que Jack fazia para 

lembrar o que ocorreu de fato entre os colonizadores e os subalternizados, o seguinte 

fragmento da obra nos mostra isso:   

...Hay recuerdos vívidos, que permanecem perfectos en mi memoria: casi todos 

de Button, el de Isabella, el del amigo de Mallory; y hay otros que rescontruyo... Aunque no 

exactos, por algún motivo han permanecido en mi memoria y les presto  palavras  para 

 que  cobren  parte  da  verdade  que  tuvieron. (IPARRAGUIRRE, 

1999, p. 176) Nesse sentido, Halbwachs (2017, p.79) Ressalva:    

Nossa memória não se apoia na história aprendida, mas na história vivida, por 

histórias devemos entender não uma sucessão cronológica de eventos, e datas 

mas tudo o que faz com que um período se distinga dos outros dos quais os 



livros e as narrativas em geral nos apresentam apenas um quadro muito 

esquemático e incompleto.   

Um fato muito interessante no romance La tierra del fuego é quando Jack faz questão 

de registrar em seu relato o comportamento de Button diante dos ingleses, mesmo já tendo 

passado um ano sem conviver com eles. Button pediu roupas para vestir-se e falava a língua 

do colonizador fluentemente. É possível perceber a estratégia de apropriação utilizada por 

Button para persuadir os ingleses, pois, como assevera Bonnici (2009, p.38) a apropriação: 

“expressa as diferentes experiências culturais e insere essas experiências nas maneiras 

dominantes representativas para alcançar o maior público possível”.    

O indígena contou como tinha sido a sua vida naquele ano e o Capitão lhe perguntou 

sobre seus amigos, Fuegia e York, ele contou que eles voltaram a viver como yámanas e tudo 

o que tinham foi repartido entre todos da ilha. Isso nos mostra que, apesar dos yámanas terem 

sido colonizados no padrão inglês, no sentido de ‘ter é mais importante do que ser’, eles 

continuavam a sua filosofia de vida que era a da divisão, “o que um possuía pertencia a todos”, 

a partilha para os indígenas era uma regra de vida. Como ilustrado no fragmento tal:    

En su tierra seguían imperando las viejas costumbres que tal vez había olvidado 

en el país de los blancos: el que tiene superabundancia debe repartirla con sus 

Hermanos. Por su parte, Fuegia y York habían tomado lo suyo, lo subieron a su 

canoa y se largaron de noche, mientras los otros dormían, hacia su própria tierra. 

La casa había sido desmantelada para usar la madera. (IPARRAGUIRRE, 1999, 

p.198).   

Após Button ter contado o que havia acontecido durante os doze meses que eles tinham 

regressado à Terra do Fogo, o Capitão perguntou a ele se era de sua vontade voltar à Inglaterra 

e Button prontamente respondeu: “No más Inglaterra, Capitán. Nunca más Inglaterra. ” 

(IPARRAGUIRRE, 1999, p.199). Logo após a conversa, Jemmy Button tirou a roupa, 

entregou-a e foi embora, ao sair despediu-se de Jack. Fica evidente nessa passagem o poder 

persuasivo que Button dominava. O que corresponde ao conceito civilidade dissimulada de 

Bhabha, é o que Bonicci (2009, p. 62) define da seguinte forma: “A cortesia dissimulada, 

portanto, dá ao colonizado maior agência e autonomia porque se apropria das estratégias 

ambivalentes do poder colonial”.    

Em um dos trechos do romance vemos que para os colonizadores não restava nenhuma 

dúvida de que os yámanas nunca foram civilizados, “Allí estaba Omoy-lume, venido del Cabo 

de Hornos a declarar por su propia voluntad” (IPARRAGUIRRE, 1999, p.223). Após o 

massacre os colonizadores não o chamavam mais pelo nome que lhe deram quando o 



capturaram, pois acreditavam que ali estava somente o yámana em seu estado natural, 

primitivo,  

Button ali não ‘existia’ mais, ou nunca existiu.    

O romance La tierra del fuego traz um desfecho que nos indaga no que diz respeito ao 

processo de hibridização pelo qual Jemmy Button passou. São vários os questionamentos, um 

deles seria: Será que Button foi atingido pelo processo de hibridização? Sendo assim, 

analisaremos os seguintes fragmentos:   

Button seguia inmóvil, en la popa, mirando hacia donde yo estaba, cuando el 

barco puso proa al sur, repentinamente se quitó la camisa y el pantalón y los 

arrojó por la borda, hacia arriba. Las pequeñas manchas flamearon um segundo 

en el aire contra el cielo y cayeron al agua. Desnudo, levantó el brazo y lo 

sostuvo en alto; su mano, arriba, separó los dedos... Recuperada su desnudez 

esencial, Button volvía al hondo sueño de la Tierra del Fuego... 

(IPARRAGUIRRE,1999, p.282283)    

 Logo no início do romance vemos como se deu o encontro de culturas, um encontro forçado 

por parte dos colonizadores que acreditavam que poderiam civilizar um povo sem ser atingido 

por ele. Button de fato passou pelo processo de hibridização, e isto é comprovado através dos 

fatos debatidos neste documento. No entanto é sabido que a hibridização foi um processo que 

permitiu a sobrevivência da cultura do povo yámana. Pode-se até duvidar ou questionar o fato 

de que Button não se hibridizou com a cultura do outro, mas o que vemos através desse estudo 

é que foi uma escolha que ele fez de manter a sua essência yámana, e essa escolha resultou em 

retomar seu estado ‘primitivo’. Burke (2002, p. 85) nos fala sobre essa resistência à outra 

cultura: “Não Devemos esquecer, no entanto, que as culturas são heterogêneas e que diferentes 

grupos podem reagir de modos muitos diversos aos encontros culturais. ”    

   Ao finalizar o relato sobre o que aconteceu na Terra do fogo, Jack Guevara destaca:   

“Entiendo que siempre hay dos caminhos y después otros dos, hasta el infinito; pero al 

comienzo, sólo dos.” (IPARRAGUIRRE, 1998, p.284).  E sobre esse fragmento Zilá Bernd 

(1998, p.27) explica de forma bem clara o resultado do encontro de culturas, que não tem um 

fim, mas sim um começo:   

No âmbito da mestiçagem, os resultados são previsíveis, mensuráveis, sendo 

possível pré-determiná-los, enquanto nos processos de hibridização estamos no 

terreno da imprevisibilidade e da desmedida. Trata-se aqui não mais de raiz 

única, mas de rizoma [...] cujas raízes, ao multiplicarem-se, espalham-se pela 

terra e pelo ar, dirigindo-se umas ao encontro das demais.    

Desse modo percebemos que uma vez que acontece o encontro de culturas, 

concomitantemente começa o processo de hibridização, e ele não para mais,    



No âmbito da mestiçagem, os resultados são previsíveis, mensuráveis, sendo possível 

pré-determiná-los, enquanto nos processos de hibridização estamos no terreno da 

imprevisibilidade e da desmedida. Trata-se aqui não mais de raiz única, mas de rizoma [...] 

cujas raízes, ao multiplicarem-se, espalham-se pela terra e pelo ar, dirigindo-se umas ao 

encontro das demais. (BERND, 1998, p.27)   Compreendemos, então, que nos processos de 

hibridização a tendência é modificarse e resultar sempre num ‘entre lugar’, pois trata-se de um 

processo fertilizador e resimbolizador.   
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I- Introdução  

Como parte do simpósio que discute os desafios das políticas públicas num Estado 

falido, o Estado do Rio de Janeiro, o presente artigo pretende discutir aspectos da 

governança territorial de aglomerados urbanos que sejam regiões metropolitanas 

nucleadas por capitais estaduais, destacando aspectos da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro.  

O artigo está estruturado em 5 seções, a primeira das quais é esta introdução. Na 

segunda, o objetivo é situar o que se entende por governança metropolitana. A terceira é 

dedicada a apresentar um breve perfil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

ilustrando a heterogeneidade dos municípios que a compõem. Na quarta seção faz-se um 

balanço do avanço na elaboração dos Planos Urbanos Integrados de Desenvolvimento das 

regiões metropolitanas nucleadas por capitais estaduais. A quinta seção é dedicada a 

considerações finais.  

  

II- Situando o desafio da governança metropolitana  

A edição da Lei 13.089/2015, conhecida como o Estatuto da Metrópole, foi 

festejada como um importante avanço normativo para induzir melhor governança de 

territórios que não são reconhecidos como entes federativos, como o caso das regiões 

metropolitanas. Estas já tinham sido reconhecidas como territórios que demandavam 

gestão interfederativa desde que foram instituídas na década de 19701.  Nesta ocasião, 

foram criados órgãos de gestão metropolitana em cada uma delas, responsáveis pelo 

planejamento e execução dos serviços de interesse comum dos municípios que as 

constituíam.   

Tratava-se de uma estratégia de um governo autoritário num contexto em que 

vigia grande confiança na capacidade do governo dar efetividade ao seu 

macroplanejamento. Mas o êxito desta experiência foi muito desigual, sobressaindose os 

                                                 
1 Lei Complementar 14/73 instituiu 8 regiões metropolitanas: Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, 

Salvador, Recife, Fortaleza, Belém. Com a fusão de Guanabara e Rio de Janeiro, foi criada a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, em 1975.  



casos das regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo como as mais bem 

sucedidas, ainda que longe de atingir os objetivos do planejamento metropolitano, 

segundo pesquisa do IPEA sobre os 40 anos de existência das regiões metropolitanas 

(Costa  & al, 2013).  

Com a redemocratização e entrada em vigor da Constituição de 1988, as regiões 

metropolitanas deixaram de ser criadas pelo governo federal, passando para a 

competência dos governos estaduais. Mas, ao mesmo tempo, os municípios deixaram de 

ser tutelados pelos Estados e foram alçados à condição de entes federativos. Em tais 

condições, a governança destes territórios passou a depender de maior cooperação 

voluntária entre os entes federativos. A maior fragmentação territorial advinda com a 

criação de aproximadamente 1.500 municípios desde a década de 1980 só faria elevar o 

desafio da governança territorial (Santos, 2008; 2017a).   

Considerando as regiões metropolitanas instituídas existentes em 2018 e que 

tinham por núcleo uma capital estadual verificamos que 375 municípios faziam parte de 

alguma destas regiões metropolitanas. Destaque deve ser concedido ao Sudeste, onde os 

4 Estados tinham suas capitais nucleando regiões metropolitanas constituídas de 101 

municípios, alcançando o percentual de 51,3% da população daquela que é a região mais 

rica do país (Santos, 2018). Em tais condições, é imperativo que os planos diretores destes 

municípios sejam elaborados em linha com os planos dos demais que fazem parte do 

mesmo território, ainda que incluam diferentes entes federativos.  

Mas, como estimular a cooperação interfederativa entre entes considerados 

igualmente autônomos do ponto de vista jurídico, ainda que muitos desiguais em termos 

econômicos e demográficos?   

Tal objetivo vai além da dimensão administrativa da gestão pública para avançar 

em direção à governança. A governança territorial torna o gestor um dentre um conjunto 

de atores atuantes, os quais devem incluir entidades, empresas, organizações não-

governamentais. O poder público deixa de ser o protagonista exclusivo e a participação 

popular e as relações com o mercado se impõem. Torna-se necessário, assim, a criação 

de instâncias de discussão e resolução de conflitos, o que foi reconhecido pelo Estatuto 

da Metrópole ao prever a criação de agências metropolitanas.  

Antes disso, porém, a cooperação voluntária já era estimulada pela possibilidade 

de consorciamentos ou convênios. Em 2005, a Lei 11.107 deu maior segurança jurídica 

aos consórcios públicos, enquanto que os convênios com a União experimentaram 

crescimento ao longo da última década em função das políticas nacionais de saneamento, 



mobilidade urbana e habitação de interesse social. Ainda assim, a governança dos 

territórios metropolitanos é ainda muito incipiente.  

A abordagem institucionalista, em sua vertente da Teoria da Ação Coletiva, 

explica tal dificuldade analisando as motivações de grupos com interesses diversos 

(Olson, 1965). Se os indivíduos e grupos de interesse se pautassem pela racionalidade em 

suas ações, a cooperação se imporia no caso dos serviços de interesse comum. No entanto, 

os oportunistas (“free riders) visam se aproveitar da ação coletiva sem incorrer nos custos 

de tais ações. Em tais condições, mesmo que os interesses comuns dos grupos sejam 

consensuais, pode não haver cooperação.   

Cabe discutir, assim, como a ação coletiva pode ser estimulada e quais os 

mecanismos de coordenação deveriam ser criados. Estes poderiam ser positivos, como no 

caso dos planos nacionais que oferecem fundos para financiar uma dada política, ou 

negativos, sob a forma de coerção sobre os membros que não cooperam. Vale dizer, o 

poder público pode cumprir um papel importante na indução à cooperação interfederativa, 

derivando-se daí uma Teoria da Acão Institucional Coletiva.  

De acordo com Garson (2009), “os governos seriam organizações que se 

engajariam – ou não – em ações coletivas com o objetivo de obter um benefício que não 

alcançariam através da ação individual. Para isso, eles avaliariam os benefícios que 

aufeririam da ação coordenada e os custos a incorrer e cooperariam quando os benefícios 

esperados fossem maiores que os custos de negociar, monitorar e fazer cumprir contratos 

políticos que se firmariam entre os governos”(p.439).  

Como no caso da Teoria da Ação Coletiva, também na Teoria da Ação 

Institucional Coletiva os grupos menores e mais organizados tendem a ter mais êxito, 

especialmente se contam com um líder forte na condução da ação coletiva. Este 

justamente é um problema grave no federalismo brasileiro, composto pela União, 26 

Estados e o Distrito Federal e mais 5.570 municípios. Estes últimos são prestadores de 

serviços à população e deveriam se beneficiar de acordos entre eles para compartilhar 

custos e benefícios destes serviços, especialmente daqueles cuja produção depende de 

uma elevada escala para dar viabilidade econômica, como é o caso dos serviços de 

saneamento.   

Mais do que os Estados, os municípios apresentam uma forte heterogeneidade em 

termos de peso econômico e porte demográfico, o que se reflete em prioridades distintas 

para atendimento de preferencias diversas, dificultando a ação coletiva coordenada entre 

eles. As capitais estaduais poderiam ser líderes de redes federativas para governança 



territorial, mas esta não tem sido a experiência, destacando-se negativamente o Rio de 

Janeiro que não teria tomado nenhuma iniciativa nesta direção segundo pesquisa realizada 

junto a gestores da política urbana desde a entrada em vigor da Constituição até 2016 

(Santos, 2017b).  

A indução governamental à cooperação interfederativa, presente na lei do Estatuto 

da Metrópole, no entanto, deve incluir atores privados que tenham interesse em negócios 

que ultrapassem as fronteiras de um município. A parceria públicoprivada, entretanto, 

torna imprescindível a atividade regulatória por parte do governo e a participação popular 

para evitar a excessiva mercantilização dos serviços públicos, o que acabaria por excluir 

os pobres do acesso a tais serviços.  

Diferente do ambiente institucionalmente autoritário em que foram criadas as 

primeiras regiões metropolitanas, aquelas criadas após 1988 foram iniciativas de leis 

estaduais e demandam cooperação voluntária entre os entes que as compõem: o governo 

estadual e as prefeituras dos seus municípios. Ao longo do período pósconstitucional, a 

experiência não foi positiva, por isso foi sendo elaboradas alterações legislativas que 

resultaram na edição da lei do Estatuto da Metrópole estabelecendo critérios para 

definição de metrópoles e condições para sua gestão plena, além da obrigatoriedade de 

elaboração de planos diretores urbanos integrados.  

  

III- Um perfil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro  

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é a segunda maior 

aglomeração urbana brasileira em termos demográficos e econômicos, só perdendo para 

a de São Paulo. Constituída por 21 municípios formam um território contínuo nucleado 

pela capital estadual, o Município do Rio de Janeiro. A RMRJ participa com 74% da 

população estadual (de 16,72 milhões de habitantes) e seu peso no PIB estadual (de 

659,136 bilhões) é de 71,6%. O Município do Rio de Janeiro tem 51% da população da 

RMRJ e 68% do PIB da metrópole fluminense, todos dados relativos a 2015 (CEPERJ, 

2017). A tabela 2 apresenta a diversidade demográfica e socioeconômica dos 

municípios que compõe a RMRJ.  

Tabela 2: Perfil socioeconômico dos municípios da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro  



Municípios  População  

2010  

PIB  per  

capita  

2015  

(R$)  

Salario 

médio  

mensal dos 

trabalhadores 

formais 2016 

(em SM)  

%  da  

população 

com 

menos de 

½ SM per  

capita  

IDH  

2010  

  

%  

população 

com 

esgotamento 

sanitário 

adequado  

2010  

Rio  de  

Janeiro  

6.320.446  49.528  4,1  31,4  0,799  94,4  

Belford 

Roxo  

   469.261  15.546  2,3  39,3  0,684  81,4  

Duque  de  

Caxias  

  855.048  39.779  2,7  37,8  0,711  85,3  

Conceição 

de Macabu  

   21.211  13.686  1,7  35,4  0,712  64,7  

Guapimirim     51.483  14.619  2,0  37,2  0,698  68,5  

Itaboraí    218.008  18.520  2,2  37,7  0,693  65,2  

Itaguaí    109.091  62.148  3,3  37,1  0,715  77,5  

Japeri     95.492  13.441  2,0  41,4  0,659  68,3  

Magé    227.322  15.027  1,8  38,2  0,709  63,2  

Maricá    127.461  65.334  2,0  33,8  0,765  64,4  

Mesquita    168.376  12.206  2,1  36,5  0,737  93,3  

Nilópolis    157.425  15.953  1,8  33,8  0,753  98,7  

Niterói    487.562  51.780  3,0  29,5  0,837  91,1  

Nova    796.257  19.751  2,0  38,7  0,713  83,1  

Iguaçu        

Queimados    137.962  33.780  2,3  39,1  0,680  83,4  

Paracambi     47.124  17.031  1,7  36,8  0,720  83,0  

Rio Bonito     55.551  25.543  2,1  35,4  0,710  75,4  

São  

Gonçalo  

 999.728  15.963  2,1  34,5  0,739  81,4  

São João de 

Meriti  

 458.673  17.218  1,9  35,4  0,719  94,2  



Seropédica     78.186  27.823  3,8  37,4  0,713  64,1  

Tanguá     30.732  17.389  1,8  38,3  0,654  58,9  

Fonte: Cidades: IBGE, 2017  

Como se pode inferir do quadro acima, os municípios de Niteroi e a capital 

estadual apresentam indicadores socioeconômicos melhores do que os demais 

municípios. Estes dois são um subgrupo da RMRJ que poderia ser denominado das “duas 

capitais”, uma vez que Niterói foi a capital do antigo Estado do Rio de Janeiro até a fusão 

com a Guanabara, em 1975, quando a Cidade-Estado da Guanabara tornar-se-ia a nova 

capital do novo Estado do Rio de Janeiro. Pela condição de capitais estaduais, ambas se 

beneficiaram de investimentos em infraestrutura produtiva e social, refletindose nas 

melhores condições de vida de sua população frente aos demais municípios da RMRJ.  

Outros municípios poderiam ser incluídos num patamar acima da média da 

RMRJ, ainda que abaixo daquele das “duas capitais”. Em termos de PIB per capita, 

destacam-se Maricá, Itaguaí, Duque de Caxias e Queimados, mas apenas em Itaguaí e 

Duque de Caxias, o salário médio mensal dos trabalhadores formais foi superior à média 

regional. Em ambos os casos tratam-se de municípios que se beneficiam pela presença de 

indústria e logística,  não obstante o percentual de sua população com menos de ½ salários 

mínimos per capita tenha sido superior a 37%.  

Nos demais municípios da RMRJ prevalece um pior quadro socioeconômico, 

prevalecendo baixos PIB per capita, bem como baixa nível salarial e forte incidência de 

pobreza, dentre os quais destacam-se por seu pior desempenho os municípios de Japeri, 

Queimados, Nova Iguaçu e Tanguá.  

Este quadro mostra uma forte heterogeneidade vigente entre os municípios da 

região metropolitana. O grande peso econômico do Município do Rio de Janeiro sugere 

que poderia cumprir a função de um líder entre os 21 municípios da RMRJ, mas não foi 

esse o caso. A prefeitura não teve política metropolitana, coordenada com os demais 

municípios, anterior à lei do Estatuto da Metrópole (Santos, 2017b). Considerando-se que 

aproximadamente 2 milhões de residentes neste território deslocam-se diariamente para 

a capital estadual para trabalhar e/ou estudar, a falta de cooperação entre os municípios, 

e mesmo a virtual ausência do governo estadual neste necessário processo cooperativo, 

deve ser superada visando dar mais eficiência às funções de interesse comum de sua 

população.  

 



IV- O difícil caminho rumo à governança territorial  

Ao invés de tratar os mais de 5 mil municípios brasileiros como entes igualmente 

autônomos e competentes pela política urbana, o Estatuto da Metrópole reconhece a 

existência de territórios distintos das formas jurídicas reconhecidas como “entes 

federativos”. Tratam-se das aglomerações urbanas, legalmente definidas como unidades 

territoriais urbanas constituídas pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes, 

caracterizadas por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, 

ambientais, políticas e socioeconômicas (Santos & Vasques, 2015).  

A gestão destes territórios envolve a necessidade de compartilhamento das 

responsabilidades pelas funções públicas de interesse comum. Estas são definidas como 

política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, 

isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. Em outras 

palavras, qualquer ação ou política pública cujos desdobramentos extravasem os limites 

políticos municipais pode ser objeto de gestão interfederativa. Importante notar que a 

amplitude dessa definição tem potencial para permitir uma rearticulação do papel dos 

estados na gestão metropolitana, ainda que, em última análise, continue havendo uma 

presença centralizadora por parte da União. Isso porque, uma vez que sua presença torna-

se obrigatória no âmbito da gestão interfederativa, há a possibilidade de que tal atuação 

passe a compreender atividades tradicionalmente administradas localmente, como, por 

exemplo, a gestão de resíduos sólidos.   

Em face disso, o legislador desenvolveu critérios obrigatórios para a condução de 

uma possível “gestão plena” dessas novas unidades territoriais urbanas, quais sejam, a 

existência de estrutura de governança interfederativa própria; plano de desenvolvimento 

urbano integrado aprovado mediante lei estadual; e compartilhamento de 

responsabilidades entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e 

execução de funções públicas de interesse comum. Importante notar que, apesar dessa 

estrutura de governança interfederativa prever a participação da sociedade civil em caráter 

deliberativo nos processos de planejamento e execução de ações e políticas públicas, a 

composição desses representantes não foi prevista, dando margem para os legislativos 

estaduais desenvolverem diversos modelos de instâncias populares colegiadas – por 

exemplo, implementando estruturas com reduzida capacidade de influência da sociedade, 

ou, ainda, com participação seletiva de determinados grupos, inclusive minorias 

vulneráveis. Ao tornar obrigatória a elaboração de planos integrados para a promoção da 



governança interfederativa, possibilitar a elaboração de planos setoriais interferativos – 

elaborados para políticas públicas específicas – e, por último, tornar passível de 

responsabilização por improbidade administrativa o administrador que não executar os 

planos e suas atualizações nos prazos fixados pela lei, o Estatuto da Metrópole acaba por 

reforçar o argumento anteriormente apresentado, isto é, uma nova ascensão da 

planificação como instrumento de gestão do espaço urbano.   

Como forma de induzir o comportamento estadual e municipal à elaboração e 

constante revisão de tais documentos técnicos, a União reproduz estratégia 

reiteradamente adotada nos últimos governos (2002-2015) e passa a condicionar seu 

apoio para as iniciativas dos estados e dos municípios à existência dos planos no formato 

e conteúdo definidos pelo Estatuto da Metrópole. Ou seja, ainda que a União não realize 

uma intervenção direta no processo de gestão interfederativa, sua presença e capacidade 

de centralização se manifestam, principalmente, na medida em que a obtenção de recursos 

federais está condicionada a obediência estrita dos contornos definidos na legislação 

federal.   

Três anos após a entrada em vigor do Estatuto da Metrópole, esperava-se que 

houvesse importante avanço senão na gorvenança, mas pelo  menos no planejamento 

desta governança desses territórios metropolitanos. Um balanço desse avanço é o que será 

analisado nos próximos parágrafos.  

O objetivo desse balanço foi analisar a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI por parte das regiões metropolitanas de maior 

relevo no Brasil 2  . A pesquisa teve como escopo selecionar a região metropolitana 

consolidada nas capitais de cada Estado da Federação e observar o andamento da 

elaboração do PDUI pelas respectivas autoridades metropolitanas. A partir desse recorte, 

foi possível obter uma visão holística da forma como a obrigatoriedade estabelecida pelo 

art. 10, da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que instituiu o Estatuto da Metrópole, 

vem sendo assumida por esses entes federativos.  

Inicialmente, a Lei nº 13.089 havia cominado, em seu art. 21, a sanção de 

improbidade administrativa para o governador que não elaborasse e aprovasse o PDUI no 

legislativo estadual no prazo de três anos. Nesse ínterim, foi editada a Medida Provisória 

                                                 
2 Esta parte do estudo foi elaborada como parte do relatório do grupo de pesquisa coordenado pela autora no 

primeiro semestre de 2018 e do qual participaram os seguintes alunos da Linha de Direito da Cidade do 

PPGD/UERJ: Carlos Eduardo Cruz, Carlos Humberto Souza, Ethiene Wenceslau, Maria Rita Rodrigues e Thiago 

Erthal.  



nº 818, de 2018, que ampliou para mais 2 (dois) anos o limite para tal elaboração e 

aprovação, estabelecendo, assim, o limite de cinco anos para a implementação do Plano. 

Ocorre que, ainda no ano de 2018, a referida medida provisória foi convertida na Lei nº 

13.683, de 19 de junho de 2018, que revogou o referido dispositivo sancionador3.  

Assim, até a data da elaboração do presente estudo, pode-se afirmar que nenhuma 

das regiões metropolitanas pesquisadas encontra-se em mora com relação à elaboração, 

aprovação e implementação do referido plano.   

Há também de se observar que a supracitada medida provisória já havia retirado 

a necessidade de se aprovar o PDUI por lei complementar, exigindo-se tão somente a sua 

aprovação pela instância colegiada deliberativa, a que se denomina autoridade 

metropolitana. Isso sugere que, quando da redação da referida MP, atentou-se para o fato 

de que não há no ordenamento pátrio a possibilidade de o executivo federal obrigar o 

legislativo estadual a aprovar uma lei em um prazo préestabelecido, sob pena de se 

afrontar os arts. 2º4 e 185, da Constituição Federal.  

O presente estudo teve como propósito utilizar as regiões metropolitanas 

estabelecidas nas capitais dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal-DF. No entanto, 

considerando o fato de que os Estados do Acre e do Mato Grosso do Sul não dispõem de 

regiões metropolitanas, partiu-se de uma base que contém 24 capitais estaduais, além do 

DF.   

Cabe salientar que, como uma região metropolitana é composta por municípios6 e 

o DF não pode se dividir nesses entes políticos7, não se exige a  

                                                         
3 Art. 21.  Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992:   

(Revogado pela Lei nº 13.683, de 2018)  
I – o governador ou agente público que atue na estrutura de governança interfederativa 

que deixar de tomar as providências necessárias para:  
a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 desta Lei, no prazo de 3 (três) 

anos  
da instituição da região metropolitana ou da aglomeração urbana mediante lei complementar estadual;   

b) elaborar e aprovar, no prazo de 3 (três) anos, o plano de desenvolvimento urbano 

integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações urbanas instituídas até a data de entrada em 

vigor desta Lei mediante lei complementar estadual;   
a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 no prazo de cinco anos, 

contado da data da instituição da região metropolitana ou da aglomeração urbana; e  (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 818, de 2018)   (Revogado pela Lei nº  

13.683, de 2018)  
b) a elaboração, no âmbito da estrutura de governança interfederativa, e a  

aprovação pela instância colegiada deliberativa, até 31 de dezembro de 2021, do plano de 
desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações 
urbanas; e  (Redação dada pela Medida Provisória nº 818, de 2018)   (Revogado pela Lei 
nº 13.683, de 2018)  
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II – o prefeito que deixar de tomar as providências necessárias para garantir o cumprimento 

do disposto no § 3o do art. 10 desta Lei, no prazo de 3 (três) anos da aprovação do plano de 

desenvolvimento integrado mediante lei estadual.   (Revogado pela Lei nº 13.683, de 2018).  

  
4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário.  

5 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição.  

6 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 3º Os Estados poderão, 

elaboração de PDUI para a sua Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – 

RIDE, já que o Plano somente é obrigatório para aglomerações urbanas e regiões 

metropolitanas, conforme se depreende da razão de veto do art. 19 do Estatuto da 

Metrópole8.   

Em que pese a não obrigatoriedade do plano para a RIDE, há de se destacar que a 

Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina está com o seu plano em fase 

de elaboração. Ressalte-se que atualmente a RIDE Teresina encontra-se regulada por um 

Plano Executivo denominado Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado - 

Teresina Sustentável. Outrossim, para financiamento desse programa, foi solicitado o 

aporte de US$ 45 milhões ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).9  

Encontram-se em fase de elaboração mais avançada os planos de Boa Vista, 

Cuiabá, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Luis. No que se refere a Cuiabá, 

foi encaminhado à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 07/2018, 

criando o PDDI/RMVRC - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, proposta também denominada de Plano 

Metropolitano, enquanto que, em São Luis, todo o processo de elaboração do que a 

autoridade metropolitana resolveu chamar de PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís conta com uma plataforma digital 

que lista todas as etapas a serem cumpridas para a elaboração do Plano, que envolvem 

pesquisa de campo, oficinas comunitárias e audiências                                                                                                                                                   

mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art4


7 Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei 

orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 

nesta Constituição.  

8 Art. 19. Respeitada a vedação de divisão em Municípios estabelecida no caput do 

art. 32 da Constituição Federal, o Distrito Federal poderá integrar região metropolitana 

ou aglomeração urbana, aplicando-se a ele o disposto no art. 4o e nas demais disposições 

desta Lei.   

Razões dos vetos: “Ao tratar de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, a Constituição faz referência, em seu art. 25, § 3o, a agrupamento de 

Municípios. Neste sentido, as inclusões no escopo do Estatuto da Metrópole de território 

de um único Município isolado e do Distrito Federal não encontrariam amparo 

constitucional. Em relação ao Distrito Federal, o instrumento de cooperação federativa 

adequado é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE, prevista no art. 

43 da Constituição. Está já foi, inclusive, criada pelo Decreto no 2.710, de 4 de agosto de 

1998 – substituído pelo Decreto no 7.469, de 4 de maio de  

2011 – que regulamenta a Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998”.  

9 < http://semplan.teresina.pi.gov.br/2017/04/26/firmino-filho-apresentaprograma-

teresina-sustentavel-para-tecnicos-do-caf/> acesso em 21 de junho de 2018.  

públicas. Tal iniciativa oferece a oportunidade de o cidadão poder ter acesso às 

fases de elaboração do Plano, de forma simples e rápida3.  

Diferentemente, encontram-se em estágio de elaboração não tão avançado as 

regiões metropolitanas de Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Natal. Desta última há 

apenas um Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Natal – 

Natal Metrópole 2020 feito em 2007.   

Já São Paulo atingiu uma fase de elaboração bem mais adiantada, pois, tal qual 

São Luís, criou uma plataforma digital que dispõe de cronograma que contém cada uma 

das fases de execução do PDUI, além de informações sobre seu estágio atual. O site na 

internet permite maior acessibilidade aos munícipes, além de trazer informações sobre as 

audiências públicas de mobilização, oficinas sub-regionais e incorporação da sociedade 

civil na Comissão Técnica e no Comitê Executivo4.  

                                                 
3 < http://www.secid.ma.gov.br/pddi/rmgsl/> acesso em 21 de junho de 2018.  
4 < https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/> acesso em 21 de junho de 2018.  
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As regiões metropolitanas de Belém, Florianópolis, João Pessoa, Macapá, Maceió, 

Manaus e Porto Velho sequer iniciaram os trabalhos para elaboração do plano. Já em 

relação às capitais de Aracajú e Palmas vê-se uma tentativa de dar início à sua elaboração. 

No que se refere à Aracaju, há notícias de que o Procurador Geral do Estado Sergipe 

Pedro Dias apresentou na Câmara Municipal um Projeto de Lei Complementar5, ao qual 

não se teve acesso pela internet, enquanto em Palmas há somente um Projeto de 

Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) ligado à Secretaria de Meio 

Ambiente6.  

A Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH conta com um Projeto de 

Lei Complementar aprovado pelo Conselho Deliberativo da RMBH, sua autoridade 

metropolitana, em 2011. Tal projeto foi encaminhado para o legislativo estadual em 2017, 

ganhando o número de Projeto de Lei Complementar (PLC) 74/17 7 . Tal PLC foi 

encaminhado à Assembleia dentro do prazo limite original do Estatuto, isto é, aquele 

anterior à mudança promovida pela MP nº 818/18.  

A única região metropolitana localizada em capital de Estado que logrou elaborar 

e aprovar o seu PDUI dentro do prazo original de 3 (três) anos estabelecido pelo Estatuto, 

que findaria em 2018, foi a de Vitória. O plano contou com o trabalho do Conselho 

Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (COMDEVIT), sua autoridade 

metropolitana. O plano foi aprovado em 2017 por meio da Lei Complementar do Estado 

do Espírito Santo nº 872 8.  

Na maioria das capitais pesquisadas, não foi encontrada indicação expressa da 

autoridade metropolitana, mas de órgãos ou entidades diversos com a atribuição de 

coordenar as ações pertinentes à elaboração e aprovação do PDUI, com predominância 

da atuação de secretarias estaduais ou municipais.   

A atuação direta das secretarias de estado foi verificada em Aracaju, Belém, Boa 

Vista, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Palmas e Porto Velho, enquanto que, na 

Região Metropolitana de Desenvolvimento da Grande Teresina, a execução prevista até 

então ocorrerá por meio da Secretaria Municipal de Planejamento. Para as regiões 

metropolitanas de Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Recife e Salvador, a atribuição será 

                                                 
5 < http://www.cmsocorro.se.gov.br/cm/?p=2595> acesso em 21 de junho de 2018.  
6 < https://semarh.to.gov.br/-projeto-de-desenvolvimento-regional-integradoe-sustentavel-pdris/> acesso em 21 de 

junho de 2018.  
7 <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/inter na.html?a=2017&n=74&t=PLC> 

acesso em 21 de junho de 2018.  
8 < https://planometropolitano.es.gov.br/> acesso em 21 de junho de 2018.  
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desempenhada por autarquias, e para as regiões metropolitanas de Goiânia, Natal e 

Vitória, foi prevista a atuação de fundações estaduais, enquanto que, para a região 

metropolitana do Rio de Janeiro, verificou-se a presença de um órgão interinstitucional, 

ao passo que em São Paulo e São Luis, atribuiu-se tal execução a  instituições públicas 

estaduais.   

No que diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, verificou-se 

haver proposta para a sua criação nas regiões metropolitanas de Cuiabá, Curitiba, 

Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.   

Este resultado sugere uma forte diversidade entre as regiões metropolitanas no seu 

processo de institucionalizar o que o Estatuto da Metrópole tinha tornado obrigatório. 

Algumas avançaram mais, ainda que nenhuma estivesse em linha com o prazo inicial 

previsto para a revisão dos seus planos diretores municipais adequandose ao plano de 

desenvolvimento urbano integrado.  

 

V- Considerações finais  

A evidência de que a morfologia urbana tem sido modificada, com o crescimento 

de cidades que se estendem por muito além das fronteiras municipais, gerando 

aglomerados urbanos, suscitou a edição de uma lei induzindo a governança territorial. O 

Estatuto da Metrópole foi recebido como um avanço normativo na política urbana nestes 

territórios conurbados. No entanto, passados 3 anos e meio o balanço de sua repercussão 

ainda é muito incipiente.  

A gravidade da crise política e a recessão econômica que se arrasta pelos últimos 

4 anos podem ter atrasado o andamento do processo de cooperação. Mas não explica esse 

resultado. Cabe lembrar, nesse sentido, a demora de 13 anos para regulamentar a política 

urbana pelo Estatuto da Cidade.   

Regular o crescimento urbano envolve criar constrangimentos à atual dinâmica 

econômica em que as grandes cidades tornaram-se “máquinas de crescimento”(Moloth, 

1976), atraindo migrantes, e gerando forte disputa pela terra. Em tal contexto, os 

empreendimentos urbanos passaram a ser fronteiras de valorização capitalista, enquanto 

que os empreendedores formam grupos de interesse muito fortes e articulados com os 

governos municipais, capturados em função do dinamismo que tais empreendimentos 

geram em suas cidades. Os custos deste crescimento urbano impactam negativamente as 

finanças públicas, já que os governos são desafiados a expandir a infraestrutura urbana, 



ou seja, levar a cidade até as periferias cada vez mais distantes que vão sendo urbanizadas. 

E, claro, pesa mais intensamente na piora das condições de vida dos mais pobres. A 

governança territorial precisa incluir a participação popular para que estes custos não 

pesem sobretudo sobre essa população mais vulnerável.  

Mas uma governança dos territórios urbanos que inclua não apenas os grupos de 

interesse empresariais, mas também os interesses sociais e difusos da grande maioria da 

população tem sido evitada. A dificuldade de fazer valer, ainda que apenas na legislação, 

os termos do Estatuto da Metrópole para induzir a cooperação interfederativa (municípios 

vizinhos e governo estadual), sugere a forte resistência à regulação pública dos territórios 

metropolitanos. Ao deixar de ser obrigatório em algum prazo, o PDUI pode ter o fim que 

muitos dos planos diretores municipais vem tendo: virar mera formalidade, sem força 

realmente indutora de transformação da governança dos territórios metropolitanos.  

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é uma das mais atrasadas experiências 

de cooperação interfederativa entre as principais e mais antigas regiões metropolitanas. 

Mas, desde a edição do Estatuto da Metrópole, o governo estadual criou uma Câmara 

Metropolitana, ainda por ser legalmente instituída (Projeto de Lei Complementar 

n.10/2015). Seu diretor, o arquiteto Vicente Loureiro, tem realizado inúmeros seminários 

para disseminar a importância da cooperação com os municípios Ainda assim, o Plano 

Diretor Urbano Integrado apresentado no dia 21 de junho de 2018 foi elaborado por uma 

consultoria, o que sugere menos participação popular do que suposto segundo o princípio 

da gestão democrática da cidade. Não obstante, o  

PDUI da RMRJ, denominado “Modelar a Metrópole”, deve ser festejado por ser 

um primeiro marco, desde a redemocratização do país, para o planejamento de gestão 

compartilhada de serviços de interesse comum de seus 21 municípios.  
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Violência na escola: o professor diante deste cenário na cidade de Jequié  
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Resumo  

Dentre as variadas faces da violência e dos diversos indivíduos que a vivenciam, destacamos a escola na 

qual o professor está sujeito e tem sido vítimas em potencial nas escolas de Jequié. A compreensão 

analítica das manifestações da violência na escola envolvendo diferentes atores e formas constituem um 

passo para o entendimento do fenômeno e a busca de modos de trabalhar no cotidiano escolar. O cenário 

de agressões acontece com relativa frequência, e, tendo em vista que esta investigação trata de verificar 

quais os fatores que contribuem para o elevado índice de violência contra professores, a iniciativa provém 

das dificuldades existentes no setor educacional e tem causado danos à vida pessoal, profissional, além 

de afetar o funcionamento das instituições de ensino. Dessa forma, faz-se necessário levantar dados sobre 

as diferentes formas de manifestação da violência na escola, aprofundar sobre as políticas públicas de 

prevenção da violência, propor metas e ações que possam operacionalizar a  

integração do aluno à vida social, e informar as famílias sobre a situação que se agrava a cada dia, 

solicitando orientação de órgãos externos que atuam com o problema e a proteção dos direitos dos 

cidadãos.  Sendo assim, o estudo visa apontar os impactos da violência na vida de professores e alunos, 

e tem impedido a continuação das propostas sugeridas para uma construção de uma escola com 

qualidade.   

 

Palavras-chave: Professor, violência na escola, aluno.  

  

Abstract  

Among the various faces of violence and the various individuals who experience it, we highlight the 

school in which the teacher is subject and has been potential victims in the Jequié schools. The analytical 

understanding of the manifestations of violence in the school involving different actors and forms is a 

step towards the understanding of the phenomenon and the search for ways of working in school 

everyday. The scenario of aggression occurs relatively frequently, and since this research seeks to 

ascertain what factors contribute to the high level of violence against teachers, the initiative stems from 

the difficulties in the education sector and has caused damage to personal life, professional, and affect 

the functioning of educational institutions. Thus, it is necessary to collect data on the different forms of 

manifestation of violence in school, to deepen on public policies to prevent violence, to propose goals 

and actions that can operationalize the student's integration into social life, and to inform families about 

the situation that worsens every day, requesting guidance from external agencies that deal with the 

problem and the protection of citizens' rights. Thus, the study aims to point out the impacts of violence 

on the lives of teachers and students, and has prevented the continuation of the suggested proposals for 

the construction of a quality school.  

 

Key words: Teacher, violence in school, student.  

  

Resumen  

Entre las variadas caras de la violencia y de los diversos individuos que la vivencian, destacamos la 

escuela en la que el profesor está sujeto y ha sido víctimas potenciales en las escuelas de Jequié. La 

comprensión analítica de las manifestaciones de la violencia en la escuela involucrando diferentes 

actores y formas constituye un paso hacia el entendimiento del fenómeno y la búsqueda de modos de 

trabajar en el cotidiano escolar. El escenario de agresiones ocurre con relativa frecuencia, y, teniendo en 

cuenta que esta investigación trata de verificar qué factores contribuyen al alto índice de violencia contra 

profesores, la iniciativa proviene de las dificultades existentes en el sector educativo y ha causado daños 

a la vida personal, profesional, además de afectar el funcionamiento de las instituciones de enseñanza. 

De esta forma, se hace necesario levantar datos sobre las diferentes formas de manifestación de la 



violencia en la escuela, profundizar sobre las políticas públicas de prevención de la violencia, proponer 

metas y acciones que puedan operacionalizar la integración del alumno a la vida social, e informar a las 

familias sobre la situación que se agrava cada día, solicitando orientación de órganos externos que actúan 

con el problema y la protección de los derechos de los ciudadanos. Siendo así, el estudio apunta a apuntar 

los impactos de la violencia en la vida de profesores y alumnos, y ha impedido la continuación de las 

propuestas sugeridas para una construcción de una escuela con calidad.  

 

Palabras clave: Profesor, violencia en la escuela, alumno.  

  

  

Introdução  

O presente trabalho, titulado violência na escola: o professor diante deste cenário na 

cidade de Jequié consiste em abordar quais são os impactos que a violência escolar causa na 

vida do docente e os seus reflexos na construção da escola, assim como apontar quais são as 

causas que conduzem a essa problemática. Em seguida serão apresentadas pesquisas realizadas 

com os docentes das redes municipais, estaduais e privadas que atuam na cidade de Jequié, os 

dados aqui expostos tem como intuído mostrar a realidade atual vivenciada pelos docentes.   

Visto que, a violência escolar ocorre principalmente nas escolas públicas e com 

professores que atuam no ensino fundamental e médio torna-se importante mostrar quais são os 

tipos de agressões sofridas pelos educadores e quais as consequências para vida pessoal e 

também profissional.    

Conclui-se, portanto que pensando na escola como ambiente de interação, socialização 

e construção de conhecimento, é importante propor meios de comunicação com professores, 

alunos e família, para que assim todos possam estabelecer modelos de interação social, com a 

finalidade de deter o avanço desse grave problema que afeta a continuidade do desenvolvimento 

de qualidades das escolas.  

  

A violência escolar  

A violência tem estado presente em toda sociedade e no contexto escolar ela se apresenta 

de diferentes formas, causando danos aos docentes em graus variáveis, seja em sua integridade 

física, seja em sua integridade moral, em suas posses ou em suas participações simbólicas ou 

culturais. Por sua vez, tal atoé caracterizado pela agressividade de forma intencional e excessiva 

para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. A 

cerca disso, Cleide Leitão pontua que a violência nas escolas é um fenômeno que produz 

sequelas e contribui para rupturas com a ideia da escola como lugar de socialização, de aquisição 

e construção de conhecimentos, de formação do ser e de veículo por excelência do exercício e 

da aprendizagem, da ética e da comunicação dialógica e, portanto, antítese da violência.  



Essa problemática contra o professor é causada por diversos fatores um deles está 

relacionado com alunos que em circunstâncias de desagregação familiar acabam tornando-se 

violentos na escola, de modo que chegam a agredir seus educadores. Sendo assim, essa falta de 

acompanhamento dos pais na escola contribui de forma significava para o aumento dessa 

violência. Assim, os professores estão cada vez mais desgastados com a profissão e, o 

desrespeito dos alunos contribui em grande parte para isso, pois sem o mínimo de autoridade, 

os professores não podem executar seu trabalho de maneira satisfatória. Além disso, também é 

papel do Estado adotar medidas para que haja uma interação entre pais, alunos e escola, para 

que dessa forma o profissional trabalhe com mais segurança de forma a contribuir com o ensino 

aprendizado do aluno, ou seja, para que essa relação entre professor, família e Estado 

desenvolvam um trabalho em conjunto para melhores resultados. Acerca do que foi dito a IV 

FIDEP diz que:  

A família, escola e Estado são todos agentes encarregados de melhorar o relacionamento 

entre professores e alunos, evitando dessa forma atitudes de violência de ambos os lados. 

Os professores devem ser conscientizados e preparados para ensinar de acordo com a 

sociedade atual e não permanecer apenas com suas práticas tradicionais 

descontextualizadas com a realidade dos alunos; O Estado deve criar leis que aparem não 

apenas aos jovens, mas aos professores que são responsáveis pelos desenvolvimentos dos 

alunos e do sistema escolar; e a família deve acompanhar e participar da vida educacional 

dos filhos, dessa forma em conjunto com a escola poderá discutir e propor o 

desenvolvimento de medidas que priorizem o respeito aos professores e a convivência em 

harmonia no ambiente escolar e fora dele. (IV FIDEP, 2012, P. 10).  

Outro motivo que contribui para gravidade dessa problemática nas escolas é o fator 

social que engloba as questões de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, tendo 

também a violência intrafamiliar, alcoolismo e outras dependências químicas, é importante 

destacar esses motivos, pois muitas vezes o meio e as pessoas com quem esses alunos convivem 

podem favorecer para tornarem-se violentos. Além disso, há muitospais que se apresentam 

omissos, ou seja, ausentes dos problemas escolares dos filhos, não incentivando os estudos, não 

impondo limites, transferindo para a escola a responsabilidade da família. Esquecendo-se 

muitas vezes que a escola complementa um papel que deve ser iniciado em casa, papel este que 

é de educar, respeitar, ou seja, regras para uma convivência harmoniosa.   

Assim, diante dos fatores citados é importante que o Estado, escola e professor pensem 

em novas metodologias para trabalhar em sala de aula, analisando a realidade que o aluno vive, 

para assim desenvolver um trabalho pedagógico produtivo e de qualidade, sem ferir os direitos 

tanto do professor quanto dos alunos. Visto que, para ABRAMOVAY (2005), muitas vezes o 

cenário que se cria é de uma escola onde nem sempre as relações sociais são amistosas e 

harmônicas e onde alunos e professores não se unem em torno de objetivos comuns. Dessa 



forma, a convivência na escola pode ser marcada por agressividade e violências, em muitas 

vezes naturalizadas e banalizadas, comprometendo a qualidade do ensino aprendizagem.   

Portanto, nota-se que os problemas que acontecem no ambiente escolar, estão muitas 

vezes relacionados aos reflexos do meio social, das suas carências, conflitos e expectativas e 

especialmente do meio social básico e nuclear, a família em que o aluno vive. Assim, é 

importante uma ação em conjunto e persistente com acompanhamento de toda a comunidade 

envolvida na escola.  

  

Levantamento de dados na cidade de Jequié  

Atualmente muitos professores sofrem ou já sofreram algum tipo de violência, seja ela 

verbal ou física, nas redes de ensino da cidade de Jequié. E, a partir de pesquisas foi possível 

comprovar que este fato vem crescendo rapidamente e infelizmente poucas são as medidas 

adotadas pelos órgãos públicos para reparar essa situação que afeta o cotidiano de centenas de 

professores da presente cidade, uma vez que, o docente precisa sentir-se seguro no seu local de 

trabalho, para assim desenvolver suas atividades com excelência e qualidade.   

 Com o propósito de confirmar o que foi dito trazemos duas noticias envolvendo 

agressão física contra professores na rede de ensino da cidade de Jequié. As noticias foram 

retiradas de sites da própria região.   

 O primeiro caso ocorreu no dia 31/10/2013, na escola Municipal Nossa Senhora da Luz, 

no bairro Km3, onde o professor Cléber Pina foi agredido com uma pedrada na cabeça no 

momento em dava aula, a pedra foi arremessada de algum ponto que ele não soube ou não quis 

apontar o agressor, mas afirma que foi um aluno. Segundo informações dadas pelo próprio 

Cléber ao blog: Júnior Mascote, essa não é a primeira vez que professores são vitimas de 

violência nessa mesma escola. E que agressão a professor na rede escola pública é rotina e não 

seria nenhum exagero afirmar que o pior pode acontecer.   

 Outro caso de violência física registrado na cidade de Jequié foi à agressão contra o 

professor de historia Lelito Caictano, aconteceu no dia 07/05/2015. O professor disse ter sido 

vitima de agressão por parte de estudantes, o fato ocorreu nas dependências da Escola Municipal 

Joaquim Marques Monteiro, localizada no Loteamento Brasil Novo, bairro Jequiezinho. O 

professor Lelito relata que o desentendimento foi motivado por conta de brincadeira e apelidos 

dos estudantes contra o professor. Relatos do professor retirados do site G1 BA:   

“O aluno com quem tive um desentendimento na quinta-feira da semana passada sabia 

que eu não gostava dos apelidos", disse. O professor também afirma na nota que conversou 

com o estudante e explicou que não gostava das brincadeiras, classificadas pelo docente 

de "desrespeitosas", mas segundo ele, o aluno insistiu em continuar com as piadas.  



"Mesmo depois de termos conversado, ele continuou fazendo as brincadeiras de forma 

mais intensa e trazendo mais um colega para efetuar apelidos e outras coisas mais. No dia 

6, ele ficou rindo da minha pessoa e incitou outros a também fazer o mesmo", destacou o 

professor, afirmando que o episódio foi o estopim para a briga.  
"Recebi murros dele e de outro colega que juntos vêm me desrespeitando. A partir dai 

rolou a pancadaria das duas partes. Pegaram uma cadeira para me espancar e eu peguei 

outra cadeira para me proteger, em seguida arremessei uma cadeira no aluno que estava 

me colocando apelidos", afirmou.  
    

Com relação às pesquisas realizadas com professores das redes de ensino públicas e 

privadas foi constatado que de nove pessoas entrevistadas seis sofreram algum tipo de violência 

verbal ou física, no entanto mesmo os que não sofreram já presenciaram algum ato de violência 

na escola.  Resposta da entrevistada 08 com relação se já sofreu algum tipo de violência na 

escola?   

_ “Sim, uma vez um aluno com rebeldia na sala deu um chute na porta e como eu estava 

perto ela bateu com força em mim.”  

Segundo os entrevistados as principais causas dessa problemática esta ligada com a indisciplina, 

falta de educação doméstica e a não participação dos pais no processo de escolarização dos 

filhos, pois em alguns relatos foi dito que os pais são omissos no que diz respeito aos problemas 

escolares. Como pode ser verificado na resposta da entrevistada 05. _  

“A atuação dos pais é omissa, já vi situações com colegas que os filhos aprontaram e os 

pais se omitem.”  

 Os maiores problemas enfrentados na escola com relação temática segundo os entrevistados é 

a falta e respeito, ausência dos pais, como pode ser visto na resposta da entrevista 03._ “A falta 

de respeito do aluno com os funcionários e o não posicionamento dos pais em relação ao 

comportamento escolar.”.  

 No que diz respeito à relação entre professor e aluno no ambiente escolar a maioria disse manter 

uma relação profissional e harmoniosa de modo a evitar qualquer desentendimento em sala, 

pois segundo os entrevistados tem muitos alunos que não respeitam o professor em sala 

buscando dialogar sempre que necessário. E segundo o entrevistado 04 pra lidar com os alunos 

é preciso ter:   

...devemos ter jogo de cintura, porque são muitos desafios. Porém, acho que aqui no 

interior do estado não vivenciamos tamanha violência quanto em cidades maiores, pelo 

menos é o que eu observo aqui na cidade. A verdade é, temos que esta nos adequando as 

circunstancia do ambiente escolar, não devemos temer o aluno, mas precisamos tentar ser 

mais cuidadoso e atento na sala de aula, pois infelizmente hoje em dia o professor tem que 

esta se adaptando ao novo o tempo inteiro.  
Entrevistado 04  

  



 Diante da problemática exposta foi possível perceber que apesar dos desafios encontrados nas 

escolas os professores ainda veem solução para o problema em questão, todos acreditam que se 

houver um trabalho em conjunto entre, órgãos públicos, escola e comunidade, possivelmente 

amenizaria a violência na escola, assim como melhoraria a qualidade do ensino aprendizagem, 

uma vez que o professor sentir-se-ia mais seguro e com mais estimulado para ministrar suas 

aulas. Como pode ser visto na fala de um dos entrevistados:  

Acredito que para resolver essa situação seria preciso um trabalho de parceria de pais e 

professores. Além disso, os professores entenderem que o publico de alunos dos dias 

atuais são diferentes, hoje lidamos com jovens com acesso rápido as informações, com 

mudanças muito rápidas da realidade, e que é preciso acompanhar as mudanças dessa nova 

geração.  
Entrevistado 02.  

  

Considerações Finais  

A temática do presente trabalho foi escolhida a partir do ponto de vista que seremos 

futuras professoras, assim surgiu o interesse de investigar qual a situação do assunto em questão 

na cidade Jequié. A partir das pesquisas foi possível perceber que a violência contra o professor 

é a realidade de muitas escolas de Jequié e que infelizmente pouco é feito para reverter à 

situação. Sendo que já tínhamos conhecimento prévio do problema e com a realização deste 

trabalho foi possível verificar a veracidade daquilo que até então era algo apenas de 

conhecimento do senso comum para nós.   

 Com o desenvolvimento deste trabalho notamos que, como futuras professoras enfrentaremos 

barreiras em sala de aula, por conta da falta de interação entre a família do aluno com o núcleo 

escolar que muitas vezes transmitem a responsabilidade de casa para os educadores, sendo 

também omissos no reconhecimento da indisciplina dos seus filhos.     

 Portanto, para que o problema seja solucionado é necessário que medidas sejam tomadas pela 

escola e pelos órgãos públicos, propondo programas e medidas para aproximar os pais da 

realidade escolar dos filhos, visto que, também é de fundamental importância trabalhar essa 

temática com aluno para tentar alertar as conseqüências que surgem a partir desses conflitos no 

ambiente escolar que afetam tanto o professor quanto o aluno.    
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Resumo  

O modal de transporte a ser mais implementado durante os séculos XIX e XX, com enfoque no período 

do Segundo Reinado, foi o ferroviário. Hoje, após os bens desse período serem qualificados como 

patrimônio ferroviário e passarem por uma revalorização de seus resquícios materiais, os espaços de 

memória industriais carecem de estudos mais aprofundados. São ambientes que emanam a 

potencialidade da difusão de informação e reflexão sobre as várias memórias ainda por serem 

descobertas pela sociedade. A comunicação museológica atua como interface entre a instituição e o 

visitante, necessitando, portanto de atenção e estudo aprofundado para potencializar esta dinâmica. 

Assim, a reflexão sobre o papel da comunicação no Museu do Trem na perspectiva da preservação do 

acervo histórico ferroviário se configura como a principal proposta desta pesquisa, tendo como 

finalidade a democratização da informação.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Ferroviário; Museu do Trem; Comunicação Museológica.  

Abstract  

The mode of transportation was more implemented during the 19th and 20th centuries, focusing on the 

Second Reign period, for rail transportation. Today, energy consumption is more important than 

railway material and has undergone a revaluation of its materials, memory spaces and further study 

studies. Environments that emanate a potential for the diffusion of information and research on the 

most active times are still discovered by society. A museological communication acts as an interface 

between the institution and the visitor, thus requiring attention and in-depth study to enhance this 

dynamic. Thus, a research on the role of communication in the Museum of the Train in the perspective 

of the preservation of the railroad history constitutes the main ideal of research, aiming at a 

democratization of information.  

 

Keywords: Railway Heritage; Train Museum; Museological Communication.  

Resumen  

El médio de transporte más implementado durante los siglos XIX y XX en Brasil, con foco em el 

período del Segundo Reinar, fue el ferroviário. Hoy, despues de losbienes de este período ser 

calificado cómo patrimônio ferroviário, hubieron passado por una revaluación de sus restos materiales. 

Los espacios de memoria industrial esa únha cen falta de estúdios más profundos em el médio 

académico. Son entornos que emanam la potencialidade de ladifusión de información y reflexión sobre 

las diversas memorias que aún están por ser descubiertas por la sociedade. La comunicación 

museológica actua como interfaz entre la instituición y el visitante, requiriendo, por lo tanto de la 

atención y estúdio com profundidad para potenciar esta dinâmica. Así, lareflexión sobre el papel de la 

comunicación em el Museo del Trenen la perspectiva de la preservación de la colección histórica 

ferroviária se muestra como la principal propuesta de esta búsqueda, teniendo cómo finalidade la 

democratización de la información.  

 

Palabras-clave: Património ferroviário; Museo del Tren; Comunicación museologica.  

  



Introdução  

Histórias familiares contadas várias vezes durante os encontros sistemáticos que 

ocorriam aos domingos construíram minha relação com o patrimônio ferroviário. Memórias 

compartilhadas que traziam para a roda antepassados que sequer tinha conhecido, mas que a 

partir das narrativas ouvidas sentia-me tão próxima como a qualquer um dos presentes naquele 

espaço. As memórias individuais transformam-se em memórias coletivas (HALBWACHS, 

2013), de toda a família.  

A partir das conversas sobre o ofício de mecânico do meu bisavô nas Officinas [sic] de 

Trens do Engenho de Dentro, parti para a análise e reflexão do que seria aquele local, a 

importância desse espaço para os que atuaram nele diretamente e para aqueles que 

indiretamente tinham alguma conexão. Adotei a perspectiva da preservação da memória 

ferroviária pelo viés museológico buscando reforçar as ações em torno da valorização do 

patrimônio ferroviário existente em antigas oficinas.  

A iniciativa de consolidação da memória ferroviária brasileira ocorreu entre as décadas 

e 1980 e 1990, quando é elaborado e lançado o projeto PRESERVE 1  e o PRESERFE 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 1983), um programa federal que desempenhou o papel 

de implantar centros de preservação e núcleos onde se organizavam os bens culturais 

ferroviários que outrora eram bens em atividade, sendo neste período que surge o Centro de 

Preservação da História Ferroviária do Rio de Janeiro, em 1984.   

Tão relevante quanto construir estradas, portos, operar ferrovias e manter as 

vias fluviais de um imenso país como o Brasil, é o ato de preservar os registros 

desse grande desafio.   

Dirigentes e técnicos do Ministério dos Transportes, desde 1980, veem com 

incentivo e exemplo, o acervo que o Programa de Preservação do Patrimônio 

Histórico reuniu e organizou, nos diversos centros e núcleos instalados em 

diversos pontos do território nacional.   

Mais importante que o testemunho material constituído, pelas máquinas, 

equipamentos, documentos textuais e fotográficos, é sem dúvida, o legado que 

nos deixaram os homens de envergadura, de Irineu Evangelista de Souza, o Barão 

de Mauá, Cristiano Benedicto Ottoni, Francisco Pereira Passos, Mariano 

Procópio Ferreira Lage, Paulo de Frontin, André e Antonio Rebouças.  Divulgar 

a obra desses brasileiros, que se dedicaram à implantação e melhoria dos meios 

de transportes no Brasil, é uma das tarefas que o Preserve cumpre, com o objetivo 

de informar e formar a atual e as futuras gerações.   

A administração do MT vem apoiando o Programa, que tem caráter permanente, 

e documenta, de maneira imparcial, a história deste Ministério e a atuação dos 

seus dirigentes e técnicos, como parte integrante da evolução dos meios de 

transportes no país. (BRASIL apud LEWINSKI, 2017, p. 107)  

                                                 
1 Projeto criado na década de 80 pelo Ministério dos Transportes através da própria RFFSA.  



O programa vem como resposta às críticas recebidas pelo governo por ter sido 

negligente2 com o legado histórico das ferrovias, e mais adiante o programa é expandido, 

alcançando dez estados brasileiros, AM, PA, RJ, PE, MG, CE, PR, RS, SP, SC. No trecho 

apresentado acima, pôde-se notar a preocupação com a materialidade do legado histórico, mas 

também a intenção de reconstruir a memória dos personagens que haviam participado da 

elaboração das ferrovias brasileiras. Contudo, mesmo com a implantação em caráter 

permanente de desenvolvimento do programa, as ações cessaram nos anos adiante.  

Neste contexto é criado no terreno das antigas oficinas de reparo e pintura do Engenho 

de Dentro o Museu do Trem, com o objetivo de expor parte da vasta coleção do patrimônio 

ferroviário brasileiro, com peças datadas do século XIX. Este atualmente está sob a gestão do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tendo em vista o disposto na 

Lei nº 11.483 de 31 de maio de 2007. Pelo referido dispositivo legal o IPHAN passou a ter a 

responsabilidade de coletar e administrar os bens móveis e imóveis, de interesse de cunho 

histórico, artístico e afins, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA) cujos 

trabalhos cessaram em 1999.  

O campo de pesquisa sobre a temática do patrimônio ferroviário, este incluído na 

tipologia macro de patrimônio industrial, ainda é incipiente (AZEVEDO, 2010, p. 11-22) em 

nosso país, quando comparamos com o quantitativo de trabalhos produzido num contexto 

mundial. Mesmo após o estabelecimento no Brasil de parâmetros empíricos para sua 

valorização, a formalização somente ocorreu nos anos de 2007 e consecutivamente em 2010, 

com a portaria nº 4073.  Esterzilda Azevedo analisa que os estudos voltados ao patrimônio 

industrial se iniciam anteriormente à década de 70, mas de modo pontual, nos levando a reflexão 

sobre o aumento discreto quanto a produção teórica relacionado a temática desta tipologia de 

patrimônio.  

O estudo e a investigação do patrimônio industrial no Brasil iniciam-se antes da 

difusão da disciplina de arqueologia industrial no país, que ocorreu durante a 

década de 1970. Pode-se se dizer, porém, que as pesquisas e a preservação do 

patrimônio industrial no Brasil são ainda incipientes, e seu campo teórico, 

metodológico e prático para o conhecimento sobre o patrimônio industrial está 

ainda disperso em esforços isolados e pouco difundidos. O patrimônio industrial 

deve ser considerado como parte integrante do patrimônio cultural em geral 

(AZEVEDO, 2010, p. 18).  

                                                 
2 BRASIL. Ministério dos Transportes. MT Preserve (Programa de Preservação do Patrimônio Histórico do Ministério dos 
Transportes/ 1980-1988). Brasília: PRESERVE, CCP, 1988. No catálogo do programa há o apontamento dessa problemática 
do Estado para com a preservação do patrimônio ferroviário.  
3 Ver portaria. Disponível em:  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria%20de%202010_12_21%20%20No%20407%20(1).pdf. Acesso 
em 21 mar.2018.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria%20de%202010_12_21%20-%20No%20407%20(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria%20de%202010_12_21%20-%20No%20407%20(1).pdf
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http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria%20de%202010_12_21%20-%20No%20407%20(1).pdf


As ferrovias modificaram o sistema de transporte, tendo início na Inglaterra, após a 

Revolução Industrial no séc. XVIII a sociedade passou por grandes rupturas, desde a forma de 

locomoção, perpassando pelos hábitos sociais até a arquitetura. Frente a tal significância 

científica, histórica, social, antropológica, o estudo sobre esse transporte e seu impacto na 

sociedade na modernidade sugeriu uma nova vertente de análise inserido na arqueologia.       

Inicia-se a reflexão e debate referente à arqueologia industrial em meados dos anos de 1950 na 

Inglaterra, que “estuda todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefatos, 

a estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, 

criadas para ou por processos industriais” (AZEVEDO, 2010, p. 18).  

Tal como ocorre em grande parte das instituições museológicas, o Museu do Trem é 

visitado, segundo Bartolomeu 4 , predominantemente por grupos escolares e famílias. Os 

primeiros com destaque para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I, abarcando, assim, 

a faixa etária de 4 a 12 anos, em média. Tendo em vista que o museu, não dispõe de mediadores, 

toda a relação da instituição com seu público se dá por meio de legendas e outros instrumentos 

existentes no espaço expositivo que, atualmente, apresenta fragilidades. Para que o público 

infantil tenha uma experiência museal prazerosa e permita que se inicie uma relação positiva 

com espaços de memória, é interessante promover experiências que estimulem o senso crítico, 

o prazer e o interesse por esse patrimônio (CARVALHO, 2016). A comunicação ocorre em 

diferentes dimensões, pois no momento que o visitante entre no espaço o processo se inicia, 

sendo impactado por diferentes elementos: luz, ambiência, hospitalidade etc. Como Gouvêa 

(GOUVÊA, 2010, p.43) apresenta em sua fala na mesa redonda no I Encontro Nacional da 

REM, o museu atua como espaço de conformação do sujeito e sua maneira de agir, visto que   

[...]a exposição não se limita a mostrar, ela indica como olhar. A colocação, em 

um espaço, de um conjunto de objetos, supostamente referentes a um tema, não 

garante sua compreensão. Por isso, é importante se perceber, ainda, que a 

exposição é essencialmente um fato de linguagem, um ato comunicativo 

(GOUVÊA, 2010. p.43).  

A experiência de visitar exposições é composta por diversos elementos, o processo 

comunicacional não se restringe somente às legendas. Cabe lembrar que os espaços onde se 

preservam o patrimônio ferroviário podem causar uma primeira relação de estranhamento, seja 

pela ausência de contato com este tipo de acervo, seja pela forma que estes objetos são 

apresentados ao público, por meio do processo de comunicação museológica 

(BEMVENUTI,2016).  

                                                 
4 Bartolomeu Homem d’El-Rei Pinto, historiador e diretor do Museu do Trem do Rio de Janeiro.  



O Museu do Trem do Rio de Janeiro é significativo espaço histórico e de memória, 

marco da formação dos transportes ferroviários em território brasileiro. A dimensão simbólica 

da coleção do Museu do Trem se caracteriza pela presença de elementos que representam o 

pioneirismo da empreitada do Império Brasileiro e do empresariado do século XIX que 

buscavam às inovações das ferrovias e, sobretudo, por ter sido um dos maiores e importantes5 

espaços de trocas sociais dos trabalhadores ferroviários da época.   

Portanto, neste artigo, a questão permeia a reflexão sobre a coleção do Museu do Trem 

e sua preservação com o viés da comunicação museológica intermediando a interação da 

experiência museal. Concebendo um espaço democrático a quem o procura, articulando a 

discussão sobre um lugar de memória (NORA, 1993) e como sua coleção dialoga com a 

sociedade.  

A partir do pensamento de Mario Chagas, Tereza Scheiner e Marilia Xavier Cury 

analisamos o Museu do Trem em seu diálogo com a sociedade abrindo caminho para a questão 

da comunicação como meio de potencializar a experiência museal e além, como meio de 

democratizar o acesso à memória ferroviária.  

Este trabalho se justifica em uma inquietação pessoal enriquecida pelo olhar acadêmico 

que a museologia possibilitou sobre este local de memória. Acrescido de uma percepção em 

relação ao estágio avançado de deterioração do patrimônio ferroviário frente a ausência de 

iniciativa consistente do Estado brasileiro em proteger e preservar estes bens, buscamos um 

meio pelo qual evidenciar e contribuir, sugerindo uma atualização da comunicação 

museológica no Museu do Trem carioca.  

 

Pelos trilhos do patrimônio  

Patrimônio e memória são conceitos associados que ao longo do tempo foram sendo 

apropriados por diferentes campos do conhecimento, sobretudo por suas características 

polissêmicas.  

Como sinaliza Torelly (TORELLY, 2012), a partir da Revolução Francesa o conceito 

de patrimônio cultural se institucionaliza referindo-se à apropriação de elementos que evocam 

                                                 
5 CANDIDA, Simone; LIMA, Ludmilla de; BERTOLUCCI, Rodrigo. Histórias do Engenho de Dentro: antigas oficinas de 

trem vão ganhar vida nova. O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 2014. “Erguida para atender a quatro mil quilômetros de vias, 

setecentas locomotivas e cinco mil carros de passageiros e vagões, em 1881, a rede de oficinas era considerada a mais 

importante da América Latina e servia também a outros estados”. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/design-

rio/historias-do-engenho-de-dentro-antigas-oficinas-de-trem-vao-ganharvida-nova-12962002#ixzz550VuNSLR . Acesso em 

23 jan. 2018.  
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o sentimento de pertencimento, de identidade, expressando a ideia de coletividade, questões 

estas ligadas à memória e tradição juntamente com a vontade de preservá-los. Para Scheiner  

O próprio conceito de Patrimônio remete à ideia de valor, o que nos permite 

lembrar o seu caráter de signo. Lembremos aqui, mais uma vez, que o Patrimônio 

é uma poderosa construção sígnica, constituída e instituída a partir de percepções 

identitárias e integralmente vinculada ao sentimento de pertença – a partir do qual 

se reflete em todos os jogos da memória e se expressa em todas as representações 

sociais. [...] Impregnado de um sentido econômico, expressa as relações que cada 

grupo social estabelece com a natureza ou com sua produção cultural – estando 

diretamente influenciado pelas maneiras sob as quais cada sociedade compreende 

Natureza e Cultura (SCHEINER, 2008, p. 1).  

A citação acima reforça a associação do termo patrimônio à identidade e valor, e esta 

perpassa todas as categorias, presente, portanto em nosso objeto de estudo. Neste sentido o 

interesse do Estado nos parece bastante oportuno, na medida em que sua atuação será 

determinando na representação de memória e identidade o que será apropriada pela sociedade.  

De acordo com Lima  

A (re) interpretação que se faz do produto cultural ao qualificá-lo na categoria de 

Bem Cultural é uma atribuição de valor, um juízo elaborado pelo campo cultural 

que o consigna como elemento possuidor de caráter diferencial. E ao distingui-lo 

desse modo, torná-lo “especial” e em posição de destaque perante os demais 

objetos da mesma natureza, emprestando-lhe sentido de excepcionalidade 

(LIMA, 2008, p. 36).  

O processo de patrimonialização de um objeto (patrimônio material), local, cerimônia 

(patrimônio imaterial) é a ação de escolher o que deve atuar como símbolo identitário, ou seja, 

é a eleição de um elemento que caracterize uma sociedade e/ou um grupo. Aqui vale ressaltar 

que este processo de seleção é uma ação política uma vez que sua consequência mais premente 

é entrar para o panteão da memória, “salvar-se do mundo do esquecimento”. Neste sentido o 

que será lembrado e utilizado como símbolo representativo de um dado contexto ou grupo é 

alvo de disputa de poder. É a relação do esquecer e do lembrar, duas faces de uma mesma 

moeda. Choay (CHOAY, 2001) analisa o papel do Estado na definição da noção de patrimônio, 

a coisa que ultrapassa a questão do tempo, e o objeto patrimonializado estaria presente para 

relembrar e ser reivindicado por aqueles que pertencem a um mesmo território.   

A preservação deve ser analisada sob diferentes aspectos que incluem as ações 

operacionais, empreendidas pelos órgãos de patrimônio, mas, também, pela reverberação que 

os bens patrimoniais precisam ter junto a sociedade. A difusão é fundamental para o processo 

de aproximação dos grupos com os bens que, teoricamente, as representam, criando laços 



identitários. Quando isto não ocorre os bens se tornam elementos meramente decorativos, sem 

identificação com as pessoas, não existindo por parte delas interesse em sua preservação.  

Entendendo que as condições de alargamento do conceito de patrimônio foram sendo 

construídas no decorrer dos inúmeros debates sobre o tema. A compreensão e inserção do 

conceito de patrimônio industrial ainda não cabia nos primeiros debates sobre preservação 

patrimonial, essa discussão é recente. Dito isto, em 1978 é que se consolidou um grupo, uma 

organização voltada para a valorização e preservação de tais sítios industriais. Em memorando 

de entendimento 6 , O The International Committee for the Conservationof the Industrial 

Heritage (TICCIH), que associado e colaborando com o International Council of 

Monumentsand Sites (ICOMOS) acerca dos assuntos referentes ao patrimônio industrial, 

elaboraram uma carta específica sobre esta tipologia de patrimônio, a Carta de NizhnyTagil7, 

um resultado da Assembleia Nacional do TICCIH e aprovada por seus membros em 17 de julho 

de 2003 em Moscou8.   

      Foram postas em pauta no documento mencionado as definições sobre patrimônio 

industrial, tendo como marco temporal a Revolução Industrial até o início da década dos anos 

2000.  Por meio da participação do campo empírico da História e Arqueologia, o 

desenvolvimento do conceito de patrimônio industrial foi posto em discussão.  

Eric Hobsbawm (HOBSBAWM, 2007), traça linha da transformação num contexto 

mundial, em paralelo às revoluções que ocorriam na França e Inglaterra, respectivamente 

Revolução Francesa e Revolução Industrial, denominada pelo autor de dupla revolução. Nos 

primeiros anos das atividades industriais, por muitas vezes os trabalhadores acabaram por criar 

relações com o local de trabalho, seus colegas e o entorno desses espaços industriais, 

consolidando técnicas que aos poucos se perderiam com o tempo e a falta de prosseguimento 

da rotina industrial. Essa relação estreita se dava muito em parte pela extensa jornada de 

trabalho, que alcançava 12 horas/dia e as atividades de cunho familiar e de trabalho se 

mesclavam no mesmo ambiente físico.   

A Carta de NizhnyTagil é o registro inicial do reconhecimento internacional do 

patrimônio industrial e contempla os aspectos ressaltados por Hobsbawn em relação às 

                                                 
6  ICOMOS. Memorando de entendimento. Disponível em: http://ticcih.org/about/icomosticcih-memorandum-

ofunderstanding/. Acesso em 30 jun. 2018.  
7  TICCIH. Carta de NizhnyTagil. Comitê Internacional de Conservação do Patrimônio Industrial, 2003. Traduzida em 
português pela Associação Portuguesa para o Património Industrial. Disponível em: 
http://ticcih.org/wpcontent/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf . Acesso em 23 jan. 2018.  
8  Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Industrial. TICCIH Brasil. Disponível em: 
http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8 . Acesso em 28 mar. 2018.  

http://ticcih.org/about/icomosticcih-memorandum-of-understanding/
http://ticcih.org/about/icomosticcih-memorandum-of-understanding/
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http://ticcih.org/about/icomosticcih-memorandum-of-understanding/
http://ticcih.org/about/icomosticcih-memorandum-of-understanding/
http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf
http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf
http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf
http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf
http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8
http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8


interações sociais e processos técnicos ocorridos no período industrial. Apresentada ao 

ICOMOS e em seguida a UNESCO, o documento visava à estruturação de diretrizes para que 

fosse possível dar início a parâmetros mais rigorosos e técnicos quanto à qualificação e 

classificação do patrimônio industrial. Segundo o documento, termo patrimônio industrial 

compreende “edifícios e maquinarias, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de 

refinação, entrepostos e armazéns [...] meios de transporte e todas as suas estruturas e 

infraestruturas”[sic] (TICCIH, Carta de NizhnyTagil, 2003).  

Como primeiro documento a tratar diretamente do tema em suas facetas e características 

particulares, este se mostrou ainda muito genérico, mas significou o início formal da aplicação 

do conceito e as diretrizes de avaliação patrimonial. A partir das definições conceituais sobre 

patrimônio industrial contidas na carta de NizhnyTagil foi possível expandir a percepção, não 

só por parte dos profissionais que lidam com a preservação cultural como também da sociedade, 

daquilo que viria a ser um vestígio do passado patrimonial. Trazendo para a contemporaneidade 

a discussão patrimonial, definindo ações que impedissem que espaços de memória industrial, 

ainda em atividade, viessem a sofrer com a perda dos referenciais por descaso em relação aos 

bens patrimoniais que nos identificam e nos singularizam enquanto sociedade. Era essencial 

para consolidar a trajetória do reconhecimento da natureza singular dessa tipologia de 

patrimônio.  

Cabe ressaltar que apesar de haver a definição do termo patrimônio industrial na Carta 

de NizhnyTagil, Kühl (Kühl, 2010), especialista neste campo, critica a ausência de “critérios 

operativos para reconhecê-los” (KÜHL apud FREIRE, 2017). Essa fluidez de parâmetros e 

definições é o reflexo desta recente categorização de patrimônio. O conceito sobre patrimônio 

cultural passa por uma necessidade de reconhecimento de novas possibilidades de 

representações culturais. O patrimônio industrial devido a sua complexa forma de expressão, 

acaba por apresentar uma nova demanda de análise e reflexão por parte dos diversos campos 

de conhecimentos, para assim poder interpretá-lo.  

Uma nova categoria: o patrimônio ferroviário  

Em alguns países europeus, a consolidação da arqueologia industrial motivou a 

expansão de medidas preservacionistas – medidas essas tendo a própria população como 

agentes de mobilização pela preservação –, o que só demonstra a relação identitária destes com 

os espaços fabris - voltadas para alguns elementos industriais, como por exemplo, a 

mobilização para salvar a Estação Euston (RUFINONI, 2004)na Inglaterra (fig.2), ainda no ano 



de 1962, pouco tempo depois da concepção dessa ramificação da arqueologia, a arqueologia 

industrial.   

  

Na arqueologia, o estudo das fábricas, moinhos, máquinas a vapor, estradas de 

ferro etc., desenvolvido sob o cunho de arqueologia industrial, surgiu na 

Inglaterra, na década de 1950, quando Donald Dudley, um latinista da 

Universidade de Birmingham, começou a organizar visitas dos seus estudantes a 

antigas instalações industriais na região. (CLARK apud THIESEN)  

A conexão da sociedade, o afeto com as estações de trem, o encantamento que estas 

causam nos indivíduos, famílias, grupos sociais é algo no campo dos sentidos. Pelas palavras 

de Ordilei Costa  

O que encantava mesmo era a locomotiva bem junto da plataforma, permitindo 

até colocar a mão nela. Os maquinistas as tratavam com muito carinho, estavam 

sempre brilhando. Ali ouvi dizer que alguns cuidavam da máquina melhor do que 

da própria esposa. Como criança apaixonada por trem não via nada de errado 

nisso. (COSTA, 2013).  

É nessa realidade entremeada entre o material e o imaterial, do encantamento que o trem 

e as ferrovias causam que nos debruçaremos para não só reconstruir as memórias abrigadas nos 

objetos, como também otimizar a comunicação museológica, que é um dos elementos que 

contribuem para potencializar a experiência de visitação ao museu.  

  

O cenário brasileiro  

Inserido neste contexto de desenvolvimento industrial, o Brasil no período de império, 

encontrava-se representado por d. Pedro II nos eventos internacionais, como, por exemplo, nas 

exposições mundiais, onde os países participantes levavam itens representativos de suas 

culturas. Estas exposições serviam como celebrações de uma fé no progresso e na civilização.  

O Brasil estava presente e representado em quase todas estas, exceto na de Londres em 1851. 

Em entrevista para Haag, Parracho afirma que:  

Foi muito importante a ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de 

transferir tecnologia fazendo circular pessoas, bens e informações, numa tentativa de criar 

condições para a formação e manutenção do Estado imperial, almejando o seu ingresso no 

grupo das nações civilizadas e reduzindo o hiato que, segundo se acreditava, o separava dele. 

Ora querendo se aproximar da Europa, ora buscando uma civilização adequada ao mundo dos 

trópicos, uma Europa possível, construía-se uma identidade nacional baseada no território e 

num sentimento de exclusão (HAAG, 2010). É fato notável a participação de um imperador 

oriundo de um país dos trópicos que detivesse tamanha visibilidade em meio a um mundo de 



ideias e quase inteiramente europeu.  Vale ressaltar que dados analisados por Hobsbawn 

mostram as disparidades entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos em relação à 

implantação de malha ferroviária.  

Em 1845, fora da Europa, o único país “subdesenvolvido” a possuir uma milha 

que fosse de estrada de ferro era Cuba. Em 1855, havia linhas em todos os cinco 

continentes, apesar de na América do Sul (Brasil, Chile, Peru) e na Austrália 

serem dificilmente visíveis. Em 1886, a Nova Zelândia, a Argélia, o México e a 

África do Sul já tinham suas primeiras estradas de ferro e, por volta de 1875, 

enquanto Brasil, Argentina, Peru e Egito tinham perto de mil milhas ou mais de 

trilhos, Ceilão, Java, Japão e mesmo o remoto Taiti já tinham adquirido as suas 

primeiras linhas. (HOBSBAWM, 2007, p. 86)  

Das margens da Baía de Guanabara, à raiz da Serra da Estrela, atual Magé; o trajeto até 

Petrópolis, onde a família real possuía residência de veraneio, se reduziria de doze para apenas 

quatro horas, trajeto que anteriormente era realizado a cavalo. Gradativamente, com a junção 

das iniciativas de modernização do império do Brasil provenientes de Pedro II, culmina em 

1852, o início de construção da malha ferroviária brasileira, o nosso potencial patrimônio 

ferroviário.  

Preserve/Preserfe  

Com a modificação no sistema de governo, deixando o período do Império (monarquia) 

e chegando à instauração da República, ainda, incipiente democracia, o país assiste a um 

período de mudança em diversos setores. Com o término dessa fase política, novos 

direcionamentos para a preservação do patrimônio ferroviário foram tomados. Alguns 

programas implementados em âmbito federal irão beneficiar o campo da preservação da 

memória ferroviária, sobretudo o PRESERVE e o PRESERFE. Neste momento, a 

musealização se apresenta como caminho para preservar a história e memória industrial 

ferroviária através da implantação de núcleos ferroviários pelo Brasil.  

O Programa de Preservação do Patrimônio Histórico do Ministério dos Transportes 

(PRESERVE) constitui um marco na preservação dos bens culturais de transporte ao 

desenvolver políticas que visavam sua preservação em âmbito nacional. Iniciativa do 

Ministério dos Transportes tinha o objetivo de salvaguardar e difundir o acervo móvel e imóvel 

frente a sociedade. Como desdobramento desse programa, em 1985 é elaborado o Setor Geral 

de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário (PRESERFE), que ficou com a 

incumbência de gerenciar e articular as ações no que se referiam a preservação dos bens da 

RFFSA.  



A adoção desse programa não foi meramente um ato de percepção sobre a necessidade 

de preservação por parte do governo por conta da importância dos vestígios do passado 

atrelados ao patrimônio industrial ferroviário. Essa medida preservacionista foi uma maneira 

de se desvencilhar das acusações feitas pela sociedade civil de descaso para com o patrimônio 

ferroviário e ao mesmo tempo justificar o desmantelamento da malha ferroviária tida como 

onerosa aos cofres públicos (LEWINSKI, 2017). Não houve neutralidade na idealização e 

implantação do Preserve/Preserfe, assim como não há neutralidade nos discursos expositivos 

adotados nos museus ferroviários hoje, sobretudo porque entendemos que os espaços de 

memória afirmam discursos e iniciativas, e quando estes são criados para legitimar as ações do 

poder público, esta questão é ainda mais premente.   

Vários foram os produtos oriundos desse programa federal, catálogos – cabendo 

destaque o Catálogo sobre o Centro de Preservação da História Ferroviária do Rio de Janeiro, 

datado de 1983 – manuais, diversos materiais9 que serviam à identificação com aporte técnico 

para tratar e salvaguardar os bens do patrimônio industrial ferroviário brasileiro, esses materiais 

se configuram, hoje, como fontes de pesquisa sobre este período e a memória ferroviária de 

forma mais ampla.  

Os programas do Preserve/Preserfe foram abordados em alguns estudos, mas, ainda 

assim, são poucos os trabalhos que analisam os mesmos em profundidade.  

Um trecho interessante, que é válido trazer para discussão, é este a seguir que trata das 

prioridades do programa, enfatizando as segmentações dos acervos e seus respectivos locais de 

guarda.  

Os esforços de preservação e difusão realizados pelo PRESERFE priorizaram, 

compreensivelmente, o imenso acervo dos imóveis, material rodante e 

equipamentos com valor histórico e cultural. O setor e o Museu do Trem, a ele 

subordinado, acolheram ainda exemplares de antigos documentos e obras 

impressas. Quanto ao Acervo Documental – bibliográfico (periódicos e livros 

especializados, língua estrangeira, obras raras e especiais) e arquivístico – o 

mesmo se divide conforme se constituía a estrutura organizacional da RFFSA, 

sendo que os acervos foram centralizados nas sedes das Superintendências 

Regionais da RFFSA e na Administração Geral no Rio de Janeiro. A divisão dos 

acervos está baseada nas seguintes categorias: - Patrimonial (mapotecas, 

relatórios técnicos, documentação corrente relativa aos imóveis - 

desapropriações, vendas, cessões de uso, processos de reintegração de posse, 

termos de permissão de uso, laudos de avaliação, etc.); - Jurídico (documentação 

relativa a processos judiciais trabalhistas e civis) e; - Administrativo (recursos 

                                                 
9 Há uma listagem com uma bibliografia dedicada à temática ferroviária no portal do Movimento de Preservação Ferroviária. 

Alguns dos textos produzidos foram elaborados pela própria Rede Ferroviária Federal, dentre eles encontramoso livro do 

Centro de Preservação da História Ferroviária do Rio Grande do Sul RFFSA / Preserfe Rio de Janeiro - RJ 1985, Estradas de 

Ferro no Brasil e no Mundo RFFSA Rio de Janeiro - RJ 1965, Manual de Preservação de Edificações Ferroviárias Antigas 

RFFSA / Preserfe Rio de Janeiro – RJ 1991; O que é o Preserfe RFFSA /  Preserfe Rio de Janeiro - RJ 1982; 30 Anos – Novos 

Caminhos para o Futuro RFFSA / SR. 3 Juiz de For a - MG 1987. Segue em anexo listagem para consulta 



humanos e contabilidade - dossiê de pessoal, carteiras de trabalho, documentos 

administrativos e financeiros, tais como recolhimento de encargos, notas fiscais 

de movimentação de cargas, etc.) (IPHAN, 2010, p.20-21).  
  

Considerando a dispersão do acervo em uma gama de instituições de guarda e a 

inexatidão da documentação proveniente dessas transferências, podemos questionar a 

segurança do mesmo. Uma vez que não se tem a localização dos bens, inviabiliza a preservação, 

refletindo na realização de pesquisas, como também no estabelecimento do processo de 

comunicação dessa coleção.                                              

Tal pressuposto é apresentado por Loureiro (LOUREIRO, 2008, p. 12), pois é através 

da documentação museológica que asseguraremos a integridade do patrimônio musealizado. 

Lembrando que o museu é espaço de produção de informação, de troca de experiências, por 

meio da representação de um extrato da realidade a qual se refere. Isto implica em um dos 

pressupostos do ambiente museal, intimamente associado à comunicação museológica.  

  

O Museu do Trem  

Em 1984, é criado o Museu do Trem, sob a esfera do Ministério dos Transportes, a 

partir da iniciativa do PRESERFE, com o centro de preservação da história ferroviária, tendo 

a missão de registrar, preservar e expor parte do acervo histórico da RFFSA.    

Com a extinção da RFFSA, os bens com valores históricos, culturais, de interesse social 

foram transferidos ao IPHAN e o Museu do Trem estava incluído nesse processo, legalizado 

por meio do Termo de Transferência nº 300/201310.   

As associações de preservação ferroviária, a própria RFFSA e o Iphan 

desempenharam papéis distintos e complementares na genealogia do conceito de 

memória ferroviária e compreender tal processo nos permitirá entender o 

significado da atribuição conferida ao Iphan como gestor da memória do trem, 

elevada agora ao status de política pública (MATOS, 2015).  

O terreno que abriga o Museu do Trem hoje com um total de 6 mil m², anteriormente 

contava com uma metragem de 250 mil m². A área sofreu uma repartição e influência de 

inúmeros poderes políticos em diferentes esferas, implicando em uma dispersão do acervo e 

impedimentos jurídicos, dificultando assim a realização de qualquer intervenção no edifício e 

área do entorno, tal como na captação e alocação de acervo.  

                                                 
10 RFFSA. Informe da Inventariança. Disponível em: http://www.rffsa.gov.br/informes/Informe_03_InvRFFSA.pdf . Acesso 

em 08 fev. 2018.  

http://www.rffsa.gov.br/informes/Informe_03_InvRFFSA.pdf
http://www.rffsa.gov.br/informes/Informe_03_InvRFFSA.pdf


O IPHAN, como órgão gestor do patrimônio artístico e histórico nacional, tem uma 

tarefa árdua pela frente. Desde que assumiu o papel de detentor dos bens culturais provenientes 

da extinção da RFFSA, a inter-relação com outros órgãos se mostra constante, visto que há 

acervos documentais, mobiliários, bens móveis e imóveis ainda sob a guarda, por exemplo, da 

Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT), prefeituras e até mesmo da própria inventariança da RFFSA. Esta 

situação causa reflexos negativos na composição do acervo (ou não) do Museu do Trem, já que 

há dificuldades de logística administrativa e de pessoal em realizar um inventário preciso dos 

objetos que existem em todas essas instâncias e instituições. Como Campos nos apresenta  

Trata-se de enorme quantidade de bens, e por enorme entenda-se que apenas os 

bens imóveis não operacionais no Estado do Rio de Janeiro totalizavam 10.434 

em 2007, conforme a Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Quanto aos 

operacionais e o número total, expõe Bolognani (2009, p.49) que “Com o DNIT 

ficaram somente os bens operacionais que, até hoje, nem as concessionárias 

conseguem ter a exata relação. [...] o Iphan, o DNIT e a SPU estão trabalhando 

na checagem da lista dos imóveis, cujos resultados não conferem” (CAMPOS 

apud BOLOGNANI. 2017).  

São informações e dados confusos com números imprecisos, pois, o Museu do Trem e 

seu acervo contam com uma documentação defasada e não atualizada11, embora o site do 

IPHAN afirme que a instituição conta com mais de mil itens12 . A imprecisão nos dados 

ocasiona uma perda informacional, que prejudica diretamente no momento de elaboração de 

projetos expositivos, ou seja, impactando no processo de comunicação museológica.  

O espaço expositivo  

A área disponível do museu conta com o galpão, espaço interno, (fig. 1) de pinturas que 

serve como salão expositivo, este que passou por uma restauração de sua fachada e melhorias 

no sistema de calhas e recuperação do telhado que apresentava danos de anos e uma parte 

externa (figs. 2 e 3), onde estão expostos vagões de passageiros, carros, locomotivas e um 

jardim com um microcircuito de trilhos – desativado –  que margeiam o galpão principal. Fig. 

1  

                                                 
11 Informação verbal obtida através de conversa com o atual diretor do museu, Bartolomeu Homem d’El-Rei Pinto.  
12 Informação retirada no portal do IPHAN. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1548.  Acesso em 07 

fev. 2018.  

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1548.
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1548.
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      Na área externa, de acordo com memorando nº 16213 que trata de cessão de uso do espaço, 

seria construída a estrutura para abrigar a reserva técnica do museu, projeto este não iniciado 

até o presente momento, o que prejudica a conservação dos objetos museológicos lá 

acondicionados. O que encontramos no espaço é uma vasta área verde, que por diversos 

períodos passa por falta de manutenção, propiciando o crescimento além do adequado da 

vegetação existente. Esse fator implica na dificuldade em manter afastados possíveis sinistros 

ocasionados pelas chuvas (fatores ambientais), grande quantidade de umidade, além da 

precariedade do sistema de escoamento de águas pluviais através das calhas do museu. A 

vegetação por sua vez atrai insetos, roedores e outros animais (fatores biológicos) que afetam 

não só a coleção, como também o edifício.  

                                                 
13 IPHAN. Memorando nº 162/2018/COTEC IPHAN-RJ/IPHAN-RJ. Trata da Cessão não onerosa de uso da antiga Escola 

Técnica Estadual de Transportes Engenheiro Silva Freire. Disponível em: 

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJ 

aQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzNrJx9MjU6qjiT9dNFZkYTe6PoPOU2rtuRv3OOwG3y-mW-

g4k5cL1YjNB8AkIdzH6-sX9N4Pprx8HsaE_CFnCV. Acesso em 03 jul. 2018.  
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      No esquema abaixo (fig. 4) podemos ter a dimensão das áreas mencionadas no 

parágrafo anterior, o que nos permite levantar a questão social, pois se trata de um ambiente 

aberto, com a potencialidade de área de convivência entre os moradores e quem busca visitar o 

museu, visto que a região carece de espaços verdes para descanso e apreciação. Pelas palavras 

de Lasmar (LASMAR, 2018), quando fizeram o museu, “o jardim foi supervalorizado e nele 

instalamos uma locomotiva que andava carregando a criançada. No fundo do estacionamento - 

hoje inexistente, havia um carro de passageiros pintado em amarelo onde fazíamos as atividades 

com as crianças”. Caracteriza-se aqui o viés da visitação e inserção dos visitantes em atividades 

educativas que remetiam ao cotidiano das ferrovias.   

      O Museu do Trem também conta com um jardim (fig. 5), contudo, carece de projeto 

para alinhá-lo a uma proposta paisagística de acordo com as normas do campo, aqui menciono 

o Manual de Elaboração de Projetos do Programa Monumento14, desenvolvido pelo IPHAN, 

que contempla as etapas essenciais para toda e qualquer empreitada no setor do patrimônio 

nacional.   

    Entretanto, de acordo com a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário estabelecido 

pela Lei nº 11.483/07e da Portaria IPHAN nº 407/2010, o terreno do Museu do Trem, assim 

como o edifício do museu foram tombados, o que determina que toda e qualquer intervenção 

passe por aprovação do IPHAN, seguindo os princípios estabelecidos por eles, apesar disso já 

houve intervenção direta no espaço, o que resultou na construção de um lago artificial em meio 

ao jardim.   

      Abordar as potencialidades do espaço externo disponível para atender o público e 

desenvolver atividades múltiplas, seja de visitação mediada ao jardim, elaboração de 

exposições temporárias na área aberta, criando diálogos com a exposição de longa duração é 

uma forma de atrair públicos que outrora não frequentam ambientes museais. Extrapolar as 

paredes físicas do museu é conceder ao visitante, a oportunidade de experimentar um espaço 

com tamanho histórico e carga de memórias.   

      No memorando já citado, contemplam-se os seguintes aspectos: conservação e 

restauração do galpão existente; recuperação dos vestígios das ruínas da antiga escola técnica 

Silva Freire e exposição do acervo rodante da RFFSA localizada na Estação Leopoldina, 

levando-o para a área aberta do Museu do Trem. Os dois primeiros itens estão em elaboração 

em curso e o último em processo de acordo entre as partes.  

                                                 
14 IPHAN. Programa Monumenta. Manual de Elaboração de Projetos. Cadernos Técnicos 1. Brasília. 2005.  

Disponível  em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/CadTec1_Manual_de_Elaboracao_de_Projetos_m.pdf. 
Acesso em 28 fev. 2018.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/CadTec1_Manual_de_Elaboracao_de_Projetos_m.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/CadTec1_Manual_de_Elaboracao_de_Projetos_m.pdf


      Esta iniciativa impacta positivamente no processo de comunicação museológica, 

pois com a existência de setores administrativos e de reserva técnica, será possível o 

desenvolvimento de práticas visando à estruturação de atualização com relação à comunicação 

museológica existente no museu. Toda via, cabe apontar que para dar continuidade a essa 

atualização, é necessário considerar uma proposta de adequação às novas perspectivas possíveis 

de uma exposição. 

Fig. 4 – Planta baixa Museu do Trem  

Planta - Nuno Filipe Cardoso da Silva. Fotografias – Jessica Moraes  

Fig. 5 
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       O museu vem com uma proposta de exposição oriunda do período em que foi 

inaugurado, datado da década de 80, e desde então não sofreu modificações significativas na 

disposição das peças, tal como dos materiais que compõem vitrines, legendas e painéis.   

  

Comunicação museológica e democratização da memória  

Qual o campo de ação da museologia? No que concerne a atribuição de uma instituição 

museológica? Para Desvallés (DESVALLÉS, 1998, p. 205-251), o ato de musealizar é a 

operação de extrair uma ou várias coisas de seu ambiente natural ou cultural de origem e 

conceber um status museal. Neste momento, há uma ação baseada na retirada do objeto de seu 

contexto, transportando-o a outro espaço e concebendo o “ressurgimento” deste objeto com um 

novo significado. É uma visão para além da substituição de locais, é uma forma de agregar 

significados outros àqueles objetos que se tornam documentos, registros e potenciais 

testemunhos de acontecimentos e períodos. O entendimento do objeto como portador de 

significado a ser potencializado em sua trajetória museal também foi pontuado pelos estudos 

de Waldisa Guarnieri (GUARNIERI, 1990, p. 7-12.), vanguardista sobre o assunto. Neste 

processo de musealização do objeto não se constrói apenas no momento em que este adentra o 

espaço da instituição e se documenta como item de museu, mas sim como processo composto 

de aquisição, registro, pesquisa, documentação, conservação e comunicação. Estes elementos 

são intrínsecos ao ato de preservar, como nos esclarece o verbete preservação na publicação 

Conceitos Chave de Museologia.  

Na museologia, a preservação engloba todas as operações envolvidas quando um 

objeto entra no museu, isto é, todas as operações de aquisição, entrada em 

inventário, catalogação, acondicionamento, conservação e, se necessário, 

restauração. (...) A preservação constitui-se em um eixo da ação museal, sendo o 

outro eixo o da difusão aos públicos (COMITÊ BRASILEIRO DO CONSELHO 

INTERNACIONAL DE MUSEUS, 2013).  

Por agregar conceitos fundamentais à efetiva existência de um Museu, a preservação 

redimensiona as ações da instituição, fundamentadas, segundo alguns teóricos em três pilares: 

conservação, pesquisa e comunicação.  

Estas ações estão interligadas e interferem na imagem institucional. Para que seja 

possível disponibilizar o acesso aos objetos e suas informações a conservação é um ato 

primordial. O entendimento da necessidade de se empregar esforços em ações preventivas, 

evitando assim intervenções mais invasivas tem direcionado os profissionais do campo. 

Concomitantemente a educação museal vem ampliando seus estudos, tendo os diferentes 



públicos como receptores, no sentido de aproximar a instituição destes segmentos. Este 

trabalho somente é possível a partir das pesquisas que as diferentes áreas realizam buscando 

compreender o espaço, o acervo, o público, e todas as outras categorias que tornam o museu 

um espaço mediação com ressonância.  Neste sentido, reforçamos o entendimento de Chagas, 

segundo o qual   

As instituições que tratam da preservação e difusão do patrimônio cultural, sejam 

elas arquivos, biblioteca, museus, galerias de arte ou centros culturais, 

apresentam um determinado discurso sobre a realidade. Compreender esse 

discurso, composto de som e silêncio, de cheio e vazio, de presença e ausência, 

de lembranças e suas lacunas, mas também a compreensão daquilo que faz fala, 

de quem fala e do lugar de onde se fala (CHAGAS, 2009).  

Chagas carrega seu discurso sobre o poder e a luta do direito à memória e o papel 

fundamental da institucionalização dessas memórias apresentadas ao público, a fim de que 

sejam relativizadas e questionadas.   

As etapas citadas acima não se findam na apresentação ao público de uma exposição. 

Os objetos expostos sob uma ótica museológica são parte de um processo de valoração, desde 

o momento em que passam a fazer parte da instituição através da aquisição até o momento de 

serem selecionados para compor um discurso a cerca de uma exposição. Cury apresenta os 

museus como fontes de produções comunicacionais lato sensu e stricto sensu, sendo “como 

artigos científicos de estudos de coleções, catálogos, material didático no geral, vídeos e filmes, 

palestras, oficinas e material de divulgação e/ou difusão diversos” (CURY, 2006, p. 34-35), e 

a exposição sendo aquela que diretamente se relaciona com o público-usuário, este que estabelece 

diferente conexões a partir das suas experiências e motivações.  

A semiótica do museu, como processo de comunicação, em que o usuário 

é convidado a converter-se em agente de mudança, implicando-se na visita 

da exposição, ao mesmo tempo que exprime o seu ponto de vista, isto é, 

ousar comparações, convocar diferentes contribuições, é considerar que o 

fenómeno da exposição recobre muito mais do que o acontecimento a qual 

chamamos “exposições” (ALVES, 2011, p. 274-283).  

Para além de “somente” exposições, o museu age como instrumento da construção da 

cidadania e consolidação da identidade cultural. No caso do Museu do Trem, esse espaço 

museológico aborda um discurso de memória oficial do patrimônio ferroviário, todavia, há 

discursos não oficiais que podem ganhar espaço de fala. As possibilidades de construção de 

novos diálogos com relação às diferentes memórias preservadas neste ambiente são múltiplas, 

para tanto, é importante que a comunicação museológica disponha de meios para alcançar 



públicos que até então não tinham o hábito de visitar museus e fidelizar aqueles que já 

conhecem o circuito expositivo.  

Democratizar informação é característica inerente ao ambiente do museu, vide definição 

aprovada pelo ICOM, de que os museus “estão a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento” (ICOM, 2018) e aberta ao público, garantindo acessibilidade a quem busca 

tais instituições. É garantir o estímulo ao desenvolvimento cultural da sociedade.  

Nessa perspectiva, lancei meu olhar sob o acervo e o Museu do Trem do Rio de Janeiro, 

pois visualizei a potencialidade daquele espaço que há muito abriga a história e a memória 

ferroviária não só do estado, como também da memória nacional.  

Considerações parciais  

De acordo com as análises até o presente momento, o Museu do Trem carece de forte 

investimento no pilar da comunicação tendo em vista como o circuito expositivo se encontra. 

A fragilidade nos textos expositivos e informativos, a ausência de identidade visual e equipe 

para mediação na exposição, constroem um cenário pouco atrativo ao público que o visita. A 

elaboração de novas formas de comunicar e estabelecer relações afetivas, de experiência 

cognitiva, ainda se encontra em processo, de forma conjunta entre membros da academia, 

pesquisadores e equipe do museu, a fim de contribuir com a instituição, a causa ferroviária e 

proporcionando um espaço acessível e democrático.  
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Os efeitos do trabalho não ergonômico no desenvolvimento de doenças osteomusculares: 

uma breve revisão    

    

Bruna Santos Lima   

Dalaine Nogueira Silva    

   

Resumo     

O estudo ora apresentado tem como objetivo principal verificar no município de Jequié, os principais 

fatores que contribuem para o surgimento de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) e identificar os meios ergonômicos adequados para minimizar esses problemas que a cada dia 

se tornam constantes entre os trabalhadores brasileiros. Por meio de fontes e revisão de literatura 

atualizada, buscamos propiciar melhoria na qualidade de vida das pessoas que estão sendo investigadas 

e possuem sequelas que acometem jovens e adultos, minimizando os indicativos progressivos da saúde 

dos trabalhadores. O levantamento de dados orientou a escolha da temática e as bases de dados SciELO 

e Google, alargaram a utilização de fontes fundamentais para procedermos a imbricação da prática e da 

teoria. Destarte foram encontradas evidências sobre a interferência laboral na saúde física e os benefícios 

gerados pela ergonomia sugerem que deva ser aplicada nos casos acima relacionados. Os achados da 

revisão mostram que as nocividades do trabalho sem o devido acompanhamento ergonómico e apontam 

para o crescimento da industrialização e disparidade na divisão do trabalho, e ressaltam os prejuízos 

financeiros gerados ao empregador e malefícios ao empregado a partir do adoecimento da classe 

trabalhadora.    
    
Palavras-chave: Distúrbios Osteromusculares Relacionados ao Trabalho; ergonomia; saúde do 

trabalhador; revisão.    
   
Abstract   

The main objective of this study is to verify the main factors that contribute to the development of Work 

- Related Musculoskeletal Disorders (DORS) in Jequié municipality and to identify the appropriate 

ergonomic means to minimize those problems that are becoming constant between the Brazilian workers. 

Through sources and updated literature review, we seek to improve the quality of life of people being 

investigated and have sequelae that affect young people and adults, minimizing the progressive 

indicators of workers' health. The data collection guided the choice of the subject and the databases 

SciELO and Google, extended the use of fundamental sources to proceed the overlap of practice and 

theory. Thus, evidence was found about labor interference in physical health and the benefits generated 

by ergonomics suggest that it should be applied in the above cases. The findings of the review show that 

the harmfulness of work without due ergonomic follow-up points to the growth of industrialization and 

the disparity in the division of labor, and highlight the financial losses generated by the employer and 

the employer's spells as a result of the sickness of the working class.   
    
Keywords: Work-Related Osteromuscular Disorders; ergonomics; Worker's health; review.   
   
Resumen   

El estudio inter pares tiene como objetivo principal verificar en el municipio de Jequié, los principales 

factores que contribuyen al surgimiento de Disturbios Osteomusculares Relacionados al Trabajo 

(DORT) e identificar los medios ergonómicos adecuados para minimizar esos problemas que cada día 

se vuelven constantes entre los dos. trabajadores brasileños. Por medio de fuentes y revisión de literatura 

actualizada, buscamos propiciar mejoría en la calidad de vida de las personas que están siendo 

investigadas y poseen séquelas que acomete jóvenes y adultos, minimizando los indicativos progresivos 

de la salud de los trabajadores. El levantamiento de datos orientó la elección de la temática y las bases 

de datos SciELO y Google, extendieron la utilización de fuentes fundamentales para proceder a la 



imbricación de la práctica y la teoría. De ahí se encontraron evidencias sobre la interferencia laboral en 

la salud física y los beneficios generados por la ergonomía sugieren que deba ser aplicada en los casos 

arriba relacionados. Los hallazgos de la revisión muestran que las nocividades del trabajo sin el debido 

acompañamiento ergonómico y apuntan al crecimiento de la industrialización y disparidad en la división 

del trabajo, y resaltan los perjuicios financieros generados al empleador y maleficios al empleado a partir 

del enfermo de la clase trabajadora.   
    
Palabras clave: Trastornos Osteromusculares relacionados con el trabajo; la ergonomía; salud del 

trabajador; opinión.   

   

Introdução    

    

 O trabalhador tem sido influenciado por algumas mudanças ocorridas na forma de 

produção do trabalho, tal como maior cobrança de sua atuação e esforço durante o período de 

trabalho  

(SILVA; LESSA, s.d.). De acordo com Aires (2017, p. 9) “é importante resolver o 

problema, pois, quando as condições de trabalho ultrapassam os limites toleráveis do organismo, 

a probabilidade de provocar uma doença no trabalhador é significativa”.    

 Existem diferentes características e limitações individuais, que precisam ser estudadas 

e analisadas para atingir os objetivos de proporcionar um ambiente de trabalho que satisfaça 

seus anseios e expectativas. Os desgastes, esforços físicos exagerados, e os possíveis danos à 

integridade da saúde humana, provenientes de condições inadequadas de trabalho, podem ser 

evitados quando é investido em qualidade vida, que é alcançada através da disponibilização de 

melhores condições de trabalho (CLEIN et al, 2014, p. 54).    

    O Brasil possui um dos grupos de fenômenos relacionados ao trabalho que são 

destaque, as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) /Distúrbio Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (DORT). Esse tipo de lesão é definida como um grupo de doenças que afeta 

algumas regiões do corpo, como tendões, músculos, nervos, fáscias, ligamentos, provocando 

alterações nos tecidos e com maior incidência nos membros superiores, região da escápula e 

pescoço (SILVA; LESSA, s.d.). Os seus principais sintomas podem estar relacionados com 

algia, cansaço e dormência no local acometido (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).     

 Para a Comissão de Reumatologia Ocupacional (2011, p. 11) “os distúrbios 

osteomusculares ocupacionais mais frequentes são as tendinites (particularmente do ombro, 

cotovelo e punho), as lombalgias (dores na região lombar) e as mialgias (dores musculares) em 

diversos locais do corpo”.    

 O estudo teve como questão norteadora: “Quais os motivos do desenvolvimento dos 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e quais a formas de combatê-los?”. Neste 



sentido, o objetivo é identificar, através de uma revisão bibliográfica, os principais fatores que 

influenciam no desenvolvimento destes distúrbios e os meios ergonômicos a serem utilizados a 

fim de modificar a situação de saúde dos trabalhadores.    

  A motivação pela escolha do objeto de estudo surgiu após uma aula da disciplina de 

Antropologia cultural, no qual as autoras foram convidadas a construir um trabalho de pesquisa. 

Sendo então sugerido os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, pois além de ser 

um tema abrangente, foi percebido que atualmente grande parte da população relata sintomas 

físico decorrentes da carga de trabalho, como por exemplo: LER-DORT (Lesão por Esforço 

Repetitivo-Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), hérnia de disco, 

crepitações, bursite, dentre outros distúrbios. Desta forma, a busca por mais conhecimento sobre 

o tema é necessário, visto que o trabalho pode influenciar no surgimento desses problemas.    

    

Revisão de literatura    

Nocividades no Trabalho    

  “O trabalho é um dos espaços de vida determinantes na construção e na desconstrução da 

saúde. As relações entre saúde e trabalho envolvem diferentes níveis da realidade humana” 

(Cassou, 1995 apud Assunção e Lima, 2000).     

 Com o aumento da industrialização após a Revolução Industrial no século XVIII e 

intensificação das estratégias capitalistas de trabalho, cada vez mais a classe trabalhadora 

apresenta doenças, em sua maioria, do tipo osteomuscular, além dos crescentes acidentes 

relacionados ao trabalho (Figueiredo e Monta’Alvão, 2005).    

 Os autores Assunção e Lima (2000) afirmam que “as evoluções tecnológicas atenuaram 

em alguns processos produtivos certos tipos de riscos. Mas, as diferenças sociais continuam 

colocando uma distância considerável entre os mais expostos e os mais protegidos”. Ainda 

segundo os autores, algumas das causas para o adoecimento através do trabalho é a 

hipersolicitação dos seres humanos, através do aumento de tempo de trabalho e aumento da 

quantidade de serviços a serem concluídos no intuito de gerar menos custos de produção. Desta 

forma, entende-se que:     

O trabalho é nocivo quando as margens postas pela organização do trabalho 

constrangem o trabalhador e reduzem suas possibilidades de construção da saúde. 

Esta construção depende das possibilidades que homens e mulheres no cotidiano 

têm para evitar os riscos, atenuá-los ou eliminá-los durante a realização das suas 

tarefas e ainda depende das possibilidades que o trabalhador terá para 



desenvolver as suas competências que sustentam as estratégias de regulação dos 

riscos (ASSUNÇÃO, A.A.; LIMA, F.P.A., 2000, p.2).     

De acordo com Barbosa et al (2014), em 2006, 45% das notificações de doenças 

causadas pelos trabalhos formais eram por LER/DORT, desconsiderando a porcentagem de 

trabalhadores informais ou autônomos.    

Entretanto, o declínio nos indicadores de saúde dos trabalhadores implica numa menor 

produtividade e déficits na economia (FERREIRA, 2015), desta forma, visando a melhoria das 

condições de trabalho e o lucro que pode ser obtido através da melhoria na saúde do empregado, 

Balone e Moura (2008) afirmam que as empresas têm buscado maior qualidade com relação aos 

processos de trabalho. Esta melhoria é obtida através da ergonomia, também estando presente 

neste aspecto a ginástica laboral e atenção à saúde do trabalhador através do SUS, que buscar 

intervir nas relações entre trabalho, saúde e adoecimento, tendo como referência a classe 

operária industrial (LACAZ, 2007).     

2.2 doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (dort)    

 Os autores Mendes e Leite (2004) alegaram que as doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho eram chamadas de Lesão por Esforço Repetitivo (LER), por estar 

associadas ao aumento da velocidade e repetitividade durante os movimentos realizados no 

trabalho.  Esse termo foi usado no Brasil a partir de 1980, sendo mudado para Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) pela OS nº 606 de 05 de agosto de 1998 

do INSS, e em 2003 o instituto alterou novamente a palavra para LER/DORT. Semelhante aos 

termos utilizados na Austrália – Occupational Overuse Syndrome (OOS) sendo alterado para 

Repetition Strain Injuries (RSI) e nos Estados Unidos e países anglo saxônicos – Cumulative 

Trauma Disorders (CTD) (BARBOSA et al, 2014 p.60).     

 Bernardino Ramazzini afirma, que as primeiras ocorrências de LER são oriundas a 

partir de 1700, em que os escribas tinham como principal atividade de trabalho, a escrita de 

conhecimentos orais nos pergaminhos, estes por sua vez já apresentavam sintomas parecidos 

com o quadro de LER. Com o passar dos anos os problemas laborais persistiram, principalmente 

por conta do aumento da industrialização e do ritmo de trabalho (BARBOSA et al, 2014 p.59).    

A falta de ergonomia no ambiente de trabalho bem como: a ausência de adaptações no 

manuseio das atividades para evitar lesões, a má postura, e a repetitividade, tem trazido 

inúmeros prejuízos para a saúde do trabalhador. Dentre as doenças mais comuns, encontramse 

a tendinite, tenossinovite, Síndrome de De Quervain e a Síndrome do Túnel do Carpo, inclusas 

na Lesões por Esforço Repetitivo/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho.      



 Desta forma, o Instituto Nacional de Seguro Social classifica a LER/DORT como 

síndromes relacionadas ao trabalho sendo expressas pela ocorrência de sintomas frequentes 

como: dor, parestesia, sensação de peso, fadiga e associações neuroortopédicas definidas como, 

tenossinovites, sinovites, compressões de nervos periféricos e síndromes miofaciais, que podem 

ser identificados ou não. (BARBOSA et al, 2014 p.60).    

 Entre as causas mais comuns de afastamento do indivíduo de seu posto de trabalho estão 

as Lesões por Esforço Repetitivo, ou Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT). Pertencem ao grupo dessas lesões a tendinite, que consiste na inflamação do 

tendão, e a tenossinovite, que é a inflamação da membrana que recobre os tendões, causadas 

pela repetição contínua de movimentos no desempenho de alguma atividade. Além das 

LER/DORT, encontram-se, entre as doenças ocupacionais, aquelas provocadas pela submissão 

contínua a situações de elevado estresse. Todas essas doenças instalam-se lentamente no 

organismo humano, o que faz com que, quando são percebidas, já se instalou um quadro de 

severo comprometimento das regiões afetadas (PAULA; HAIDUKE; MARQUES, 2016, 

p.128).     

 

Ergonomia    

      A ergonomia determina a relação de bem-estar entre o homem e o ambiente de 

trabalho, visando a melhoria desses indivíduos nos âmbitos: físico, emocional e social. Visando 

esta melhoria, encontra-se no Brasil órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego e o 

Ministério da Saúde, sendo responsáveis pela saúde do trabalhador e segurança no ambiente de 

trabalho, a fim de proporcionar o bem-estar físico, mental e social na vida dos empregados.  

Nesse contexto, a Norma Regulamentadora 17 (NR-17) estabelecida pelo Ministério do 

Trabalho permite estabelecer “a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança 

e desempenho eficiente”.     

 De forma conjunta, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), determina como principais recursos para a saúde do empregado: 

promoção e manutenção de características também estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e  

Ministério da Saúde, além de proteção e prevenção de doenças causadas pelas condições 

de trabalho, a inserção e a manutenção do trabalhador em emprego adequado as suas condições 

físicas e psicológicas (MEIRELLES, S.D).    



 Como meio ergonômico, algumas empresas utilizam a ginástica laboral, exercícios de 

alongamento, fortalecimento muscular, coordenação motora de relaxamento, com o objetivo de 

prevenir e diminuir os casos de LER/DORT (Oliveira, 2006). Enquanto Picoli e Guastelli (2002) 

definem a ginástica laboral como sendo atividade física elaborada para compensar e  prevenir 

os efeitos negativos da LER/DORT, entre outros problemas osteomusculares. Sendo utilizada 

no Brasil há pouco mais de 40 anos:    

No Brasil, surgem as primeiras manifestações de atividades físicas entre 

funcionários, em 1901, Ginástica Laboral teve sua proposta inicial publicada 

somente em 1973. Algumas empresas começaram a investir em 

empreendimentos, com opção de lazer e de esporte para os seus funcionários, 

como a Fábrica de Tecidos Bangu, a pioneira, e o Banco do Brasil, com a posterior 

criação da Associação Atlética do Banco do Brasil (Oliveira, 2007 apud Revista 

do Confef, 2004).    
    

 As modalidades de ginástica laboral são divididas nas categorias de ginástica 

preparatória, realizada anteriormente ao início do expediente com o objetivo de evitar distensões 

musculares; ginástica laboral compensatória, a fim de relaxar os músculos em contração durante 

maior parte do tempo durante o trabalho. Além da ginástica laboral do relaxamento, praticada 

ao final do expediente com o intuito de atenuar tensões musculares; e ginástica laboral corretiva, 

visando o fortalecimento de músculos fracos e alongamento da musculatura encurtada (Oliveira, 

2007).    

 Partindo desse pressuposto, a Ginástica Laboral proporciona benefícios para empresa e 

trabalhador, além de prevenir LER/DORT, através de resultados rápidos e alívio de dores 

corporais (GUERRA, 1995).    

    

Métodos, técnicas e procedimentos    

    

Para a construção deste estudo foram identificadas as palavras-chave através da 

plataforma Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).     

Em seguida, foram selecionados artigos do banco de dados bibliográficos Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e google acadêmico, no intuito de utilizar os melhores e 

mais relevantes artigos sobre o tema em questão.      

 Os artigos e livros utilizados como referência foram escolhidos de acordo com coerência 

com a temática abordada e relevância científica dos autores, além da abordagem da ergonomia 

que cientificamente tem sua contribuição comprovada na melhoria dos sintomas dos distúrbios 

causados pelo trabalho.       

    



Considerações finais    

    

 Os estudos pesquisados demonstraram que o trabalho não ergonômico, associado à 

industrialização e a disparidade na divisão do trabalho influenciam diretamente no 

desenvolvimento de doenças osteomusculares. No entanto, a partir dos critérios concordantes 

entre os autores citados, algumas empresas já têm buscado melhorar a qualidade das condições 

de trabalho para os empregadores. E, para previnir e diminuir os casos de LER/DORT, a 

ginástica laboral, promovendo o alongamento, fortalecimento muscular e coordenação motora 

de relaxamento, sendo considerados fatores importantes.     

 Nesse sentido, o estudo demonstrou eficiência na identificação dos fatores contribuintes 

para o desenvolvimento de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, assim como na 

análise dos meios pelas quais podem previnir ou minimizar as suas consequências.     
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Resumo      

O estudo apresenta aspectos da vida cotidiana dos pochtecas, destacando seu papel junto à administração 

do Império e seus métodos tributários. Apresentando a metodologia de medidas baseadas no corpo 

humano e as unidades de tributação como arroba, alqueires e o cacau. Assim como as províncias 

tributárias da Tríplice Aliança Asteca e sua rota comercial. É demostrado o culto ao Yacatecuhtli, a 

divindade que protegia os comerciantes das bestas, assaltos e responsável por proporcionar prosperidade 

nos negócios. As fontes consultadas pertencem ao Codice Borgia, Codice Mendoza e outras fontes 

primárias.      
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Abstract      

The study presents aspects of the daily life of the pochtecas highlighting their function next to the 

administration of the Empire and its tax methods. Introducing the methodology of measures based on 

the human body and taxation units such as arroba, alqueires and cacao. Just like the tributary provinces 

of the triple alliance and its trade route. It is said about the Yacatecuhtli, the divinity that protected 

traders from beasts, assaults and responsible for providing prosperity in business.    
The sources consulted belong to the Codex Borgia, Codice Mendoza and other primary sources.    
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Resumen      

El estudio representa aspectos que dan vida al dia a dia de los pochtecas dando um relieve a su papel 

junto con la administración del Imperio y sus métodos tributarios. Presentación de una metodología de 

medidas basadas en el cuerpo humano y como unidades tributarias como arroba, alqueires y cacao. Así 

como las provincias tributarias de el Triple Alianza y su ruta comercial. Se demuestra el culto a 

Yacatecuhtli, divinidad que protegía a los mercadores de las bestias, las assaladas y la mantener 

prosperidad para los negocios. Como fuentes, consultó el Codice Borgia, el Codice Mendoza y otras 

fuentes primarias.    
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1. Introdução      

Quando a Tríplice Aliança Asteca4 foi formada, em 1428, a capital Tenochtítlan, que 

foi uma das últimas cidades a serem fundadas, se estendeu de tamanho, assim se tornando a 

maior cidade já vista no Novo Mundo pré-hispânico em 1519. Muito da cosmogonia asteca 

provém da cultura tolteca5, e com seu conhecimento, fez adaptações com intuito de haver uma 

compreensão histórico-cultural da sociedade, criando um novo olhar do cotidiano e do mundo, 

e concebendo entidades específicas para diversos elementos sociais, e isso fez surgir uma 

intensa mesura do povo asteca em relação aos deuses, tornando-os uma sociedade regida pelos 

mitos e crenças, concebendo funções divinas como a criação do homem, dos astros e do mundo.  

A agricultura era a principal atividade, e foram feitas múltiplas obras de drenagem e múltiplos 

sistemas agrícolas que emanavam de uma destreza peculiar do povo asteca. Os astecas usavam 

técnicas agrícolas avançadas para a época. Construíram complexos sistemas de irrigação do 

solo e obras de drenagem. Quanto ao comércio, haviam comerciantes específicos para cada tipo 

de produto, cuja economia era movimentada pela troca, e sementes de cacau serviam como 

moeda local. Havia muita desigualdade social. Os que tinham melhores condições financeiras 

eram as autoridades militares e governantes pois a grande parte da renda destinada ao império 

era direcionado a estas classes, diferente dos trabalhadores comuns que era a grande maioria da 

população, que viviam em uma situação muito pior e ainda sim, eram obrigados a pagar muitos 

impostos.       

 

2. Os Pochtecas      

O comércio era formado por camponeses que vendiam legumes, aves, sapatos, 

cachimbos, trajes entre outras coisas básicas assim com aqueles que vendiam o que pescavam, 

porém, os Pochtecas, se distinguiam dos comerciantes comuns que levavam o nome de 

Tlacemananqui, pois eram uma organização de grande importância e que estava abaixo da 

classe nobre, mas também ocupou um alto status na sociedade. Eram os pochtecas que 

determinavam quais itens seriam utilizados como tributo para o império, fazendo do comércio 

um monopólio dominado por eles, além de fornecer as cidades com produtos obtidos em terras 

longínquas. Eles costumavam se agrupar em seus próprios bairros ou Calpulli6 nas grandes 

cidades. Tinham que cumprir uma série de deveres devido a hierarquia que existia entre eles, 
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assim passando por determinadas celebrações de iniciação para conseguir ingressar nesta classe 

mercantil mais elevada. Aquele que entrava ao grupo de comerciantes, logo tinha os direitos 

passados de pai para filho. Não pagavam impostos e não estavam sujeitos a tribunais comuns. 

Devido ao êxito que tinham em seus trabalhos, haviam muitos pochtecas que prosperavam e 

acabavam se tornando tão ricos quanto a classe nobre do império, mas eram forçados a esconder 

do povo toda a riqueza que possuíam. As trocas comumente aconteciam tarde da noite e a 

riqueza obtida só era revelada dentro de seus salões particulares, e sempre se mantiveram 

atentos com o propósito de evitar uma atenção sobre eles indevidamente.  Eles usavam como 

produtos de troca mercadorias básicas, tais como espelhos de cobre, pele de coelho, ervas 

medicinais, sal, cosméticos, e conseguiam com isso produtos de luxo, como pedras gemas, pena, 

algodão. Os comerciantes obedeciam às suas próprias leis em seus próprios calpulli, venerando 

seu deus, Yacatecuhtli. Eles eram os únicos que podiam viajar para fora das fronteiras do 

Império, alcançando o atual Novo México pelo Norte e a atual Nicarágua pelo sul.  Eram tão 

importantes que quando tinham de passar por lugares considerados inseguros, guerreiros 

Astecas os acompanhavam como guarda-costas, e se acaso algum destes comerciantes viessem 

a morrer em terras distantes, era direcionado a ele toda a  honra de um guerreiro morto em 

combate. Muitos consideravam os Pochtecas "guerreiros disfarçados" ou meros espiões, e que 

supostamente eles relatavam pontos fortes, fraquezas e características dos povos de fora do 

Império.      

     

3. A Matrícula de Tributos      

A Matrícula de Tributos é um documento com escrita e pictografia, onde registra os 

impostos que, na pré-conquista espanhola (séculos XV-XVI), os povos deveriam pagar 

periodicamente ao México-Tenochtitlán, que foi o centro da Tríplice Aliança. É um dos 

documentos mais conhecidos do México. Na língua Nahuatl era chamado de Tequiamatl, que 

seria traduzido como “papel” ou referente a um documento relacionado a impostos. Estes 

escritos possuíam o cálculo da tributação e a calendarização das taxas referentes às diferentes 

províncias. Tem uma informação precisa e que permite reconstruir outros aspectos da vida pré-

hispânica. Há apenas 16 folhas de papel amate7 de 29 x 42 cm, pintadas de ambos os lados e 

das mais variadas cores, ainda que algumas delas encontramse muito deterioradas, contendo o 

total de 32 laminas . As suas observações, na maioria, foram escritas em náhuatl durante o 

século XVI para tornar compreensível tanto os sinais relativos a qualidade, quantidade e a 
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periodicidade da entrega dos objetos desenhados e também os nomes dos locais em que 

deveriam pagar tributo.  As observações que estão em espanhol foram inscritas posteriormente 

e em alguns pontos traduzem o que está escrito em náhuatl, ou acrescentam informações que 

nem sempre coincidem com os da pintura original. O que fora usado na criação dos códices, 

sua técnica inserida e conteúdo registrado correspondem diretamente à tradição dos pintores de 

outrora, chamados de tracuilos.       

 

3.1. Províncias tributárias      

No império asteca, havia uma distribuição geográfica aonde classificava as regiões por 

cada tipo de produto que deveriam ser entregues como tributo ao rei. Desta maneira, os 

pochtecas mantinham um controle organizado sobre os produtos recolhidos. As 32 laminas 

existentes na Matrícula de Tributos possuíam, além da descrição dos itens, quais seriam as 

províncias que arcariam, de forma estabelecida, com os impostos, sendo classificadas pela 

região norte, antigo império Tepaneca8, sudeste, o coração do império, fronteira Tarasca, 

sudoeste, zona mixteco-zapoteca.       

     

4. Yacatecuthli, a divindade dos Comerciantes      

Assim como nas civilizações atuais, o Império Asteca não conseguia garantir a 

segurança por todo o percussor, e muitas vezes os comerciantes sofriam assaltos, e muitas 

vezes vitimados por homicídio culposo. Para evitar qualquer dano, eles se vestiam durante a 

viagem com roupas simples sem adornos de valor, evitando serem notados pôr malfeitores.      

Os Pochteca recorriam ao sagrado em busca de garantir prosperidade nos negócios, a 

integridade física e proteger a sua mercadoria de bestas e ladrões. A divindade sacralizada 

para essa tarefa era Yacatecuhtli (Yacatl = Nariz, Tecuhtli" = Senhor), representado como um 

feixe de varas. O seu nariz proeminente apontava simbolicamente para a direção que os 

viajantes deveriam seguir. A sua adoração exigia bastante sacrifícios humanos, e os 

Pochtecas não economizavam. Além do sacrifício de escravos, era praticado sacrifício de 

sangue extraído do próprio ouvido, oferecendo-o a divindade. Essa divindade é relatada no 

códice Borgia, e ainda adorada por muitas sociedades tradicionais no México presente.       
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Central da Mesoamérica, tento grande importância na origem da história dos povos astecas.       

      



5. Medidas para tributação     

 

5.1. Medidas antropométricas Nahuas      

A "medida das coisas" era importante para a cotidianidade do mundo Asteca e a saúde 

de sua economia. Segundo o códice de Vaticano Rios, foram utilizadas nomenclaturas que 

obedeciam a regras de medidas baseadas em partes do corpo  humano.       

Abaixo segue a lista:      

Cénmatl: corresponde a distância do dedo polegar do pé esquerdo ao dedo médio da 

mão direita, com o braço completamente estendido. Em média 2 metros e 50 centímetros.      

Cémmitl: Corresponde a distância do cotovelo esquerdo ao dedo médio da mão  

direita, com o braço estendido. Em média 1 metro e 25 centímetros.      

Cenyollotli: Corresponde a distância entre o coração e o dedo médio da mão direita 

com o braço estendido. Em média 90 centímetros.      

Cemacolli: Corresponde a medida de um braço esticado de um homem. Indo do  

dedo médio até o cotovelo. Em média 80 centímetros.       

Cenciácalt: A medida da axila até o dedo médio com o braço estendido. Em  

média 70 centímetros.      

Cemmolícpitl: Corresponde a medida do cotovelo até o dedo médio. Em média 45  

centímetros.       

Cemmatzotzopaztli: A medida do cotovelo até a munheca. Em média 30   centímetros.        

Cennequetzalli: Corresponde a medida de um homem de pé. Equivalente à média  

de altura dessa sociedade. Em média 1 metro e 60 centímetros.      

Além das medidas corporais, a sociedade Mexica adotava outros métodos importantes 

para atender todas as necessidades do comercio. A medida por peso de acordo com o códice 

de Mendonza, usava o sistema de contagem “vintesimal”.  Seguindo essa lógica, um tzontli 

equivalia-se a 400 grão de cacau. Um Xiquipillis equivalia a 8.000 grãos, totalizando 20 vezes 

um tzontli. Uma carga de cacau era equivalente a 3 Xiquipillis, totalizando 24.000 grãos de 

cacau.      



Existia também as medidas para agregados. Uma arroba era equivalente a 16,13 litros 

(uma carga de algodão era equivalente a 2 arrobas); um alqueire a 55,5 litros; uma carga a 12 

arrobas; um tlacopintli a 1,12 alqueires castelhano.      

Com esse conhecimento, os mexicas poderiam mensurar através dos códices, os 

valores de sua mercadoria e quanto deveriam cobrar e pagar de impostos ao governo.      

 

5.2. Unidades e medidas      

Os Astecas também elaboravam a quantidade de cada item na Matricula de Tributos. A 

representação baseava-se em símbolos que determinavam a quantidade. A unidade de 1 a 4 é 

representada por círculos, a Quinta unidade em 5 círculos ou uma barra. A partir da sexta 

unidade, acrescentava-se um círculo sobre a barra, consequentemente até chegar ao numeral 

10, representado por duas barras verticais. O padrão se repete até a decima nona parte. A parti 

da de 2 unidades, os atecas consideravam uma quantidade elevada, desenvolvendo desenhos 

pictográficos específicos. O cenpantli corresponde 2 decimais. Somando vezes 20 

chegaremos ao cenzontli, correspondendo a 4 centenas. Somando vezes 2 decimais, 

chegaremos ao cenxiquipilli, correspondendo 8000 unidades.     

     

6. Produtos      

Além de distinguir a quantidade, os códices indígenas categorizavam os itens, 

permitindo os Pochtecas o controle preciso na hora de pagar e recolher a tributação.      

      

6.1. Mantas      

As mantas de tecido eram classificadas por categorias. É encontra na Matricula de 

tributos desenhos pictográficos que distinguiam a classificação dos tecidos por cor, estampas, 

gênero e matéria prima.      

Os tecidos feitos de fio de algodão encontravam-se na paleta de cor composta por 

branco, vermelho, amarelo. Algumas mantas apresentavam desenhos simétricos pintados  

com traços em preto e utilizando a mesma sequência de cor estabelecida para os tecidos.       



As mantas que utilizavam ichtle9 e Íczotl10 eram de cor branca e classificadas pela a 

ausência ou presença de estampas com desenhos simétricos.       

     

6.2. Traje       

Além das mantas os Astecas comercializavam indumentária características de cada 

gênero. As opções disponíveis para as mulheres eram duas camisas feminina chamada buipilli 

e cuéitl. Para os homens a opção do cotidiano era os máxtlatl um tipo de faixa que envolvia a 

região abdominal e genitália. Também eram confeccionadas as indumentárias de guerra dos 

cuauhpipiltin (Guerreiros Águia) e ocelopipiltin, (Guerreiros Jaguares) incluindo o Chimalli 

(Escudo) e Tlalpiloni (Tiaras). A matéria  

prima para a confecção dos trajes e encontra no registrada da matricula de tributos.      

      

6.3. Outros produtos      

A sociedade mexica, comercializava e tributava muitos outros produtos. Abrangendo 

metais preciosos, especialmente o ouro em barra e em pó; Pedras preciosas como Âmbar e 

Turquesa; corantes; papeis, madeiras, algodão fibras e muitos outros.      

     

Conclusão      

A sociedade Asteca era extremamente organizada permitindo a existência de uma 

economia e uma tributação eficiente. O conhecimento da escrita e o aprofundamento 

aritmético, permitiu que essa sociedade se organizasse de  forma complexa. Criando uma 

jurisdição adaptada para cada província, permitindo a eficiente na venda de produtos e na 

cobrança de impostos. Além do sistema de medidas competente que abrangeu todas  

as suas necessidades.       
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Resumo 

O artigo apresenta uma avaliação da Baixada Fluminense diante dos desafios para o desenvolvimento 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e do atual cenário de crise econômica. Especificamente, 

defende-se a hipótese que crescimento da renda e do emprego na região depende da melhoria da situação 

fiscal e gestão pública, como também estas duas últimas questões terão mais chances de serem mais 

bem enfrentadas em um cenário de dinamismo sustentado dado a arrecadação pública ser pró-cíclica. 

Nesse sentido, ao atacar problemas nas finanças públicas, a estratégia não deve se resumir a processos 

de ajustamentos nas contas governamentais, e sim processos de reversão de ciclos viciosos que 

cumulativamente aumentam o drama socioeconômico e fragilizam financeiramente o poder público 

local. 

 

Palavras-chave: baixada fluminense; economia metropolitana; industrialização 

 

Abstract 

This article presents an assessment of the Baixada Fluminense in the face of the challenges for the 

development of the Metropolitan Region of Rio de Janeiro and the current scenario of economic crisis. 

Specifically, the hypothesis is defended that income and employment growth in the region depends on 

the improvement of the fiscal situation and public management, as well as the latter two questions are 

more likely to be better faced in a scenario of sustained dynamism given the public collection be pro-

cyclical. In this sense, in tackling problems in public finances, the strategy should not be limited to 

processes of adjustment in government accounts, but processes of reversion of vicious cycles that 

cumulatively increase the socioeconomic drama and financially weaken the local public power. 

 

Keywords: lowland fluminense; metropolitan economy; industrialization 

 

Resumen 

El artículo presenta una evaluación de la Baixada Fluminense ante los desafíos para el desarrollo de la 

Región Metropolitana de Río de Janeiro y del actual escenario de crisis económica. En concreto, se 

defiende la hipótesis que el crecimiento de la renta y del empleo en la región depende de la mejora de 
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la situación fiscal y gestión pública, así como estas dos últimas cuestiones tendrán más posibilidades de 

ser mejor enfrentadas en un escenario de dinamismo sostenido dado la recaudación pública ser pro-

cíclica. En este sentido, al atacar problemas en las finanzas públicas, la estrategia no debe resumirse en 

procesos de ajustes en las cuentas gubernamentales, sino procesos de reversión de ciclos viciosos que 

acumulativamente aumentan el drama socioeconómico y fragilizan financieramente el poder público 

local. 

 

Palabras clave: bajada fluminense; economía metropolitana; industrialización 

 

1. Introdução 

 

Os entraves ao maior desenvolvimento da Baixada Fluminense são um caso exemplar 

da falta de uma lógica estruturada de desenvolvimento regional no RJ como um todo. Mesmo 

em momentos que se instalaram grandes unidades econômicas, elas não foram capazes de 

estruturarem polos de crescimento diante da falta de um planejamento territorial na escala 

regional.  

É importante questionar a natureza desse processo de metropolização até o momento 

incapaz de consolidar um complexo regional polinucleado capaz de reduzir suas disparidades 

socioeconômicas gritantes. Em particular, é importante deixar claro porque é possível afirmar 

que há um relativo “vazio produtivo” na periferia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ) apesar de um conjunto de grandes unidades produtivas. Em especial, deve ser impedido 

que a abertura de novos eixos de integração e expansão urbana nessa região aumente o 

esgarçamento de seu tecido pela expansão imobiliária desmedida. Inversamente, é essencial 

priorizar a geração de emprego e renda buscando uma maior densidade produtiva. Caso 

contrário, há o risco de piorar a degradação de centros urbanos tradicionais, pressão sobre áreas 

ainda com déficit de infraestrutura básica e problemas de mobilidade renovados. 

Nesse sentido, o presente artigo quer investigar a problemática metropolitana 

fluminense como a pouca densidade produtiva de sua periferia imediata somada às dificuldades 

administrativas-institucionais para políticas estruturantes. Como metodologia, adota-se, sempre 

que possível, uma análise comparativa com a situação existente nas periferias das Regiões 

Metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte (RMSP e RMBH). Isto porque essas são, além 

da periferia da RMRJ, as duas principais periferias metropolitanas no Sudeste brasileiro, sendo 

casos úteis para um quadro comparativo de potencialidades. 



Além desta introdução e da conclusão, o trabalho possui mais três partes. Na segunda 

seção, será feita uma abordagem histórica do problema produtivo, buscando enfatizar que se 

trata não apenas de uma questão conjuntural e sim estrutural. Na terceira seção, discutirá essa 

estrutura econômica no período mais recente, buscando deixar claros seus desafios de 

adensamento produtivo. Já a quarta seção, buscará destacar como o problema das 

administrações públicas locais se relacionam a esse quadro de vazio econômico reproduzindo 

um ciclo vicioso que cumulativamente aumentam o drama socioeconômico e fragilizam 

financeiramente o poder público local. 

 

2. O problema econômico visto como uma questão estrutural e com raízes 

históricas 

 

Grande parte da ocupação do espaço metropolitano dependeu historicamente da abertura 

dos eixos viários que caracterizam os principais acessos ao Município do Rio de Janeiro (MRJ). 

Esse processo ficou marcado por uma mancha urbana caracterizada por áreas densamente 

ocupadas que se alongam incorporando novas áreas de ocupação, seguindo o trajeto das 

principais rodovias e ferrovias. Em contraponto, permanecem vazios intercalados por uma 

ocupação agropastoril geralmente de baixa produtividade. 

Cabe lembrar que o antigo Estado do Rio de Janeiro, também denominado “velha 

província”, passa desde o fim do ciclo cafeeiro a ter um crescimento bastante dependente do 

MRJ e uma capacidade própria bastante limitada de geração de recursos tributários para 

investimentos em infraestrutura e execução de políticas sociais. Soma-se a isso que, até a fusão 

ocorrida somente em meados da década de 1970, a periferia metropolitana não recebia recursos 

arrecadados na capital, o principal núcleo dinâmico, por estar em outra unidade federativa. 

Inversamente, mantendo-se uma única unidade federativa na região do Estado de São Paulo 

permitiu que recursos tributários estaduais – gerados no núcleo central dessa região, Município 

de São Paulo – fossem destinados de forma organizada para investimentos em infraestrutura 

que facilitaram o florescimento da área industrial do ABC Paulista.   

Especificamente, as raízes da formação econômica fluminense configuraram um 

território esgarçado, no qual não se tornaram coincidentes os “sentidos” históricos da economia 

urbana do núcleo principal (MRJ) e de sua economia regional circunvizinha. O padrão de 

urbanização foi marcado historicamente por uma radical polarização em torno da primazia 

daquele núcleo que se metropolizou precocemente. Contudo, a configuração dessa região 

metropolitana não se desdobrou em um forte processo de interiorização econômica, por 



exemplo, como ocorrido em São Paulo e em Minas Gerais. Ao contrário, a RMRJ possui uma 

estrutura urbana “macrocefálica”, na qual a hinterlândia mantém-se “à sombra da metrópole” 

com outras centralidades reduzidas. 

Portanto, historicamente, manteve-se um padrão contraditório de crescimento urbano 

descoordenado sem estar associado a uma base de complexo econômico integrado e servido de 

adequadas condições de infraestrutura. Em particular, manteve-se incapaz de superar vazios 

produtivos significativos e tornar a Baixada Fluminense um lugar de trabalho ao invés de um 

conjunto predominantemente de cidades-dormitórios. Evidentemente, em momentos de crise 

econômica, esses problemas se tornam mais explícitos e ganha urgência a necessidade de seu 

enfrentamento. 

Todavia, cabe enfatizar que esse processo não pode ser explicado apenas a partir dos 

últimos anos. Do ponto de vista de seus determinantes históricos, a transferência da capital para 

Brasília em 1961demarcou uma ruptura histórica no processo de formação socioeconômica. 

Esse fenômeno só pode ser sentido no médio prazo dado que não se deu simplesmente pela 

redução (parcial) da presença direta do Estado nacional no Rio de Janeiro, e sim por descortinar 

uma carência de lideranças com perspectiva regional e instituições voltadas para organizar uma 

estratégia de desenvolvimento para si mesmo. Portanto, o problema deve ser contextualizado 

não apenas como um problema conjuntural, mas também como um impasse no modelo histórico 

de desenvolvimento.  

Entre 1970 e 2015, a RMRJ continuou a ser o segundo maior PIB entre as principais 

regiões metropolitanas, somente atrás da RMSP. Contudo, conforme tabela 1, sua participação 

no total de atividades econômicas caiu de 27,2% para 19,8%, isso porque foi aquela que teve a 

maior variação negativa, -27,3%. Não seria exagero falar que, em boa parte, isso reflete o fato 

da economia fluminense se revelar um dos epicentros da desindustrialização nacional. Entende-

se que boa parte desse fenômeno se deveu historicamente a falta de tradição em análises 

regionais e de desenho de estratégias ao fomento econômico-social do ERJ e sua região 

metropolitana. 

 

Tabela 1 - Participação das Principais Regiões Metropolitanas no Produto Interno Bruto 

das Regiões Metropolitanas a Custo de Fatores e variação percentual da participação 

entre 1970 e 2015. 

Principais Regiões Metropolitanas Part.% 1970 Part.% 2015 Var.% 70-15% 

Belém 1,2 1,9 55,3 

Fortaleza 1,6 3,7 134,4 

  



Principais Regiões Metropolitanas Part.% 1970 Part.% 2015 Var.% 70-15% 

Recife 3,3 4,1 24,1 

Salvador 3,3 4,6 42,2 

Belo Horizonte 5,2 8,4 63,8 

Rio de Janeiro 27,2 19,8 -27,3 

São Paulo 49,1 44,3 -9,6 

Curitiba 2,7 6,1 127,6 

Porto Alegre 6,6 7,1 6,9 

Total RMs selecionadas 100,0 100,0 - 

     Fonte: IBGE, Contas Nacionais do Brasil e IPEA Data. 

 

De fato esse é um debilitamento da economia estadual como um todo. A evolução do 

emprego formal no período entre 1985 e 2016 reforça esse entendimento. Entre todos os estados 

brasileiros, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) foi o que teve a pior evolução na indústria de 

transformação. O Estado de São Paulo, que seria o outro epicentro, é uma economia estadual 

bem mais diversificada setorialmente e integrada regionalmente a ponto de ter retraído os 

empregos a uma taxa menor em termos comparativos, como aponta tabela 2 (respectivamente, 

-5,1% e -26,4%). Do ponto de vista setorial, é preocupante que o único caso de desempenho 

negativo na evolução do emprego formal na economia fluminense seja justamente esse setor. 

Isso porque é uma atividade que por seus efeitos de encadeamentos é o motor potencialmente 

de um processo de desenvolvimento. 

Nota-se que o problema tem uma gravidade metropolitana. Segundo tabela 3, 

comparando a variação no RMRJ com no interior fluminense e no Estado do Rio de Janeiro no 

mesmo período, em todos os setores o desempenho da RMRJ foi pior, o que indica que essa 

região que, em grande medida, puxou para baixo a média estadual. Por outro lado, ao comparar 

a RMRJ com a média das principais regiões metropolitanas, nota-se que só na Indústria 

Extrativa Mineral houve um desempenho superior. Chama atenção que, na indústria de 

transformação, houve uma retração de mais de um 1/3 das ocupações (-36,8%), quando, na 

medida nacional, houve uma expansão de 37,1%. Mesmo no caso da média das principais 

regiões metropolitanas, que, houve retração nesse setor (-21,5%), ela foi menor que na RMRJ. 

 

 

 

Tabela 2 - Variação percentual do total de empregos formais segundo Setores do IBGE 

por Grandes Regiões e Unidades Federativas entre 1985 e 2016. 
 



Unidade  

Territorial 

Agro 

Pecuá 

ria 

Ind. 

Ext. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 

Serv. 

Ind. 

Util. 

Púb. 

Cons 

trução 

Civil 

Comér 

cio 

Servi 

ços 

Adm. 

Pública 
Total 

Região Sudeste 226,3 49,3 3,8 44,4 111,1 213,4 148,9 73,5 97,3 

      Minas Gerais 431,6 46,2 86,5 47,7 94,7 305,3 161,2 117,1 152,1 

      Espírito Santo 506,9 -10,8 97,7 88,4 128,9 344,4 233,1 100,3 174,4 

      Rio de Janeiro 144,0 120,8 -26,4 13,8 74,4 124,0 87,8 28,8 55,6 

      São Paulo 144,3 29,8 -5,1 63,5 134,4 220,6 171,9 81,9 95,3 

Região Sul 286,8 -27,7 84,7 50,2 196,9 220,6 177,0 72,9 134,2 

Região Norte 1.147,0 52,0 113,2 96,5 186,7 553,0 294,9 271,3 275,3 

Região Nordeste 361,8 75,4 85,8 31,9 120,6 338,8 237,6 113,6 169,1 

Região Centro-Oeste 1.197,6 79,8 406,7 65,6 167,1 399,4 263,0 133,0 245,8 

Brasil 342,6 41,6 37,1 46,6 131,2 253,2 176,3 100,7 124,8 

Fonte: RAIS/MTE 

 

Tabela 3 - Variação percentual do total de empregos formais segundo Setores do IBGE 

por Regiões Metropolitanas selecionadas, Estado do RJ, Interior Fluminense, Sudeste e 

Brasil entre 1985 e 2016. 

Unidade  

Territorial 

Agro 

Pecuá 

ria 

Ind. 

Ext. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 
SIUP 

Cons 

trução 

Civil 

Comércio 
Servi 

ços 

Adm. 

Pública 
Total 

RMRJ 22,3 54,5 -36,8 4,5 53,3 97,7 73,7 7,7 39,9 

RMSP 135,1 -22,1 -39,9 24,6 90,1 184,1 168,8 48,2 68,6 

RMBH 170,8 -12,4 37,0 23,0 27,6 224,9 143,8 52,9 94,6 

Principais Regiões 

Metropolitanas 
91,4 -1,1 -21,5 16,8 78,2 164,1 141,0 35,0 71,7 

Estado do RJ 144,0 120,8 -26,4 13,8 74,4 124,0 87,8 28,8 55,6 

Interior  

Fluminense 
280,1 176,2 6,2 103,5 194,2 275,7 208,5 275,6 153,6 

Sudeste 226,3 49,3 3,8 44,4 111,1 213,4 148,9 73,5 97,3 

Brasil 342,6 41,6 37,1 46,6 131,2 253,2 176,3 100,7 124,8 

Fonte: RAIS/MTE 

Notas: 1) Nas Principais Regiões Metropolitanas considera-se Regiões Metropolitanas do RJ, 

SP, BH, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. 2) No Interior Fluminense 

estão incluídas as Macroregiões: Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, Médio 

Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense e Costa Verde 

 

Considerando apenas a variação partir da década passada, como mostra a tabela 4, 

continuou se verificando um crescimento do emprego formal no total para a RMRJ inferior ao 

ocorrido nas principais regiões metropolitanas (respectivamente, 45,7% e 53,3%). Contudo, ao 

abrir para a análise somente da periferia metropolitana (ou seja, retirando as capitais), nota-se 



um aspecto positivo. Para o total de atividades econômicas, a evolução do emprego formal na 

periferia da RMRJ foi 75,5%, valor bem superior ao resultado para RMRJ e ERJ 

(respectivamente, 45,7% e 53,0%), como também, valor superior à média das principais regiões 

metropolitanas. 

 

Tabela 4 - Variação percentual do total de empregos formais segundo Setores do IBGE 

por Regiões Metropolitanas do RJ, SP e BH, principais Regiões Metropolitanas, Estado 

do RJ, Interior Fluminense, Sudeste e Brasil entre 2000 e 2016. 

Unidade  

Territorial 

Agro 

Pecuá 

ria 

Ind.  

Ext. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 
SIUP 

Cons 

trução 

Civil 

Comér 

cio 

Servi 

ços 

Adm. 

Pública 
Total 

Periferia RMRJ -18,6 82,9 30,7 70,0 64,3 92,7 72,9 113,6 75,5 

Periferia RMSP -6,4 9,6 11,1 135,3 95,7 135,0 60,5 71,5 57,1 

Periferia RMBH 3,9 135,8 49,6 6,1 81,6 175,7 106,9 101,3 96,0 

RMRJ 11,1 200,0 14,0 34,7 76,9 66,5 51,3 25,1 45,7 

RMSP 10,7 12,5 -0,1 25,3 68,1 93,6 92,6 8,2 55,1 

RMBH -4,1 124,1 26,5 23,8 39,5 92,8 15,3 136,6 44,1 

Principais Regiões  

Metropolitanas 
3,2 100,2 13,2 29,1 63,4 89,8 74,4 20,3 53,5 

Estado do RJ -1,0 218,6 27,3 40,0 79,6 74,4 56,6 35,1 53,0 

Interior do  

Fluminense 
-4,7 228,1 62,6 73,9 88,1 103,2 88,2 85,0 85,2 

Sudeste 10,4 97,9 32,5 39,6 72,0 98,3 77,8 39,5 62,7 

Brasil 37,7 101,9 46,3 47,9 81,4 117,9 93,4 50,0 75,6 

Fonte: RAIS/MTE 

Notas: 1) Nas Principais Regiões Metropolitanas encontram-se as Regiões Metropolitanas do 

RJ, SP, BH, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. 2) Na periferia da 

RMRJ, RMSP e RMBH encontram-se todos os municípios menos as respectivas capitais. 3) No 

interior Fluminense estão as Macrorregiões Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, 

Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense e Costa Verde 

 

Cabe destacar que o desempenho da indústria de transformação passa a ser positivo tanto 

a nível estadual como em nível metropolitano (respectivamente, 27,3% e 14,0%). Em particular, 

nota-se que a variação do emprego formal nesse setor na periferia da RMRJ foi não só superior 

à média das principais regiões metropolitanas, como da periferia da RMSP (respectivamente, 

30,7%, 13,2% e 11,1%).  Isso sugere a possibilidade da criação de uma trajetória de 

dinamização mais associada à expansão industrial, algo importante para superação do “vazio 

produtivo” na periferia da RMRJ. Contudo, é importante cautela quanto os resultados obtidos 

até o momento, inclusive variação na periferia de RMBH foi 49,6%, ou seja, bem superior à 

verificada na periferia da RMRJ. Portanto, isso está longe de indicar um cenário de “bonança 



econômica” ou “inflexão econômica positiva”, tão somente indica que há potencial e deveria 

ser mais bem explorado. 

Afinal, segundo tabela 5, ainda é evidente a dificuldade de ocupações com melhores 

salários e uma maior geração de empregos mais significativa. Em 2016, o salário médio para o 

total de atividades econômicas formais na Baixada Fluminense (R$ 1.942,91) era inferior ao da 

RMRJ (R$ 2.733,67) e da economia fluminense como um todo (R$ 2.673,95), ou seja, 

comparativamente tende a possui ocupações no geral de pior remuneração. Isso se torna mais 

grave ao observar que esse resultado foi igualmente inferior não só as periferias da RMSP (R$ 

2.708,20) e da RMBH (R$ 2.258,34), como também da economia brasileira como um todo (R$ 

2.281,04).  

 

Tabela 5 – Salário Médio (nominal) dos trabalhadores formais no setor privado por 

municípios da Baixada Fluminense, Periferias de RMSP e de RMBH, total das RMRJ, 

RMSP e RMBH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil em 2016. 

Municípios 
Salário Médio Nominal  

2016 (R$) 

Belford Roxo 1.897,03 

Duque de Caxias 2.129,20 

Guapimirim 1.655,72 

Itaguaí 2.969,78 

Japeri 1.718,89 

Magé 1.649,50 

Mesquita 1.802,46 

Nilópolis 1.546,58 

Nova Iguaçu 1.756,30 

Paracambi 1.551,89 

Queimados 1.744,39 

São João de Meriti 1.654,78 

Seropédica 2.370,09 

Baixada Fluminense 1.942,91 

Periferia RMSP 2.708,78 

Periferia RMBH 2.258,34 

RMRJ 2.733,67 

RMSP 3.104,61 

RMBH 2.284,82 

Estado do Rio de Janeiro 2.673,95 

Sudeste 2.542,84 

Brasil 2.281,04 

                            Fonte: RAIS/MTE 2007 

Da mesma forma, tomando o indicador número de empregos formais no total de 

atividades por número de habitantes em 2016, a periferia da RMRJ apresentou uma média de 

14,4% enquanto os resultados para periferia da RMSP foi 24,2% e para periferia da RMBH foi 



19,6%. Conforme tabela 6, no mesmo ano, a maioria dos municípios da Baixada Fluminense 

tiveram as piores colocações no ranking junto dos municípios das periferias da RMSP e RMBH 

evidenciando sua dificuldade em ser maior lugar de trabalho, ao invés de um conjunto de 

cidades dormitórios. 

 

Tabela 6 - Relação entre o número de empregos no total de atividades e o número de 

habitantes nos municípios das periferias das RMRJ, RMSP e RMBH para os municípios 

com 50 mil ou mais habitantes no ano de 2016 

 Municípios 
Relação Emprego 

/ População 

1 Barueri 96,1 

2 São Caetano do Sul 63,9 

3 Cajamar 52,6 

4 Nova Lima 45,8 

5 Santana de Parnaíba 45,7 

6 Niterói 35,5 

7 Cotia 31,2 

8 São Bernardo do Campo 30,7 

9 Rio Bonito 29,0 

10 Contagem 28,3 

11 Santo André 27,4 

12 Arujá 26,1 

13 Lagoa Santa 24,5 

14 Poá 24,1 

15 Guarulhos 24,0 

16 Betim 23,9 

17 Itaguaí 23,7 

18 Osasco 23,0 

19 Mogi das Cruzes 22,9 

20 Pedro Leopoldo 22,8 

21 Diadema 22,2 

22 Taboão da Serra 22,0 

23 Caieiras 19,2 

24 Santa Isabel 19,2 

25 Suzano 18,6 

26 Ribeirão Pires 18,1 

27 Duque de Caxias 17,7 

28 Jandira 16,1 

29 Embu das Artes 16,0 

30 Seropédica 15,7 

31 Itapevi 15,3 

32 Mairiporã 14,2 

33 Mauá 14,1 

34 Sabará 13,5 

35 Vespasiano 13,4 

36 Itapecerica da Serra 13,2 



 Municípios 
Relação Emprego 

/ População 

37 Cachoeiras de Macacu 13,0 

38 Nova Iguaçu 12,6 

39 Embu-Guaçu 12,5 

40 São João de Meriti 12,4 

41 Itaboraí 12,1 

42 Nilópolis 11,4 

43 Santa Luzia 11,1 

44 Itaquaquecetuba 11,1 

45 São Gonçalo 11,0 

46 Paracambi 10,6 

47 Queimados 10,6 

48 Ferraz de Vasconcelos 10,5 

49 Magé 10,4 

50 Franco da Rocha 10,3 

51 Maricá 10,0 

52 Mesquita 9,6 

53 Esmeraldas 9,3 

54 Carapicuíba 9,0 

55 Guapimirim 9,0 

56 Ibirité 8,9 

57 Ribeirão das Neves 8,4 

58 Belford Roxo 6,7 

59 Francisco Morato 5,5 

60 Japeri 5,5 

- RMRJ 26,1 

- Periferia RMRJ 14,4 

- RMBH 32,5 

- Periferia RMBH 19,6 

- RMSP 33,8 

- Periferia RMSP 24,2 

Fonte: RAIS/MTE e IBGE 

 

Obs: Apesar do Município de Paracambi possuir menos de 50 mil habitantes, foi incluído na 

tabela no intuito de agregar todos os municípios da Baixada Fluminense 

 

3. A explicitação do problema econômico: a reprodução de vazios econômicos 

diante de desafios mal enfrentados de adensamento produtivo  

 

 A pouca densidade econômica se reflete no peso da administração pública para a 

economia regional.  Não seria exagero afirmar que é sua capacidade de gasto corrente a fonte 

primária determinante para o dinamismo local. Cabe assinalar que, em um período de grave 

crise econômica que reduz a receita fiscal e a capacidade de girar o gasto público, essa 



dependência torna a situação socioeconômica mais dramática e restringe alternativas próprias 

para recuperação econômica ou, ao menos, reduzir o efeito recessivo. 

 Segundo tabela 7, comparando a participação relativa desse setor no PIB dos 

municípios da Baixadas Fluminense com aqueles das periferias das RMSP e RMBH em 2015, 

entre os vinte mais bem colocados, metade era referente a ela (se considerar a periferia da RMRJ 

como um todo, seriam 15 ocorrências). Aliás, entre os dez mais bem colocados, seis municípios 

eram dessa região (se considerar a periferia da RMRJ como um todo, seriam oito ocorrências). 

Há casos que em torno de 1/3 ou mais do PIB está associado à administração pública, a saber: 

Mesquita, Guapimirim, Japeri, Magé, Belford Roxo, Nilópolis e São João de Meriti 

(respectivamente, 50,4%, 45,9%, 45,9%, 40,8%, 37,6%, 36,6% e 33,0%).   

  

Tabela 7 – Participação relativa da Administração Pública (APU) no PIB municipal 

(2015) para os municípios da Baixada Fluminense e periferias de RMSP e de RMBH. 

  Municípios Metropolitanos RM´s Part. % APU/PIB 

1 Mesquita RMRJ 50,4 

2 Guapimirim RMRJ 45,9 

3 Japeri RMRJ 45,9 

4 Magé RMRJ 40,8 

5 Cachoeiras de Macacu RMRJ 38,9 

6 Tanguá RMRJ 38,7 

7 Francisco Morato RMSP 38,0 

8 Belford Roxo RMRJ 37,6 

9 Paracambi RMRJ 37,2 

10 Esmeraldas RMBH 37,1 

11 Nilópolis RMRJ 36,6 

12 São Gonçalo RMRJ 35,1 

13 Itaboraí RMRJ 35,0 

14 São João de Meriti RMRJ 33,0 

15 Ibirité RMBH 32,0 

16 Nova Iguaçu RMRJ 29,8 

17 Ribeirão das Neves RMBH 29,4 

18 Rio Bonito RMRJ 27,7 

19 Embu-Guaçu RMSP 23,1 

20 Seropédica RMRJ 22,6 

21 Carapicuíba RMSP 22,0 

22 Sabará RMBH 21,1 

23 Ferraz de Vasconcelos RMSP 20,8 

24 Mairiporã RMSP 20,3 

25 Santa Luzia RMBH 20,2 

26 Queimados RMRJ 18,3 

27 Itapecerica da Serra RMSP 17,4 

28 Itaquaquecetuba RMSP 16,7 



  Municípios Metropolitanos RM´s Part. % APU/PIB 

29 Pedro Leopoldo RMBH 16,5 

30 Duque de Caxias RMRJ 16,5 

31 Franco da Rocha RMSP 16,1 

32 Lagoa Santa RMBH 15,1 

33 Ribeirão Pires RMSP 15,0 

34 Vespasiano RMBH 14,5 

35 Itaguaí RMRJ 13,8 

36 Niterói RMRJ 13,3 

37 Santa Isabel RMSP 12,8 

38 Jandira RMSP 12,2 

39 Taboão da Serra RMSP 11,3 

40 Caieiras RMSP 11,0 

41 Diadema RMSP 11,0 

42 Poá RMSP 10,8 

43 Mauá RMSP 10,6 

44 Maricá RMRJ 10,3 

45 Mogi das Cruzes RMSP 9,5 

46 Santo André RMSP 9,4 

47 Guarulhos RMSP 9,4 

48 Contagem RMBH 9,1 

49 Suzano RMSP 9,0 

50 Embu das Artes RMSP 8,7 

51 Santana de Parnaíba RMSP 8,4 

52 São Caetano do Sul RMSP 8,1 

53 Nova Lima RMBH 8,1 

54 Cotia RMSP 8,1 

55 Betim RMBH 7,8 

56 Itapevi RMSP 7,7 

57 São Bernardo do Campo RMSP 6,7 

58 Arujá RMSP 6,5 

59 Osasco RMSP 4,1 

60 Barueri RMSP 3,7 

61 Cajamar RMSP 3,0 

Fonte: IBGE – PIB Municípios  

 

Obs: Apesar do Município de Paracambi possuir menos de 50 mil habitantes, foi incluído na 

tabela no intuito de agregar todos os municípios da Baixada Fluminense 

  

Além disso, quando se analisa a participação relativa de cada setor no total de empregos, é 

possível ter uma noção mais clara que seu dinamismo tende a depender da própria circulação 

de renda na região. Assim, essa lógica de dependência não sendo capaz de um processo de 

crescimento ampliado e com mais capacidade de sustentação através de significativa 

transformação estrutural positiva. Como mostra tabela 8, considerando os valores para o total 

da Baixada Fluminense com média nacional, somente os setores de comércio e serviços tiveram 

pesos maiores (e juntos significam mais de 2/3 dos empregos formais).  



  

Tabela 8 – Participação Percentual de cada setor do IBGE no total de empregos nos 

municípios da Baixada Fluminense, total da Baixada Fluminense, Periferias de RMSP e 

RMBH, total das RMRJ, RMSP e RMBH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil no ano de 2016. 

Unidade  

Territorial 

Agro 

Pecuá 

ria 

Ind. 

Ext. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 

Serv. 

Ind. 

Util. Púb. 

Cons 

trução 

Civil 

Comér 

cio 

Servi 

ços 

Adm. 

Pública 
Total 

Belford Roxo 0,0 0,0 6,4 0,3 2,7 28,3 29,7 32,7 100,0 

Duque de Caxias 0,0 0,1 19,5 0,8 2,5 27,7 39,3 10,0 100,0 

Guapimirim 2,4 0,3 11,9 0,8 1,3 30,4 25,7 27,3 100,0 

Itaguaí 0,3 0,7 13,2 0,3 10,0 18,6 27,5 29,5 100,0 

Japeri 0,1 0,9 20,9 0,0 1,7 25,8 16,3 34,3 100,0 

Magé 0,3 0,8 7,8 0,7 6,1 27,5 21,8 35,0 100,0 

Mesquita 0,1 0,0 5,7 0,0 2,7 21,8 54,1 15,6 100,0 

Nilópolis 0,0 0,0 4,4 0,0 1,5 27,9 46,1 20,1 100,0 

Nova Iguaçu 0,1 0,1 10,1 1,0 3,0 33,1 36,8 15,9 100,0 

Paracambi 0,5 0,2 22,7 0,0 1,9 27,6 19,0 28,1 100,0 

Queimados 0,0 0,5 17,9 0,6 1,6 32,3 31,0 16,1 100,0 

São João de Meriti 0,0 0,0 7,1 0,9 0,8 30,0 53,7 7,5 100,0 

Seropédica 0,4 3,7 11,3 2,7 1,8 18,0 40,8 21,3 100,0 

Baixada Fluminense 0,1 0,3 12,8 0,8 2,9 28,3 38,2 16,7 100,0 

Periferia RMSP 0,4 0,2 22,6 1,2 3,8 21,1 42,5 8,3 100,0 

Periferia RMBH 1,1 2,1 24,4 0,4 4,9 23,9 30,7 12,5 100,0 

RMRJ 0,2 0,4 7,7 1,5 4,3 19,6 48,8 17,5 100,0 

RMSP 0,2 0,1 13,0 0,7 4,5 18,9 48,6 14,0 100,0 

RMBH 0,6 0,8 11,1 1,4 6,7 17,8 41,5 20,1 100,0 

Estado do RJ 0,6 0,9 9,2 1,4 4,4 20,2 45,7 17,6 100,0 

Sudeste 2,7 0,6 15,7 0,9 4,4 20,5 40,7 14,5 100,0 

Brasil 3,2 0,5 15,5 0,9 4,3 20,1 36,3 19,2 100,0 

Fonte: RAIS/TEM 

 

 Cabe ponderar porque se considera o setor de serviços local como atividade pouco 

indutora. Isso porque aqueles segmentos que se destacam não se referem a atividades de maior 

valor agregado e associadas ao progresso técnico, ao contrário atividades tradicionais como de 

alojamento e alimentação. Caso a comparação fosse com as periferias da RMSP e da RMBH, 

observa-se ainda que se a administração pública tem maior peso na Baixada Fluminense, 

enquanto, inversamente, a indústria de transformação tem menor peso.  

Na verdade, o potencial produtivo ainda está muito concentrado no território, e mesmo 

onde está concentrado tem peso insatisfatório na base econômica local. Em 2016, apenas Nova 

Iguaçu e Duque de Caxias tem um total de empregos formais na indústria de transformação 

superior a 10 mil ocupados (respectivamente, 30.645 e 10.116), sendo que os demais 



municípios estão em um patamar abaixo dos 5 mil ocupados.  Conforme tabela 9, no ano 

referido, mesmo Nova Iguaçu e Duque de Caixas tem a participação dos empregos na indústria 

de transformação em relação ao emprego total inferior a 20%, ou seja, suas economias locais 

não possuem ainda essa atividade como setor-líder. Isso torna mais evidente o “vazio 

produtivo”, onde nenhum município pode ser considerado uma economia industrial. Nota-se 

que a participação relativa na média para Baixada Fluminense é em torno da metade daquelas 

para periferias da RMSP e da RMBH (respectivamente, 12,8%, 22,6% e 24,4%). 

 

Tabela 9 - Ranking do percentual do número de empregos gerados pelo setor industrial, 

indústria extrativa mineral e indústria de transformação em relação ao emprego total no 

ano de 2016. 

Municípios 
Part.% indústria de 

transformação no total 

Part.% indústria 

extrativa mineral no total 

Paracambi 22,7 0,2 

Japeri 20,9 0,9 

Duque de Caxias 19,5 0,1 

Queimados 17,9 0,5 

Itaguaí 13,2 0,7 

Guapimirim 11,9 0,3 

Seropédica 11,3 3,7 

Nova Iguaçu 10,1 0,1 

Magé 7,8 0,8 

São João de Meriti 7,1 - 

Belford Roxo 6,4 0,0 

Mesquita 5,7 - 

Nilópolis 4,4 - 

Baixada Fluminense 12,8 0,3 

Periferia RMRJ 10,6 0,5 

Periferia RMSP 22,6 0,2 

Periferia RMBH 24,4 2,1 

Sudeste 15,7 0,6 

Brasil 15,5 0,5 

Fonte: RAIS/MTE 

A tabela 10 apresenta uma lista dos setores industriais de maior relevância de acordo 

com empregos formais em 2016, sinalizando quais os municípios que eles tiveram em destaque. 

Entre os setores industriais de maior relevância, fica evidente uma especialização em atividades 

dos complexos metal-mecânico e químico-farmacêutico.  

Quanto ao primeiro caso, os municípios que possuem algumas dessas atividades 

destacadas seriam: principalmente Itaguaí, depois, Paracambi e Duque de Caxias com maior 

expressão, e, Belford Roxo, Mesquita e Guapimirim com menor expressão. Cabe ressaltar que 

Itaguaí possui setores importantes como Construção Naval e atividades de Caldeiraria Pesada, 



o que gera um potencial a ser maior desenvolvido para ser uma centralidade regional para o 

desenvolvimento desse complexo. Por exemplo, cabe ser destacado os potenciais do Estaleiro 

da Marinha e Nuclep a serem melhor aproveitados (sem contar as usinas siderúrgicas da 

Cosigua/Gerdau e CSA/Thyssenkrupp no MRJ, mas bem próximo a fronteira municipal). Suas 

atividades em logística e em serviços portuários também reforçam essas vantagens. 

Quanto ao segundo caso, os municípios que possuem algumas dessas atividades 

destacadas seriam: principalmente Duque de Caxias e Nova Iguaçu, depois, Belford Roxo com 

maior expressão, e, São João Mereti, Japeri, Magé, Queimados e Seropédica com menor 

expressão. Cabe ressaltar que Duque de Caxias possui um grande potencial de desenvolver um 

polo gás-químico ao redor da Riopol apto a produção de produtos petroquímicos, o que se soma 

as vantagens da REDUC. Enquanto isso, Nova Iguaçu tem um relevante setor de Cosméticos, 

e Belford Roxo possui a planta da Bayer.  

Além da importância de um maior planejamento indutor para maior integração e 

adensamentos das cadeias associadas ao complexo metal-mecânico e químico-farmacêutico, 

cabe ressaltar que também é importante atenção à presença de atividades produtoras de bens de 

consumo não duráveis. Em particular, são importantes políticas específicas para duas atividades 

que marcam presença entre os cincos principais setores industriais na geração de emprego em 

diversos municípios da Baixada Fluminense. Na atividade de fabricação de produtos 

alimentícios e bebidas, isso ocorre em seis municípios: Magé, Guapimirim, Mesquita, 

Nilópolis, São João de Meriti, Seropédica. Já na atividade de confecção de artigos de vestuário 

e acessórios, isso ocorre em 10 municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, 

Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São João de Meriti. 

 

Tabela 10 – Atividades industriais e municípios em que são citados como estando entre as 

cinco mais importantes do ponto de vista da geração de empregos na Baixada Fluminense 

em 2016 

Setores Municípios 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, 

Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, São João de Meriti 

Fabricação de produtos de material plástico 
Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, 

Queimados, São João de Meriti, Seropédica 

Fabricação de outros produtos alimentícios 
Magé, Mesquita, Nilópolis, São João de 

Meriti, Seropédica 

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
Japeri, Nova Iguaçu, Seropédica 

  



Setores Municípios 

Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria 

pesada 
Belford Roxo, Itaguaí, Mesquita 

Extração de pedra, areia e argila Itaguaí, Magé, Seropédica 

Fabricação de móveis Nilópolis, Nova Iguaçu 

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos Duque de Caxias, Mesquita 

Fabricação de produtos e preparados químicos diversos Magé, Nova Iguaçu 

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, 

fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 
Queimados, Seropédica 

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de 

alimentos para animais 
Guapimirim, Nova Iguaçu 

Fabricação de bebidas não-alcoólicas Guapimirim, Magé 

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-

cartão e papelão ondulado 
Magé, São João de Meriti 

Fabricação de produtos derivados do petróleo Duque de Caxias 

Construção de embarcações Itaguaí 

Abate e fabricação de produtos de carne Duque de Caxias 

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de 

tratamento de metais 
Paracambi 

Fabricação de produtos cerâmicos Queimados 

Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes 

domissanitários 
Belford Roxo 

Instalação de máquinas e equipamentos Itaguaí 

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão Guapimirim 

Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário Queimados 

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e 

semelhantes 
Japeri, Nilópolis 

Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e 

ferramentas 
Paracambi 

Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura Paracambi 

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral Guapimirim 

Fundição Guapimirim 

Laticínios Nilópolis 

Fonte: RAIS/MTE 

 

A análise pela evolução do PIB, a custo dos fatores, permite deixa ainda mais claro o 

desafio de organizar um planejamento indutor que fortaleça a estrutura produtiva. Conforme 

tabela 11, entre 2002 e 2015, o dinamismo esteve concentrado de modo que somente quatro 

casos apresentaram variação superior à média da periferia da RMSP, a saber: Duque de Caxias, 

Japeri, Queimados e Seropédica (respectivamente, 57,2%, 67,2%, 136,9%, 48,1%). Ressalta-

se ainda que somente Queimados teve uma variação superior também àquela da periferia da 

RMBH. Cabe ponderar que, destes casos com variação mais destacada, quase todos ainda não 

tinham um PIB total mais significativo em 2015, sendo Duque de Caxias a grande exceção. 



Portanto, a maioria dos municípios com economias de maior expressão tiveram desempenhos 

menos satisfatórios.  

 

Tabela 11 - PIB total a custo de fatores dos municípios da Baixada Fluminense, total da 

Baixada Fluminense e das periferias da RMSP e RMBH, total das RMRJ, RMSP e 

RMBH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil (PIB a preços de 2015 e variação percentual real 

entre 2002 e 2015). 

Municípios 
2002 

(R$1000) 

2015 

(R$1000) 

Variação 

(%) 

Belford Roxo 4.874.736 6.704.628 37,5 

Duque de Caxias 19.051.727 29.948.322 57,2 

Guapimirim 778.192 766.894 -1,5 

Itaguai 5.219.164 6.794.261 30,2 

Japeri 749.919 1.253.740 67,2 

Mage 2.769.633 3.313.188 19,6 

Mesquita 1.567.703 1.978.043 26,2 

Nilopolis 2.020.143 2.379.719 17,8 

Nova Iguacu 10.811.849 14.620.997 35,2 

Paracambi 603.486 764.407 26,7 

Queimados 1.787.342 4.234.540 136,9 

Sao Joao de Meriti 5.565.318 7.212.466 29,6 

Seropedica 1.461.632 2.165.069 48,1 

Baixada Fluminense 57.260.845 82.136.274 43,4 

Periferia RMSP 228.836.469 330.184.141 44,3 

Periferia RMBH 50.808.094 89.714.940 76,6 

RMRJ 300.541.210 386.418.450 28,6 

RMSP 658.258.500 866.906.577 31,7 

RMBH 105.861.652 164.968.274 55,8 

Estado do RJ 437.488.838 556.397.173 27,2 

Sudeste 1.986.554.433 2.740.314.522 37,9 

Brasil 3.518.286.211 5.155.601.000 46,5 

        Fonte: IBGE, PIB dos Municípios. 

 

A fazer a mesma análise setorialmente, nota-se mais claramente o desafio produtivo. 

Em 2015, o PIB industrial da Baixada Fluminense (R$ 15,5 bilhões) era muito menor que 

aquele da periferia da RMBH (R$ 33,3 bilhões) e da periferia da RMSP (RS 71,7 bilhões). 

Além disso, entre 2002 e 2015, a variação do PIB nesse setor foi abaixo daquela para o PIB 

total (respectivamente, 31,5% e 43,4%), o que demonstra que não é aquele que puxa o 

crescimento econômico da região. Nesse ano, os municípios com PIB industrial mais 

significativo eram em ordem decrescente: Duque de Caixas, Nova Iguaçu, Queimados, Belford 

Roxo, Itaguaí e Seropédica. Contudo, o caso realmente mais relevante é Duque de Caxias que 



apresenta disparidade significativa para os demais: enquanto o PIB industrial dele passou de 8 

bilhões de reais, os outros casos não chegavam nem a 2 bilhões de reais. 

Chama atenção duas variações também relevantes e opostas: por um lado, a redução de 

-18,1% do PIB industrial de Itaguaí, e, por outro lado, o PIB industrial de Queimados ter mais 

que triplicado (203%). Isso permitiu a ele ultrapassar em desempenho São João de Meriti, 

Seropédica, Itaguaí e Belford Roxo. Inclusive essa variação de Queimados é o único caso que 

é superior às variações tanto da periferia da RMSP como também da periferia da RMBH. O 

caso de Queimados reflete os bons resultados da política da expansão de seu distrito industrial. 

Já a evolução negativa de Itaguaí revela quanto ainda desafiador o aproveitamento de sua 

retroárea portuária para o desenvolvimento produtivo, em particular aproveitando de grandes 

empreendimentos para a articulação do complexo metal-mecânico.  

Os demais municípios destacados, como Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias, 

reafirmam posições históricas em setores do complexo químico-farmacêutico. Já o caso de 

Seropédica reflete um processo de instalação de novos empreendimentos como P&G e Panco e 

que tem potencial para ainda ser maior diante de algumas vantagens como: grandes espaços 

contíguos disponíveis e localização estratégica do Arco Metropolitano, em particular, se 

aproveitar possibilidades logísticas em termos multimodais (rodoviárias e ferroviárias). 

Por outro lado, em 2015, o PIB de serviços na Baixada Fluminense (R$ 43,4 bilhões) 

foi um pouco superior ao da periferia da RMBH (R$42,9 bilhões), ainda que foi bem inferior 

ao da periferia da RMSP (R$ 224,1 bilhões). Segundo tabela 13, entre 2002 e 2015, a variação 

do PIB nesse setor na Baixada Fluminense foi acima daquela para o PIB total (respectivamente, 

60,8% e 43,4%), o que demonstra que coube a dependência desse setor puxar o dinamismo 

econômico da região na falta de um maior adensamento produtivo.  

Em especial, merece destaque a variação em Queimados que, assim como no PIB 

industrial, mais que triplicou seu valor perante 2002 (209,3%). Isso permitiu a ele ultrapassar 

em desempenho Nilópolis e Magé. Também como no caso do PIB industrial, essa variação de 

Queimados é o único caso desse grupo que é superior às variações tanto da periferia da RMSP 

como também da periferia da RMBH. Isso pode sugerir como o foco em uma política de 

desenvolvimento industrial permite maiores efeitos multiplicadores que não se limitam apenas 

ao setor industrial, mas inclusive oferecem efeitos indutores não desprezíveis ao setor de 

serviços. Além disso, não se pode deixar de observar que municípios que são centralidades 

urbanas mais expressivas tem destaque no PIB do setor serviços, por exemplo, como Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu. 

 



Tabela 12 - PIB do setor industrial a custo de fatores dos municípios da Baixada 

Fluminense, total da Baixada Fluminense e das periferias da RMSP e RMBH, total das 

RMRJ, RMSP e RMBH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil (PIB a preços de 2015 e variação 

percentual real entre 2002 e 2015). 

Municípios 
2002 

(R$1000) 

2015 

(R$1000) 

Variação 

(%) 

Belford Roxo 939.331 1.071.442 14,1 

Duque de Caxias 5.420.825 8.060.288 48,7 

Guapimirim 110.682 79.675 -28,0 

Itaguai 1.204.971 986.511 -18,1 

Japeri 57.012 196.140 244,0 

Mage 237.339 355.196 49,7 

Mesquita 80.901 109.626 35,5 

Nilopolis 209.255 139.709 -33,2 

Nova Iguacu 1.795.271 1.725.799 -3,9 

Paracambi 93.481 96.945 3,7 

Queimados 447.871 1.357.175 203,0 

Sao Joao de Meriti 496.722 394.977 -20,5 

Seropedica 660.587 882.058 33,5 

Baixada Fluminense 11.754.249 15.455.540 31,5 

Periferia RMSP 78.033.106 71.660.783 -8,2 

Periferia RMBH 20.462.954 33.274.904 62,6 

RMRJ 57.308.460 69.128.079 20,6 

RMSP 152.848.349 135.325.921 -11,5 

RMBH 30.933.168 46.582.825 50,6 

Estado do RJ 119.720.042 131.275.383 9,7 

Sudeste 553.658.748 638.433.703 15,3 

Brasil 927.639.017 1.160.772.000 25,1 

Fonte: IBGE, PIB dos Municípios. 

 

Tabela 13 – PIB do setor de serviços a custo de fatores dos municípios da Baixada 

Fluminense, total da Baixada Fluminense e das periferias da RMSP e RMBH, total das 

RMRJ, RMSP e RMBH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil (PIB a preços de 2015 e variação 

percentual real entre 2002 e 2015). 

Municípios 
2002 

(R$1000) 

2015 

(R$1000) 

Variação 

(%) 

Belford Roxo 1.602.499 2.816.630 75,8 

Duque de Caxias 9.327.506 16.085.450 72,5 

Guapimirim 419.627 291.703 -30,5 

Itaguai 3.445.231 4.772.403 38,5 

Japeri 213.543 436.817 104,6 

Mage 1.338.452 1.478.046 10,4 

Mesquita 579.158 815.954 40,9 

Nilopolis 1.009.362 1.315.853 30,4 

Nova Iguacu 5.012.287 8.139.086 62,4 



Municípios 
2002 

(R$1000) 

2015 

(R$1000) 

Variação 

(%) 

Paracambi 276.326 347.963 25,9 

Queimados 642.367 1.986.602 209,3 

Sao Joao de Meriti 2.742.197 4.201.026 53,2 

Seropedica 410.679 748.305 82,2 

Baixada Fluminense 27.019.234 43.435.838 60,8 

Periferia RMSP 126.345.927 224.089.098 77,4 

Periferia RMBH 21.887.351 42.857.510 95,8 

RMRJ 178.207.324 237.392.535 33,2 

RMSP 450.277.847 655.554.541 45,6 

RMBH 59.517.286 94.589.648 58,9 

Estado do RJ 228.079.445 311.579.951 36,6 

Sudeste 398.850.507 1.675.005.068 51,62 

Brasil 644.403.214 2.850.275.000 59,69 

Fonte: IBGE, PIB dos Municípios. 

 

Quando analisado o desempenho da Baixada Fluminense pelo número de 

estabelecimentos, verifica-se um aspecto chave. Apesar da expansão do distrito industrial de 

Queimados, a disseminação de empreendimentos industriais ainda é pequena. Segundo tabela 

14, se teve uma variação, entre 2000 e 2016, de 135,9%  no setor, em 2016, tinha apenas 92 

unidades. De fato, três municípios concentram quase 2/3 dos estabelecimentos em 2016: Duque 

de Caixas (1.039), Nova Iguaçu (480) e São João de Meriti (432). Justamente estavam entre 

aqueles com as piores evoluções entre os municípios da Baixada Fluminense (respectivamente, 

22,1%, -1,2% e 9,6%).  

De toda forma, cabe se apontar que o desafio é justamente não enxergar a 

industrialização como uma agenda superada, mas políticas indutoras para aproveitar potenciais 

verificados. Chama atenção que, comparando por tamanho de empreendimentos entre 2000 e 

2016, somente em grandes empresas o desempenho industrial não é pior que quando se 

considera o setor privado excluindo essa atividade. Como mostra a comparação das tabelas 15 

e 16, o que impressiona nesse caso foi a diferença ser bem considerável, quase o dobro: para 

grandes empresas, setor privado excluindo o industrial foi só 69,1% enquanto para o setor 

industrial foi 133,3%.  

 

Tabela 14 – Variação percentual por setor dos Estabelecimentos nos Municípios da 

Baixada Fluminense, total da Baixada Fluminense e das periferias das RMSP e RMBH, 

total das Regiões Metropolitanas de RJ, SP e BH, , Estado do RJ, Sudeste e Brasil entre 

2000 e 2016. 



Unidade  

Territorial 

Agro 

Pecuá 

ria 

Ind. 

Ext. 

Mineral 

Ind. de 

Transf. 

Serv. 

Ind. Util. 

Púb. 

Cons 

trução 

Civil 

Comér 

cio 

Servi 

ços 

Adm. 

Pública 
Total 

Belford  

Roxo 
-40,0 - 60,4 500,0 115,8 73,7 130,2 200,0 90,9 

Duque de  

Caxias 
0,0 200,0 22,1 245,5 81,4 62,3 77,8 -7,7 62,6 

Guapimirim 17,4 0,0 -6,7 0,0 25,0 93,8 95,7 0,0 69,0 

Itaguaí -74,2 -48,5 46,4 200,0 60,5 60,0 96,2 0,0 55,1 

Japeri 0,0 100,0 471,4 - 250,0 96,9 103,1 300,0 120,9 

Magé -17,2 20,0 16,3 600,0 140,0 58,0 80,9 -60,0 60,6 

Mesquita - - - - - - - - - 

Nilópolis - -100,0 23,5 -33,3 35,3 14,5 46,1 -25,0 27,9 

Nova Iguaçu 0,0 -25,0 -1,2 66,7 67,1 26,7 56,0 -25,0 36,4 

Paracambi -29,4 -50,0 68,8 100,0 100,0 46,3 72,1 0,0 52,6 

Queimados -50,0 -66,7 135,9 500,0 314,3 75,8 100,6 50,0 94,2 

São João  

de Meriti 
- -100,0 9,6 0,0 24,1 21,1 51,4 -66,7 29,4 

Seropédica -26,7 25,0 273,3 - 94,7 149,5 250,0 0,0 145,5 

Baixada  

Fluminense 
-34,6 -2,8 27,6 168,8 86,1 50,2 76,8 -5,2 56,9 

Periferia  

RMSP 
10,0 -26,2 39,2 108,9 168,8 80,1 86,5 -19,7 77,5 

Periferia  

RMBH 
4,1 14,0 76,0 102,3 81,2 96,9 131,1 -4,2 94,9 

RMRJ 2,7 20,0 12,8 156,0 51,9 26,3 36,3 -3,9 31,3 

RMSP 11,5 -22,6 15,5 115,0 117,2 54,7 68,2 -29,0 56,9 

RMBH -9,4 19,1 31,3 229,4 33,1 50,8 64,1 6,9 51,3 

Estado  

do RJ 
-0,7 3,9 24,6 102,6 48,4 35,2 44,2 -2,7 37,8 

Sudeste 6,1 9,6 36,4 66,0 72,6 59,3 71,9 -5,1 55,7 

Brasil 29,6 28,0 53,4 72,2 103,6 81,7 87,8 17,0 75,2 

Fonte: RAIS/MTE 

 

Tabela 15 – Variação do número de estabelecimentos no setor privado exclusive o 

industrial por tamanho de empresa nos municípios da Baixada Fluminense, Periferias de 

SP e BH, Regiões Metropolitanas do RJ, SP e BH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil entre os 

anos de 2000 e 2016. 

Municípios 

Micro 

Empresa 

Pequena 

Empresa 

Média 

Empresa 

Grande 

Empresa Total 

Belford Roxo 82,4 174,4 85,0 120,0 92,9 

Duque de Caxias 56,4 144,1 94,2 103,2 68,7 

Guapimirim 86,7 87,9 100,0 200,0 87,4 

Itaguaí 45,0 162,0 100,0 25,0 59,1 

Japeri 112,1 236,4 - 200,0 125,7 

Magé 55,6 128,6 100,0 27,3 63,6 

Mesquita - - - - - 



Municípios 

Micro 

Empresa 

Pequena 

Empresa 

Média 

Empresa 

Grande 

Empresa Total 

Nilópolis 21,0 79,4 61,5 27,3 28,5 

Nova Iguaçu 31,5 84,5 85,3 19,1 39,0 

Paracambi 48,2 96,3 20,0 -50,0 51,6 

Queimados 66,7 202,1 77,8 350,0 84,3 

São João de Meriti 23,4 94,7 91,4 36,1 32,8 

Seropédica 154,8 219,2 300,0 700,0 169,1 

Baixada Fluminense 49,9 125,0 97,8 69,1 60,0 

Periferia RMSP 77,0 109,9 88,7 63,2 81,5 

Periferia RMBH 93,7 147,0 167,6 131,1 100,7 

RMRJ 25,6 65,7 57,0 47,2 32,0 

RMSP 56,6 84,9 89,5 83,6 61,4 

RMBH 51,4 82,1 92,6 66,3 55,8 

Estado do RJ 32,7 74,9 61,9 52,1 38,8 

Sudeste 53,1 89,7 85,2 80,3 57,7 

Brasil 72,9 108,7 100,0 92,4 77,1 

Fonte: RAIS/MTE 

 

Tabela 16 – Variação do número de estabelecimentos no setor industrial por tamanho de 

empresa nos municípios da Baixada Fluminense, Periferias de SP e BH, Regiões 

Metropolitanas do RJ, SP e BH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil entre os anos de 2000 e 

2016. 

Municípios 

Micro 

Empresa 

Pequena 

Empresa 

Média 

Empresa 

Grande 

Empresa 
Total 

Belford Roxo 71,6 -12,5 100,0 0,0 61,2 

Duque de Caxias 30,5 -12,3 22,7 66,7 23,1 

Guapimirim -4,8 -25,0 0,0 - -6,3 

Itaguaí 13,7 -26,7 200,0 - 11,2 

Japeri 400,0 300,0 - - 388,9 

Magé 24,8 -19,0 -33,3 - 17,2 

Mesquita - - - - - 

Nilópolis 20,8 66,7 -100,0 - 22,3 

Nova Iguaçu 2,3 -10,3 -57,7 - -1,8 

Paracambi 65,4 83,3 - -50,0 61,8 

Queimados 123,3 110,0 20,0 - 108,9 

São João de Meriti 11,4 -9,5 0,0 - 9,1 

Seropédica 62,3 1.600,0 100,0 - 92,7 

Baixada Fluminense 30,9 3,8 -6,1 133,3 26,3 

Periferia RMSP 45,6 25,0 8,9 15,1 38,5 

Periferia RMBH 81,5 43,2 22,6 147,1 73,1 

RMRJ 17,4 -6,4 -14,1 66,7 13,1 

RMSP 18,3 5,8 -3,9 7,3 15,4 

RMBH 33,8 15,5 13,9 131,8 31,2 



Municípios 

Micro 

Empresa 

Pequena 

Empresa 

Média 

Empresa 

Grande 

Empresa 
Total 

Estado do RJ 26,9 8,2 8,7 71,0 24,1 

Sudeste 38,1 24,8 18,5 61,7 35,8 

Brasil 56,1 36,9 27,8 72,4 52,9 

Fonte: RAIS/MTE 

 

Isso revela uma especificidade e uma importante alerta: a atração de capital é um 

objetivo inegável de qualquer política de desenvolvimento, mas se revela um equívoco resumi-

la em grande medida a essa atividade de fomento. Para reverter o quadro de esvaziamento 

produtivo não foi bastante a instalação de grandes empreendimentos na região, tornando-se 

ainda necessária a organização de estratégias mais integradas de desenvolvimento do ponto de 

vista de complexos e sistemas econômicos. Da mesma forma, é fundamental elaboração de 

políticas de estímulo à formalização e abertura de micro estabelecimentos junto a grandes 

empreendimentos âncora, em parte já existentes de forma insular, ou seja, sem ainda estruturar 

propriamente um conjunto de polos. 

 

 

4. O ciclo vicioso na relação ente entraves nas administrações públicas e a 

problemática da estrutura produtiva 

 

O desafio de planejamento indutor exige a busca de articulação institucional para seu 

enfrentamento político. Por essa razão, as administrações locais precisam desenvolver um 

grande esforço de capacitação de suas máquinas municipais do ponto de vista fiscal e 

modernização da gestão. Cabe ponderar que o problema deve deixar de ser visto apenas como 

ajuste de caráter contábil, mas com o desafio de reorganizar a estrutura tributária, inclusive sua 

relação com o federalismo fiscal. 

Chama atenção o quadro de injustiças federativas. Por exemplo, devido ao ICMS sobre 

a extração do petróleo ser cobrado onde ocorre o consumo e não onde ocorre a produção. Da 

mesma forma, isso fica visível na assimetria entre a arrecadação de impostos federais e a 

respectiva distribuição das transferências entre unidades da federação. Como pode ser visto na 

tabela 17, em 2017, o governo federal arrecada R$ 145,7 bilhões no Estado do Rio de Janeiro 

(ERJ) e devolve apenas R$ 25,7 bilhões. Em termos percentuais, representa 16,1% da 

arrecadação federal e recebe menos da metade proporcionalmente, 7,1%.  



Cabe ponderar que não se é contra o uso da estrutura tributária como instrumento de 

política redistributiva que estimule regiões menos desenvolvidas do país, logo, que as mesmas 

tenham recursos acima de sua capacidade de arrecadação própria para alavancar seu dinamismo. 

Contudo, questiona-se que o ERJ seja a segunda maior fonte de arrecadação federal somente 

inferior à São Paulo, enquanto seja a quarta unidade federativa em termos de transferências 

federais, atrás não só de São Paulo, mas também de Minas Gerais e Bahia. Caso ganhasse 

semelhante a Minas Gerais, também um estado do Sudeste brasileiro, receberia em torno de seis 

bilhões a mais. 

É claro que o desafio de reorganização tributária não se refere apenas ao tratamento mais 

cuidadoso das injustiças tributárias. Ganha evidência o desafio de maior adensamento produtivo 

para aumentar também a capacidade de geração de receita própria.  Segundo tabela 18, em 2016, 

a RCL per a capita da periferia da RMRJ (R$ 1.807,08) é inferior à situação das periferias das 

RMSP e RMBH (R$ 3.082,62 e R$ 2.291,59).  Isso significa que, em comparação a Baixada 

Fluminense, as periferias da RMSP e RMBH possuem em média uma disponibilidade de 

recursos por habitante, respectivamente, de 1,7 e 1,3 vezes maior. Entre os dez piores colocados 

aos se comparar municípios das três periferias das regiões metropolitanas, metade eram da 

Baixada Fluminense. Causa preocupação especial que os três piores desempenhos na região são 

municípios com as maiores aglomerações populacionais (Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João 

de Meriti). 

 

Tabela 17 - Arrecadação por Unidade da Federação e Transferências Federais para os 

governos estaduais e municipais e peso percentual destes no total do país (R$), em 2017 

Unidades 

Federativas 

Transferências 

Federais para os 

Governos estaduais 

e municipais 

Peso % no 

total de 

Transferências 

Arrecadação 

Federal 

Peso % no 

total da 

Arrecadação 

Federal 

São Paulo 43.642.744.082,80 12,0 379.312.859.857,85 42,0 

Rio de Janeiro 25.730.303.501,66 7,1 145.746.589.194,98 16,1 

Distrito Federal 6.877.454.413,65 1,9 99.050.171.280,37 11,0 

Minas Gerais 31.263.491.993,00 8,6 43.671.269.291,62 4,8 

Rio Grande do Sul 15.753.942.859,92 4,3 42.412.450.924,58 4,7 

Paraná 16.819.055.570,68 4,6 40.245.732.244,37 4,5 

Santa Catarina 9.381.736.314,89 2,6 33.420.826.404,61 3,7 

Bahia 31.805.920.278,14 8,8 17.408.444.331,92 1,9 

Pernambuco 18.916.574.858,24 5,2 16.106.915.477,12 1,8 

Espírito Santo 7.678.898.262,80 2,1 12.362.112.661,04 1,4 

Ceará 19.971.790.003,70 5,5 11.581.558.285,11 1,3 

Amazonas 7.842.912.999,21 2,2 11.119.678.239,23 1,2 

Goiás 10.234.005.332,41 2,8 11.044.665.209,68 1,2 



Unidades 

Federativas 

Transferências 

Federais para os 

Governos estaduais 

e municipais 

Peso % no 

total de 

Transferências 

Arrecadação 

Federal 

Peso % no 

total da 

Arrecadação 

Federal 

Pará 18.078.941.222,17 5,0 5.922.021.107,06 0,7 

Mato Grosso 6.592.520.002,81 1,8 5.666.234.967,10 0,6 

Maranhão 18.848.718.701,77 5,2 5.162.455.381,61 0,6 

Mato Grosso do Sul 5.335.535.756,08 1,5 4.128.500.925,43 0,5 

Paraíba 10.932.933.212,19 3,0 3.561.425.300,10 0,4 

Rio Grande do Norte 9.226.120.908,24 2,5 3.329.168.417,73 0,4 

Alagoas 9.348.296.178,39 2,6 2.425.989.976,21 0,3 

Piauí 10.293.391.201,87 2,8 2.277.288.764,42 0,3 

Sergipe 6.859.281.545,90 1,9 2.166.627.609,97 0,2 

Rondônia 4.416.316.802,32 1,2 1.894.371.917,97 0,2 

Tocantins 6.476.957.952,01 1,8 1.217.917.833,18 0,1 

Amapá 3.790.387.616,86 1,0 778.257.522,70 0,1 

Roraima 3.248.129.830,93 0,9 655.619.391,06 0,1 

Acre 4.241.949.711,18 1,2 617.825.928,68 0,1 

Brasil 363.608.311.113,82 100,0 903.286.978.445,70 100,0 

Fonte: Receita Federal e Portal da Transparência do Governo Federal. 

 

Tabela 18 - Ranking da Receita Corrente Líquida per capita dos municípios com mais de 

50 mil habitantes das periferias das Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Belo Horizonte, em 2016 

  Municípios RMs 
RCL per capita 

(RS) 

1 Barueri RMSP 9.041,06 

2 São Caetano do Sul RMSP 7.767,51 

3 Santana de Parnaíba RMSP 6.154,51 

4 Nova Lima RMBH 5.809,99 

5 Cajamar RMSP 5.359,53 

6 São Bernardo do Campo RMSP 4.625,98 

7 Maricá RMRJ 4.219,80 

8 Poá RMSP 3.795,02 

9 Niterói RMRJ 3.757,53 

10 Itaguaí RMRJ 3.692,07 

11 Betim RMBH 3.394,89 

12 Santo André RMSP 3.284,63 

13 Cotia RMSP 3.221,83 

14 Mogi das Cruzes RMSP 3.192,77 

15 Osasco RMSP 2.927,18 

16 Lagoa Santa RMBH 2.909,66 

17 Arujá RMSP 2.892,17 

18 Rio Bonito RMRJ 2.875,50 

19 Guarulhos RMSP 2.763,51 

20 Mairiporã RMSP 2.723,21 

21 Itapevi RMSP 2.722,50 



  Municípios RMs 
RCL per capita 

(RS) 

22 Diadema RMSP 2.702,14 

23 Cachoeiras de Macacu RMRJ 2.639,50 

24 Taboão da Serra RMSP 2.632,95 

25 Guapimirim RMRJ 2.540,15 

26 Caieiras RMSP 2.526,54 

27 Jandira RMSP 2.480,04 

28 Santa Isabel RMSP 2.454,81 

29 Seropédica RMRJ 2.310,51 

30 Suzano RMSP 2.295,52 

31 Pedro Leopoldo RMBH 2.250,65 

32 Itapecerica da Serra RMSP 2.200,01 

33 Paracambi RMRJ 2.172,21 

34 Ribeirão Pires RMSP 2.158,06 

35 Duque de Caxias RMRJ 2.124,14 

36 Franco da Rocha RMSP 2.113,33 

37 Contagem RMBH 2.033,53 

38 Embu das Artes RMSP 2.019,72 

39 Itaboraí RMRJ 1.977,57 

40 Vespasiano RMBH 1.965,24 

41 Mauá RMSP 1.921,19 

42 Queimados RMRJ 1.910,59 

43 Embu-Guaçu RMSP 1.864,87 

44 Francisco Morato RMSP 1.828,66 

45 Ibirité RMBH 1.791,42 

46 Japeri RMRJ 1.780,99 

47 Magé RMRJ 1.729,43 

48 Sabará RMBH 1.687,09 

49 Santa Luzia RMBH 1.643,46 

50 Itaquaquecetuba RMSP 1.586,05 

51 Ferraz de Vasconcelos RMSP 1.542,69 

52 Esmeraldas RMBH 1.521,10 

53 Nilópolis RMRJ 1.515,68 

54 Mesquita RMRJ 1.395,47 

55 Nova Iguaçu RMRJ 1.394,21 

56 Carapicuíba RMSP 1.289,57 

57 Belford Roxo RMRJ 1.122,70 

58 Ribeirão das Neves RMBH 1.095,74 

59 São João de Meriti RMRJ 1.030,58 

60 São Gonçalo RMRJ 874,16 

- Periferia RMRJ - 1.807,08 

- Periferia RMSP - 3.082,62 

- Periferia RMBH - 2.291,59 

- RMRJ - 2.512,01 

- RMSP - 3.351,25 

- RMBH - 2.858,11 

Fonte: Relatórios da LRF 

 



Obs: Apesar do Município de Paracambi possuir menos de 50 mil habitantes, foi incluído na 

tabela no intuito de agregar todos os municípios da Baixada Fluminense. 

 

Segundo tabela 19, no mesmo ano, a receita corrente líquida (RCL) per capita da Baixada 

Fluminense era inferior à média estadual (respectivamente, R$ 1.664,50 e R$ 2.746,90).  Entre 

os municípios que a integra, somente Itaguaí (R$ 3.692,07) teve um resultado superior à média 

estadual, embora ocupasse apenas a 34ª colocação no ranking entre os 92 municípios 

fluminenses. Já o segundo melhor resultado, Guapimirim, ocupou a 66ª colocação. Chama 

atenção que, entre os dez piores resultados nesse ranking, oito eram municípios da Baixada 

Fluminense. 

Observa-se a considerável assimetria na geração de receitas. Enquanto a RCL do MRJ 

foi de R$ 20 bilhões, a média da RCL para a Baixada Fluminense foi apenas R$ 447,2 milhões. 

Contudo, não se trata só da considerável discrepância diante da capital. Ainda com base na tabela 

18, considerando apenas os municípios da Baixada Fluminense, a diferença entre a maior e a 

menor RCLs, Duque de Caxias e Paracambi, foi de quase R$ 1,8 bilhões. Além disso, a 

distribuição é bastante concentrada. Aquele de maior RCL, Duque de Caxias, teve um resultado 

mais que quatro vezes superior que daquele com a quinta maior RCL, Itaguaí. 

 

Tabela 19 – Receita Corrente Líquida (RCL) per capita e posição dos municípios da 

RMRJ no ranking estadual, em 2016 

Municípios e Regiões de 

Governo 
RCL (R$) População 

RCL per 

capita (R$) 

Posição 

ranking 

ERJ 

Belford Roxo 554.771.913,00 494.141 1.122,70 89 

Cachoeiras de Macacu 149.403.840,90 56.603 2.639,50 64 

Duque de Caxias 1.883.932.074,60 886.917 2.124,14 78 

Guapimirim 145.055.435,50 57.105 2.540,15 66 

Itaboraí 456.395.134,00 230.786 1.977,57 81 

Itaguaí 446.205.572,40 120.855 3.692,07 34 

Japeri 179.100.300,00 100.562 1.780,99 84 

Magé 408.696.538,50 236.319 1.729,43 85 

Maricá 632.446.544,20 149.876 4.219,80 23 

Mesquita 238.652.745,40 171.020 1.395,47 87 

Nilópolis 239.960.245,40 158.319 1.515,68 86 

Niterói 1.870.809.583,10 497.883 3.757,53 32 

Nova Iguaçu 1.111.788.082,90 797.435 1.394,21 88 

Paracambi 108.764.751,02 50.071 2.172,21 75 

Queimados 276.128.650,70 144.525 1.910,59 83 

Rio Bonito 166.672.741,70 57.963 2.875,50 52 

Rio de Janeiro 20.435.813.987,76 6.498.837 3.144,53 46 



Municípios e Regiões de 

Governo 
RCL (R$) População 

RCL per 

capita (R$) 

Posição 

ranking 

ERJ 

São Gonçalo 912.677.697,40 1.044.058 874,16 91 

São João de Meriti 474.624.347,10 460.541 1.030,58 90 

Seropédica 193.313.200,00 83.667 2.310,51 71 

Tanguá 88.342.456,40 32.703 2.701,36 60 

Baixada Fluminense 6.260.993.856,52 3.761.477 1.664,50 - 

RMRJ 30.973.555.841,98 12.330.186 2.512,01 - 

Estado do Rio de janeiro 45.697.355.207,90 16.635.996 2.746,90 - 

Fonte: SICONFI/STN/MF e TCE/RJ 

Uma agenda de iniciativas de superação de um quadro de arrecadação insatisfatório 

deve estar associado a um novo marco de poder para garantir melhores remunerações médias e 

a realização de mais concursos públicos que demandem profissionais mais qualificados. 

Quanto à questão da garantia de melhores remunerações, conforme tabela 20, em 2016, há uma 

disparidade significativa. Por um lado, o salário médio foi apenas R$ 1.680,52em Magé e, por 

outro lado, foi R$ 4.939,06 em Duque de Caxias. Aliás, acima do valor para o total da Baixada 

Fluminense, somente esse último município citado e Queimados (R$ 3.303,22), o que indica 

também uma distribuição concentrada. Em particular, o caso de Duque de Caxias se diferencia 

dos demais a ponto de ser o único com o salário médio dos empregados da administração 

pública municipal acima da média da periferia da RMSP (R$ 3.414,75). 

 

Tabela 20 - Ranking do Salário Médio dos trabalhadores da Administração Pública 

municipal entre os municípios com mais de 50 mil habitantes das periferias das Regiões 

Metropolitanas de RJ, BH e SP – 2016. 

 
Municípios 

Região  

Metropolitana 

Salário Médio – 2016 

(R$) 

1 Duque de Caxias RMRJ 4.939,06 

2 Mogi das Cruzes RMSP 4.373,03 

3 Diadema RMSP 4.339,77 

4 Guarulhos RMSP 4.182,22 

5 Nova Lima RMBH 4.174,29 

6 Poá RMSP 4.153,92 

7 Santo André RMSP 4.114,61 

8 São Bernardo do Campo RMSP 3.921,85 

9 Barueri RMSP 3.767,77 

10 Cajamar RMSP 3.549,66 

11 São Caetano do Sul RMSP 3.509,76 

12 Arujá RMSP 3.464,54 

13 Itaquaquecetuba RMSP 3.422,44 

14 Betim RMBH 3.361,30 

15 Queimados RMRJ 3.303,22 

16 Embu das Artes RMSP 3.294,39 



 
Municípios 

Região  

Metropolitana 

Salário Médio – 2016 

(R$) 

17 Itapevi RMSP 3.291,79 

18 Suzano RMSP 3.282,38 

19 Caieiras RMSP 3.191,49 

20 Niterói RMRJ 3.166,99 

21 Cotia RMSP 3.165,29 

22 Contagem RMBH 3.046,95 

23 Ferraz de Vasconcelos RMSP 3.027,91 

24 Taboão da Serra RMSP 2.906,49 

25 Itapecerica da Serra RMSP 2.891,36 

26 Osasco RMSP 2.840,52 

27 Santana de Parnaíba RMSP 2.797,76 

28 Mauá RMSP 2.769,82 

29 Itaguaí RMRJ 2.766,12 

30 Nova Iguaçu RMRJ 2.739,97 

31 Maricá RMRJ 2.560,38 

32 Itaboraí RMRJ 2.537,21 

33 Santa Luzia RMBH 2.524,23 

34 Francisco Morato RMSP 2.500,13 

35 Embu-Guaçu RMSP 2.447,91 

36 Jandira RMSP 2.440,50 

37 Mairiporã RMSP 2.433,60 

38 Franco da Rocha RMSP 2.422,73 

39 São João de Meriti RMRJ 2.395,62 

40 Santa Isabel RMSP 2.388,59 

41 Mesquita RMRJ 2.306,33 

42 Pedro Leopoldo RMBH 2.305,43 

43 Belford Roxo RMRJ 2.284,18 

44 Ribeirão Pires RMSP 2.274,21 

45 Carapicuíba RMSP 2.263,46 

46 Japeri RMRJ 2.240,56 

47 Vespasiano RMBH 2.214,89 

48 São Gonçalo RMRJ 2.184,08 

49 Esmeraldas RMBH 2.161,49 

50 Guapimirim RMRJ 2.147,95 

51 Ribeirão das Neves RMBH 2.093,24 

52 Seropédica RMRJ 2.075,60 

53 Cachoeiras de Macacu RMRJ 1.970,51 

54 Tanguá RMRJ 1.923,61 

55 Ibirité RMBH 1.888,71 

56 Lagoa Santa RMBH 1.868,81 

57 Sabará RMBH 1.863,08 

58 Paracambi RMRJ 1.829,36 

59 Rio Bonito RMRJ 1.731,17 

60 Nilópolis RMRJ 1.711,40 

61 Magé RMRJ 1.680,52 

Fonte: MTE/RAIS 



 

Obs: Apesar do Município de Paracambi possuir menos de 50 mil habitantes, foi incluído na 

tabela no intuito de agregar todos os municípios da Baixada Fluminense. 

 

A questão fica mais clara ao avaliar, em 2016, a distribuição salarial por níveis de 

rendimentos dos empregados nas administrações públicas municipais. Como mostra tabela 21, 

a Baixada Fluminense aquela que tem maior peso a faixa de salários mais baixos (até 1 salário 

mínimo), 6,7%  enquanto nas periferias da RMSP e RMBH foram somente 1,4% e 1,8% . Isso 

demonstra que a questão da garantia de melhores remunerações envolve não apenas reajustes da 

remuneração média, e muitas vezes isso pode ser consequência de uma reorganização da gestão 

com a redução do peso de ocupações mal remuneradas. Ou seja, muitas vezes isso pode ser feito 

sem aumento agregado da despesa com pessoal, apenas reduzindo a desigualdade salarial.  

 

Tabela 21 - Participação percentual de cada nível de rendimento dos empregados na 

Administração Pública Municipal nos Municípios da Baixada Fluminense, Periferias de 

SP e BH, Regiões Metropolitanas do RJ, SP e BH, Estado do RJ, Sudeste e Brasil em 2016 

Municípios 
ATÉ 

1 SM 
1 A 3 SM 3 A 10 SM 

MAIS 

DE 10 SM 

Belford Roxo 7,80 72,00 17,63 2,57 

Duque de Caxias 1,17 29,51 59,04 10,28 

Guapimirim 2,41 79,08 17,12 1,39 

Itaguaí 0,29 58,11 39,22 2,38 

Japeri 2,00 70,74 27,05 0,21 

Magé 19,67 72,46 6,26 1,61 

Mesquita 0,44 73,96 25,52 0,08 

Nilópolis 9,76 78,08 11,89 0,28 

Nova Iguaçu 8,89 51,58 36,24 3,28 

Paracambi 1,56 84,15 14,29 0,00 

Queimados 4,96 42,20 49,84 3,01 

São João de Meriti 6,36 71,97 18,32 3,35 

Seropédica 5,67 72,68 21,36 0,29 

Baixada Fluminense 6,67 58,50 31,20 3,64 

Periferia RMSP 1,37 46,93 47,16 4,54 

Periferia RMBH 1,79 66,08 29,64 2,49 

RMRJ 3,83 45,41 45,81 4,95 

RMSP 0,92 36,36 55,03 7,69 

RMBH 1,16 59,12 34,44 5,28 

Estado do Rio de Janeiro 3,97 52,55 39,49 3,99 

Sudeste 2,47 57,21 36,48 3,84 

Brasil 5,15 61,67 30,57 2,61 

         Fonte: RAIS/MTE 2016 



Quanto à questão da qualificação dos empregados na administração pública, nota-se já 

um bom posicionamento da Baixada Fluminense. Todavia, há casos que mostram ainda um 

importante desafio de aumentar qualificação, em particular, diante da remuneração. Por 

exemplo, em 2016, Itaguaí foi o terceiro maior salário médio, e possui o segundo maior 

percentual de empregados com baixa escolaridade (até ensino médio incompleto): 20,1%. 

Diante disso, fica claro que uma importante iniciativa é uma modernização da gestão 

que signifique ser capaz de compatibilizar remuneração e qualificação, a ponto de ter bons 

profissionais no setor público que se sintam valorizados e com perspectivas em seus planos de 

carreira. Ademais, o enfretamento dos desafios de desenvolvimento para Baixada envolve 

necessariamente também maior capacidade de gasto público, logo, não cabendo julgar 

modernização da gestão como um substituto para pouca capacidade de gasto público. A 

contrário, ambas questões são sinérgicas e precisam se fortalecidas conjuntamente a fim de os 

resultados socioeconômicos serem mais significativos. 

Diante dessa necessidade de superação da carência de servidores de alto nível, é 

importante não se considerar limites a despesa com pessoal sempre como o desafio 

fundamental. Isso porque o simples tamanho da administração não sinaliza se uma máquina 

pública é inchada ou ineficiente no atendimento das demandas socioeconômicas. Como mostra 

a comparação dos resultados das tabelas 22 e 23, isso fica evidente na Baixada Fluminense que 

combina um peso considerável da administração pública no emprego total, mas com um número 

de habitantes por servidor nem sempre compatível. Dito em outras palavras, a capacidade de 

cobertura é limitada apesar do peso do emprego público no emprego total, o que se deve 

principalmente ao baixo adensamento produtivo do que a máquinas públicas inchadas. Cabe 

evidenciar ainda que casos de baixos salários médios na administração pública são justamente 

aqueles com menor número de habitantes por servidor. 

 

Tabela 22 – Ranking da participação percentual do número de empregados na 

Administração Pública Municipal no total de empregos dos municípios da periferia da 

RMRJ e municípios das periferias de SP e BH com mais de 50 mil habitantes, em 2016. 

  Municípios 
Região  

Metropolitana 
ADM PUBL. / emprego total (%) 

1 Barueri RMSP 5,6 

2 Santo André RMSP 6,0 

3 Mogi das Cruzes RMSP 6,0 

4 São Caetano do Sul RMSP 6,5 

5 Niterói RMRJ 6,9 

6 Contagem RMBH 7,0 



  Municípios 
Região  

Metropolitana 
ADM PUBL. / emprego total (%) 

7 São Bernardo do Campo RMSP 7,2 

8 Cajamar RMSP 7,4 

9 São João de Meriti RMRJ 7,5 

10 Guarulhos RMSP 7,6 

11 Cotia RMSP 7,7 

12 Diadema RMSP 8,3 

13 Mauá RMSP 8,5 

14 Arujá RMSP 8,6 

15 Duque de Caxias RMRJ 8,7 

16 Suzano RMSP 9,1 

17 Taboão da Serra RMSP 9,2 

18 Nova Lima RMBH 9,9 

19 Embu das Artes RMSP 10,6 

20 Poá RMSP 11,4 

21 Caieiras RMSP 11,4 

22 Santa Luzia RMBH 11,5 

23 Osasco RMSP 11,6 

24 Santana de Parnaíba RMSP 12,0 

25 Carapicuíba RMSP 12,7 

26 Santa Isabel RMSP 12,9 

27 Itaguaí RMRJ 13,0 

28 Mairiporã RMSP 13,1 

29 Betim RMBH 13,3 

30 Itapevi RMSP 13,3 

31 São Gonçalo RMRJ 14,0 

32 Itaquaquecetuba RMSP 14,4 

33 Pedro Leopoldo RMBH 14,5 

34 Jandira RMSP 14,6 

35 Lagoa Santa RMBH 15,2 

36 Rio Bonito RMRJ 15,4 

37 Ribeirão Pires RMSP 15,5 

38 Ferraz de Vasconcelos RMSP 15,6 

39 Mesquita RMRJ 15,6 

40 Franco da Rocha RMSP 15,6 

41 Nova Iguaçu RMRJ 15,7 

42 Queimados RMRJ 16,1 

43 Itapecerica da Serra RMSP 16,4 

44 Paracambi RMRJ 18,2 

45 Embu-Guaçu RMSP 19,0 

46 Vespasiano RMBH 19,0 

47 Itaboraí RMRJ 19,1 

48 Ribeirão das Neves RMBH 19,2 

49 Maricá RMRJ 19,4 

50 Sabará RMBH 19,9 

51 Nilópolis RMRJ 20,1 



  Municípios 
Região  

Metropolitana 
ADM PUBL. / emprego total (%) 

52 Seropédica RMRJ 21,3 

53 Esmeraldas RMBH 25,7 

54 Ibirité RMBH 26,4 

55 Guapimirim RMRJ 27,3 

56 Belford Roxo RMRJ 32,7 

57 Japeri RMRJ 34,4 

58 Magé RMRJ 35,0 

59 Cachoeiras de Macacu RMRJ 35,5 

60 Tanguá RMRJ 35,9 

61 Francisco Morato RMSP 36,5 

Fonte: RAIS/MTE  

Obs: Apesar do Município de Paracambi possuir menos de 50 mil habitantes, foi incluído na 

tabela no intuito de agregar todos os municípios da Baixada Fluminense 

 

Tabela 231 – População, número de servidores públicos municipais e número de 

habitantes por servidor público municipal nos municípios da Periferia RMRJ e 

municípios com mais de 50 mil habitantes das periferias das Regiões Metropolitanas de 

SP e BH, em 2016. 

  Municípios 
Região  

Metropolitana 

Habitantes por  

servidor municipal 

1 Santana de Parnaíba RMSP 18 

2 Barueri RMSP 19 

3 Cachoeiras de Macacu RMRJ 22 

4 Nova Lima RMBH 22 

5 Rio Bonito RMRJ 23 

6 São Caetano do Sul RMSP 24 

7 Tanguá RMRJ 25 

8 Cajamar RMSP 26 

9 Lagoa Santa RMBH 27 

10 Magé RMRJ 28 

11 Seropédica RMRJ 30 

12 Pedro Leopoldo RMBH 30 

13 Betim RMBH 32 

14 Ribeirão Pires RMSP 36 

15 Poá RMSP 37 

16 Sabará RMBH 37 

17 Osasco RMSP 38 

18 Vespasiano RMBH 39 

19 Santa Isabel RMSP 40 

20 Niterói RMRJ 41 

21 Guapimirim RMRJ 41 

22 Cotia RMSP 42 

23 Esmeraldas RMBH 42 

24 Embu-Guaçu RMSP 42 



25 Ibirité RMBH 43 

  Municípios 
Região 

Metropolitana 

Habitantes por  

servidor municipal 

26 Jandira RMSP 43 

27 Itaboraí RMRJ 43 

28 Nilópolis RMRJ 44 

29 Arujá RMSP 44 

30 São Bernardo do Campo RMSP 45 

31 Caieiras RMSP 46 

32 Belford Roxo RMRJ 46 

33 Itapecerica da Serra RMSP 46 

34 Itapevi RMSP 49 

35 Taboão da Serra RMSP 50 

36 Francisco Morato RMSP 50 

37 Contagem RMBH 50 

38 Nova Iguaçu RMRJ 50 

39 Maricá RMRJ 52 

40 Paracambi RMRJ 52 

41 Japeri RMRJ 53 

42 Mairiporã RMSP 54 

43 Diadema RMSP 55 

44 Guarulhos RMSP 55 

45 Queimados RMRJ 59 

46 Embu das Artes RMSP 59 

47 Suzano RMSP 59 

48 Ferraz de Vasconcelos RMSP 61 

49 Santo André RMSP 61 

50 Itaquaquecetuba RMSP 62 

51 Ribeirão das Neves RMBH 62 

52 Franco da Rocha RMSP 62 

53 São Gonçalo RMRJ 65 

54 Duque de Caxias RMRJ 65 

55 Mesquita RMRJ 67 

56 Mogi das Cruzes RMSP 72 

57 Santa Luzia RMBH 78 

58 Mauá RMSP 83 

59 Carapicuíba RMSP 87 

60 São João de Meriti RMRJ 108 

61 Itaguaí RMRJ 356 

Fonte: RAIS/MTE  

Obs: Apesar do Município de Paracambi possuir menos de 50 mil habitantes, foi incluído na 

tabela no intuito de agregar todos os municípios da Baixada Fluminense 

 

Portanto, caso a decisão fosse focar basicamente em fazer cortes amplos por uma ótica 

de ajuste contábil, a cobertura ficaria com maiores riscos de ser mais prejudicada. Logo, o 



desafio é discutir como não sacrificar o que é necessário, a saber, obtenção e sustentação de um 

quadro de servidores de alto nível, e sim como financiar isso. Tal questão evidencia como a 

solução é para ser tratada de forma articulada, dado que o financiamento depende da 

modernização da gestão tributária e compromissada com o planejamento indutor, tal qual este 

depende de uma máquina pública forte e qualificada par realizar tais funções. Portanto, a 

solução exige gerar um ciclo virtuoso que as ações sejam combinadas e capazes de  

retroalimentem-se. 

 

Conclusão 

 

Um momento de crise deixa ainda mais evidente que a estratégia não deve se resumir a 

meros processos de ajustamentos nas contas governamentais, e sim processos de reversão de 

ciclo vicioso que cumulativamente aumenta o drama socioeconômico e fragiliza 

financeiramente o poder público local. Dito em outras palavras, uma orientação política não se 

limitando a aspectos contábeis, e sim se pautando no duplo desafio de modernização da 

administração tributária combinada a reorganização de planos de ações estratégicas de indução, 

tanto para redinamização econômica rápida como também uma agenda de transformações 

estruturais positivas. 

Nesse sentido, é necessário não só manter gasto público para garantir circulação de 

renda na região, mas, também, buscar a efetivação de maiores consórcios intermunicipais e a 

consolidação de uma institucionalidade supramunicipal, em particular, para toda a região 

metropolitana para retomar um pacote de investimentos estruturantes. Portanto, a solução 

depende da criação de um novo marco de poder compromissado com desafios de planejamento 

público indutor.  Defende-se que o desenvolvimento precisa estar associado ao conceito de 

competitividade sistêmica e não como se dependesse só do “espírito empreendedor” de 

microiniciativas sem instâncias de articulação da cadeia de decisões, ou fosse o fruto de 

supostas “vocações locais” que reificam o espaço social como uma situação privilegiada já 

dada. Diferentemente, a competitividade será tratada de forma articulada à estrutura de divisão 

do trabalho. Enquanto processo de indução em aberto de maior agregação de valor e 

adensamento produtivo, carece de coordenação política de suas interrelações setoriais e 

espaciais em termos da organização de um sistema econômico integrado.  

O desafio de garantir maior competitividade sistêmica para a região depende da agenda 

produtiva vir somada a uma agenda social e de maior investimento em infraestrutura básica. 

Afinal, a carência de adensamento produtivo é contraposta historicamente pela configuração de 



um enorme adensamento populacional marcado por uma segregação ampliada da força de 

trabalho somada a falta de perspectiva futura para jovens. Cabe ponderar que problemas na 

geração de emprego e renda possuem especificidades próprias, mas também se relacionam aos 

problemas nas condições de vida em geral. Nesse sentido, deve se procurar a organização de 

um plano macrorregional para as soluções dos desafios de infraestrutura básica e social. 

 



O direito à objeção de consciência no contexto internacional após a II Guerra Mundial   
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Resumo   

Este trabalho, a partir dos referenciais de Albendea (1988), Born (2104), Cattelain (1973), Correia (1993) 

Guzman e Miralles (2006), Major (1992), e Roca (1993), apresenta o estado da arte sobre o direito à 

objeção de consciência, tema central da pesquisa de pós doutorado em Direito na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, seguindo-se de investigação do tratamento dispensando em documentos 

internacionais, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem; o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos; A Carta de Adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 

entre outros, tendo como marco temporal o término da II Guerra Mundial, quando o tema objeção de 

consciência e o serviço militar tomou outra dimensão com a dignidade da pessoa humana sendo elevada 

à categoria de núcleo central do constitucionalismo contemporâneo, como destacado por Novelino 

(2013).    
   
Palavras-chave: Objeção de consciência; II Guerra Mundial; Constitucionalismo Contemporâneo.    
   
Abstract   

This work is an investigation of the treatment dispensed in international documents, such as the 

Universal Declaration of Human Rights; the International Covenant on Civil and Political Rights on the; 

The Charter of Accession to the International Covenant on Civil and Political Rights; among others, on 

the topic of conscientious objection. Our timeframe starts at the end of World War II, when the subject 

of conscientious objection and military service took another dimension with the dignity of the human 

being being elevated to the central nucleus of contemporary constitutionalism, as highlighted by 

Novelino (2013). This work is based on previous researches of Albendea (1988), Born (2104), Cattelain 

(1973), Correia (1993) Guzman and Miralles (2006), Major (1992) and Roca on the right to 

conscientious objection, central theme of this investigation, conducted as a postdoctoral research in Law 

at the State University of Rio de Janeiro.   
   
Keywords: Objection of conscience; Second World War; Contemporary Constitutionalism.   
   
Resumen   

En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, sobre el 

derecho a la objeción de conciencia, tema central de la investigación de post doctorado en Derecho en 

la Universidad del Estado de Río de Janeiro, seguido de investigación del tratamiento dispensando en 

documentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Carta de adhesión al Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; entre otros, teniendo como marco temporal el término de la II Guerra Mundial, 

cuando el tema objeción de conciencia y el servicio militar tomaron otra dimensión con la dignidad de 

la persona humana siendo elevada a la categoría de núcleo central del constitucionalismo 

contemporáneo, como destacado por Novelino (2013) ).   
   
Palabras clave: Objeción de conciencia; II Guerra Mundial; Constitucionalismo contemporáneo.   
   

Introdução   

Este trabalho, submetido ao Simpósio Poder do Estado, Relações Internacionais e Ordem 

Metaconstitucional de Direitos Humanos do VI Congresso Internacional do Núcleo de Estudos 



das Américas, resulta de pesquisa em andamento no estágio de pós-doutoramento1 vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ).   

O tema objeção de consciência requer algumas cautelas na exposição, de modo a permitir 

a sua compreensão em determinado contexto, especialmente no que se refere à sua delimitação 

conceitual.    

Essa cautela se faz necessária de modo que se possa pensar em diferentes variáveis, tais 

como: (1) se o recorte da abordagem se desenvolve no tempo presente ou em algum outro 

momento da história da humanidade; (2) se é possível identificar sobre qual fundamento se 

pretende exercer a objeção de consciência; (3) se o fundamento decorre de um documento 

internacional ou nacional; (4) qual a natureza do documento sobre o qual se fundamenta o 

exercício da objeção de consciência. Esse rol é meramente exemplificativo e se presta apenas 

para um esforço inicial de problematização de diferentes questões que podem estar relacionadas 

ao tema.    

Neste trabalho, o direito à objeção de consciência no contexto internacional terá o seu 

recorte temporal após a II Guerra Mundial e a exposição será desenvolvida por intermédio de 

três sessões: 1 Soldado desarmado; 2 Objeção de consciência: delimitação conceitual, e 3 A 

objeção de consciência nos documentos internacionais.    

   

1 Soldado desarmado   

A objeção de consciência surgiu como tema da pesquisa para o estágio de 

pósdoutoramento por ocasião da primeira entrevista que o autor teve com a Profª Drª Jane Reis 

Gonçalves Pereira, docente permanente do PPGD UERJ.    

No diálogo travado em busca do aceite da pretendida supervisão, a docente indagou se o 

pesquisador já havia assistido ao filme “Até o último homem” (2016), lançando uma semente 

que seria fundamental tanto para a definição do tema da pesquisa quanto para a fixação do marco 

temporal que nortearia os estudos, razão pela qual a história de Desmond Thomas Doss, o 

soldado que resgatou até o último homem, foi incorporada ao trabalho.    

Quem já assistiu, sabe que o filme é baseado em fatos reais e que “em abril de 1942, 

Doss foi recrutado pelo Exército dos Estados Unidos, mas se negou portar uma arma. A única  

                                                 
1 O deferimento do projeto de pesquisa e consequente aceite da inscrição no estágio de pós-doutorado foi aprovado na 

reunião ordinária do colegiado do PPGD UERJ, realizada em 19 de setembro de 2017, conforme consta da ata 

correspondente.   



arma que portava era uma Bíblia de bolso” (FRAZÃO, 2017).    

Neste contexto é fácil perceber que a objeção de consciência do militar estadunidense 

estava relacionada com a sua fé. Porém, na biografia “Soldado desarmado: o herói que salvou 

até o último homem” (DOSS, 2016) é possível verificar o contexto em que o soldado se depara 

com a possibilidade do exercício desse direito e que, inicialmente, ele não se reconhece como 

um objetor de consciência.    

No dia em que foi se alistar, Desmond estava acompanhado do pastor Wood, de sua 

igreja, e ao afirmar seu desejo de se alistar como não combatente os oficiais tentaram dissuadilo, 

argumentando a inexistência de tal possibilidade no exército. Travou-se, então, um instigante 

diálogo até que o tema objeção de consciência surgisse como uma possível solução proposta 

por um dos oficiais.   

   

_ Sabe, oficial – Desmond até se lembrou de chamar a autoridade pelo título – eu 

pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia e não fazemos trabalho comuns no 

sétimo dia, o sábado. Podemos cuidar dos enfermos ou feridos, no sábado, como 

Jesus fazia.   
_ E o que isso tem que ver com ser não combatente? – perguntou outro oficial.  _ 

Bem, nós cremos que devemos guardar todos os dez mandamentos. Um deles diz:  
“Não matarás.” Por isso não portamos armas – respondeu Desmond. O pastor 

Wood fez um sinal de concordância com a cabeça e parecia satisfeito com as 

respostas do jovem.    
O oficial de recrutamento parecia confuso.    
_ E se todos pensassem dessa maneira, jovem? Como é que iriamos para a guerra? 

_ Se todos pensassem assim, não haveria guerras – respondeu Desmond. _ Mas, 

oficial, há soldados que vão se machucar e eu gostaria de ajudar a cuidar deles. _ 

Ok, Doss, então você precisará se alistar como objetor de consciência – propôs 

um terceiro oficial.    
_ Mas, senhor, eu não sou um objetor de consciência (DOSS, 2016, p. 46-47).   

   

Essa curiosa assertiva é trazida ao contexto da pesquisa exatamente para demonstrar o 

quanto é difícil para muitas pessoas saber a real extensão do que significa ser um objetor de 

consciência e quais são as possibilidades do exercício de tal direito. Ao afirmar que não era um 

objetor de consciência, Desmond externava apenas a percepção que tinha em relação aos que se 

denominavam objetores de consciência.    

“Eles demonstravam ser contra o governo, não saudavam a bandeira, não usavam 

uniformes militares nem faziam nada para ajudar nos esforços de guerra. Não queria ser 

misturado a eles” (DOSS, 2016, p. 47). Naquele momento, a influência do pastor Wood foi 

determinante para que Desmond aceitasse ser classificado como um objetor de consciência.   

   



_ Veja bem, filho, você está me dizendo que quer guardar o sábado e que não 

portar uma arma. Se você entrar para o exército com classificação regular, mas 

quiser guardar o sábado ou não portar armas, posso lhe garantir que logo será 

julgado por um tribunal militar. Caso, porém, for classificado como objetor de 

consciência, nem o exército poderá julgá-lo. Isso será melhor para você – explicou 

o oficial. _ Ser objetor de consciência não significa que você não servirá seu país. 

Quer dizer apenas que entrará para o exército com escrúpulos ou reservas de 

ordem religiosa.    
Desmond olhou para o pastor Wood que o fitou de volta.    
_ Desmond, acho que é melhor você aceitar a classificação que ele está sugerindo. 

Não há muito que eu possa fazer – disse o pastor Wood (DOSS, 2016, p. 47).   

   

No dia 1º de abril de 1942, Desmond foi recrutado para servir ao exército dos Estados 

Unidos e desde sua recepção foi possível perceber que a sua classificação como objetor de 

consciência não facilitaria o exercício do seu direito, fato ele pode constatar logo na primeira 

manhã de sábado ao acordar e ouvir a voz do sargento dizendo: “Ok, pessoal, hora de levantar. 

Temos trabalho a fazer hoje. Vocês estão no exército agora. Não vão ficar deitados o sábado  

inteiro igual em casa” (DOSS, 2016, p. 60).    

A limpeza da caserna seria desenvolvida com tarefas como lavar o chão, retirar o pó dos 

armários, arrumar as camas e para o seu cumprimento o sargento apontava o armário onde se 

encontravam os esfregões, baldes e demais materiais necessários para a execução das tarefas. 

Naquela manhã de sábado Doss começou a descobrir as dificuldades de ser um objetor de 

consciência no exército norte americano.    

   

_ Sargento – começou ele – eu sou adventista do sétimo dia e hoje é sábado. Não 

posso fazer esse tipo de trabalho no sábado.    
_ Você é o que? Que história é essa de adventista de sétimo dia e por que você 

não pode ajudar na limpeza, seu filhinho da mamãe? – o sargento praticamente 

cuspiu as palavras.    
_ Não tenho medo de limpeza. Mas não posso fazê-la no sábado. Veja bem, sou 

objetor de consciência.    
_ Francamente! Nós temos um OC – disse o sargento com sarcasmo. _ Meu 

amigo, saiba que não dou o mínimo valor a gente como você. Agora, já para o 

trabalho!   
_ Desculpe-me, senhor, mas não posso – disse Desmond. _ Eu trabalho em dobro 

amanhã. Prometo.   
_ Precisamos de você hoje, não amanhã. Se não vai trabalhar, saia daqui antes que 

eu o jogue lá fora. Suma da minha vista! (DOSS, p. 60-61).    

   

No filme “Até o último homem” (2016) esse episódio é marcado pela sequência em que 

o soldado, obrigado ao retornar para o alojamento por ordem de um oficial, se defronta 

novamente com o sargento e este lhe chama atenção pela ordem que havia dado anteriormente, 



ou seja, que ele fosse para fora. Após tentar explicar a ordem que havia recebido do oficial, o 

sargento manda Desmond permanecer num canto do alojamento e na sequência Doss é xingado 

pelos demais soldados. O pesadelo do soldado desarmado estava apenas começando.    

“_Doss, seu número no exército é 33158036. Seu número de registro médico é 

C6067288. Aqui está seu cartão com os números, mas sugiro que você os memorize, pois vai  

usar bastante” (DOSS, 2016, p. 62).    

Foi na Carolina do Sul que Desmond teve o seu treinamento básico. Permaneceu 

encontrando dificuldades na sua condição de objetor de consciência, mas se manteve firme no 

propósito de ir à igreja. Neste período também aprendeu a organização do exército.   

   

Desmond estava aprendendo como um exército é organizado, com divisões, 

regimentos, batalhões e companhias. O departamento médico é uma unidade 

separada, que não presta contas aos comandantes da companhia, mas, sim, ao 

departamento médico. Porém, os paramédicos são divididos e ligados a cada uma 

das companhias. Ao longo da semana seguinte, Desmond foi transferido para o 

departamento médico a fim de atuar como paramédico, ligado à Companhia B, do 

307º Regimento da 77ª Divisão (DOSS, 2016, p. 65).    

   

“Em 9 de julho de 1944, o comboio de navios de transporte de tropas partiu de Pearl  

Harbor, mais uma vez rumo ao oeste” (DOSS, 2016, p. 95). Era o início do deslocamento que 

colocaria a Divisão, pela primeira vez, em um combate real, naquela guerra que havia se iniciado 

no dia 7 de dezembro de 1941.    

Do treinamento básico ao primeiro combate já haviam se passado três anos e muitas 

ocorrências na vida do objetor de consciência Desmond Doss, entre as quais o seu casamento 

com Dorothy, no dia 17 de agosto de 1942. Em abril de 1943 a 77ª Divisão foi mandada para o 

Deserto do Arizona e o campo do deserto ficava alguns quilômetros a oeste de Phoenix. Entre 

esses lugares havia uma pequena cidade – Buckeye – onde Desmond encontraria uma igreja 

adventista. Não era fácil chegar lá, mas Doss era persistente e todos os sábados de manhã ele 

seguia para a igreja, o que despertava reações contrárias de seus superiores. Certa vez “um deles 

comentou: _ Doss recebe mais salvo-condutos que o general” (DOSS, 2016, p. 82). Tempos 

depois, Desmond descobriria que a desaprovação de seus superiores – por sua persistência de ir 

à igreja aos sábados – se desdobraria numa tentativa de exoneração pela Seção Oito. “Porém, 

ele sabia que a Seção Oito dizia respeito a instabilidade mental. E Desmond não achava que era   

“maluco” só por querer ir à igreja aos sábados” (DOSS, 2016, p. 83).    



Trazer ao conhecimento esses episódios da vida do soldado desarmado tem por objetivo 

exemplificar o quanto o exercício de um direito pode se tornar difícil quando os interlocutores 

não desejam reconhecer a objeção de consciência como um direito.    

   

A comissão de dispensa logo o convocou a comparecer. Era formada por cinco 

oficiais médicos e o comandante do batalhão. Eles estavam sentados ao redor de 

uma mesa aberta no calor do deserto. O presidente da comissão disse a Desmond 

que ele receberia exoneração com base na Seção Oito, fato que já era do seu 

conhecimento.    
_Por que Seção Oito? Meu trabalho não é satisfatório? – perguntou Desmond. Ele 

estava diante de cinco médicos militares que o consideravam louco. O que mais 

poderia dizer?   
_ Bem, é sim – admitiu o oficial. _ Não temos problema nenhum com seu trabalho. 

A questão é que você radical demais com sua religião. Ser dispensado todos os 

sábados poderia significar a perda de algo importante que você deveria saber 

(DOSS, 2016, p. 83).    

   

Mesmo diante da pressão, Doss se recusou a aceitar a dispensa com base na Seção Oito, 

argumentando que seria um péssimo cristão se aceitasse uma dispensa em que estivesse 

subentendido que ele era mentalmente desequilibrado por conta de sua religião. Vitorioso na 

argumentação, o soldado desarmado permaneceu no exército, porém sempre enfrentando 

problemas com seus superiores hierárquicos. Mas, estes sabiam que:   

   

Desmond era objetor de consciência e não poderia ser forçado a portar armas. 

Desmond chegara a ver na mesa do comandante uma carta que ele sabia que se 

encontrava em seu arquivo pessoal. Tratava-se de uma correspondência assinada 

pelo presidente Roosevelt, comandante-chefe, e George C. Marshall, chefe de 

estado, dizendo que os objetores de consciência não deveriam ser forçados a 

empunhar armas (DOSS, 2016, p. 69).    

   

Passando para a história do militar na batalha de Okinawa, “depois de escalar a montanha 

a tropa foi recebida por um intenso fogo inimigo. Desmond Doss conseguiu retirar daquela 

região mais de 75 fuzileiros feridos, arrastando-os e carregando um a um para leva-los  

até a base americana, com a ajuda de uma corda” (FRAZÃO, 2017).    

   

Levou cerca de cinco horas, mas Desmond resgatou todos os soldados feridos. 

Um soldado cansado, agradecido e encharcado de sangue finalmente desceu a 

escarpa Maeda naquele dia. E, por mais inacreditável que pareça, não estava 

ferido!   
Os membros da companhia B que testemunharam a incrível ação daquele soldado 

paramédico, objetor de consciência, ficaram estupefados. Não demorou muito 

para o restante da companhia saber o que acontecera. E depois outros também 

(DOSS, 2016, p. 112).   



   

Após esse episódio, Doss buscou um lugar reservado para ler a Bíblia e agradecer a Deus 

o que havia acontecido. Enquanto isso acontecia:   

   

[..] o general A. D. Bruce, do centro de operações da 77ª Divisão, chegou ao 

acampamento. Ele ficou sabendo do feito de Desmond e quis cumprimenta-lo. 

Também sugeriu que ele deveria receber a Medalha de Honra do Congresso e 

pediu aos responsáveis por dar início ao processo que o colocassem em 

andamento. Desmond ficou sabendo disso depois, pois não estava lá para apertar 

a mão do general, mas gostaria de ter tido essa oportunidade.    
Quantos homens Desmond desceu pelo penhasco? O oficial de mais alta patente 

disse:    
_Vejamos, 155 homens subiram e 55 desceram por conta própria. Então deve ter 

salvado cem homens.   
_ Não pode ser – respondeu Desmond modestamente, _ Não deve ter sido mais 

do que 50. Não tive tempo para salvar cem homens.    
Então chegaram à quantidade de 75, e esse é o número citado na condecoração de 

Desmond com a Medalha de Honra (DOSS, 2016, p. 113).    

   

Esse caso real de objeção de consciência é marcante não apenas pelo fato de Doss ter 

recebido em 12 de outubro de 1945 a Medalha de Honra das mãos do presidente Truman, em 

cerimônia na Casa Branca.    

Na perspectiva da pesquisa, trata-se também de um importante marco temporal, 

exatamente porque a história de Desmond Thomas Doss ocorre na II Guerra Mundial, evento 

de tristes lembranças na história da humanidade. “Confisco de bens, esterilização, tortura, 

experimentos médicos com seres humanos, pena de morte, deportação, banimento: tudo isso era 

praticado de forma regular pelos membros do Terceiro Reich, sob o comando de Hitler,  

como se fosse algo perfeitamente normal” (MARMELSTEIN, 2018, p. 5).    

O aparato estatal que banalizou o mal, conforme destacou Marmelstein (2018, p. 5),   

acabou “funcionando de forma burocratizada, estruturado para cometer as maiores atrocidades 

em nome do Estado”.   

Oferecendo uma reflexão sobre os efeitos do fim da Segunda Guerra Mundial no 

contexto de valorização da dignidade da pessoa humana, entre outros pontos, Novelino (2013, 

p. 32) destaca que:    

   

A perplexidade causada pelas terríveis experiências nazistas e pela barbárie 

praticada durante a guerra despertou a consciência coletiva sobre a necessidade 

de proteção da pessoa humana, a fim de evitar que pudessem ser reduzidas à 

condição de mero instrumento para fins coletivos ou individuais e impedir 



qualquer tipo de distinção de categorias hierarquizadas em seres humanos 

superiores e inferiores.    

   

Se por um lado essas experiências históricas produziram uma mancha vergonhosa 

e indelével na caminhada evolutiva da humanidade, por outro, foram responsáveis 

pela reação que culminou por alçar a dignidade da pessoa humana à categoria de 

núcleo central do constitucionalismo contemporâneo, dos direitos fundamentais e 

do Estado constitucional democrático.    

   

Delimitado esse marco temporal, que envolveu a caminhada evolutiva da humanidade a 

partir da II Guerra Mundial, a pesquisa buscou, a partir dos referenciais de Albendea (1988), 

Born (2104), Cattelain (1973), Correia (1993) Guzman e Miralles (2006), Major (1992), e Roca 

(1993), apresentar o estado da arte sobre o direito à objeção de consciência,   

   

2 Objeção de consciência: Delimitação conceitual   

O exame da objeção de consciência a partir documento intitulado Objeção de consciência 

ao serviço militar revela que:   

   

Pelo menos desde meados do século XIX, as palavras "objeção de consciência" 

foram aplicadas intermitentemente à recusa de prestar serviço militar por razões 

de consciência. No Concise Oxford English Dictionary (12ª ed.) "Consciência" é 

definida como "o sentido moral da pessoa que lhe permite distinguir entre o bem 

e o mal". Desde o início do século XX, a expressão "objeção de consciência" tem 

sido usado quase exclusivamente no contexto da recusa em prestar serviço militar, 

na medida em que implica que é "ao serviço militar", a menos que seja feita 

referência explícito a alguma outra forma de objeção. (ONU, 2012, p. 2, tradução 

nossa)   

   

Com o término da II Guerra Mundial o tema objeção de consciência e o serviço militar 

toma outra dimensão com a dignidade da pessoa humana sendo elevada à categoria de núcleo 

central do constitucionalismo contemporâneo, como destacado por Novelino (2013). Na mesma 

perspectiva, verificou-se a expansão do reconhecimento da objeção de consciência por muitos 

países, como se depreende do documento feito pela ONU (2012, p. 5, tradução nossa):   

   

No final da guerra, a Dinamarca tornou-se o primeiro país com um sistema 

obrigatório de recrutamento em tempo de paz a aprovar legislação que reconhecia 

a objeção de consciência. Em 1922, a Finlândia introduziu a opção de prestar 

serviço militar em funções não-combatentes, embora tal serviço permanecesse 

obrigatório sob pena de prisão.   

   



Desde a Segunda Guerra Mundial, quando o serviço militar obrigatório tornouse 

generalizado, a questão da objeção de consciência foi levantada em todos os 

continentes, especialmente em países onde o recrutamento é obrigatório. Muitos 

países reconhecem a objeção de consciência em suas leis ou mesmo em sua 

constituição. Com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, 

posteriormente, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a objeção 

de consciência tornou-se uma importante questão de direitos humanos.   

   

Esse conjunto de informações em que o tema objeção de consciência se relaciona com o 

tema serviço militar, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz, pode causar a 

percepção de que esta é a única abordagem existente. A força dramática dos acontecimentos 

envolvendo a guerra pode ter contribuído para tal percepção, conforme destaca Major (1992, p.   

350, tradução nossa):    

   

Inicialmente, deve-se entender que a objeção de consciência não se refere 

simplesmente à recusa de uma pessoa em portar armas em tempo de guerra. A 

expressão também pode se aplicar a uma variedade de situações em que um 

indivíduo decide seguir os ditames de sua consciência, em vez do interesse 

coletivo da sociedade. Entretanto, como os eventos recentes demonstraram 

mais uma vez, a forma mais dramática e talvez mais complexa de objeção de 

consciência está relacionada ao serviço militar.   

   

Da reflexão acima, devemos destacar que a expressão objeção de consciência “também 

pode se aplicar a uma variedade de situações em que um indivíduo decide seguir os ditames de 

sua consciência” (MAJOR 1992, p. 350, tradução nossa). Se existem outros fundamentos 

possíveis para o exercício do direito à objeção de consciência, como sustentado pelo autor talvez 

seja prudente, antes de avançarmos por esse caminho de investigação, responder a seguinte 

questão: como podemos explicar o que seja objeção de consciência?   

   

A consciência pode ser definida como uma convicção ética genuína, seja de 

inspiração religiosa ou humanista, que é apoiada por uma variedade de fontes. 

Como foi declarado no caso United States v. Nordlof, a consciência é um 

"julgamento moral que proíbe a violação de um princípio ético previamente 

reconhecido". Acredita-se que as crenças de consciência refletem "a convicção 

interior de um indivíduo sobre o que é moralmente correto ou moralmente errado, 

e é uma convicção que é genuinamente alcançada e mantida depois de algum 

processo de reflexão sobre o assunto". Em todas as situações, a recusa de 

consciência pode ser caracterizada como "descumprimento de uma injunção legal 

ou ordem administrativa mais ou menos direta” (MAJOR, 1992, p. 350, tradução 

nossa).   

   



Contextualizada a possibilidade de o ser humano viver de acordo com a sua consciência, 

a objeção de consciência pode ser explicada como uma liberdade pública do indivíduo de se 

negar a fazer algo, pautando sua conduta a partir de suas convicções religiosas, políticas ou 

filosóficas.   

Também pode ser percebida como o exercício de um direito, ou seja, o indivíduo pode 

estabelecer um limite, uma fronteira daquilo que aceita ou não aceita fazer, do que concorda ou 

não concorda em participar, a partir de suas convicções. Esse exercício de consciência por parte 

do titular deve ser percebido por direito que não deverá ser violado por outrem, nem mesmo 

pelo Estado.   

Propondo uma dupla perspectiva de reflexão, Correia (2015, p. 13), em um primeiro 

momento, aponta o direito à objeção de consciência como corolário da liberdade de consciência. 

Em seguida, o autor propõe uma reflexão no sentido de que o exercício de tal direito permite a 

averiguação “do grau de liberdade de que gozam os cidadãos pertencentes a determinada 

comunidade política e, paralelamente, a medida de intervenção do Estado no domínio privado 

dos cidadãos”.    

   

De um modo geral, a objeção de consciência pode ser considerada como uma 

forma de resistência a uma norma legal, sempre que esta reserva se produza pelo 

surgimento de um conflito entre as obrigações morais, religiosa ou de justiça de 

uma pessoa e o cumprimento de um dever legal. Nas palavras de Prieto, “é o não 

cumprimento de uma obrigação de natureza pessoal, cuja realização produziria no 

indivíduo uma lesão grave de sua própria consciência ou, se preferir, de seus 

princípios de moralidade. Segundo García Herrera, o contraste de ambas as 

normas “induzem ao sujeito, com base em profundas convicções ideológicas, a 

optar pelos ditames do dever moral e se negar a acatar a ordem do poder público, 

por estimar que está em jogo algo essencial e irrenunciável à pessoa humana.   
(GUZMÁN; MIRALLES, 2006, p. 36, tradução nossa)   

   

O recorte autorizador da objeção de consciência colocado por Guzman e Miralles (2006) 

indica que o exercício de tal direito poderia ser decorrente de um conflito de natureza moral, 

religiosa ou de justiça. A interpretação da motivação, entretanto, me parece que pode alcançar 

contexto mais ampliado como sustenta Correia (2015, p. 18) ao afirmar que:   

   

“[...] os motivos que se encontram subjacentes à actuação do objector 

fundamentam-se quer nas clássicas razões de ordem religiosa, filosófica e moral, 

quer nas modernas ponderações de ordem humanitária, política, social, ética, ou 

ainda em outros fundamentos do mesmo género”.    

   



Para o referido autor, os requisitos característicos que se prestam para constituir o 

conceito de objeção de consciência podem ser agrupados numa tríplice perspectiva. Na 

dimensão externa, Correia (2015, p. 18) destaca “em primeiro lugar, o traço mais característico 

da objecção de consciência traduz-se na recusa de obediência a uma norma jurídica, ou na 

submissão a uma directriz de uma autoridade pública, ou ainda, na rejeição de uma proposta ou 

comportamento imposto”. A segunda dimensão guarda relação com o foro íntimo do objetor de 

consciência. Neste caso, importa saber quais são os motivos ou as razões invocadas para se 

recusar ao cumprimento da obrigação. Logo, como visto, será fundamental investigar o 

ordenamento jurídico de cada Estado e os contornos que envolvem os limites no domínio de 

cada cidadão.    

No caso da pesquisa realizada no estágio de pós-doutorado, o foco esteve direcionado no 

sentido de se investigar a contextualização do tema no ordenamento jurídico brasileiro e os 

casos relacionados à educação em que o conflito de interesse submetido ao Poder Judiciário 

envolvesse o exercício do direito à objeção de consciência.   

Tal ressalva, em relação ao foco da pesquisa, tanto é importante diante da perspectiva de 

tratamento diferenciado pelos ordenamentos jurídicos dos diferentes Estados pertencentes à 

comunidade internacional quanto pela abrangência que se pode ter para invocar o direito à 

objeção de consciência, como visto, por argumentos de ordem religiosa, filosófica, moral, 

humanitária, política, social, ética, ou ainda em outros fundamentos do mesmo gênero.   

Isto nos levaria a indagar, numa perspectiva comparada, qual a delimitação conceitual 

admitida nos diferentes Estados pertencentes à comunidade internacional. E mais ainda: qual o 

tratamento que seria dispensado pelo Poder Judiciário correspondente diante de um conflito de 

interesses cujo fundamento estivesse numa alegação de exercício de direito à objeção de 

consciência.    

Problematizar tais questões implica em mais uma vez refletir sobre as diferentes variáveis 

que podem incidir no exame do tema objeção de consciência. Como adverte Born (2014, p. 13) 

“o imperativo de consciência protegido pela Constituição [brasileira] e pelas convenções 

internacionais de direitos humanos carece da identificação das liberdades a serem protegidas e 

a delimitação do seu exercício para serem efetivadas”. Diante dessa advertência, a etapa 

seguinte deste trabalho passa ao exame da objeção de consciência nos documentos 

internacionais.    

   



3 A objeção de consciência nos documentos internacionais   

Nesta etapa, em que se pretende investigar os documentais relacionados ao direito à 

objeção de consciência de modo a contextualizar o tema no contexto internacional, utiliza-se, 

como ponto de partida da investigação, a contribuição de Major (1992, p. 356-357):    

   

O primeiro padrão internacional sobre o qual se pode fundar o direito de objetar 

de consciência ao serviço militar é o direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião. Muitas convenções internacionais afirmam que todos têm 

o direito à liberdade de consciência e religião e que tal liberdade inclui o direito 

de manifestar a crença individual no ensino, prática, adoração e observância. Tais 

convenções incluem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Europeia sobre   
Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, a Declaração Americana sobre os  
Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

e Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.    

   

Considerando as contribuições de Major (1992) e dos demais referenciais utilizados 

neste trabalho serão examinados os principais documentos internacionais que apresentam 

referências relacionadas à questão da consciência.    

A indicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos feita por Major (1992) 

demonstrou a necessidade de uma atenção para a Conferência das Nações Unidas sobre 

Organização Internacional, que resultou na Carta das Nações Unidas, assinada em São 

Francisco, nos Estados Unidos da América, no dia 26 de junho de 1945.    

Em seu preâmbulo, os povos das nações unidas, reconhecendo o flagelo das duas grandes 

guerras e os sofrimentos impostos à humanidade, reafirmam a fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres, entre outros pontos, e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que 

passa a ser conhecida pelo nome de Nações Unidas. Foi promulgada no Brasil em 22 de outubro 

de 1945, por intermédio do Decreto nº 19.841, assinado pelo Presidente da República Getúlio 

Vargas e pelo Ministro das Relações Exteriores Pedro Luiz Velloso.  Constatam-se que entre os 

propósitos previstos na Carta das Nações Unidas (1945) os de se conseguir uma cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural 

ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.    

Correia (1993, p. 90) sustenta que “com base no preâmbulo e nos objetivos da citada  

Carta das Nações Unidas (ver art. 1 nº 3), foi adaptada a 10 de dezembro de 1948 a famosa  

Declaração Universal dos Direitos do Homem pela Assembleia Geral das Nações Unidas”.    



Para Silva (2015, p. 165-165) “delineada na Carta das Nações Unidas, assim, a 

preocupação com os direitos fundamentais do homem, cumpria dar-lhe consequência  

sistemática, mediante a redação de uma Declaração Universal dos Direitos do Homem”.    

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é o documento resultante dos 

esforços empreendidos pela ONU a partir da criação da “Comissão dos Direitos do Homem, 

cuja presidência coube à Sra. Eleonora Roosevelt, esposa do Presidente Franklin D. Roosevelt” 

(SILVA, 2015, p. 165).    

Para o tema em exame – objeção de consciência – já nos considerandos da Declaração é 

possível perceber a valorização da liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 

salvo do temor e da necessidade. Por seu intermédio, os Países-Membros se comprometeram a 

promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades 

fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, entre os quais Silva 

(2015, p. 165) destaca: “a dignidade da pessoa humana, como base da liberdade, da justiça e da 

paz; o ideal democrático com fulcro no progresso econômico, social e cultural; o direito de 

resistência à opressão; finalmente a concepção comum desses direitos”. “Este documento 

estipulou então no art. 18, a liberdade de pensamento, consciência e religião, cláusula que 

constituiu o primeiro passo para a consagração do direito à objecção de consciência” 

(CORREIA, 1993, p. 90).   

O Pacto Internacional de Direitos Cívicos e Políticos, adotado pela XXI Sessão da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, é outro documento que 

merece atenção quanto à objeção de consciência. “Curiosamente, também no art. 18 este Pacto 

Internacional estipulou um preceito com quatro números onde se salvaguardou a garantia de 

poder se adoptar qualquer religião ou convicção, sem que daí pudesse advir coacção” 

(CORREIA, 1993, p. 90).    

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem foi assinada em 1950 e entrou em vigor 

no dia 30 de setembro de 1953. Trata-se de tratado internacional cujo objetivo é a proteção dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais naquele continente. Correia (1993) destaca a 

importância do Conselho da Europa na questão da objeção de consciência.    

Referindo-se ao estatuto do Conselho da Europa e ao preâmbulo da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem destaca que em tais documentos foram consagrados “princípios que 

atribuem o primado do Direito e a maior importância aos direitos do homem e às liberdades 

fundamentais” (CORREIA, 1993, p. 91).    



No art. 9º da referida Convenção tanto se verifica o direito à liberdade de pensamento, 

de consciência e de religião, quanto a possibilidade de manifestação relacionada a religião da 

pessoa ou de externar suas convicções, individual ou coletivamente. Correia (1993, p. 91) 

destaca decisão importantíssima do Conselho da Europa sobre a matéria:   

   

A 26 de Dezembro de 1967 o Conselho da Europa através da Resolução 337 

reconheceu que a objecção de consciência é um direito subjectivo que resulta dos 

direitos fundamentais de cada indivíduo. Esta resolução que aludiu a título de 

fundamento ao art. 9 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, estabeleceu 

três princípios básicos:   
1 – o serviço alternativo a cumprir pelos objectores deve ter a mesma duração que 

o serviço militar normal;   
2 – é preciso assegurar a igualdade tanto no plano do direito social como no plano 

económico entre o objector e soldado;   
3 – os governos devem estabelecer que os objectores sejam empregues em tarefas 

úteis à sociedade sem esquecer as múltiplas necessidades dos países em vias de 

desenvolvimento.    

   

A liberdade de consciência e de religião também está assegurada no art. 12 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência Especializada Interamericana 

sobre Direitos Humanos realizada em San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969.    

   

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião.  Esse direito 

implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 

religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião 

ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua 

liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou 

de crenças.   

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está 

sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para 

proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou 

liberdades das demais pessoas.   

4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou 

pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias 

convicções. (OEA, 1969)   

   

No art. 8º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos também há referência à 

garantia da liberdade de consciência, de profissão e da prática livre da religião.    

   



A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são 
garantidas. Sob reserva da ordem pública, ninguém pode ser objeto de 
medidas de constrangimento que visem restringir a manifestação dessas 
liberdades. (OUA, 1981)   

   

Este breve panorama relacionado à objeção de consciência nos documentos 

internacionais deve ser percebido, nesta etapa da pesquisa, como parte de uma investigação em 

andamento, ou seja, em que ainda se está construindo a busca de informações relacionadas ao 

tema no cenário mundial após a II Guerra Mundial.    

   

Conclusão   

A conclusão que se apresenta neste trabalho submetido ao Simpósio Poder do Estado, 

Relações Internacionais e Ordem Metaconstitucional de Direitos Humanos do VI Congresso 

Internacional do Núcleo de Estudos das Américas, aponta para a necessidade de se ampliar o 

esforço investigativo na busca de referências de autores do campo do direito internacional que 

proporcionem outras reflexões que auxiliem na compreensão do tratamento dispensado ao tema.   

Nesta etapa do trabalho já é possível perceber a importância da Carta das Nações Unidas para 

inspiração e confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos demais documentos 

examinados, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Europeia sobre Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais, a Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem, 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.    

Este trabalho, portanto, apresentou dados da investigação em curso relacionada à objeção 

de consciência. Pretende-se, na sequência da pesquisa, investigar o tema no ordenamento 

jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988.   
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Resumo    

O quadro de crise financeira altera as reais condições de atuação do Poder Público para corresponder às 

suas responsabilidades e para tornar efetiva a agenda de governo. Ao considerar as limitações 

econômico-financeiras estruturais que acometem o estado do Rio de Janeiro, este artigo objetiva 

analisar a capacidade do estado de promover a governança interfederativa no âmbito da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, particularmente em face da recente apresentação do Plano  
Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado (PEDUI) e do firmamento pelo Executivo estadual 

de Termo de Compromisso para a implementação de Plano de Recuperação Fiscal, o qual veda o 

firmamento pelo estado de novos convênios ou acordos que envolvam a transferência de recursos para 

outros entes da federação ou para organizações da sociedade civil. A análise sugere que, em especial 

no contexto de crise financeira sistêmica, o investimento público voltado ao desenvolvimento urbano e 

regional não pode prescindir do efetivo avanço na implementação dos instrumentos de política urbana 

e de desenvolvimento urbano integrado que tenham a capacidade de direta ou indiretamente recuperar 

a mais-valia associada à urbanização.    

    

Palavras-chave: Região metropolitana; Governança interfederativa; Recuperação Fiscal; 

Desenvolvimento Urbano; Gestão territorial.     

    

Abstract   

The context of financial crisis changes Public Power's real conditions of action to fulfill its obligations 

and to make effective the government's agenda. Considering the structural economic and financial 

constraints affecting the state of Rio de Janeiro, this article aims to analyze the state's ability to promote 

cooperation among all levels of governance within the metropolitan region of Rio de Janeiro, particularly 

in view of the recent presentation of the Strategic Plan of Integrated Urban Development (PEDUI) as 

well as the State Executive's adherence to the Fiscal Recovery Plan, which prohibits the state to sign new 

agreements involving the transfer of resources to other entities of the federation or to organizations. The 

analysis suggests that, especially in the context of a systemic financial crisis, public investment focused 

on urban and regional development cannot ignore the effective implementation of urban policy 

instruments that have the capacity to directly or indirectly recover the added value associated with 

urbanization.    
Key-words: Metropolitan region; Inter-federative governance; Fiscal recovery; Urban development; 

Territorial management.     

   

Resumen   

 El cuadro de crisis financiera altera las reales condiciones de actuación del Poder Público para 

corresponder a sus responsabilidades y para hacer efectiva la agenda de gobierno. Al considerar las 

limitaciones económico-financieras estructurales que acomete el estado de Río de Janeiro, este artículo 

objetiva analizar la capacidad del estado de promover la gobernanza interfederativa en el ámbito de la 

región metropolitana de Río de Janeiro, particularmente en vista de la reciente presentación del Plan 



Estratégico de Río El desarrollo urbano integrado (PEDUI) y el firmamento por el Ejecutivo estadual de 

Término de Compromiso para la implementación de Plan de Recuperación Fiscal, el cual veda el 

firmamento por el estado de nuevos convenios o acuerdos que involucran la transferencia de recursos a 

otros entes de la federación o para organizaciones de la sociedad civil. El análisis sugiere que, en especial 

en el contexto de crisis financiera sistémica, la inversión pública orientada al desarrollo urbano y regional 

no puede prescindir del efectivo avance en la implementación de los instrumentos de política urbana y 

de desarrollo urbano integrado que tengan la capacidad de directa o indirectamente recuperar la plusvalía 

asociada a la urbanización.   
    

Palabras clave: Región metropolitana; Gobernanza interfederativa; Recuperación Fiscal; Desarrollo 

Urbano; Gestión territorial.   

     

Introdução    

Desde os anos de 1970, o fenômeno metropolitano passou a desafiar o Poder Público 

e a sociedade brasileira, embora apenas após a redemocratização um amplo conjunto normativo 

voltado à política urbana e territorial tenha sido adotado, representando uma nova atitude da 

sociedade brasileira, em face dos problemas associados à urbanização. Apesar disso, o efetivo 

avanço da governança metropolitana é dificultado por antigos e por novos desafios, como é o 

caso das assimetrias técnicas entre entes federados e dos períodos de conturbações políticas e 

econômicas.    

Novamente, a sociedade brasileira vê-se diante de um cenário de dificuldades 

econômicas cuja dimensão, em retrospecto, praticamente não encontra paralelos. De fato, a 

contundência da crise econômica que se instalou, no país, apresenta semelhança apenas com 

aquela ocorrida ao fim da República Velha, quando se verificou uma disrupção que, à época, 

foi capaz de gerar profunda transformação tanto do modelo de Estado quanto da própria 

estrutura da economia nacional. Nos últimos anos, o país experimentou depressão econômica, 

rápido crescimento do desemprego e da dívida pública, queda significativa da taxa de 

investimento, aumento da pobreza e da desigualdade social. Esses dados levam muitos analistas 

a caracterizar a atual crise como a mais grave da história brasileira, tendo tido impactos 

sistêmicos, inclusive no quadro político-institucional. Alguns estados da federação, como o Rio 

de Janeiro, sofrem com maior intensidade os efeitos da crise, afetando negativamente a 

capacidade de atuação dos poderes do estado, o que enseja justas preocupações quanto ao futuro 

da governança metropolitana fluminense.    

Por meio de uma investigação teórico-bibliográfica e normativa e de consulta de dados 

estatísticos, este artigo tem o objetivo de analisar os desafios da governança metropolitana no 

Brasil, conferindo ênfase ao caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Sendo 

assim, além desta introdução e de suas considerações finais, este artigo encontra-se dividido em 



duas partes. Na primeira delas, serão analisados aspectos que tornam o fenômeno metropolitano 

um desafio ao desenvolvimento do espaço urbano no país, tendo-se em vista particularmente a 

capacidade de coordenação entre os entes federados. Na segunda parte, que apresenta duas 

subdivisões, o caso da governança metropolitana da RMRJ é analisado, particularmente à luz 

do Plano de Recuperação Fiscal assumido pelo estado e da necessidade de encontrarem-se novas 

fontes de financiamento para o desenvolvimento urbano metropolitano.    

    

O fenômeno metropolitano como desafio à governança urbana e interfederativa na 

atualidade   

O desafio representado pela gestão metropolitana tem gerado muitas frustrações no 

Brasil. Em particular, isso se deve à constatação de que, embora os problemas de natureza 

metropolitana sejam crescentes, a coordenação interfederativa em matéria de políticas públicas 

voltadas ao espaço metropolitano tem sido especialmente marcada por lentidão e por 

fragilidades.     

De um lado, essa coordenação revela-se lenta, porque, embora os esforços para efetivála 

remontem à década de 1970, quando a questão relativa às metrópoles tornou-se incontornável, 

a construção do arcabouço institucional das regiões metropolitanas ainda se encontra distante 

de efetiva consolidação. Esse ritmo do processo de construção das bases institucionais 

metropolitanas já poderia ser exemplificado pela ainda recente aprovação do Estatuto da 

Metrópole, que, apenas em 2015, dotou o país de diretrizes gerais para o planejamento, a gestão 

e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas; não obstante, 

o próprio prazo, previsto originalmente pelo Estatuto, para que as autoridades públicas 

aprovassem planos de desenvolvimento urbano integrado, que constituem o principal 

instrumento de planejamento metropolitano no âmbito daquela lei, deixou de existir, em face 

das recentíssimas modificações promovidas pela lei 13.683/2018.     

De outro lado, a coordenação mostra-se frágil, porque os arranjos e os desenhos 

institucionais colocados em prática, em quase meio século, revelaram-se incapazes de gerar 

efetiva coordenação entre os entes envolvidos na gestão desses territórios, mesmo naquelas 

regiões em que se verificaram os maiores avanços institucionais, como na região metropolitana 

de São Paulo e na de Belo Horizonte (COSTA, 2013). Em face disso, inclusive, Marco Aurélio 

Costa (2013, p. 323), então coordenador da Rede Ipea e do projeto Governança Metropolitana 

no Brasil, chega a afirmar que “não há, rigorosamente falando, gestão metropolitana no país, ao 

menos não no sentido de que um determinado desenho institucional responda aos anseios, 



estratégias e objetivos de uma política de ordenamento territorial e/ou à gestão integrada de 

desafios compartilhados”.      

Diferentes aspectos contribuem para dificultar a coordenação interfederativa e a gestão 

do território metropolitano. Questões técnicas e materiais são especialmente relevantes, em um 

quadro de grande assimetria de desenvolvimento econômico entre as diferentes regiões 

metropolitanas do país, compostas por grandes, médios e por pequenos municípios. Essa 

situação gera significativas desproporções, como as financeiras, que impactam diretamente a 

capacidade de cada ente federativo para atuar em prol dos interesses comuns de um espaço 

compartilhado.     

Os estados também apresentam muitas das deficiências associadas aos municípios, o que 

é preocupante, na medida em que os estados se encontram constitucionalmente incumbidos de 

criar as regiões metropolitanas e, notadamente após o Estatuto da Metrópole, de participar da 

governança interfederativa, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da lei 13.089/15. A grave 

crise financeira que acomete a muitos dos estados da federação (GREMAUD et al, 2011) torna 

ainda maior o desafio de colocar em prática uma efetiva coordenação federativa para fins de 

desenvolvimento dos espaços metropolitanos.     

No Brasil, essa coordenação foi bastante impactada pela ascensão dos municípios à 

condição de entes federados, o que constitui aspecto particular do federalismo brasileiro. 

Concebida como meio de possibilitar ganhos de eficiência administrativa e democrática na 

atuação dos municípios, a equiparação formal desses entes à União e aos estados tem gerado 

dificuldades para a execução de políticas públicas urbanas (SANTOS, A., 2012), 

particularmente no cenário posterior ao processo de municipalização do início dos anos de 1990, 

que resultou no acréscimo de mais de mil municípios ao país, dos quais a maioria com população 

inferior a 100 mil habitantes.     

O federalismo simétrico estabelecido na Constituição não encontra correspondência com 

as condições reais de atuação, por parte dos distintos entes federados, o que, no caso dos 

municípios, foi agravado pela ampliação de competências que lhes foi atribuída, desde a 

redemocratização, em especial no que se refere à formulação e à execução da política urbana, 

âmbito em que prevalece o interesse municipal sobre os interesses dos demais entes.     

Nesse sentido, a experiência prática do federalismo brasileiro revela-se assimétrica, 

tendo-se em vista as reais condições de governança dos entes federados. Essa constatação é de 

significativa importância, na medida em que as relações interfederativas impactam 

decisivamente a eficácia da organização e da atuação político-administrativa do Estado 



brasileiro. Práticas de competição predatória entre entes federados ainda geram graves 

consequências socioeconômicas e políticas, prejudicando interesses públicos e comuns, bem 

como a desejada consolidação de um modelo de federalismo cooperativo no país (ABRUCIO e 

SOARES, 2001); as guerras fiscais entre estados da federação são ilustrativas desse quadro de 

competição predatória.    

A superação da “questão urbana” brasileira não pode prescindir da capacidade dos entes 

federados de realizarem suas competências constitucionais e legais em matéria urbana e 

regional, em conformidade com a repartição de competências prevista no texto constitucional. 

Não obstante, isso é dificultado pela própria capacidade financeira desses entes, em quadro que 

se encontra marcado pela concentração da arrecadação tributária em favor da União.     

Nesse contexto, cabe questionar a efetividade da autonomia municipal, em face da 

dependência de significativa parcela dos municípios brasileiros quanto às transferências 

intergovernamentais, sobretudo aquelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em 

verdade, a autonomia federativa tem-se caracterizado pela crescente dependência 

técnicofinanceira de pequenos e de médios municípios, em relação à assessoria técnica e aos 

repasses financeiros realizados pelo governo federal, sobretudo após a criação do Ministério das 

Cidades, em 2003.     

De fato, a capacidade de atuação da União, no que se refere às diferentes instâncias de 

gestão do espaço urbano, foi ampliada com o advento do Ministério das Cidades. Nesse quadro, 

a autonomia municipal, quanto à formulação e à execução da política urbana, passou a ser 

crescentemente determinada por políticas federais, o que relativiza, em grande medida, o projeto 

de descentralização administrativa que esteve na base da redemocratização e que é consentâneo 

com parâmetros de governança local admitidos como adequados à promoção e ao controle dos 

fins urbanísticos e das funções sociais da cidade (FLEURY, 2006; CALDAS, 2015).     

Não se deve ignorar ainda que a conjuntura de dependência municipal, em relação às 

transferências interfederativas, sobretudo naqueles municípios já muito dependentes desses 

repasses, será provavelmente agravado pela atual crise econômica, que tende a reduzir as 

atividades tributáveis do setor terciário, o qual constitui a maior fonte das arrecadações 

tributárias dos entes municipais, em razão do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). 

Na realidade, gestores municipais, ao menos desde 2015, já têm adotado medidas para 

compensar os efeitos da crise econômica sobre os orçamentos municipais, inclusive em face da 

redução ou do atraso de transferências interfederativas; nesse contexto, de acordo com 

entrevistas promovidas pela Confederação Nacional dos Municípios (CFN) com gestores 



municipais, as áreas da Educação, Saúde e do Desenvolvimento Urbano têm sofrido os maiores 

cortes orçamentários (CFN, 2017).    

Além disso, ainda que o incremento da atuação federal, em matéria de políticas públicas 

urbanas, tenha tido como motivação a necessidade de maior suporte técnico e financeiro aos 

municípios, importa observar os indícios de piora, nos últimos anos, de diferentes índices 

urbanísticos associados a ações patrocinadas pelo governo federal. Frequentemente realizadas 

de acordo com objetivos macroeconômicos e eleitorais dos atores federais, são crescentes os 

questionamentos acerca do impacto urbanístico de políticas setoriais federais que foram 

institucionalmente desenhadas, sem adequada atenção a condições específicas de cada realidade 

municipal, como seria o caso do Programa Minha Casa Minha Vida e a evidência de acentuação 

do padrão de urbanização periférica no país (MARICATO, 2011; CALDAS, 2015; ROLNIK,  

2015).    

Em verdade, no Brasil, a institucionalização da governança metropolitana encontra-se 

significativamente determinada por vício de origem, decorrente do conjunto de aspectos que 

vulneram a autonomia de estados e de municípios. Esse vício consiste no fato de que a 

motivação para o engajamento federativo em projetos metropolitanos, com frequência, 

demonstra ter pouca ou nenhuma conexão com razões associadas ao reconhecimento de um 

sentimento de pertencimento metropolitano ou a noções de solidariedade, integração e de 

cooperação, as quais poderiam conferir maior viabilidade, sustentabilidade e rapidez à gestão 

territorial e à governança metropolitana.     

Ao contrário, sob quadro de autonomia relativa em face da União, os demais entes 

federados, em particular os pequenos e os médios municípios, tendem a engajar-se com vistas 

a realizar interesses técnico-financeiros imediatistas, que não se mostram capazes de sustentar 

um efetivo projeto metropolitano. Isso está na base do “processo de metropolização 

institucional” (COSTA, 2013), caracterizado pelo acelerado incremento no número de regiões 

metropolitanas como meio de captar recursos e assistências federais, sobretudo desde que a 

competência para o estabelecimento dessas regiões passou aos entes estaduais.     

Um dos problemas mais notáveis do processo de metropolização institucional é a 

dissociação entre as regiões formais, que refletem processos institucionais, e as metrópoles, que 

se constituem por processos socioespaciais. Assim sendo, Marco Aurélio Costa (2013, p. 325) 

não hesita sugerir a hipótese de que o processo de metropolização institucional “teria mais a ver 

com a limitada capacidade fiscal de municípios e estados e com a possibilidade que vislumbram 



de terem acesso a recursos tributários federais para a realização de investimentos em 

infraestrutura social e urbana”.       

Por essas razões, dois aspectos são considerados fundamentais ao avanço da agenda 

metropolitana e, dessa forma, ao efetivo desenvolvimento socioeconômico das metrópoles 

nacionais. Sérgio Azevedo e Virgínia R. dos Mares Guia (2000) há muito alertaram para o 

subfinanciamento estrutural das ações voltadas à gestão metropolitana, em face da inexistência 

de uma fonte de financiamento que efetivamente engaje União, estados e municípios em 

mecanismos de governança desse tipo de território.     

Inclusive, a continuidade desse subfinanciamento estrutural é uma das críticas 

emblemáticas feitas ao Estatuto da Metrópole, tal como foi recentemente sancionado, ainda que 

ele avance normativamente e gere importantes estímulos e vinculações, no que se refere à 

cooperação interfederativa na atualidade (SANTOS e VASQUES, 2015), criando óbices para a 

continuidade do processo de metropolização institucional. Em face do subfinanciamento 

estrutural, não deve surpreender, pois, que, com frequência, as regiões metropolitanas sejam 

concebidas como fonte de encargos por gestores municipais, na medida em que os custos 

financeiros das ações metropolitanas, além de pressionarem os orçamentos municipais, nem 

sempre são compensados por retornos políticos, econômicos e mesmo eleitorais, em curto ou 

em médio prazos.     

O segundo aspecto ressaltado por Azevedo e Mares Guia é a tradicional perspectiva de   

“soma zero” de gestores públicos quanto às relações interfederativas. Frequentemente ignorado, 

esse componente de natureza sociopolítica constitui um dos grandes desafios à efetividade da 

governança territorial no país. O avanço de uma cultura organizacional, em que interesses 

comuns realmente prevaleçam sobre particularismos dos gestores, ainda desafia a realidade dos 

projetos metropolitanos.     

À vista dessas considerações, é possível compreender, com mais facilidade, as três fases 

pelas quais a gestão do espaço metropolitano brasileiro passou, até a virada do milênio 

(AZEVEDO e MARES GUIA, 2000). Na primeira delas, entre 1973 e 1988, teria prevalecido 

a centralização regulamentadora e financeira da União, cabendo aos estados, de modo 

preponderante, as competências executivas de gestão do território metropolitano; resultados 

importantes teriam sido conquistados, nesse período inicial das políticas metropolitanas, em que 

o regime militar pareceu acelerar a tomada de decisões e a alocação de recursos.     

O segundo período refere-se ao que os autores denominam de “neolocalismo”, que teria 

tido lugar no contexto imediatamente posterior à redemocratização, quando se teria verificado 



ênfase municipalista exacerbada; não obstante, a assimetria do federalismo brasileiro, 

evidenciada na prática, revelou-se como óbice à eficácia do viés neolocalista.     

Por fim, a terceira fase seria a de parcerias municipais voltadas à gestão territorial, que 

passou a ter lugar em meados dos anos de 1990. Essa última fase teria desdobrado a tendência 

de surgimento de novos atores e de novos desenhos institucionais no âmbito da governança 

metropolitana do país, ante o aumento, por exemplo, da participação de organizações não 

governamentais em ações de articulação e de gestão territoriais, bem como do incremento no 

número de agências, convênios e de consórcios interfederativos. Essa tendência pode ser 

considerada positiva, na medida em que se revela como condição para a consolidação de um 

modelo de redes federativas voltadas à gestão territorial de interesses comuns, modelo no qual 

seriam favorecidas a sinergia entre distintos atores, a participação social e as possibilidades de 

apoio institucional às cooperações (ABRUCIO e SOARES, 2001).     

Com a regulamentação legislativa dos consórcios públicos, em 2007, são 

particularmente crescentes as expectativas quanto ao aumento das parcerias interfederativas 

voltadas à consecução de interesses comuns, o que pode constituir as bases para a definitiva 

superação da cultura de “jogo de soma zero” que obstaculiza, de modo significativo, o 

desenvolvimento do espaço metropolitano brasileiro. Não obstante a isso, os consórcios 

públicos intermunicipais também são afetados por tradicionais óbices da questão metropolitana, 

na medida em que eles têm sua atuação melindrada, por exemplo, pela cultura de centralização 

que, há muito, limita o sentido de coesão e de cooperação mútua entre entes federados nas 

metrópoles (NASCIMENTO e FERNANDES, 2015). Além disso, é preciso reconhecer que a 

realização de consórcios intermunicipais, em si, constitui alternativa à efetiva consecução das 

regiões metropolitanas formais, mediante a operacionalização desses arranjos institucionais 

coletivos metropolitanos.    

    

Crise econômico-financeira e governança metropolitana: o caso do Rio de Janeiro    

 Há cerca de 10 anos, a quebra do banco Lehman Brothers geraria uma profunda crise 

econômica mundial. Bastante associada à tendência de desregulamentação financeira que 

predominou durante os anos de 1990 e de 2000 por todo o mundo, a crise de 2008 teria 

proporções sistêmicas ao atingir com muita intensidade as economias desenvolvidas, dotadas 

de amplas relações de interdependência, em particular com os países emergentes (HARVEY, 

2012). A economia brasileira não escapou à conjuntura de crise, tendo apresentado queda do   



PIB nominal da ordem de -0,3% em 2009, após anos de expansão. Não obstante ter-se 

recuperado já no ano seguinte, somente em 2015 o país mergulharia em aguda crise econômica, 

cujas consequências ainda se fazem sentir no cotidiano da população e das empresas.    Os 

resultados econômicos consolidados pelo IBGE, referentes aos três últimos anos, dão conta da 

escala da atual crise: constatou-se ter havido efetiva depressão da economia, em face da 

sequência de retração do PIB, com desaceleração da ordem de -3,8% em 2015 e de 3,6% em 

2016, percentuais que, combinados, correspondem a uma magnitude inédita desde a série 

histórica; a peculiaridade de os setores primário, secundário e terciário da economia terem 

apresentado simultaneamente taxas negativas de crescimento em 2016; significativo decréscimo 

da taxa de investimento anual, reduzida a 16,4% do PIB em 2016 e para 15,6% em 2017; e forte 

taxa de desemprego, que alcançou 12,6% da população economicamente ativa entre dezembro 

de 2017 e fevereiro deste ano. Esses são alguns dos dados que conferem razão àqueles que 

caracterizam essa crise como a mais grave da história brasileira (G1, 2017).    Um dos principais 

fatores que respondem por esse ciclo de retração econômica do país foi a forte queda no preço 

internacional de commodities, a partir de 2014, impactando significativamente as contas 

públicas, por reduzir bastante a arrecadação governamental. O preço do barril de petróleo, por 

exemplo, atingiu seu menor valor em quase 12 anos, tendo encerrado o ano de 2015 com queda 

acumulada de 35% (G1, 2018); entre 2011 e 2016, a queda acumulada foi de aproximadamente 

67%, ante a variação negativa de US$ 120,00 para US$ 40,00 o barril. Em uma economia com 

grande participação do setor primário-exportador, essa conjuntura impactou fortemente o 

ambiente sociopolítico do país, agravando o contexto de acirramento político que redundou na 

ascendência ao poder de um governo comprometido com a agenda ortodoxa de mercado.    

 Uma série de mudanças institucionais pró-mercado tem sido implementada, desde 

meados de 2016. Em nível federal, por exemplo, foi aprovada, em tempo recorde, a PEC 241/55 

de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, a vigorar no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União por 20 anos; cortes lineares no Orçamento Geral da União de 2016 

e de 2017, com significativa redução dos investimentos públicos e das transferências sociais; 

reversão da política de valorização real do salário mínimo; e aprovação de reforma trabalhista, 

com viés acentuadamente liberalizante quanto à CLT.    

 Muito dependente das receitas advindas da atividade petrolífera, o estado do Rio de 

Janeiro foi bastante impactado por esse quadro de aguda crise econômica do país. Em verdade, 

as condições econômicas estruturais fluminenses revelaram-se como agravantes da crise 

nacional, o que significa dizer que, no estado, a repercussão dessa crise foi uma das mais 



intensas dentre as unidades da federação. Desde 2016, o estado do Rio de Janeiro tem 

experimentado recorde da taxa de desemprego, atrasos no pagamento de salários do 

funcionalismo, interrupção ou significativa redução na prestação de serviços públicos, 

paralização de obras públicas e espiral de desajuste das contas estaduais (SILVA, 2017).    De 

fato, além da esperada sintonia com a conjuntura do país, a forte queda da atividade econômica 

e a consequente piora das contas públicas não podem ser associadas apenas a erros de gestão 

econômico-fiscal por parte do governo estadual, isto é, como decorrência do excesso de 

despesas públicas e da ineficiência dos gastos. É igualmente importante considerar as condições 

estruturais da economia fluminense que agravam o quadro de crise nacional no estado, em 

especial diante de uma configuração econômica marcada por uma "estrutura produtiva oca" 

(SOBRAL, 2017).   No estado do Rio de Janeiro, as receitas da atividade de petróleo e gás 

natural não apenas têm participação destacada no PIB estadual como diretamente condicionam 

o funcionamento de diferentes âmbitos da estrutura administrativa do estado, o que ocorre em 

cenário particularmente desvantajoso para o estado, considerando os efeitos diminutivos da Lei 

Kandir sobre a arrecadação do ICMS no estado-produtor de petróleo. Dessa forma, se, por um 

lado, a participação da atividade da indústria extrativa mineral no PIB estadual é da ordem de 

15% (IBP, 2018), por outro, as próprias pensões do funcionalismo do estado, por exemplo, 

dependem diretamente dos royalties da exploração de petróleo e de gás, já que parcela 

significativa do caixa da Rio Previdência é composta por tais recursos.    

    

Plano de Recuperação Fiscal      

 Em atenção à excepcional gravidade das crises financeiras experimentadas por alguns 

estados da federação, o governo federal logrou aprovar a Lei Complementar 159/2017, que 

instituiu o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados e do Distrito Federal, constituindo 

instrumento jurídico voltado a proporcionar a estados meios diferenciados para o reequilíbrio 

das contas públicas. De acordo com o site do Tesouro Nacional (2018), o RRF complementa e 

fortalece a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não viabilizaria a operacionalização de ações 

como as previstas pelo RRF, como a suspensão do pagamento de dívida com a União por três 

anos, prorrogáveis por igual período.     

 Conforme o art. 3o e incisos da LC 159/2017, somente pode aderir ao RRF o estado da 

federação que estiver em quadro de grave desequilíbrio financeiro, condição que pressupõe a 

conjunção de três fatores: a) receita corrente líquida anual menor do que a dívida consolidada 

ao final do último exercício; b) somatório das despesas com pessoal, juros e amortizações igual 



ou maior a 70% da receita corrente líquida anual; c) valor total de obrigações maior do que as 

disponibilidades de caixa.    

  Enquadrado  nesses  termos,  de  acordo  com  o  Diagnóstico  da  Situação  

EconômicoFinanceira previsto no Plano de Recuperação Fiscal (2018), o governo do estado do 

Rio de Janeiro firmou Termo de Compromisso para a implementação do referido Plano, que 

visa, sobretudo, a reequilibrar as contas públicas, no sentido do alcance de um resultado nominal 

que seja capaz de estabilizar a dívida pública estadual. Em decorrência da adesão ao RRF, uma 

série de obrigações passam a ser exigidas do governo estadual, como maior rigor nos gastos 

públicos, redução do percentual de desonerações fiscais, privatização de patrimônio e a 

instituição de um programa de demissão voluntária.    

 É importante destacar ainda que o capítulo V da LC 159/2017 prevê uma série de 

vedações a prevalecer durante o regime de recuperação fiscal; dentre elas, uma é especialmente 

relevante para a análise acerca das possibilidades de avançar na governança metropolitana, em 

razão dos prováveis constrangimentos gerados à cooperação interfederativa; o inciso XI, art.    

8o, LC 159/2017 estabelece que:     

    

XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que 

envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para 

organizações da sociedade civil, ressalvados:     

a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal;    

b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime 

de Recuperação Fiscal;    
c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem 

redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o 

art.    
6º;    
d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades 

de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, 

idosos e mulheres jovens em situação de risco e, suplementarmente, ao 

cumprimento de limites constitucionais;    

    

 Assim sendo, os tradicionais limites e óbices à governança metropolitana tornam-se 

ainda mais problemáticos, em contexto de grave crise econômica, estrita contenção fiscal e de 

refluxo nas possibilidades de governança interfederativa na região metropolitana do Rio de 

Janeiro.    

 

   



Governança interfederativa e Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado    

    

 Em âmbito internacional, a cooperação interfederativa como meio de avançar na gestão 

territorial de um espaço metropolitano tem sido defendida, com veemência, por especialistas no 

âmbito daquele que é o principal fórum voltado à temática urbana, as conferências do Programa 

das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), compondo eixo 

temático da Nova Agenda Urbana. Com efeito, o percurso histórico das conferências Habitat, 

desde a primeira reunião em Vancouver, no ano de 1976, demonstra a consolidação do tema 

relativo à cooperação entre distintas instâncias de governo para o adequado planejamento e 

gestão de regiões metropolitanas (ANTONUCCI, 2010; UN-HABITAT, 2016) como meio 

necessário à melhoria das condições de vida em grandes cidades.    

 No Brasil, o advento do Estatuto da Metrópole, em 2015, significou a instituição de um 

arranjo normativo nacional que serve de base para o planejamento, a gestão e a execução das 

funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas, 

que são instituídas pelos estados federados. Em consonância com a evolução da temática 

internacionalmente, o Estatuto confere relevância à chamada governança interfederativa, 

estipulando-a em seu inciso IV, art. 2o, como o "compartilhamento de responsabilidades e ações 

entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções 

públicas de interesse comum".     

 Não obstante, diferentemente do período anterior ao Estatuto da Metrópole, quando não 

havia claro dispositivo normativo que vinculasse os estados a, de modo efetivo, engajarem-se 

na gestão metropolitana, a lei 13.089/15, no parágrafo 1o do art. 3o, é bastante preciso ao 

estabelecer a necessidade de os estados promoverem a governança interfederativa, o que 

representa um avanço institucional no sistema metropolitano brasileiro. A importância da 

participação dos estados na gestão metropolitana fica bastante evidente nas ações necessárias à 

formulação e à execução do plano de desenvolvimento urbano integrado (PDUI), que constitui 

instrumento a estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os 

projetos estruturantes de uma região metropolitana. A existência do PDUI confere ao espaço 

metropolitano um norte de trabalho conjunto entre as distintas instâncias federativas ali 

existentes, que não podem se omitir nem recusar a cooperação.    

 Como analisado na primeira seção deste artigo, a cooperação interfederativa e a gestão 

metropolitana encontram óbices significativos para serem efetivamente viabilizadas. Não 

escapando aos tradicionais problemas da governança metropolitana no Brasil (COSTA, 2013), 

a recente adesão do estado fluminense ao Regime de Recuperação Fiscal submete a agenda de 



desenvolvimento da RMRJ a desafio inédito no país, que é a dificuldade de avançar os temas 

interfederativos em uma situação em que o Executivo estadual encontra-se, em regra, vedado 

de celebrar convênios ou acordos que envolvam transferência de recursos para outros entes 

federativos ou para organizações da sociedade civil. Como visto, esses instrumentos constituem 

importantes meios de viabilização da cooperação entre distintos entes federados, 

particularmente para fazer face à grande assimetria das condições materiais, técnicas e pessoais 

entre estados, capitais e demais municípios.    

 Em quadro de grandes restrições financeiras e de vedações ao firmamento de acordos 

que poderiam dinamizar a governança interfederativa metropolitana, a implementação da 

agenda dos instrumentos de política urbana e, sobretudo, dos instrumentos de desenvolvimento 

urbano integrado, que se relacionam mais proximamente às competências estaduais, revela-se 

como importante etapa no processo de aperfeiçoamento institucional que ainda desafia as 

metrópoles brasileiras, incluindo a RMRJ. As mais-valias urbanísticas, compreendidas como a 

valorização imobiliária que decorre da atividade urbanística (função pública por excelência), 

como obras públicas ou mesmo a alteração de índices urbanísticos (SOTTO, 2015), constituem 

um grande potencial econômico-financeiro a ser explorado, sem que se comprometa a função 

primordial desses instrumentos no que se refere ao planejamento territorial e urbano. A recente 

apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano integrado (PEDUI) pelo 

governo do Estado do Rio de Janeiro deve ser compreendida como um passo necessário, embora 

insuficiente, para que se possa vislumbrar a recuperação da mais-valia urbanística à medida que 

os instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, previstos pelo Estatuto da Metrópole e 

pelo referido PEDUI, sejam efetivamente implementados.    

    

Considerações finais    

 A análise do fenômeno metropolitano constitui tarefa incontornável na atualidade, 

impondo ainda crescentes desafios à governança urbana realizada no país. Apesar de a 

metropolização ter-se firmado, há décadas, como padrão do processo de urbanização brasileiro, 

as deficiências relativas à gestão dos espaços metropolitanos são ainda muito significativas, 

notadamente em face da fragilidade dos arranjos institucionais de cooperação interfederativa 

que têm tido lugar, de modo geral, nas regiões metropolitanas. A concentração dos problemas 

socioambientais que conformam a “questão urbana”, nessas localidades, constitui uma das 

graves consequências de uma governança deficiente.     



 Como tema integrante da Nova Agenda Urbana, a cooperação interfederativa para fins 

de desenvolvimento das regiões metropolitanas tem sido buscada por diferentes instâncias 

formais e informais da sociedade. Não obstante, a lentidão e a fragilidade dos mecanismos de 

governança interfederativa implementaos no país demonstram que a superação desse quadro 

não constituirá tarefa de fácil resolução, exigindo esforços em diferentes frentes, como a 

técnico-burocrática, a econômico-financeira e, inclusive, a sociopolítica, ante os desafios 

representados pelo “jogo de soma zero” tipicamente associado a gestores públicos.     

 O desafio representado pelo fenômeno metropolitano à governança urbana levanta 

sérias questões referentes à própria organização federativa do Estado brasileiro. O federalismo 

assimétrico prevalecente na prática, que é agravado pela ausência de uma fonte de recursos para 

financiar, de modo prioritário, a cooperação interfederativa metropolitana, justifica o crescente 

questionamento acerca das mudanças institucionais que seriam necessárias à efetiva gestão 

desses espaços.     

 Em que pese a dimensão dos desafios, tendências recentes, no âmbito da governança 

urbana voltada às metrópoles, têm gerado expectativas positivas, particularmente ao sugerir um 

novo horizonte de cooperação interfederativa nessas regiões. O crescimento do número de 

consórcios municipais e os estímulos decorrentes do Estatuto da Metrópole para 

aprofundamentos institucionais poderiam ensejar uma nova fase para a gestão de muitas regiões 

metropolitanas, o que é determinante para o avanço da agenda de desenvolvimento do país.   

Sem embargo disso, o caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) aparece como 

fundada fonte de preocupações, uma vez que, por efeito do Regime de Recuperação Fiscal, o 

estado encontrase vedado a celebrar convênios e outros tipos de acordos que impliquem 

transferências de recursos a outros entes ou a organizações da sociedade civil. Na prática, isso 

significa que a RMRJ se afasta das expectativas positivas que se associam às distintas formas 

de cooperação interfederativa para a governança metropolitana. Por isso, em cenário de aguda 

crise econômico-financeira e de amplas restrições à atuação de governo, o Poder Público, em 

especial o governo fluminense, não pode prescindir do efetivo avanço na implementação de 

instrumentos de política urbana e de desenvolvimento urbano integrado que tenham a 

capacidade de direta ou indiretamente recuperar a mais-valia associada à urbanização.     
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“Os outros” e os direitos fundamentais   

   
Carlos Eduardo Figueired1  

   
   

Resumo  

O presente estudo trata das causas e da ruptura no arcabouço do Estado democrático de direito, analisa 

o fenômeno da globalização neoliberal, a formação de uma nova classe de indesejáveis e a utilização de 

uma política criminal atuarial, geradora de um encarceramento em massa.   

   

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito – Globalização Neoliberal – “Armazenamento” do 

Supérfluo – Encarceramento em Massa.   

   

Abstract  

The present study deals with the causes and rupture in the framework of the democratic state of law, 

analyzes the phenomenon of neoliberal globalization, the formation of a new class of undesirables and 

the use of an actuarial criminal policy, which generates a mass incarceration.     

   

Keywords: Democratic State – Neoliberal Globalization – Actuarial Criminal Policy – Storage of the 

Superfluous – Mass Encarceration.   

  

Resumen  

El presente estudio trata de las causas y de la ruptura en el marco del Estado democrático de derecho, 

analiza el fenómeno de la globalización neoliberal, la formación de una nueva clase de indeseables y la 

utilización de una política criminal actuarial, generadora de un encarcelamiento masivo.  
   

Palabras clave: Estado Democrático de Derecho - Globalización Neoliberal -"Almacenamiento" del 

Supérfluo - Encarcerado en masa.  

   
   

1. A Crise do Estado Democrático     

 “Sopram ventos malignos no planeta azul”  2 

 Vivemos um processo de ruptura político-social. O Estado democrático de direito é 

resultado de uma sucessão de vitórias contra o poder absoluto do Estado autoritário. Entretanto, 

essa batalha não cessou, ao contrário, o que caracteriza o Estado democrático é, justamente, a 

constante tentativa de contenção do Estado autoritário. Em outras palavras, esse não foi 
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extirpado por completo (e nunca será), ele vive adormecido e encapsulado dentro daquele, e 

testa a todo instante, os limites impostos, na tentativa de retomar terreno.                          

Nesse diapasão, Zaffaroni coloca o tema com precisão, afirmando que “existe uma 

dialética continua entre o Estado de direito e o Estado de polícia. O Estado de polícia que o 

Estado de direito carrega em seu interior nunca cessa de pulsar, procurando furar e romper os 

muros que o Estado de direito lhe coloca”3.   

 Assim, a crise do Estado democrático de direito ocorre em razão de vários fatores, 

porém, sem dúvidas, o fenômeno da globalização e a ideologia neoliberal são as grandes causas 

desse momento turbulento, em que as contenções democráticas são rompidas, e posturas 

autoritárias ganham espaço.   

 O modelo ideal de Estado democrático de direito, nascido no período da ilustração e 

modelado ao longo dos anos, configura-se pela existência de alguns requisitos indispensáveis, 

quais sejam, a separação de poderes constitucionalmente prevista; o poder estatal legitimado 

pelo povo; a limitação rígida do exercício do poder estatal através do respeito ao princípio da 

legalidade e; o respeito às garantias e direitos fundamentais (ou, mais amplamente, aos direitos 

humanos). Esse standard estatal visa combater o uso do poder de maneira arbitrária, 

principalmente, assegurando ao indivíduo uma esfera de proteção na qual o Estado não poderá 

avançar.     

 Há quem diga que, na realidade, não vivemos uma crise do Estado democrático, mas 

sim que esse já não existe mais. Chegam a tal conclusão com a comparação entre o conceito de 

crise e a conjuntura atual. Tendo em vista que o conceito de crise proporciona a ideia de 

fenômeno de caráter excepcional, esse não se coaduna com a situação atual de um estado de 

exceção permanente, assim, afirmam a morte do Estado democrático e o surgimento de um 

Estado pós-democrático. Não entendemos desta forma. Em nosso sentir, estamos diante de mais 

uma tentativa do Estado autoritário, de superar as balizas impostas pelo Estado democrático 

dentro dessa eterna luta dialética de contenção/expansão.   

 Pois bem, traçado esse alicerce mínimo, devemos voltar a atenção para o exame das 

raízes da crise, ou seja, identificar e analisar o que proporciona uma pulsão tão forte do Estado 

autoritário, fazendo com que esse consiga romper as barreiras e avançar território, diminuindo 

cada vez mais os dogmas estabelecidos no século das Luzes.  Como vimos, tal fenômeno é o da 

globalização neoliberal. Passaremos a examinar o neoliberalismo e a globalização em 
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momentos estanques e sucessivos, apenas com o objetivo de possibilitar um exame mais 

próximo das respectivas particularidades de cada um, deixando registrado que ambos estão 

umbilicalmente amalgamados.  Registramos de imediato que o movimento neoliberal não se 

traduz apenas em uma estratégia na área econômica, malgrado, seja esse o cerne de sua 

ideologia. Com efeito, de acordo com o pensamento de Pierre Dardot e Christian Laval4, o 

neoliberalismo constitui uma nova e especial maneira de dirigir as pessoas e as sociedades, uma  

“nova razão de mundo”.   

 As marcantes transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas nos anos 

197880, definitivamente inauguraram uma nova ordem, a ordem neoliberal. Essa mudança foi 

capitaneada por Margaret Thatcher (eleita primeira-ministra da GrãBretanha em 1979) e Ronald 

Reagan (presidente americano eleito em 1980), ambos em franca batalha contra os ideais 

keynesianos informadores do Welfare State, argumentavam no sentido de que esse havia 

falhado em sua missão e, ainda, era muito dispendioso para toda a sociedade. Assim, 

sustentavam a necessidade de um Estado mínimo, capaz apenas de assegurar o cumprimento 

das leis e de garantir a propriedade, deixando todo o mais ser guiado pela “mão invisível” que 

rege a economia.    

 Portanto, o neoliberalismo deve ser compreendido como, e nesse sentido aponta David 

Harvey, um conjunto de práticas político-econômicas que visam proporcionar ao indivíduo, ao 

mercado e ao comércio liberdade total de ação, reservando ao Estado apenas a função de “criar 

e preservar uma estrutura institucional apropriada para essas práticas”.5 Em síntese, o plano 

neoliberal consiste em dar fim ao Estado de Bem-Estar Social implementando o “império do 

mercado”.6    

 Importante mencionar que o liberalismo clássico, surgido no século XVIII, 

estabeleceuse com o propósito de evitar os abusos do Absolutismo, na medida em que assegura 

as garantias individuais contra intervenções arbitrárias do monarca, bem como certa 

participação democrática, ao passo que se abandona a ideia de que o rei era proveniente de uma 

escolha divina. Nasce uma nova forma de relação entre governantes e governados.   
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  O antigo projeto burguês em nada guarda relação com os postulados neoliberais de 

hoje, ao contrário, esse estabelece uma “sociedade punitiva”7, fundada na orientação de ideais 

da biopolítica, em total regresso e desrespeito às garantias adquiridas desde o  Iluminismo, com 

o fim de neutralizar elementos “indesejáveis”.   

 Destarte, já se nota uma consequência da razão neoliberal, vale dizer, o surgimento de 

uma ruptura radical entre os detentores do capital, ou seja, dos grandes conglomerados 

econômicos que controlam a lógica normativa do mercado, e uma grande massa de excluídos 

que não se adequam às exigências do comércio global e, portanto, são imprestáveis para o 

sistema.      

 O que fazer com os supérfluos é a grande questão?   

 Esse é um bom ponto de interseção para mudarmos o foco da análise e mirarmos para 

a globalização.   

 A globalização é cool, está na moda, parece que traz consigo um encanto mágico, as 

pessoas a todo momento se dizem globalizadas, dizem que vivem em um mundo globalizado, 

isso se dá em grande parte porque a globalização está ligada, em sua dimensão de comunicação, 

a uma moderna transformação tecnológica, que proporciona uma sensação de sofisticação. 

Entretanto, como normalmente acontece, as expressões da moda propendem para definições 

vagas de seu conteúdo, tornam-se mais turvas.    

 Estamos de acordo com Manuel Castells quando afirma que, em síntese, podemos 

entender o fenômeno da globalização como um processo de sistemas que possuem a capacidade 

de funcionar de forma una em tempo real e em escala planetária, essa capacidade é tecnológica 

(ao passo que possui instrumentos técnicos que possibilitam essa comunicação e ação), 

institucional (uma vez que há liberalização econômica, desregulação estatal e abertura seletiva 

de fronteiras) e organizativa (na medida em que se estrutura em rede).   

 Desse conceito podemos extrair algumas observações relevantes, aqui pontuaremos 

apenas uma que se mostra fundamental ao desenvolvimento do presente estudo.   

 Um dos elementos analíticos da globalização é a capacidade de se organizar em rede. 

Em razão disso, quem a controla pode conectar ou desconectar qualquer um, na medida da 

importância desse para o grupo. Assim, podemos concluir que ela (a globalização) não é para 

todos, mas somente para aqueles que fazem parte dessa rede (para os conectados), os que não 

têm utilidade para as redes globais de capital, de produção e de consumo, são desconectados. 
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Portanto, a globalização é por definição assimétrica, vale dizer, a globalização é seletiva, nem 

tudo se globaliza.   

 Essa globalização assimétrica está na base do incremento da desigualdade social, ou 

seja, “os ricos estão cada vez mais ricos, sobretudo no vértice da pirâmide, e os pobres cada vez 

mais pobres.”8 Nesse sentido, a globalização não soluciona o problema da desigualdade social, 

mas, ao contrário, a aumenta.   

 Nas precisas palavras de Zygmunt Bauman, “a globalização tanto divide como une; 

divide enquanto une – e as causas da divisão são idênticas às que promovem a uniformidade do 

globo (...) os dois processos intimamente relacionados diferenciam nitidamente as condições 

existenciais de populações inteiras e de vários segmentos de cada população. O que para alguns 

parece globalização, para outros significa localização; o que para alguns é sinalização de 

liberdade, para muitos outros é um destino indesejado e cruel. (...) Ser local num mundo 

globalizado é sinal de privação e degradação social.”9   

 Hoje, essa massa de excluídos constitui uma outra categoria, não são mais os 

desempregados que com uma reciclagem estariam aptos para voltar ao mercado de trabalho (do 

período fordista), mas sim a classe de indivíduos rotulada por supérfluos, outsiders, de pessoas 

que não têm capacidade de desempenhar qualquer função na sociedade global, são inúteis, 

anormais, elementos antissociais, uma underclass inapta para ser “socialmente reciclada”.   

 Com efeito, a crescente separação e exclusão dos inúteis para o sistema é parte 

integrante do processo de globalização neoliberal, essa polarização traz à tona, com nova 

roupagem, a questão da distinção entre ricos e pobres, normais e anormais, nós e eles, amigos 

e inimigos. Dessa bipolarização surge o quadro da criação de dois mundos distintos, separados, 

segregados, onde para a proteção dos “normais” deve-se adotar uma política de total 

intolerância, combatendo, neutralizando e expulsando o “anormal”, uma política de guerra 

contra o inimigo, aquele que contamina a sociedade, contra o resto.   

 Ao se estabelecer que o “outro” (o supérfluo) é o inimigo que se deve combater, retirase 

dele a condição de pessoa, passando a ser considerado somente sob o aspecto de ente perigoso 

ou daninho. Não é inédita na história a utilização da figura do inimigo para se justificar 

determinada decisão política, já vimos, por exemplo, que os índios, as bruxas, os negros, os 
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judeus foram considerados os entes perigosos que deviam ser combatidos e, sabemos também, 

quais foram as consequências da adoção dessa postura.   

 Os supérfluos para a rede global neoliberal constituem o “outro” que ameaça, que 

proporciona o medo que aflige a sociedade moderna, aquele que pode atentar contra seu corpo 

e seu patrimônio, gerando no imaginário coletivo a ideia de que o negro e pobre ou o imigrante 

estão sempre a espreita para um ataque fatal.  “O medo é a mais poderosa das emoções 

humanas”.10    

 Incutir e estimular o medo na mente das pessoas proporciona drásticas consequências 

políticas, tendo em vista que, com o medo instalado, abre-se a porta para a adoção da política 

do medo. De efeito, o anseio de proteção que as pessoas almejam faz surgir um estado de 

exceção permanente, em que se eliminam as garantias individuais próprias de Estados 

democráticos. Em outras palavras, há uma militarização do espaço público e uma exacerbada 

utilização do aparelho punitivo estatal com o escopo de fornecer proteção ao cidadão. Essa 

pessoa, de acordo com Antonio Negri e Michael Hardt, é uma nova forma de subjetividade 

criada pela globalização neoliberal chamada de “securitizado”.11   

 Afirmam ainda os mencionados autores que os cidadãos securitizados desempenham 

dois papéis ao mesmo tempo, um de prisioneiro, na medida em que permite e se submete a um 

sistema de controle constante (detectores de metal, inspeções, armazenamentos de dados, 

câmeras de segurança etc.) e o outro de vigilante (guarda), uma vez que vive atento a 

movimentos que possam sair do padrão, que possam ser considerados suspeitos. E concluem, 

no sentido de que, em razão do medo, a pessoa “aceita estar numa sociedade prisional porque 

fora parece mais perigoso”.12      

 Sendo assim, a insegurança e a incerteza causadas pela “generalização do medo”13 do 

“outro” – sentimento e sujeito criados pelo processo de globalização neoliberal -  conduzem ao 

pensamento de que a solução invariavelmente será a utilização de um discurso de “lei e ordem”, 

confirmando-se, destarte, a necessidade de uma sociedade prisional.    

 Aqui chegamos a um ponto fundamental do presente estudo. Afirmamos no início que 

vivemos um momento de ruptura, e agora reafirmamos, dizendo que vivemos uma ruptura do 

sistema democrático constitucional, em razão da política de terror adotada para tratamento dos 
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supérfluos, com a implementação de um estado de exceção permanente, gerador de um 

encarceramento em massa jamais visto.     

 A política criminal adotada para a contenção e neutralização dos indesejáveis 

proporcionou a escandalosa explosão da população carcerária, fato claramente violador dos 

direitos humanos e que, por essa razão, atenta contra o Estado democrático de direito. Nesse 

contexto, notamos que a expansão prisional norte-americana é extremamente ligada a questões 

raciais e econômicas, enquanto que, na Europa, percebemos que o aumento se dá, em grande 

parte, devido à problemática da imigração.  Assim, em seguida analisaremos essa tormentosa 

questão do encarceramento em massa e da política criminal adotada.   

   

2. A Lotação do Cárcere Atuarial   

Inquestionavelmente, o ser humano nasceu para ser livre. Entretanto, ao longo da 

história constatamos que essa afirmativa não se confirma como esperado. A existência humana 

desenvolve-se através de sucessivos períodos de dominação do homem pelo homem, com uso 

do poder como instrumento de cumprimento desse desiderato. Este poder traduz-se no modo de 

imposição da vontade de um ou de um grupo (ou classe) sobre os demais, sendo exteriorizado 

de várias maneiras, como por exemplo, através da imposição do medo, da dor e do sofrimento 

trazidos pela punição em forma de prisão.   

Afirma Foucault que as sociedades dos séculos XIX e XX eram classificadas em dois 

tipos de acordo com o tratamento dispensado aos mortos, a partir daí se indaga sobre a 

possibilidade de se “tentar classificar as sociedades de acordo com o destino que reservam, não 

aos defuntos, mas aos vivos dos quais querem se livrar, da maneira que elas controlam aqueles 

que tentam escapar ao poder, como reagem àqueles que transgridem, infringem ou evitam as 

leis, de uma forma ou de outra.”14    

A pena de prisão nos moldes que conhecemos hoje em dia, embora nos pareça que 

sempre existiu com esse formato, tem criação recente, ou seja, esse modelo de punição foi 

adotado há apenas pouco mais de duzentos anos. O direito penal que aplicamos atualmente 

surge com a superação do medievo e o estabelecimento dos ideais iluministas, abandonando-se 

as penas de castigos corporais e a pena capital, que se traduziam em um espetáculo sádico e de 

demonstração de poder do monarca, para a adoção de uma ideia de humanização das sanções 

criminais, por meio da imposição de uma pena de prisão proporcional ao delito praticado. 
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Podemos ver com clareza essas transformações em Dos Delitos e das Penas, de Cesare 

Beccaria.   

Ocorre que o mencionado sentido humanitário não é, nem de longe, alcançado com o 

trancamento de pessoas em prisões em condições deploráveis, incivilizadas e fétidas. A pena 

privativa de liberdade nesses termos, que veremos mais cuidadosamente a seguir, não alcança 

nenhum de seus escopos, salvo o mais arcaico de todos, que é o retributivo.    

Quando paramos e pensamos no porquê punir, no porquê da prisão e se ela cumpre seu 

papel a contento, surge em nossos pensamentos a seguinte fala de Foucault: “há um século e 

meio que a prisão vem sendo dada como seu próprio remédio; a reativação das técnicas 

penitenciárias como a única maneira de reparar seu fracasso permanente; a realização do projeto 

corretivo como único método para superar a impossibilidade de torná-lo realidade.”15   

Portanto, a pena de prisão é um fracasso. Na realidade, é o modo mais fácil de se lidar 

com problemas sociais complexos e que demandam muito esforço e boa vontade para seu 

enfrentamento. Isso para não entrar na questão da utilização intencional da prisão como forma 

de poder e controle da classe menos favorecida, vale dizer, do emprego do poder punitivo como 

forma de controle e gestão de indesejáveis (que, conforme veremos, mostra-se a decisão 

tomada).   

   

2.1. Finalidades da pena   

Malgrado tal constatação, a pena criminal é utilizada indiscriminadamente em 

praticamente todo o mundo. Assim, mostra-se necessário o esclarecimento de quais são as 

funções (ou finalidades) oficiais da pena de prisão no Estado democrático de direito.   

As finalidades dividem-se em duas teorias, quais sejam, absolutas ou retributivas e 

relativas ou preventivas, podendo esta ser geral ou especial. A segunda, de que a pena falha no 

cumprimento desses fins.    

Começaremos pelas chamadas teorias absolutas da pena. De acordo com Juarez Cirino, 

a “pena como retribuição do crime representa a imposição de um mal justo contra um mal 

injusto do crime, necessário para realizar justiça e restabelecer o Direito. ” 16  Portanto, 

percebemos claramente que tal formulação mira um fato já ocorrido, um acontecimento do 

passado, esse pensamento possui claras raízes religiosas, no qual a pessoa recebe uma 
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penitência pelo pecado cometido (punitur, quia peccatum est). Embora esse conceito traga à 

lembrança as penas corporais medievais, a pena como expiação pelo mal cometido, encontra 

suporte entre muitos e com diversos fundamentos até os dias de hoje.   

Com o processo de secularização do direito penal e o afastamento do sagrado, vale dizer, 

“a proibição do direito penal ao serviço de finalidades transcendentais e moralistas”17, surge a 

hegemonia das teorias relativas da pena ou de prevenção. Nas palavras de Anabela M.  

Rodrigues, “na lógica de ‘ideia de fim’, o objectivo que o direito penal se coloca é de uma 

simplicidade e clareza meridiana: prevenção.”17   

Como já vimos, as teorias relativas dividem-se em teorias de prevenção geral e especial. 

Nesse contexto, já se altera o olhar do pesquisador, que abandona o passado e volta sua visão 

para o futuro, vale dizer, essas teorias têm o escopo de evitar um fato que está por vir, portanto, 

caráter preventivo.   

A prevenção geral pode ser negativa ou positiva. No viés negativo, a pena possui um 

poder ameaçador que conduz os indivíduos de uma sociedade a se absterem da prática de 

crimes. Como diz García-Pablos de Molina, a prevenção geral negativa “mantiene que la pena 

lleva a cabo sus objetivos de prevención del crimen operando em la colectividade a través de 

unos mecanismos motivadores (contramotivadores) que se supone frenan y contrarrestan la 

delincuencia latente o potencial.”18 Assim, vemos que, de acordo com essa teoria, a pena 

criminal desempenha a função de evitar a lesão ao bem jurídico tutelado por meio da coação 

exercida pelo temor da aplicação da sanção superveniente. Atua literalmente como elemento de 

intimidação.      

Já no tocante à prevenção geral de cariz positivo, tem berço na pósmodernidade, e 

também é chamada de teoria da prevenção/integração. A “base sociológica da teoria foi 

desenvolvida por Luhmann, que atribui ao direito as funções de (a) estabilização social, (b) de 

orientação da ação e (c) institucionalização de expectativas normativas. ”20 Embora não haja 

um consenso absoluto na doutrina, predomina a ideia de que através da pena criminal se opera 

a confirmação da vigência da norma ou, em outras palavras, a reafirmação da validade da norma 

penal infringida, restaurando, dessa forma, a confiança no direito. Na realidade, para os 

defensores dessa teoria, o crime causa um rompimento na ordem jurídica, devendo esta ser 

recomposta através da aplicação da pena, com o que se opera sua restauração.   
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Resta examinar as teorias da prevenção especial da pena. Os defensores dessas teorias, 

tais como os que sustentam as teorias da prevenção geral, também visam evitar que o crime 

ocorra, no entanto, com uma diferença fundamental, abandona-se o olhar para a sociedade em 

geral e leva-se em conta apenas o indivíduo em particular, agindo para que este não volte a 

delinquir. Mais uma vez esta também se divide em positiva e negativa. Começaremos pelo 

aspecto positivo, deixando para o final a conceituação do aspecto negativo, que é, na realidade, 

a tendência nos países do hemisfério norte, em especial no Estados Unidos e Inglaterra, 

principais propagadores da política de globalização neoliberal, como já visto.   

O discurso da prevenção especial positiva orienta-se no sentido da ressocialização do 

condenado, é fundada no ideal de reeducação e reinserção social do indivíduo que delinquiu 

porque era, ao tempo da ação, cultural e eticamente pouco desenvolvido e, em razão de tal fato, 

carente de educação, o que Foucault denominava de “ortopedia da moral.”19    

  A questão nos traz à mente “O Processo Civilizador: o desenvolvimento do conceito 

de civilité”, de Norbert Elias, no qual vemos que “na verdade, nossos termos ‘civilizado’ e 

‘incivil’ não constituem uma antítese do tipo existente entre o ‘bem’ e o ‘mal’, mas representam, 

sim, fases de um desenvolvimento que, além do mais, ainda continua.”20 O autor conclui que o 

conceito de civilizado possui diversas variantes de vários aspectos, sendo assim, missão árdua 

a de dizer que determinado condenado é “incivil” e deve ser submetido a um processo 

“civilizatório” que possibilite sua reinserção no meio social de forma adequada, evitando, 

assim, que volte a delinquir.    

 Embora estejamos cientes de toda a problemática causada por essa afirmação, uma vez 

que dificilmente se encontrará legitimidade no ato de impor um determinado modo de 

comportamento a outra pessoa, intervindo na sua liberdade decisória, nos parece ser este o 

melhor posicionamento a respeito das finalidades da pena. Entendemos que a questão se resolve 

com uma simples modificação de paradigma, ou seja, no lugar de submeter o condenado, 

coercitivamente, a procedimentos que visem à sua recuperação, deve-se implementar um 

trabalho de conscientização e disponibilização (e não imposição) de programas educativos aos 

condenados, sendo estes, a toda evidência, de ordem facultativa.    

Por último, a prevenção especial negativa. Os partidários desse pensamento, após anos 

de observação a respeito da eficiência do método da ressocialização, chegaram à conclusão de 

que essa ideia não funciona (nothing works), constataram que os gastos eram enormes e os 

                                                 
19 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 2014. p. 15.   
20 CASTRO, Celso. Textos Básicos de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 77   



resultados insignificantes. Dessa forma, afirmam que só há um meio de se evitar a reincidência, 

e esse é manter a pessoa presa, sem a necessidade de se tentar recuperá-la, o objetivo agora é 

sua neutralização. Portanto, somente a privação total da liberdade do indivíduo, através de sua 

neutralização ou inocuização, acarretará a diminuição da criminalidade e a reincidência.     

   

2.2. A política criminal de gestão dos perigosos   

Somente com a execução da pena se consegue evitar que o indivíduo pratique outros 

crimes. Surge, assim, o que se denominou de “armazenamento” de seres humanos considerados 

perigosos para a sociedade, cria-se uma política criminal de gestão de riscos, em outras palavras, 

uma política criminal atuarial.   

Aqui ocorre uma guinada no curso que o pensamento sobre a pena vinha trilhando. Essa 

virada abandona os pilares iluministas, base dos Estados democráticos de direito, em nome de 

uma política neoliberal organizada sobre a técnica estatística e escorada na chamada sociedade 

de risco, onde se vê o “predomínio dos interesses estruturais do capitalismo na direção do 

aparelho punitivo do Estado.”21 Esse fato, como veremos mais adiante, é a causa de um dos 

maiores atentados contra os direitos humanos da atualidade, nos referimos à superlotação dos 

sistemas prisionais em decorrência de um encarceramento em massa.   

A partir da última quadra do século passado, com o declínio do Welfare State e a tomada 

de dianteira do projeto político-econômico neoliberal, consolida-se a ideia de Estado mínimo, 

com a utilização do aparelho punitivo para a contenção de uma nova classe social, a dos 

indesejáveis ou “supérfluos.”22 Adota-se, para tanto, o modelo de gestão de risco, desenvolvido 

na esfera privada, mas já utilizado nos Estados Unidos em sede de execução penal, para fins de 

análise da concessão da parole, onde se busca a utilização de critérios objetivos para a aferição 

do grau de periculosidade de determinado indivíduo.   

Maurício Dieter definiu essa política criminal atuarial como “o uso preferencial da 

lógica atuarial na fundamentação teórica e prática dos processos de criminalização secundária 

para fins de controle de grupos sociais considerados de alto risco ou perigosos mediante a 

incapacitação seletiva de seus membros. O objetivo do novo modelo é gerenciar grupos, não 

punir indivíduos: sua finalidade não é combater o crime – embora saiba se valer dos rótulos 
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populistas, quando necessário – mas identificar, classificar e administrar segmentos sociais 

indesejáveis na ordem social da maneira mais fluida possível.”24    

É clara como a luz solar que essa política criminal afronta todos os alicerces de um 

direito penal ilustrado.   

Portanto, em vista da ampliação da utilização da técnica atuarial na esfera criminal, 

aliado ao fracasso das funções da pena, em especial, como já vimos, da prevenção especial 

positiva, as penitenciárias passaram a ser verdadeiros armazéns de contenção de indivíduos 

classificados como perigosos de acordo com os instrumentos atuariais. É a consagração da 

prevenção especial negativa. Em outras palavras, com o escopo de gerir de maneira eficaz 

grupos de risco, a cadeia tornou-se um local apenas para a incapacitação desse indivíduo, 

eleito por meio de parâmetros evidentemente etiológicos.   

Essa política criminal associada a teorias de “lei e ordem”, frutos de uma orientação 

capitalista e neoliberal, são as principais causas da superlotação carcerária.    

Registre-se que, como já exaustivamente demonstrado, o sistema penal está sempre 

relacionado aos meios de produção capitalistas eleitos em determinado contexto histórico e 

espacial.23 Dessa forma, historicamente, podemos afirmar que a primeira grande virada na 

concepção da pena ocorreu com a revolução das Luzes, quando abandonamos as penas 

corporais do período pré-industrial e passamos a ter a pena como forma de modelação do 

indivíduo para o trabalho na fábrica, um regime disciplinar, o que se denominou período 

fordista. Hoje, vivemos um segundo momento de mudança de paradigmas, no qual a pena passa 

não mais a capacitar o indivíduo, mas apenas a contê-lo, é o denominado período pós-fordista, 

oriundo de uma sociedade de controle.            

A economia da pena no período medieval simbolizava a expressão máxima de poder e 

soberania do rei, assim eram fundadas em espetáculos públicos onde corpos eram literalmente 

destruídos diante dos olhos do povo. A primeira virada nessa forma de enxergar a pena veio 

com o estabelecimento das fábricas e a consequente necessidade de trabalhadores em um 

período em que a mão-de-obra era escassa. A prisão tornava-se o tubo de ensaio da fábrica, vale 

dizer, era uma instituição de disciplinamento físico e mental que moldava o indivíduo para o 

labor fabril. Nesse sentido, a prisão, nas palavras de Foucault, produzia corpos dóceis e flexíveis 

para atender as demandas do capital, nasce as sociedades da disciplina como uma nova 

ferramenta de poder orientada à sujeição dos corpos e à transformação da alma. Assim, no 
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período fordista a prisão como instituição total, não possuía a função de neutralizar ou 

inocuizar, pelo contrário, era instrumentalizada para a transformação do indivíduo.   

Hoje o contexto mudou, por isso, mudou também a orientação da função da economia 

da pena. A crise do Estado social, a desilusão com a recuperação dos condenados em busca de 

sua ressocialização, bem como os interesses de uma postura neoliberal, acarretaram a derrocada 

do Estado fordista, com a consequente modificação da orientação criminológica, que passou a 

adotar uma postura de lógica atuarial, estatística, como já vimos. Dessarte, o novo sistema 

capitalista e a sociedade globalizada criaram uma nova necessidade para os detentores do 

capital, agora não mais necessitam de corpos dóceis e flexíveis para o trabalho nas fábricas, o 

perfil da classe trabalhadora alterou-se, atualmente, ao contrário de outrora, há excesso de 

mãode-obra, fato que cria uma nova categoria de pessoas, os “supérfluos”. Nasce, então, um 

grupo de indesejáveis que necessita de contenção, uma vez que não são mais interessantes ao 

sistema, nesse exato ponto há uma nova virada, abandona-se o modelo de sociedade disciplinar 

e se consagra a sociedade de controle. Bauman definiu com precisão: “nosso ‘modo de vida 

moderno’ inclui a produção de ‘pessoas redundantes’ (localmente ‘inúteis’, excessivas ou não 

empregáveis, em razão do progresso econômico; ou localmente intoleráveis, rejeitadas por 

agitações, conflitos e dissensões causados por transformações sociais/políticas e subsequentes 

lutas por poder)”24   

Em outras palavras, a prisão deixou de ser “escola/hospital” e passou a ser um 

“armazém”. Hoje a ideia sustentada e ditada, em especial pela política criminal estadunidense, 

é a de “estocar” pessoas rotuladas como “sobras imprestáveis”. A prisão transformou-se no 

instrumento para administrar a miséria criada pelo capitalismo, não que esse fato seja uma 

grande novidade, mas, agora, não há mais sequer o pudor de negar ou mascarar tal assertiva. É  

“a miséria governada através do sistema penal”25, como afirma Alessandro De Giorgi.   

Este é um ponto importantíssimo para se entender o encarceramento em massa com que 

nos deparamos atualmente.   

Surfando na onda do “cárcere atuarial”, no qual o que se aprisiona é o risco, não há mais 

sequer a preocupação de disfarçar o preconceito, a partir da última quadra do século passado, a 

hipertrofia ocorrida no sistema penitenciário norte-americano, confirma tal assertiva. Fato este 

que não é exclusividade americana, uma vez que, nas últimas duas décadas, também notamos, 
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na Europa, um cenário semelhante, no que se refere ao encarceramento do imigrante. Sem 

dúvida, trata-se “de uma gestão repressiva das novas pobrezas que se materializa na progressiva 

convergência entre a precarização do trabalho e autoritarismo penal.”28   

Como dito, em 1970 a expectativa que se tinha diante da observação das estatísticas era 

de um encolhimento da população carcerária, o que não se confirmou em virtude da “doxa 

punitiva neoliberal”. 2627  Nesse diapasão, trazemos como exemplo o ocorrido nos Estados 

Unidos e em Portugal (representando o cenário europeu).    

Após a 2ª Grande Guerra, a população carcerária americana estava estagnada com sinais 

de queda, entretanto, em razão das mudanças políticas os números explodiram. Estes são 

impressionantes, em 1975 o número de presos era de 400.000, que passa para 750.000 em 1985 

e, atualmente, passa de 2.300.000. Importante registrar que esse aumento não se dá em razão 

do aumento correspondente da criminalidade, permanecendo esta com os números 

relativamente estáveis, isso ocorre em virtude da mudança da política de repressão.   

 Desse número, os negrosrepresentavam em 1950 32% dos reclusos, enquanto que 66% 

eram de brancos, hoje, o sistema carcerário americano possui menos de 30% de brancos, 

enquanto que os negros representam mais de 60%. Isso acontece em um país onde apenas 12% 

são afro-descendentes. Em concomitância a isso, no mesmo período, há uma drástica queda no 

serviço social de amparo aos pobres e desempregados, em decorrência do abandono do Welfare 

State, o que levou o pobre a integrar o grupo de risco que deve ser gerenciado pelo cárcere. Se 

podemos constatar que o cárcere dos Estados Unidos está cada vez mais “negro” e “pobre”, o 

mesmo acontece na Europa, mas com relação ao fenômeno chamado de “crimigração”28      

O sistema penitenciário Europeu é composto por um número cada vez mais elevado de 

imigrantes, hodiernamente, mais de um terço de toda população carcerária europeia é composta 

por imigrantes. Devemos pensar um pouco mais a respeito da situação do imigrante, para tanto, 

traremos à baila a relação crime/imigração em Portugal.   

A globalização traz consigo também o aumento da visibilidade do imigrante, 

potencializando o aspecto de que esse constitui uma ameaça constante, seja por conta de 

questões de segurança (como a terrorismo), seja porque é um competidor social que poderá 

tomar seu lugar.  Com isso, surge o sentimento de insegurança na população local, muitas vezes 

estimulado pelos meios de comunicação, fortalecendo a dicotomia do sentimento que se 
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estabelece entre nós e eles. O imigrante passa a ser encarado como o estranho, o perigoso, o 

diferente, aquele que todos devem temer. Por essa razão, não há remédio melhor, na ótica 

neoliberal punitivista, que a utilização do aparelho penal para neutralização desse inimigo, o 

que proporciona um aumento exponencial na quantidade de presos do sistema penitenciário 

português (e europeu).   

As pesquisas têm demonstrado a evolução vertiginosa da quantidade de presos no 

sistema penitenciário português, cenário que se repete nos demais Estados europeus.   

Rui Pedro Pinto afirma que “de modo claro o aumento globalmente progressivo e 

acentuado do número de reclusos a partir da década de 1980. A taxa de encarceramento cresceu 

mais do que duas vezes e meia desde o início dessa década até à atualidade (de   

5.352 reclusos, em 1980, para 14.284, em 2013).”29   

Essa explosão de encarceramento pode ser vista também quando olhamos para a situação 

do imigrante, a proporção da prisão de imigrantes teve, igualmente, um crescimento assustador. 

Podemos constatar que no início dos anos 90 os imigrantes correspondiam a cerca de 8% do 

total de reclusos do sistema prisional português, atualmente esse número gira em torno de 

20%.”30 É a confirmação da seletividade do sistema punitivo com relação a essa classe de 

excluídos.   

Continuando e analisando a figura do imigrante, agora como réu na justiça criminal, 

mais uma vez se nota, com clareza, que ele é submetido a um tratamento diferenciado e mais 

duro que os portugueses. Os imigrantes são mais presos preventivamente, são aplicadas penas 

de prisão de longa duração, com menor incidência de penas alternativas a essa, além de que, 

como pena acessória, ao término do cumprimento de sua reprimenda, são expulsos do país.     

Apesar, como acabamos de ver, dos estudos científicos apontarem para um crescimento 

do número de imigrantes presos em Portugal e na Europa em geral, “não existe qualquer 

evidência empírica que sustente uma regularidade social necessária entre imigração e crime, 

dependendo esta relação do posicionamento social específico dos agentes e das propriedades 

socioespaciais do território de acolhimento.”31   

Portanto, tanto o negro pobre norte-americano quanto o imigrante europeu são vítimas 

da exclusão social, fruto da miséria neoliberal.   
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30 MOREIRA, J. J. Semedo. Aritmética breve em torno dos reclusos estrangeiros. In Raquel Matos   

(coord.). Género, nacionalidade e reclusão: olhares cruzados sobre migrações e reclusão feminina em Portugal. Porto: 
Universidade Católica Editora, 2014. p. 185.      
31 PINTO, Rui Pedro. Estado, Pobreza e Punição. 2016. p. 152.    



Essa miséria produzida pelo capitalismo global chega a cifras estratosféricas, isso 

porque, em virtude da modificação das características do trabalho na pósmodernidade, vale 

dizer, com o processo de precarização do trabalho, o índice de desemprego alcançou patamares 

altíssimos, alastrando a pobreza nos quatro cantos do globo. No entendimento de Deleuze, o 

sistema capitalista proporciona “uma fantástica fabricação de riqueza e de miséria.”32   

Diante desse quadro, podemos identificar com mais clareza quem são os componentes 

da nova classe a quem Bauman referia-se e contra quem estão virados os canhões do aparelho 

punitivo do Estado penal neoliberal, são os pobres miseráveis excluídos do mercado econômico 

global, que não mais podem ser contidos nos guetos em razão da literal falta de espaço.  

Constituem o “bagaço” da sociedade, melhor analisando, nem podem ser considerados 

“bagaço” uma vez que, como é cediço, na economia, o bagaço é um subproduto que pode ser 

reaproveitado após a retirada da matéria prima, não se podendo dizer o mesmo dos underclass, 

pois estes são taxados como inaptos para o regresso do convívio social, devem ser, portanto, 

contidos e afastados.   

Esta forma de controle social a que estamos nos referindo, que gerou o início do segundo 

grande internamento (sendo o primeiro grande internamento ocorrido em Paris,1676, no fatídico 

dia em que todos os mendigos da cidade desapareceram, não por milagre, mas porque foram 

detidos no L’Hóspital Général), possui um marco histórico bastante nítido, foi fecundada nos 

governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que combateram arduamente as políticas 

keynesianas (até derrotá-las), sendo definitivamente implementada com a estratégia Zero 

Tolerance, nascida na cidade de Nova Iorque. Analisando os dois momentos históricos 

ocorridos em Paris e em Nova Iorque, embora separados por três séculos, nos parece que a base 

filosófica possui o mesmo denominador comum, qual seja: identidade de desprezo pela pobreza 

extrema que ousadamente se instala e infecta os ambientes metropolitanos.   

Este projeto de tolerância zero nada mais é que a implementação estratégica da já 

comentada política criminal atuarial, “trata-se, pois, de neutralizar a periculosidade das classes 

perigosas através de técnicas de prevenção do risco, que se articulam principalmente sob as 

formas de vigilância, segregação urbana e contenção carcerária.”33      

Loic Wacquant, sociólogo francês e professor da Universidade da Califórnia (Berkeley), 

deixa bem clara a transformação que estamos vivendo no tocante ao que se entende por Estado 

                                                 
32 DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2008. p. 216.   
33 DE GIORGI, Alessandro. A miséria governada através do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2006. p. 28.  
37 WACQUANT, Loic, As Prisões da Miséria. Trad. André Telles. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p.   



e seu contrassenso. Diz ele que “a penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: 

pretende remediar com um ‘mais Estado’ policial e penitenciário o ‘menos Estado’ econômico 

e social que é a própria causa da escalada generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em 

todos os países, tanto do Primeiro como do Segundo Mundo.”3734   

Concordamos com Wacquant quando afirma que o grande problema é que para garantia 

a existência do Estado mínimo como pretende o neoliberalismo é necessário que alguém faça o  

“trabalho sujo”. Como já vimos, essa nova política acarreta um gap econômico-social enorme, 

criando uma massa de desamparados que carecem de ações positivas de amparo, ocorre que 

isso contraria a orientação primordial de não assistencialismo, assim, no lugar de ajuda, o que 

há é isolamento, contenção, aprisionamento. A nova ordem supõe que os governos recorram ao 

aparelho punitivo para resolver os problemas sociais causados pelo desemprego maciço e pela 

ausência de proteção social.   

Portanto, vivemos a transição do Estado social para o Estado penal, orientada por uma 

ideologia neoliberal, capitaneada pelos Estados Unidos, que utiliza “o hiperencarceramento 

como uma estranha política antipobreza, pressagia o advento de um novo governo de 

insegurança social, que une a ‘mão invisível’ do mercado de trabalho desregulado ao ‘punho de 

ferro’ de um aparato punitivo, onipresente e intrusivo.”35   

Em resumo, a implementação da estratégia de alguns países centrais, em especial dos 

Estados Unidos, de uma “faxina” policial das ruas culminando no encarceramento em massa 

dos excluídos do mercado global, mostra-se absolutamente contrária aos ideais da ilustração, 

bem como afronta por completo os postulados básicos de qualquer Estado que se diga 

democrático de direito.   

O resultado de tudo o que foi exposto até aqui é o caos que constatamos na maioria dos 

sistemas carcerários espalhados pelo planeta, em especial, nas prisões de países do Terceiro 

Mundo, configurando tal fato um dos maiores atentados contra a humanidade de todos os 

tempos.   

Entendemos que o caminho correto (e que deve ser repetido e repetido até que as pessoas 

ouçam) “é lutar em todas as direções, não contra os criminosos, mas contra a pobreza e a 

desigualdade, isto é, contra a insegurança social que, em todo lugar, impele o crime e normatiza 

a economia informal de predação que alimenta a violência.”36   

                                                 
34 .   
35 Idem. p. 19.   
36 Idem. p. 14.   



3. Conclusão    

 A humanidade passa por um momento muito perigoso, em que se proliferam os 

discursos de ódio, as políticas do medo, a rotulação de “perigosos” que precisam ser geridos, a 

utilização do aparato punitivo estatal para “armazenar” seres humanos. Assim, mais do que 

nunca temos que implementar ações que reforcem as barreiras de contenção dos 

comportamentos que traduzam posições autoritárias e que contrariem os direitos humanos e os 

postulados do Estado democrático de direito.    
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Resumo  

A principal mina a céu aberto no país, Bajo de la Alumbrera pertencente a Yacimientos Mineros 

Aguas de Dionisio -YMAD- de (sociedade inter-integrado pelo governo de Catamarca (60%) e da 

Universidade Nacional de Tucumán (40%)) fecha a sua operação em 2017 Este centro de 

mineração está localizado perto da cordilheira Aconquija, onde existem pilhas de material 

descartado. O objetivo é cobrir a área com material natural revegetado com espécies nativas e que 

tudo é coberto para não contaminar a água e o ar. A mineradora enfrenta denúncias e processos 

criminais por suposta contaminação em Santiago del Estero, Catamarca e Tucumán, além de uma 

investigação no sistema judiciário federal de Rosário por suposta circulação de documentários e 

contrabando de minérios. É interessante notar que na mineração deste tipo o Superior Tribunal de 

Córdoba em 11 de Agosto, 2015, no caso: "Cemincor e Outros c / Governo Superior da Província 

- ação declaratória de inconstitucionalidade", disse completo constitucional Lei Provincial N ° 

9526, que proíbe a mineração de metais Cordoba quando realizada sob a "abrir" ou para que 

substâncias tais como o cianeto, o mercúrio e outros qualificado como perigosos são utilizados. 

para Além disso, o Tribunal reconheceu '' a relação inegável entre proteção ambiental e realização 

de outros direitos humanos 'em sua Opinião Consultiva OC-23/17 sobre' ambiente e os direitos 

humanos 'e determinou a Obrigações do Estado para a proteção do meio ambiente e aquelas 

derivadas do respeito e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal no contexto da proteção 

n para o meio ambiente.  
  

Palavras-chave: meio ambiente e mineração - saúde e meio ambiente.  

  

Abstract  

The main open-pit deposit in the country, Bajo de la Alumbrera, belonging to Dionisio Water 

Mine Reserves -YMAD- (an interstate corporation formed by the government of Catamarca (60%) 

and the National University of Tucumán (40%)) closes its operation in 2017 This mining center is 

located near the Aconquija mountain range, where there are piles of discarded material. The aim 

is to cover the area with natural material revegeting with native species and that everything is 

covered so as not to contaminate the water and the air. The mining company faces complaints and 

criminal cases for alleged contamination in Santiago del Estero, Catamarca and Tucumán, as well 

as an investigation in the federal justice system of Rosario for alleged documentary traffic and 

contraband of minerals. It is noteworthy that in mining matters of this type the Superior Court of 

Justice of Cordoba on August 11, 2015, in the case: "Cemincor and Other c / Superior Government 

of the Province - declaratory action of unconstitutionality," said the full constitutionality of 

Provincial Law No. 9526, which prohibits the metal mining activity in Cordoba when it is carried 

out under the "open sky" modality or if for this purpose substances such as cyanide, mercury and 

others classified as dangerous are used. On the other hand, the Inter-American Court recognized 

"the undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other 

human rights," in its Advisory Opinion OC-23/17 on "Environment and Human Rights," and 

determined the State obligations for the protection of the environment and those derived from 



respecting and guaranteeing the rights to life and personal integrity in the context of protection n 

to the environment.  
  
Keywords: environment and mining - health and environment.  
  
Resumen  

El principal yacimiento a cielo abierto del país1, Bajo de la Alumbrera perteneciente a Yacimientos 

Mineros de Aguas de Dionisio –YMAD- (sociedad interestatal integrada por el gobierno de 

Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%)) cierra su explotación en 2017 

Este centro minero se halla  en cercanías de la sierra del Aconquija, encontrándose en ella pilas de  

material desechado. Se busca cubrir el  área con material natural revegetando con especies nativas 

y que todo quede cubierto de modo de no contaminar  el agua y el aire. La minera enfrenta 

denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y 

Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico 

documental y contrabando de minerales. Es de destacar que en materia de explotación minera de 

este tipo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el  11 de agosto de 2015, en la causa: 

"Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia  – Acción declarativa de 

inconstitucionalidad”,  señaló la plena constitucionalidad de la Ley Provincial N° 9526, la cual 

prohíbe la actividad minera metalífera en Córdoba cuando se realice bajo la modalidad “a cielo 

abierto” o si  para ello se utilizan sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como 

peligrosas. Por otra parte la Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la 

protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’, en su Opinión 

Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’, y determinó las 

obligaciones estatales para protección del medio ambiente y las derivadas de respetar y garantizar 

los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente.  
  
Palabras claves: medioambiente y explotación minera- salud y medio ambiente.  
  

Con la reforma de 1994 la Constitución Nacional en su artículo 41 garantiza un 

ambiente sano, previendo la obligación que el Congreso dicte presupuestos mínimos que 

impliquen la realización y cumplimiento de esa garantía constitucional, siendo obligación 

provincial la normativa complementaria.   

El Código de Minería en su reforma de 1995 contempla en consonancia a la Carta 

Magna nacional  la preservación del medio ambiente, El Código de Minería en  el artículo 

1º plantea – “La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y 

cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán por las disposiciones 

de este título” y el 3º: “Las personas comprendidas en las actividades indicadas en el 

artículo 4º serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el 

incumplimiento de lo establecido en el presente título, ya sea que lo ocasionen en forma 

directa o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o por parte de 

contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa. El titular del 

                                                           

1 Datos extraídos de Gabriela Origlia LA NACION Jueves 26 de mayo de 2016  

  

http://www.lanacion.com.ar/autor/gabriela-origlia-6972
http://www.lanacion.com.ar/autor/gabriela-origlia-6972


derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que 

ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho” Y el 6º “Los 

responsables comprendidos en el artículo 3º de este título deberán presentar ante la 

autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el artículo 

4º del presente título un Informe de Impacto Ambiental. La autoridad de aplicación podrá 

prestar asesoramiento a los pequeños productores para la elaboración del mismo”. 2 

Importante al respecto destacar que en su artículo 18 fija responsabilidades ante el Daño 

Ambiental : “Art. 18.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que 

establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio 

ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según 

correspondiere.”3  Por otra parte la Ley 24.585. -Ley Ambiental incluida en el Código de 

Minería exclusivamente para este sector-, establece las condiciones de base a respetar por 

la actividad minera en todo el territorio de la Nación, incorporando modificaciones en las 

condiciones técnicas de explotación teniendo en cuenta la conservación del ambiente por 

la actividad minera.  

  

Bajo de la Alumbrera3  

El yacimiento Bajo de la Alumbrera es la explotación de cobre, oro y molibdeno 

a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 

toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.  

La empresa es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las 

canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%). Los derechos de exploración y 

explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad 

interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de 

Tucumán (Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del 

gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD (40%). Y percibe 20% 

del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.  

El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, 

indicó a LA NACION que el yacimiento está llegando al final de su vida útil y aunque se 

                                                           

2 Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30096/norma.htm 
3 Idem  

3 Datos extraídos de Gabriela Origlia LA NACION Jueves 26 de mayo de 2016  
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proyectaba el cierre para fines del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y 

la mejora del tipo de cambio tuvieron un "efecto positivo en la estructura de costos", por 

lo que evalúan una extensión del período.  

La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en 

Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia 

federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.  

El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas 

por supuesta contaminación de la Alumbrera.  

  

La actividad minera en Córdoba   

Nuestra provincia es una de las únicas que produce fluorita en Argentina, mineral 

esencial en la industria4  

La minería cordobesa entrega al país el 30 por ciento de los minerales industriales, 

como cuarzo, feldespato, micas, carbonatos y arcillas a la industria del vidrio, cerámica, 

papel, pinturas, plásticos, caucho y el 40 por ciento de los agregados gruesos para la 

construcción.  

Además, la minería entrega al sector agrícola ganadero los minerales areponer en 

los suelos. Córdoba contribuye mucho en ese aspecto, especialmente en la provisión de 

carbonatos cálcicos y magnésicos y en la industrialización de agregados con azufre. 

Funcionan dos plantas de corte y pulido de mármoles y granitos, situadas en Villa de Soto.  

Junto a esto, también se trabaja en el incremento de los estándares ambientales. 

Sin licencia ambiental, no puede haber actividad.  

La legislación de la provincia de Córdoba prohíbe la actividad minera metalífera cuando 

se realiza “a cielo abierto”. En su Constitución, Córdoba establece en Recursos naturales y medio 

ambiente, artículo 11: “El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio 

ambiente y preserva los recursos naturales”. 5  Y en el Capítulo III sobre  Ecología y 

específicamente Medio ambiente y calidad de vida señala, artículo 66.  

- Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente físico y social libre 

de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales 

y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación 

de la flora y la fauna.  

                                                           

4 Extraido de La actividad minera en Cordoba  Por Aldo Antonio Bonalumi La voz del interior.7 de mayo de 2018   
5 Ver http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/(vLeyesxNro)/CP00?OpenDocument  



El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial 

protección en la Provincia.  

El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales 

ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin 

discriminación de individuos o regiones.  

Para ello, dicta normas que aseguren:  

1.- La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, 

diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos.  

2.- La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con 

la preservación y mejoramiento del ambiente.  

3.- Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.  

4.- La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida 

en los asentamientos humanos.6  

  

En materia de recursos naturales su artículo 68 – dentro del capítulo 4º- plantea.  

El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables, 

en base a su aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio 

arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente.  

La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación 

y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de 

las tecnologías de aplicación.  

Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al 

interés general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes 

para evitar su contaminación.  

El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, 

promueve su explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y 

mejora de las especies y a su reposición mediante forestación y la reforestación que 

salvaguarde la estabilidad ecológica.  

Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, 

inalienables e imprescriptibles de la Provincia; su explotación debe ser preservada en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras.  

                                                           

6 Idem  



El Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de 

la política minera; fomenta la prospección, exploración y beneficio de las sustancias 

minerales del territorio, realiza el inventario de sus recursos y dicta leyes de protección 

de este patrimonio con el objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y 

su utilización irracional.7  

A nivel provincial  como resultado de la necesidad de proteger y a su vez crear un 

equilibrio entre el derecho a la salud minera frente a las explotación de minerales nace  la 

ley 9526  y que es un  resultado también de la reforma constitucional  de la provincia de 

Córdoba de 1987.  

En setiembre de 2008  se da esta ley N° 9526, la cual dispone en su articulado las 

siguientes prohibiciones y consideraciones:  

1º) Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la actividad minera 

metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, 

prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y 

almacenamiento de sustancias minerales. En el artículo 2º) Prohíbese en todo el territorio 

de la Provincia de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales 

nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las 

minas actualmente concedidas las que deberán proceder al cierre. Por el artículo 3º) 

Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el uso de cianuro, cianuro de 

sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 

ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o 

peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051, y/o que posea alguna de 

las características enunciadas en el Anexo II de la Ley Nacional Nº 24.051 y normas 

concordantes o las que en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros de 

prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, 

almacenamiento, industrialización y/o procesos detallados en el inciso “b” del artículo 

249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier 

método extractivo, cualquiera sea el lugar de la Provincia en el que éstos se desarrollen. 

Y en el artículo 4ª señala que “Los titulares de concesiones y/o de derechos mineros que 

involucren minerales metalíferos y/o aquellas personas que los ejerciten, deberán 

adecuar todos sus procesos a las previsiones de los artículos 1º y 3º de la presente Ley 

                                                           

7 Idem  



en el término de seis (6) meses a partir de la publicación de la misma, bajo apercibimiento 

de declarar la caducidad de la concesión minera. Finalmente por el artículo 5º faculta 

“al Poder Ejecutivo Provincial a adecuar las disposiciones reglamentarias vigentes a lo 

establecido por la presente Ley.”8.  

  

"Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia– Acción declarativa de 

inconstitucionalidad  

Los representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba 

(Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) plantean  una acción declarativa de 

inconstitucionalidad de la ley provincial supra mencionada. Así se origina el caso  

“Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia – Acción declarativa de 

inconstitucionalidad” 9 -Expte. n° 1798036 iniciado el 4 de mayo de 2009-.  

 El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el  11 de agosto de 2015, en la causa: 

"Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia  – Acción declarativa de 

inconstitucionalidad”,  señaló la plena constitucionalidad de la Ley Provincial N° 9526, 

la cual prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice bajo la modalidad “a cielo 

abierto” o si  para ello se utilizan sustancias como el cianuro, el mercurio y otras 

calificadas como peligrosas. El máximo tribunal de la provincia de Córdoba argumentó 

que las restricciones establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente 

constituye un bien colectivo supremo”, que debe ser preservado. Rechaza de este modo 

el pedido de inconstitucionalidad planteado por la Cámara Empresaria Minera de la 

Provincia de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión.  

Se señala en el fallo que la” Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce en 

las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que 

consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como 

asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de 

poderes propios, afectan el bienestar perseguido  [C.S.J.N., Fallos 318:992; 329:2280 y 

334:1754]” y se cita al Código de Minería artículo 233  “…La protección del ambiente y 

                                                           

8Ver Texto en:  

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/23619c5913d7be780325723400641e5e? 

OpenDocument  
9 Ver Texto en http://www.infojus.gob.ar/cordoba-confirman-constitucionalidad-ley-prohibe-mineria-cielo-
abiertoprovincia-nv12381-2015-08-11/123456789-0abc-183-21ti-lpssedadevon  



la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera 

quedarán sujetas a las disposiciones de la sección segunda de este título y a las que 

oportunamente se establezcan en virtud del artículo 41 de la  

Constitución Nacional”10.  

El propio Tribunal señala que provincias como Chubut, Tucumán, La Pampa 

Mendoza y San Luis han dictado leyes en materia minera. Destaca el fallo Villivar 

C.S.J.N., Fallos 330:1791, Sentencia del 17/04/2007 que dirimió la cuestión de la 

competencia provincial respecto de la ley minera de Chubut, postulando la facultad que 

tienen las provincias de complementar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección del medio ambiente, la que supone agregar alguna exigencia o 

requisito no contenido en la legislación complementada.   

Por otra parte destaca que la columna vertebral de la ley, conforme da cuenta su 

exposición de motivos, se asienta en el puntal de la protección del agua. Y dice 

“actualmente el agua es considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e 

irremplazable que concierne a la humanidad toda y que requiere instrumentos de 

protección de naturaleza jurídica. No es sólo un recurso” sino también una herencia que 

hay que preservar para las futuras generaciones. Por lo que señala que “Aquí cabe tener 

presente que el deber de respetar el ambiente constituye un límite objetivo, intrínseco y 

connatural a la libertad de las empresas”11.  

Descartando toda posible arbitrariedad legal por cuanto “el bien común protegido 

por la norma, esto es el agua y el ambiente entre otros, resulta un objetivo prioritario de 

resguardo por parte de la sociedad en tanto conforma su hábitat natural de vida y 

supervivencia;”…. los métodos [son]prohibidos por la Ley n° 9526; por resultar 

imposible llevarlos delante en una forma sustentable y sin producir contaminación crítica 

y -en algunos casos- hasta irreversible.” Los derechos no son absolutos sino, por el 

contrario, se hallan sujetos a reglamentación general y particular como se colige del art. 

14 de la Constitución Nacional “Conforme las leyes que reglamentan su ejercicio” y las 

empresas mineras se  distinguen  entre muchas otras por su intrínseca peligrosidad. No 

cabe duda que el objetivo del legislador provincial fue el precautorio en materia ambiental 

y así lo destacan los magistrados.  

                                                           

10 Idem.  
11 Idem  



El Tribunal rechaza  el argumentos relativo a una” hipotética imposibilidad 

económica proyectada sobre estas categorías de explotación minera a partir de la 

prohibición del uso de determinadas sustancias supuestamente indispensables para las 

mismas, puesto que tales actividades no dependen necesaria y únicamente de las 

mencionadas sustancias tóxicas, dado que existirían otras alternativas de lixiviación a 

partir de la biotecnología”12.  

Concluyen en que el ambiente constituye un bien colectivo supremo.  

  

Opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos San José, Costa Rica, 

7 de febrero de 2018.  

 La Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del 

medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’, en su Opinión  

Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’por primera vez La 

Opinión Consultiva, que surgió por la Solicitud formulada por el Estado de Colombia el 

14 de marzo de 2016, también determinó las obligaciones estatales para protección del 

medio ambiente. Entre otras cosas, destacó que los Estados están obligados a respetar y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas y que esto puede incluir, según el 

caso en concreto y de manera excepcional, situaciones que van más allá de sus límites 

territoriales. En el mismo sentido, los Estados tienen la obligación de evitar los daños 

transfronterizos. Asimismo, la Corte Interamericana estableció las obligaciones derivadas 

de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la 

protección al medio ambiente. Particularmente, determinó que los Estados deben: - 

prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual 

implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, 

realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los 

daños ocurridos; - actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños 

graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la 

integridad personal, aún en ausencia de certeza científica; - cooperar con otros Estados de 

buena fe para la protección contra daños ambientales significativos; - garantizar el acceso 

a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente; - garantizar el derecho a 

la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden 

                                                           

12 Idem.  



afectar el medio ambiente, y - garantizar el acceso a la justicia, en relación con las 

obligaciones estatales para la protección del medio ambiente.  

Vale transcribir algunos aspectos de su opinión estableciendo un amplio marco de 

aplicación:  

35. Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones 

consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las 

cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del 

Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta.  

Y continúa  

57 Adicionalmente, este derecho también debe considerarse incluido entre los derechos 

económicos, sociales y culturales protegidos por el articulo 26 de la Convención 

Americana, debido a que bajo dicha norma se encuentran protegidos aquellos derechos 

que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura 

contenidas en la Carta de la OEA , en la Declaración Americana sobre Derechos y 

Deberes del Hombre (en la medida en que ésta última “contiene y define aquellos 

derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere”) y los que se deriven de una 

interpretación de la Convención acorde con los criterios establecidos en el artículo 29 

de la misma.  

59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con 

connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho 

a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las 

generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también 

tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener 

repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros 

derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. 

La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres 

humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la 

existencia de la humanidad “.  

67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse con 

mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad 226. La 

participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos 

instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las 



personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden 

cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas.   

237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados 

tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones 

estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en 

esta Opinión.  

Conclusiones  

Ahora bien, avanzado el inicio del siglo veintiuno, todavía falta una 

concientización en general de las personas como individualidades sobre la necesidad de 

un desarrollo sustentable Las problemáticas ambientales se plantean generalmente desde 

lo local y cuando los afectados por una situación puntual, se movilizan y obligan a la 

actuación de los poderes del Estado, como es el caso de la sentencia de la justicia de 

Córdoba en el caso Cemicor.  

En esta sentencia – un leading case sin lugar a dudas- el Tribunal Superior de 

Justicia de Córdoba (TSJ)13 estableció la plena constitucionalidad de la Ley N° 9526, en 

tanto y en cuanto prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realiza bajo la 

modalidad “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias como el cianuro, el 

mercurio y otras.  

En febrero de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Cruz,  

Felipa y otros c/ Minera Alumbrera Limited y otro S/ sumarísimo”14 hace lugar a los 

recursos de queja deducidos por el Fiscal General de Tucumán, Gustavo Gómez, y por 

Felipa Cruz (una vecina de Andalgalá, Catamarca), y dejó sin efecto una sentencia de la 

Cámara Federal tucumana, que rechazaba una medida cautelar que impidiera la actividad 

de la actividad minera en la localidad catamarqueña. Y el 2 de marzo de 201615 volvió a 

reiterar que los estudios medioambientales son trascendentales para el curso de las causas 

judiciales sobre la megaminería y dejó sin efecto la sentencia que había rechazado la 

acción en los  autos “Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica LLC Suco Argentina y su 

propietaria Yamana Gold Inc. y otros s/ acción de amparo"ya que  su actividad atentaba 

                                                           

13 Ver Causa: "Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia – Acción declarativa de inconstitucionalidad”.  

Fecha: 11 de agosto de 2015.   

http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/indexDetalle.aspx?enc=ohd3DSWESOJPeuZguZfB8A  
14 http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp 16 de febrero de 2016  
15 http://www.elancasti.com.ar/u/archivos/2016/3/2/CORTE%20SUPREMA.pdf  
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contra  cursos de agua que irrigan los territorios más bajos, y que aportan su caudal para 

la supervivencia de la ciudad de Andalgalá y de los pueblos cercanos, así como para las 

actividades agrícolas que se desarrollan en la región.  

Como contracara a esta protección judicial tuitiva del medio ambiente  tenemos el 

Decreto presidencial 349/2016 , que justificó que las retenciones establecidas para la 

explotación de la minería provocaron  “una situación de pérdida de competitividad frente 

a las restantes naciones con actividad minera” y por ese instrumento revierte el régimen 

de retenciones de entre 5 y 10% que gravaban la exportación de productos del sector desde 

marzo de 2002, otorgándosele dicho beneficio a empresas transnacionales y a una 

actividad con alto costo ambiental sin un requerimiento previo de ningún tipo. No hay 

dudas que todas las normas analizadas son normativas teóricas por eso cabe reflexionar si  

hay un verdadero compromiso gubernamental en materia de protección del medio 

ambiente  No olvidemos que en el ámbito interamericano se encuentra regulado, tanto por 

lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, como en el artículo 26 de la 

Convención Americana, que contiene los derechos económicos, sociales y culturales. 

Igualmente, la Corte Interamericana de DDHH destacó la relación de interdependencia e 

indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible.  

Es enorme la complejidad de intereses que se entrecruzan a nivel local, provincial, 

estatal y mundial sin analizar que se hipoteca el desarrollo de las generaciones futuras 

contaminando y dañando gravemente el medio en el que vivimos. Recordemos lo dicho 

por la Corte Interamericana en virtud de su Opinión consultiva de febrero de 2018 La 

degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, 

por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la 

humanidad…Además… la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad 

en determinados grupos en situación de vulnerabilidad.  

Proteger el medio ambiente hoy es defender la salud y el bienestar de las 

generaciones futuras.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141006/20160215
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141006/20160215


Jovens e redes sociais: a participação e o engajamento político na internet  
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Resumo  

Os jovens são consumidores assíduos da internet. Muitos deles passam horas conectados e até diante de 

multitelas: celular, computador e televisão. As redes sociais podem ser utilizadas como entretenimento 

ou como ferramenta para que eles reivindiquem socialmente e politicamente as pautas que consideram 

justas. Este trabalho pretende observar, por meio de pesquisa survey com jovens, se há engajamento 

político por parte deles nas redes sociais, como se relacionam em rede quando o assunto é política (seja 

por meio dos gostos em comum ou pelas divergências), o quanto eles consideram que o engajamento 

político na rede social seja importante para mudar uma realidade local ou nacional, quem exerce 

influência política sob eles, como e se a política faz parte do cotidiano, a importância que eles dão ao 

voto, ou seja, como e se os jovens utilizam a rede social como ferramenta para o exercício da cidadania 

e se este processo tem extensão para além da internet.  

 

Palavras-chaves: jovens; internet; política.  

Abstract  

Young people are regular consumers of the internet. Many of them spend hours connected and even 

multitasking: cell phone, computer and television. Social networks can be used as entertainment or as 

a tool for them to socially and politically claim the guidelines they consider to be just. This work 

intends to observe, through a survey survey with young people, if there is political engagement on the 

part of them in social networks, how they network when the subject is political (whether through 

common tastes or divergences), how much they consider that political engagement in the social 

network is important to change a local or national reality, who exerts political influence under them, 

how and if politics is part of everyday life, the importance they give to voting, that is, how and if 

young people use the social network as a tool for the exercise of citizenship and if this process has 

extension beyond the internet.  

 

Keywords: young; Internet; politics.  

  

Resumen  

Los jóvenes son consumidores de Internet. Muchos de ellos pasan horas conectadas y hasta multitelas: 

celular, ordenador y televisión. Las redes sociales pueden ser utilizadas como entretenimiento o como 

herramienta para que ellos reivindiquen socialmente y políticamente las pautas que consideran justas. 

Este trabajo pretende observar, por medio de investigación survey con jóvenes, si hay un compromiso 

político por parte de ellos en las redes sociales, como se relacionan en red cuando el asunto es política 

(sea por medio de los gustos en común o por las divergencias), cuanto ellos que el compromiso 

político en la red social es importante para cambiar una realidad local o nacional, quien ejerce 

influencia política bajo ellos, como y si la política forma parte de lo cotidiano, la importancia que ellos 

dan al voto, o sea, cómo y si los políticos los jóvenes utilizan la red social como herramienta para el 

ejercicio de la ciudadanía y si este proceso tiene extensión más allá de Internet.  

 

Palabras claves: jóvenes; Internet; la política.  

  



Introdução  

As eleições políticas, durante muito tempo, tiveram como característica a 

conquista de visibilidade por meio da televisão. Além do horário eleitoral gratuito, 

candidatos utilizavam o espaço de debate para mostrar suas propostas e, finalmente, obter 

contato mais próximo de seu eleitor. Com a popularização da internet, este tipo de 

aproximação ganhou uma nova vertente e os candidatos passaram a investir maciçamente 

neste quesito, seja ele mesmo administrando a sua página, ou por meio de uma equipe de 

jornalistas, especialistas digitais e até sociólogos, preparados para dar a melhor resposta, 

proporcionando interação com o internauta.  Este, por sua vez, compartilha as 

informações que recebe dos candidatos que têm afinidade e, assim, vai criando uma rede 

de informações e de afinidades com outras pessoas, muitas delas até desconhecidas 

pessoalmente.  

Segundo pesquisa do IBGE (20181), o Brasil apresenta 116 milhões de pessoas 

conectadas à internet. Isto significa que 64,7% da população brasileira tem acesso. A 

pesquisa mostra ainda que, considerando a faixa etária, pessoas entre 18 e 24 anos 

apresentam a maior taxa de conexão: 85% estavam online. Desta forma, percebe-se o 

quanto o jovem está envolvido nas novas tecnologias e, com este trabalho, pretendemos 

observar como é o engajamento político deles na internet, mas antes iremos recorrer aos 

estudos que definem o que é ser jovem e a importância da tecnologia para eles no 

convívio social e na própria participação política. Foi usado como critério de faixa etária 

o público até 29 anos, pois esta é a idade limite estabelecida no Brasil como jovem, após 

a aprovação, pelo Governo Federal, do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), em 

2013.  Dados da pesquisa do IBGE mostram também que a região Sudeste é a que tem 

maior acesso à internet: 72,3% dos moradores. Sendo assim, jovens do estado do Rio de 

Janeiro foram escolhidos como respondentes do questionário, que foi disponibilizado via 

internet, durante o mês de junho de 2018, ou seja, quatro meses antes das eleições para 

presidente, governador e deputados estadual e federal.  

 

Juventude  

Ser jovem é estar em um período de transição entre a vida adulta e a infância e 

isto não é marcante somente no tocante ao corpo físico. Vista como um rito de passagem, 

                                                 
1 Dados referentes à Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad C), com dados de 2016, divulgada em 

2018, pelo IBGE.   



o contato social entre pessoas que têm um gosto comum compartilhado aumenta, em 

meio a festas, reuniões, encontros; o acesso à informação também pode ser maior, devido 

à própria formação estudantil ser mais aprofundada. Ou seja, o jovem fica em constante 

contato com o que era novo e antigo, novas e velhas ideologias e modos de ser e pensar, 

o que, com a globalização e o acesso cada dia mais constante às tecnologias pode variar 

em questões de meses, quiçá dias.  

De acordo com Bordieu (1983), a fronteira entre a juventude e a velhice é um 

objeto de disputas em todas as sociedades. Para ele, a representação ideológica da divisão 

entre jovens e velhos concede aos mais jovens coisas que fazem com que, em 

contrapartida, eles deixem muitas outras coisas aos mais velhos. Sendo assim, a 

separação entre jovens e velhos seria uma forma de estabelecer uma ordem que coloca 

cada um em seu lugar, criando assim, uma construção social que tem como função 

instituir uma divisão de poder.   

Em contrapartida, podemos observar comumente na sociedade, jovens com o 

desejo de se tornarem adultos rapidamente - muitos acreditam até que iniciar no mundo 

do trabalho possibilita a ascensão a este status. É a busca da independência não apenas 

financeira, mas da possibilidade de consumir produtos, serviços, ter mais liberdade para 

o lazer e, de certa forma, controle sob a sua própria vida. Ou seja, a vida adulta é vista 

como uma condição social de poder que a juventude não tem, pois ainda é permeada por 

desconfiança em meio a estereótipos de “você não viveu o suficiente para agir ou 

entender sobre isto”.   

Com o processo de globalização, o acesso às informações do que é consumido 

culturalmente ou socialmente em países até distantes aumentou. De acordo com Papalia 

e Feldman (2013), a globalização e a modernização acionaram mudanças sociais em todo 

o mundo. Entre essas mudanças estão a urbanização, vidas mais longas e mais saudáveis, 

taxas de nascimento reduzidas e famílias menores. A puberdade mais precoce e o 

casamento mais tardio estão se tornando cada vez mais comuns. Mais mulheres trabalham 

fora de casa e muitas dessas sem o desejo de terem filhos. A rápida disseminação de 

tecnologias avançadas tornou o conhecimento um recurso valorizado. Os jovens 

necessitam de mais escolarização e habilidades para ingressar no mercado de trabalho. 

Juntas, essas mudanças resultam em uma fase de transição estendida entre a infância e a 

idade adulta.   

Desta forma, jovens que não têm o acesso (ou é reduzido) à escolarização ou ainda 

à tecnologia acabam iniciando no mercado de trabalho mais cedo, em empregos com 



pouca qualificação profissional. Enquanto os demais, ou buscam a experiência 

profissional com a primeira oportunidade de estágio / emprego, ou tentam se qualificar 

mais para, no momento de ingressar no mercado, terem mais condições.  

Em meio a este cenário, os adolescentes podem ser influenciados por aspectos 

culturais de um país distante, por exemplo, mas a família ainda pode exercer papel 

preponderante, incentivando ou não a continuidade dos estudos, aos gostos, as ideologias 

e ao próprio mundo do trabalho.   

Quando trabalham, eles tendem mais a trabalhar em fábricas do que na 

fazenda da família. Isto não significa que a adolescência é a mesma no 

mundo todo. A mão forte da cultura molda seu significado 

diferentemente em diferentes sociedades. Nos Estados Unidos, os 

adolescentes estão passando menos tempo com seus pais e confiando 

menos neles. (PAPALIA & FELDMAN, 2013, p.383)  

 Corroborando com Youngblade et al., 2007, os jovens que têm relações de apoio com os 

pais, a escola e a comunidade tendem a desenvolver-se de forma positiva e saudável. Ou 

seja, as condições que são dadas ao indivíduo podem colaborar para a sua formação e, 

inclusive seus gostos, preferências e ideais de vida, não sendo correto fazer a análise 

somente sob o aspecto biológico.   

 A noção de adolescência é, de fato, associada a um período da vida 

biológica. Esse ciclo de vida, porém, demonstra algo muito preciso: 

sua própria arbitrariedade. Ele revela, sobretudo, que é a ordem cultural 

que determina a classificação e seus conteúdos, a hora em que se passa 

de um lugar para outro, e o modo pelo qual se passa. Isto não é uma 

experiência biológica, não é uma experiência teológica, não é uma 

experiência metafísica, isto é uma experiência cultural. São valores que 

fazem estas fronteiras. Pode-se pensar a adolescência, portando, como 

uma parte do ciclo da vida social”. (ROCHA e PEREIRA, 2009, p.28)  

Sendo assim, ser jovem não é somente estar compreendido entre uma faixa etária 

específica. É passar pelas transformações físicas e sociais e, em meio à globalização, é 

ser “bombardeado” por novas formas de viver e pensar a vida todos os dias por meio de 

suas novas descobertas e relações com o mundo (literalmente, neste contexto 

tecnológico).   

Juventude e tecnologia  

116 milhões de pessoas estão conectadas à internet – isto é o que indica a Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad C), com dados de 2016, divulgada 

em 2018, pelo IBGE. 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular e este é o principal 

aparelho para acessar a internet, usado por 94,6% dos pesquisados, à frente de 



computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisores (11,3%). Lembrando que uma 

mesma pessoa pode acessar vários equipamentos ao mesmo tempo – as chamadas 

multitelas.   

Quando pesquisada a faixa etária, os indivíduos com idade entre 18 e 24 anos 

apresentavam a maior taxa de conexão: 85% deles estavam online. Ou seja, os jovens são 

os que mais usam a internet.   

O estudo “Estilo de vida e expectativas quanto ao futuro da juventude no  

Brasil”, realizado pela CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e pelo 

SPC Brasil, de 2017, sugere que os jovens tiram proveito da revolução tecnológica hoje 

em curso: cultivam relacionamentos pessoais e profissionais com ajuda da web e se valem 

de aplicativos e redes sociais para expandir seus contatos e reforçar laços familiares, 

dentre inúmeras outras formas de comunicação mediada por dispositivos eletrônicos e 

ferramentas virtuais.  

Ainda de acordo com a pesquisa da CNDL e SPC Brasil, o principal meio de acesso dos 

jovens à internet é o smartphone (81,5%, aumentando para 90,9% na Classe A/B), seguido do 

notebook/laptop (68,2%) e do computador/desktop (64,1%, aumentando para 69,8% entre as 

pessoas de 25 a 30 anos). Já o tablet ocupa apenas a quarta colocação, com 24,6% das respostas.   

 O alto índice de acesso ao celular deve-se à popularização dos aparelhos, das 

possibilidades de financiamento no momento da compra e da redução de preços de serviços de 

telefonia. Mas não é apenas isto que atraem os consumidores, na rede, eles encontram 

informação estruturada, modos de interação e socialidade e contato com sua própria identidade 

e emoções. Eles têm o acesso, mas estão sendo vigiados quanto ao que postam e, dependendo 

das licenças que permitirem ao aparelho, até monitorados de onde estão. “Em uma sociedade 

heterogênea, há constante e profunda vigilância da informação e comunicação na internet para 

fins econômicos, políticos, judiciais e outros temas”. (FUCHS, p.401)  

 Desta forma, o compartilhamento de informação realizado no meio virtual -  seja ele 

fruto de uma herança cultural ou social ou ainda da capacidade de construir seus próprios 

repertórios culturais – está em monitoramento não apenas da própria vigilância da internet, mas 

até pelas pessoas que têm interesses em comum e, por isso, mantém contato com eles e, sendo 

assim, podem, de certa forma, vigiarem o que está sendo compartilhado, comentado, postado e 

etc.   

Apesar da interação, alguns estudiosos abordam outros riscos presentes no uso da 

internet. Peter Levine (2000), por exemplo, afirma que pode ocorrer menor capacidade 

dos grupos mais pobres de acessar, usar e produzir conteúdo; diminuição de relações 



sociais fundados no contato cara a cara, fragilizando a construção de laços sociais sólidos; 

tendência a formação de grupos fechados, sem contato com diversidade de opiniões e 

debate público; transformação dos internautas em simples consumidores de produtos, 

além da destruição da privacidade individual.   

Quando falamos de jovens, devemos considerar ainda que estão em processo de 

auto aceitação e de aceitação em grupos. Dentre os principais motivos para acessar a 

internet, ainda de acordo com a pesquisa da CNDL e SPC, sobressaem: assistir a vídeos 

(69,6%), atualizar-se (67,3%, aumentando para 74,0% entre as pessoas de 25 a 30 anos), 

enviar e receber e-mails pessoais (62,3%, aumentando para 72,7% na Classe A/B) e 

escutar música (60,9%, aumentando para 70,4% na Classe A/B).  

Segundo a filósofa Agnes Heller (2016), o homem, enquanto ser humanogenérico, 

não pode conhecer e reconhecer adequadamente o mundo a não ser no espelho dos 

demais. E, desta forma, podemos ainda inferir que as informações compartilhadas podem 

marcar sua posição também em um grupo.   

 

Juventude e política  

Os repertórios culturais são criados a partir do convívio que uma pessoa 

tem com o mundo que o cerca. Utilizando conceitos de Stuart Hall, 

podemos dizer que, o sujeito do iluminismo era unificado, ou seja, o sujeito 

nascia e se desenvolvia, permanecendo igual ao longo de sua existência. 

Já o sujeito sociológico reflete a complexidade do mundo moderno, há 

ainda a consciência de um mundo interior, no qual este sujeito não é 

autônomo e autossuficiente, mas é formado pela relação com outras 

pessoas que são importantes para ele. Desta forma, podemos transportar 

este conceito de sujeito sociológico para a relação dos jovens com a própria 

política. Afinal, é no seio familiar ou no núcleo social como família, igreja, 

escola que os jovens têm a oportunidade de se transformar em sujeitos 

coletivos e, a partir daí, construir seus repertórios culturais. Desta forma, 

um ambiente escolar onde a questão política é tratada com eleições para 

representantes de turma, grêmios estudantis, escolha de direção e conselho 

escolar, por exemplo, pode despertar, desde cedo alguma consciência 

política. O mesmo acontece quando a criança nasce em uma família na 

qual os pais tenham o interesse por este assunto.   
Alguns pais são mais escolarizados do que outros e algumas escolas oferecem 

melhores condições de acesso à informação política do que outras. Portanto, 

aprende mais sobre política o jovem cujos pais têm alta escolaridade e aqueles 

que frequentam escolas que oferecem condições favoráveis para a aquisição de 

conhecimento político. Em geral, essas duas coisas caminham juntas, de tal forma 

que o jovem que tem pais com alta escolaridade também está matriculado nas 

escolas mais bem servidas de recursos informacionais. (FUKS, 2012, p.90) 

Apesar disto,  



“pode-se dizer que, de um modo geral, são incipientes os estímulos dados pelo 

“mundo adulto” para o envolvimento de jovens em processos de participação que 

poderiam aumentar o capital político orientado para valores democráticos”. 

(CARRANO, p.95, 2012).  

Sendo assim, o mesmo “mundo adulto”, que muitas vezes não incentiva o jovem 

a ter participação política atuante, é o que pode cobrar maior engajamento político destes 

jovens. Alguns alegam até que, com a internet, só não se informa quem não quer. Este 

jovem, atual, vive neste cenário com disseminação da globalização e a possibilidade de 

ter acesso a um número cada vez maior de informação. Ainda segundo Hall, surge, neste 

conceito de globalização, um outro sujeito, que não apresenta identidade fixa: o sujeito 

pós-moderno. “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 1987). Sendo assim, este sujeito, além de 

ter as influências do meio familiar, escolar e etc, ainda tem contato com diversas outras 

realidades.   

Apesar da oferta de possibilidades de interação ser grande, no tocante à política, 

jovens de diferentes estratos sociais não se interessam pela política e pelos seus agentes 

políticos, o que pode enfraquecer a própria democracia.  

A baixa confiabilidade na política fragiliza a institucionalidade democrática que 

se organiza na base da representação partidária. As difíceis condições de vida e o 

complexo de fatores relacionados com a pobreza e a desigualdade social que se 

convencionou denominar de “vulnerabilidade social” criam dificuldades 

objetivas para o exercício da participação e o engajamento social e político.  A 

busca pela sobrevivência não é compatível com o tempo livre que as atividades 

de participação política demandam aos cidadãos. A necessidade de trabalhar é, 

neste sentido, uma das principais razões da diminuição do potencial participativo 

na sociedade (CARRANO, p.95, 2012).  

Desta forma, o tempo que o homem tinha antes para o engajamento político é diferente 

do que ele tem hoje. Quando pensamos nos jovens, muitos deles não são envolvidos somente 

em atividades na escola e na família. Alguns já têm que trabalhar para contribuir no orçamento 

familiar, enquanto os de classe média estão envolvidos em diversas atividades extra curriculares 

como aulas de Inglês, teatro, academia e etc. seja qual for a  realidade financeira, o jovem hoje 

tem a possibilidade (e às vezes até a obrigação social) de realizar mais atividades. Ainda de 

acordo com Carrano (2012), uma das mais importantes tarefas das instituições, hoje, é 

contribuir para que os jovens possam realizar escolhas conscientes sobre suas trajetórias 

pessoais e constituir os seus próprios acervos de valores e conhecimentos que já não mais são 



impostos como heranças familiares ou institucionais. O peso da tradição encontra-se diluído e 

os caminhos a seguir são mais incertos.  

Mesmo assim, o processo de socialização política e o consequente engajamento 

político nem sempre são imediatos, até com o incentivo. Durante a juventude, alguns 

jovens não manifestam interesse nesta temática e, com o passar do tempo e até das suas 

relações com seus pares, surge este interesse.   

Participação política, juventude e internet  

O processo de participação política ganhou novo cenário com a massificação da 

internet. Isto gerou expectativas positivas, pois acreditava-se que, com a redução de 

custos de veiculação e maior disponibilidade de equipamentos como computadores e 

celulares, a pluralização política poderia, enfim, chegar ao cidadão. Além disso, pensava-

se que a internet possibilitaria ações de cidadania eletrônica, criando assim uma esfera 

pública virtual. Com o passar do tempo, percebeu-se que a internet se incorporou às 

plataformas de comunicação de política estratégica.   

À medida que absorviam a novidade, as pesquisas passaram a apontar também os 

elementos de continuidade e adequação da Internet às “velhas formas” de se fazer 

política, o que vem sendo chamado por alguns de normalização: a colonização do 

novo meio, com seu potencial tecnológico, pelas estruturas políticas e 

econômicas predominantes, reforçando de forma conservadora aspectos da 

comunicação de massa que não necessariamente concretizam o potencial da rede 

para a democracia. (ALDÉ, p.27. 2011)  

 Sendo assim, a internet tem sido usada nas campanhas políticas para chamar a atenção 

de eleitores não somente no Brasil, mas em diversos países. Um dos casos mais conhecidos foi 

de Barack Obama, nas eleições presidenciais em 2008. A campanha do então candidato 

democrata utilizou linguagem específica para o público-alvo de cada rede social (com foco para 

o público jovem, já que era o mais presente na internet na ocasião), conseguiu três milhões de 

membros em um grupo de Facebook, 120 mil seguidores no Twitter, 11 milhões de 

visualizações do vídeo “Yes, We Can2”.  

 Além disso, com a internet as pessoas estão se informando simultaneamente, ou seja, 

elas têm acesso as mais diversas plataformas ao mesmo tempo e, muitas vezes, utilizando 

multitelas e isto pode trazer poder, proporcionando empoderamento não somente aos partidos 

                                                 
2 Dados publicados na matéria: Como Barack Obama revolucionou o marketing político, do site 

https://www.riosoft.com.br/blog/obama-marketing-politico/  



políticos, mas também a grupos específicos. Estes grupos podem angariar adeptos, como 

políticos a exemplo de Obama fez, pelas redes sociais.  

 Podem surgir neste cenário os chamados “ativistas de sofá”. O termo vem de um 

neologismo do Inglês, formado da combinação das palavras slack (preguiçoso) e activism 

(ativista) criado para adjetivar pessoas que se sentem politicamente ativas, mesmo sem saírem 

de casa. Elas compartilham informações, ajudam causas e pessoas aderindo a movimentos, 

assinando petições, dando opiniões e contribuindo para a formação dela, ou seja, exercendo seu 

ativismo político via internet.  

 É na rede que pode ser aplicada também uma outra esfera da espiral do silêncio. Esta 

teoria da comunicação, criada pela cientista política alemã Elisabeth NoëlleNeumann, na 

década de 70, trata da construção da opinião pública. De acordo com os seus estudos, a partir 

do momento que se condena determinada opinião, criam-se resistências. Ou seja, as pessoas 

têm a tendência de irem pela maioria. Sendo assim, quem pensa diferente evita manifestar sua 

opinião, permanecendo em silêncio. Quando falamos de rede social, as pessoas podem ter 

uma tendência de buscar na rede pessoas que têm a mesma opinião, ou seja, um local onde 

elas possam dar voz ao seu modo de ver o mundo sem ser mal visto. Afinal, como explica 

Fuchs: “comunicação é uma relação social entre pelo menos dois seres em que há troca mútua 

de símbolos que são interpretados de modo que os parceiros de interação deem sentido a eles. 

A comunicação é a dimensão social da existência humana” (FUCHS, p.401, 2015).    

Por outro lado, Huckfeldt, Johnson e Sprague (2003) afirmam que a democracia 

depende da interdependência dos cidadãos, onde o sistema político sobrevive em meio a 

formação de redes heterogêneas. Ou seja, a discordância é catalizadora de oportunidades de 

influência e de difusão da informação. A condição necessária é: “rede de comunicação de baixa 

densidade em que a influência de determinadas opiniões é auto regressivamente medida pela 

frequência das opiniões no interior da rede” (HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE, 2003, 

p. 33).  

Para Wojcieszak e Mutz (2009), a construção das redes de cada indivíduo varia de 

acordo com a existência desses ambientes e de como as pessoas dialogam com as ferramentas 

de interação oferecidas. Desta forma, a partir do momento que as pessoas fazem uma pesquisa 

em um site de busca, elas são levadas por uma combinação de algoritmos que dão resultados 

de acordo com o repertório do próprio indivíduo, oriundo das relações sociais.   

Desta forma, existe uma vigilância de tudo que postamos na internet. Segundo Fuchs 

(2015), são cinco as características principais de vigilância de mídia social: construção de 

identidade colaborativa com comentários e imagens, usuários contribuem para a construção da 



identidade dos outros, monitoram o que os outros dizem sobre os amigos, contatos e eles 

mesmos; as mídias sociais permitem o monitoramento das redes sociais dos indivíduos; a 

vigilância da mídia social faz uso de laços sociais que são visíveis, mensuráveis e pesquisáveis; 

a vigilância é confrontada com interfaces e conteúdos em constante mudança; a mídia social de 

vigilância é a vigilância dos perfis que contém informação de diferentes contextos, isto é, 

“convergência social”. Sendo assim, quando compartilhamos algo, alimentamos de forma 

discreta a própria vigilância e isto pode ser usado com fins políticos como explicam Elder e 

Phillips (2018), a comunidade política direcionada por meio de plataformas de mídia social 

como o Facebook permite medir sua eficácia estratégica por meio de interações de usuários.   

Já que boa parte dos jovens faz uso da internet resolvemos utilizá-la também para a 

realização da própria pesquisa. Um formulário online foi criado e disponibilizado a partir de 

um link. Foi utilizado o método de pesquisa quantitativa survey, pois a intenção era de obter 

dados, informações e ações de um determinado grupo de pessoas.   

A pesquisadora contou com sua rede de contatos na qual ela solicitou divulgação aos 

amigos tanto pessoalmente quanto por email e Facebook. 247 formulários foram preenchidos 

durante o mês de junho de 2018. Os critérios adotados foram: serem moradores do estado do 

Rio de Janeiro e terem até 29 anos de idade.   

O público-alvo respondeu ao formulário em cerca de dois minutos. 16,6% dos 

entrevistados tinham de 14 a 16 anos; 58,3% de 19 a 24 anos e 25,1% de 25 a 29 anos. 72,1% 

dos respondentes foram mulheres, enquanto 27,9% eram homens. Esperava-se que realmente 

os dados tivessem um índice maior em relação às mulheres, já que, em 2016, ainda de acordo 

com dados do IBGE, a proporção de mulheres conectadas foi maior que a de homens: 65,% 

delas tinham acesso, enquanto o índice para eles era de 63,8%. Apesar disto, houve grande 

discrepância de dados comparativos entre homens e mulheres, ou seja, podemos inferir que, ao 

tomarem conhecimento que a pesquisa era sobre a relação entre política e tecnologia, mais 

mulheres que homens tiveram interesse em responder.   

 A pesquisa foi concentrada, especialmente, em moradores da Baixada Fluminense 

(44,9%), da cidade do Rio de Janeiro (42,5%) e de locais como Niterói e Região dos Lagos 

porque estas áreas fazem parte da rede de contatos da pesquisadora, o que favorece a apuração 

de dados. Como o formulário foi aberto, algumas pessoas foram preenchendo com outros 

bairros ou cidades, que não apresentaram dados quantitativos expressivos.   

 94,3% dos entrevistados disseram que têm título de eleitor, enquanto 5,7% não têm. 

51,8% dos respondentes informaram que conversam sobre política com parentes ou amigos e 

8,1% disseram que não. Se levarmos em consideração que 40,1% das pessoas informaram que 



às vezes conversam sobre política isso nos leva a dizer que o assunto faz parte do cotidiano, 

pelo menos algumas vezes, de 91,9% dos entrevistados.  

 87,4% tiraram o título de eleitor entre a idade de 16 a 18 anos e 5,7% pretendem tirar, 

o que mostra engajamento político e vontade de votar. Apesar do alto índice, isto não representa 

a realidade dos jovens brasileiros, pois a cada 10 adolescentes de 16 e 17 anos, oito não se 

registraram no Tribunal Superior Eleitoral3.   

Quando perguntado quem mais influencia quando o assunto é política, 32,8% 

responderam internet. Ou seja, o índice referente à rede já ultrapassa os professores (28,3%), a 

família (21,5%) e os amigos (13,8%). 3,6% apontaram ainda a televisão como grande 

influenciadora, o que mostra o quanto este meio de comunicação perdeu terreno para a internet 

quando se trata do público jovem. O alto índice da influência da rede deve-se ao fato dela ser 

uma mídia mais interativa, como explica Barros (2016), a Internet renovou o campo político, 

com um novo tipo de copresença, por meio da atuação online dos atores. Ressalta-se, nesse 

aspecto, a capacidade de agência do usuário de Internet, com sua múltipla atuação (espectador, 

ator e operador).  

 Foram feitas perguntas em relação às eleições e ao direcionamento político dos 

entrevistados. 49,4% apontaram que nunca anularam ou votaram em branco nas eleições, 

enquanto 51% dos entrevistados pretendem não realizar esta prática nas próximas eleições, o 

que prova, novamente, o engajamento político do público entrevistado. Quando perguntado 

como se consideram politicamente, 37,7% se consideram sem orientação política, 36,4% se 

consideram de esquerda, 17,8%  de centro, 6,1% de direita e 2% de extrema direita.  

 Apesar dos índices mostrarem o interesse do grupo no assunto política, somente 10,1% 

informaram participar de reuniões ligadas a algum grupo ligado a partidos, movimentos como 

feminismo, antirracismo, corrupção e etc. O baixo índice vai ao encontro do detectado na 

Pesquisa Nacional sobre o Perfil e a Opinião dos Jovens Brasileiros, de 20134. Na ocasião, 54% 

dos jovens nunca haviam participado de nenhuma atividade política no âmbito institucional.   

 O Facebook é a rede social mais utilizada pelos jovens entrevistados: 49%. 30,4% 

apontaram usar mais o Instagram e 14,2% o Twitter. 57,5% apontaram seguir as páginas que 

os amigos seguem. Quanto às páginas ligadas nas redes sociais a algum político ou partido 

político, 55,5% disseram que têm o hábito de seguir. 29,1% fazem comentários sobre política 

                                                 
3 Dados presentes no site http://ubes.org.br/2017/voto-aos-16-anos-e-orgulho-brasileiro/, em pesquisa 

realizada em 21/07/2018  
4 Pesquisa realizada pela Secretaria Nacional da Juventude, em 2013. Disponível em: 

http://www.polis.org.br/uploads/1982/1982.pdf  



na rede, enquanto 34% só comentam às vezes, ou seja, novamente, percebemos o quanto o tema 

faz parte da vida dos jovens entrevistados.  

 Quanto às petições públicas na internet, 63,6% já assinaram uma, 15,8% não se 

lembram de terem assinado e 46,2% acreditam que a assinatura pode mudar algo na sociedade. 

Quando a internet é analisada de forma macro, 51,8% acreditam que a pressão na rede pode 

colaborar para que os políticos votem ou deixem de votar em projetos de lei e 35,6% acham 

que talvez. Desta forma, podemos perceber o quanto estes jovens atribuem importância social 

à internet.  

 

Conclusão  

 Podemos perceber que há relação entre política e uso da internet quando comparamos 

os dados da pesquisa. Durante muito tempo a família e a escola foram vistas pelas pessoas como 

os principais protagonistas no tocante à informação. Com o passar dos anos, a mídia também 

ganhou este espaço. Nesta pesquisa, podemos observar que a internet, para estes jovens, é a 

principal responsável pelas informações referentes à política, com 32,8%. Os professores ainda 

têm representatividade perante o público (28,3%) e a família 21,5%. Os amigos (13,8%), que 

poderiam ser fator decisivo de influência, não foram apontados decisivos para os jovens 

entrevistados.   

 A rede social mais usada pelos respondentes foi o Facebook e 55,5% apontaram seguir 

a página de algum politico e 63,1% informaram fazer comentários com regularidade ou às vezes 

sobre política na internet. Isto mostra o quanto o assunto política faz parte do cotidiano destes 

jovens quando eles estão conectados.   

 Quando 51,8% apontaram que a pressão na rede pode colaborar para que os políticos 

votem ou deixem de votar em projetos de lei e  que 35,6% acreditam que isto talvez aconteça, 

temos um total de 87,4% entrevistados dizendo que a internet pode contribuir de forma mais 

concreta e efetiva na democracia brasileira.   

 Além disso, 63,6% dos entrevistados apontaram ter assinado uma petição pública e 

46,2% acreditam que uma petição online pode mudar algo na sociedade, ou seja, novamente, 

são jovens dando valor às ações que acontecem no âmbito da internet.   

Podemos concluir também que os jovens entrevistados têm algum interesse pela 

temática política, já que o fato deles estarem dispostos a preencher o formulário da pesquisa, 

na própria internet, mostra que eles têm algum acesso e interesse pelo assunto. Além disso, 

51,8% apontaram conversar sobre política com parentes e amigos e 40,1% disseram que 



realizam esta prática às vezes, ou seja, 91,9% dos entrevistados conversam, em algum 

momento, sobre a temática política. Eles informaram também que 87,4% tiraram o título entre 

16 e 18 anos e que 5,7% pretendem tirar. Isto que dizer que 93,1% tiveram a iniciativa em tirar 

o título de eleitor antes que ele fosse obrigatório, o que indica, novamente, o interesse dos 

entrevistados.   
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Resumo  

A concepção sobre as doenças sexualmente transmissíveis vem se caracterizando como de saúde 

pública, quando sobrevém da cultura ocidental que menciona a adolescência como uma fase de 

transição marcada por intenso desenvolvimento, transformações e conflitos psicológicos, físicos e 

sociais, gerando a formação de identidade e descobertas, embora as estatísticas em saúde mostrem 

que não apenas os adolescentes e jovens necessitam de auxilio para que as informações sejam 

disseminadas cientificamente, mas, a população em geral, tendo em vista que as redes e meios 

sociais sugerem procedimentos, tratamentos e recursos como à venda de medicamentos via 

internet, que dificultam o tratamento sem o acompanhamento do profissional habilitado. As 

digressões e distorções podem agravar o quadro da doença e trazer sequelas irreversíveis e a 

situação do doente. A literatura sobre o assunto esclarece a temática em questão e deve ser 

condição essencial para difundir as transformações orgânicas, psicológicas e sociais dos pacientes. 

Destarte, quando encaramos a realidade da negligência no uso de preservativo por jovens e adultos 

ativos sexualmente, e questionamos sobre a visão social dessa questão, levantamos pressupostos 

que indicam o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Pretendemos diagnosticar a 

forma como os sujeitos ativos sexualmente estão incorporando as informações divulgadas pelos 

meios de comunicação e se as questões culturais influenciam as atitudes irrestritas às pessoas que 

ocasionam danos irreparáveis à saúde.  

 
Palavras-chave: Doenças sexualmente transmissíveis, Adolescência, DST Problema de saúde 

pública.  

Abstract  

The conception about sexually transmitted diseases has been characterized as public health, when 

it comes from Western culture that mentions adolescence as a phase of transition marked by 

intense development, psychological and physical transformations and conflicts, physical and 

social, generating the formation of identity and discoveries , although health statistics show that 

not only do adolescents and young people need help to disseminate information scientifically, but 

the population as a whole, since social networks and media suggest procedures, treatments and 

resources such as sales of drugs through the internet, which make treatment difficult without the 

accompanying professional. Digressions and distortions can aggravate the disease and lead to 

irreversible sequelae and the patient's condition. The literature on the subject clarifies the theme 

in question and must be an essential condition for spreading the organic, psychological and social 

transformations of patients. Thus, when we consider the reality of the neglect of condom use by 

sexually active youngsters and adults, and question the social view of this issue, we raise 

assumptions that indicate the increase in sexually transmitted diseases. We intend to diagnose how 

the sexually active subjects are incorporating information released by the media and whether 

cultural issues influence unrestricted attitudes towards people who cause irreparable harm to 

health.  

 
Keywords: Sexually transmitted diseases, Adolescence, STD Public health problem.  



Resumen  

  

La concepción sobre las enfermedades sexualmente transmisibles viene caracterizándose como de 

salud pública, cuando sobreventa de la cultura occidental que menciona la adolescencia como una 

fase de transición marcada por intenso desarrollo, transformaciones y conflictos psicológicos, 

físicos y sociales, generando la formación de identidad y descubrimientos , aunque las estadísticas 

de salud demuestran que no sólo los adolescentes y los jóvenes necesitan ayuda para que la 

información se difunde científicamente, pero la población en general, teniendo en cuenta que las 

redes y los medios sociales sugieren procedimientos, tratamientos y recursos como a la venta de 

medicamentos vía internet, que dificultan el tratamiento sin el acompañamiento del profesional 

habilitado. Las digresiones y distorsiones pueden agravar el cuadro de la enfermedad y traer 

secuelas irreversibles y la situación del paciente. La literatura sobre el tema esclarece la temática 

en cuestión y debe ser condición esencial para difundir las transformaciones orgánicas, 

psicológicas y sociales de los pacientes. De este modo, cuando encaramos la realidad de la 

negligencia en el uso del preservativo por jóvenes y adultos activos sexualmente, y cuestionamos 

la visión social de esta cuestión, planteamos supuestos que indican el aumento de las enfermedades 

de transmisión sexual. Pretendemos diagnosticar la forma en que los sujetos activos sexualmente 

están incorporando las informaciones divulgadas por los medios de comunicación y si las 

cuestiones culturales influencian las actitudes irrestrictas a las personas que ocasionan daños 

irreparables a la salud.  
  

Palabras clave: Enfermedades sexualmente transmisibles, Adolescencia, DST Problema de salud 
pública.  
  

Introdução  

 O problema das doenças sexualmente transmissíveis está se tornando um 

problema de saúde pública em alguns municípios do interior da Região Nordeste, tendo 

em vista que, a ausência de informações, a falta de escolaridade dos moradores das 

comunidades afastadas da zona urbana a tentativa de tratamentos populares entre jovens 

e adolescentes que não procuram o especialista podem ser fatores que influenciam a 

incidência elevada de casos.  

Para iniciarmos esse anteprojeto, utilizamos a aprendizagem baseada em 

problema, tendo em vista que nas últimas décadas o método tradicional de ensino utilizado 

pelas universidades tem demonstrado que o avanço das ciências exige a 

interdisciplinaridade, e nessa perspectiva o método de aprendizagem baseada em 

problema (PBL) tem sido utilizado vários cursos da área de saúde.  Este estudo tem como 

objetivo fazer um comparativo entre profissionais e leigos sobre as doenças que acometem 

jovens e adultos em pleno século XXI, com as oportunidades disponíveis pelos órgãos 

responsáveis pela prevenção e tratamento.  

 A metodologia utilizada inicialmente a partir da revisão de literatura e pesquisa 

bibliográfica sobre a situação atual da questão indica que os jovens, com faixa etária 



indefinida, são susceptíveis a adquirirem as doenças causadoras de sequelas no decorrer 

da vida.  

Objetivando iniciar o trabalho com um mapeamento e levantamento de dados a 

partir do diário de campo que contivesse datas, horários e locais de encontro com os 

voluntários previamente consultados, elaboramos a partir das hipóteses, questionários a 

serem aplicados com conteúdos embasados pelas hipóteses: a disseminação da informação 

feita de forma aleatória sem base cientifica, causam dúvidas sobre as doenças, a influência 

de amigos por questões culturais induzem o individuo a ter relações sem proteção por 

diminuir o prazer, e a dificuldade de comunicação com os pais no sentido de abordar 

questões de sexualidade por serem de outra geração e terem retração em lidar com assuntos 

contemporâneos.  

Portanto, após serem levantadas essas questões, objetivamos oferecer a 

disseminação de informações relativas à atividade sexual aos jovens de forma bastante 

científica a fim de discutirmos o assunto e procurar soluções. Dessa forma, é importante 

que tais informações sejam feitas de forma direcionada, no qual busque descrever e 

conscientizar jovens e adultos acerca das possíveis consequências da realização do um ato 

sexual não seguro. É importante que o profissional de saúde defina para os jovens a 

importância da utilização dos preservativos, e as formas que as doenças sexualmente 

transmissíveis podem afetá-los futuramente. Um segundo objetivo traçado será entender 

como a influência de amigos pode trazer maléficos de alguns adolescentes pela 

informação descaracterizada e popular.   

Deve-se ressaltar a questão da bebida, e a percepção que o jovem tem depois de 

ingerir bebida alcoólica, fica aturdido e por vezes esquece-se de usar o preservativo falta 

de consciência e equilíbrio emocional momentâneo, a importância que os preservativos 

têm, não levando tão em conta a questão de evitar uma gravidez indesejada, mas sim evitar 

a proliferação de DST’s.  

Acolher e convidar os pais a participarem de palestras para viabilizar a relação de 

amor e afetividade entre pais e filhos com a intenção de construir um vínculo de 

convivência, confiança e intimidade e possibilite o desenvolvimento características de 

sociabilidade na relação pai-filho.   

 

 

  



O que significa a adolescência?  

A adolescência é um período do desenvolvimento humano definido pela transição entre a 

juventude e a idade adulta. Muitas vezes, a descobertas do prazer dá-se nessa época, 

demonstrando então a necessidade de desenvolver ações voltadas para educação em 

saúde. Segundo Eveline Pinheiro Beserra (2008; p.32 a35), “é importante que a saúde se 

articule com a escola na prevenção de doenças, pois esta é um lugar que favorece a 

intervenção de ações de Educação em Saúde”.   

Com base nos dados obtidos em campo, observou-se que a escola tem um papel 

fundamental para a formação do individuo, não só para formar um profissional, como 

também o de conscientizar acercar dos problemas sociais que estão presentes no 

cotidiano, que inclui sexualidade.  

Além disso, a sexualidade se desenvolve na adolescência e é acompanhada por 

mudanças físicas, biológicas, psicológicas e sociais. Esse aglomerado de transformações 

impulsiona a uma relação afetiva, amorosa ou sexual com outra pessoa. Beserra et al. 

(2008), abordou em seu estudo que  

“na questão da orientação ao jovem a sua sexualidade, é importante que 

esteja inserida na sua realidade e exercida de forma aberta, pois a maioria 

dos jovens é imatura, visto que alguns deles buscam aventuras e ignoram a 

possibilidade de se contaminarem com alguma das DST”.  

Apesar de muitos jovens terem conhecimentos das formas de adquirir DST ainda 

existe uma irresponsabilidade dos mesmos ao praticarem uma relação sexual sem 

proteção, sendo assim estão mais propícios a se contaminarem.  

Dessa forma, é inquestionável o uso dos preservativos na relação sexual, por este 

tem como função proteger ou defender de algumas eventuais doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez.  

“Os adolescentes são distintos entre si e lidam com sua sexualidade de 

forma diversa. Assim, o uso do preservativo é o oposto da espontaneidade 

que se costuma atribuir ao sexo e à juventude. O estimulo ao uso do 

preservativo deve incluir a dimensão do erotismo e da praticidade, não 

apenas do medo” (BRÊTAS, J. R. S. et al. Conhecimentos sobre 

DST/AIDS por estudantes adolescentes. São Paulo. 2008.).  

Portanto, existem influenciais que circundam a vida sexual dos jovens, como a 

necessidade de informação sobre as possíveis consequências de um sexo indiscriminado, 

além do uso de drogas recreativas podendo influenciar uma relação inadequada. Por fim, 

muitos jovens tendem a não utilizar o preservativo para obterem muito mais prazer na 

relação com o parceiro.  



Sem dúvidas a informação é de suma importância, para a propagação do 

conhecimento, sendo resultante do processamento, manipulação e organização de dados 

como a proliferação das DST’s e métodos contraceptivos. A falta de informação em 

conjunto com transformações após a puberdade aumenta os riscos de contaminação. Os 

jovens estão desprovidos desses conhecimentos, principalmente no âmbito familiar, onde 

os pais encontram dificuldade de abordar tema como sexualidade. Além disso, existe uma 

carência da disseminação dos dados e noticias sobre este assunto na mídia. No artigo 

Adolescência e Vulnerabilidade às Doenças Sexualmente Transmissíveis: uma pesquisa 

documental, Beserra et al. (2008), diz que “o jovem deve ser orientado desde cedo a se 

prevenir das DST’s, por meio que permita um dialogo aberto que permita sua 

expressividade e esclarecimentos de dúvidas”. Logo, nota-se que os meios de 

comunicação não estão agindo eficientemente diante as DST’s.   

As propagandas só surgem em datas festivas, como o carnaval, mas não abrange 

as consequências, apenas fala para usar o preservativo. Ademais, observa-se também que 

existe uma barreira comunicativa entre pais e filhos, no qual evita diálogos sobre assuntos 

importantes, como sexo.  

Evidencia-se, portanto, que as DST’s são fatores de riscos para a saúde dos jovens, 

podendo causar exterioridade, doenças inflamatórias pélvicas, infecções, câncer no colo 

do útero e interfere principalmente no psicológico de quem adquire. De fato, e conforme 

Brêtas et al. (2008) argumenta,   

“os jovens que estão vivendo esta fase caracterizam-se também por sua 

vulnerabilidade às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e ao Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV), e isso ocorre devido à liberação 

sexual, a facilidade dos contatos íntimos, aos estímulos vindos dos meios 

de comunicação que propiciam os contatos sexuais precoces. [...] Assim, 

as diferentes formas de intervenção direcionadas para o público jovem 

resultaram na difusão e no aumento do uso de preservativos entre essa parte 

da população.”.  

 Além do sexo, a DST é adquirida através de equipamentos perfuro cortantes como 

seringa contaminadas, transfusão de sangue ou de mãe para filho durante a gravidez. 

Existem doenças que podem ser transmitidas através do beijo, caso existam lesões na 

boca, como por exemplo, a sífilis. É difícil ter dados precisos, apesar de sabemos que 

existe muitos casos de DST, porque as pessoas normalmente não procuram médico 

especialista para curar as DST’s, geralmente por vergonha, ou por medo de serem 

julgadas.  



Considerações Preliminares  

Identificou-se que apesar de existirem informações no ambiente escolar, a 

informalidade ainda prevalece no imaginário adolescente, e as influências tem significado 

que resiste a acepção desses jovens. Há necessidade de uma forma adequada de 

abordagem na contemporaneidade, de forma a discutir os temas transversais sociais, a fim 

de propiciar uma interação efetiva com a comunidade de forma a que influencie 

influenciando a vida dos cidadãos.  

As considerações preliminares indicam que a verificação das eventuais causas e 

consequências da doença no município, requer análise consistente que informem os 

resultados e as configurações dispostas nos dados levantados para serem discutidos e 

colocados em prática como forma de minimizar os efeitos causados pelas doenças 

sexualmente transmissíveis.  
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Resumo  

A construção dos BRICS provoca inquietações no cenário internacional, quer na esfera geopolítica, quer 

do ponto de vista econômico, financeiro e comercial. A importância dos BRICS está expressa em 

diferentes indicadores como seu gigantismo territorial e populacional, Produto Interno Bruto (PIB) 

acumulado e crescimento econômico presente. Nesses termos, o presente artigo visa refletir sobre uma 

das iniciativas de maior impacto dos BRICS; a criação de um banco de desenvolvimento. Proposto em 

2014, na cidade de Fortaleza (Brasil), visa apoiar o financiamento de projetos de infraestrutura e 

desenvolvimento em países periféricos e semiperiféricos. Com um aporte inicial de US$ 100 bilhões, o 

banco possui expressiva dimensão estratégica na medida em que altera a lógica do Direito Internacional 

Econômico (DIE) vigente desde o segundo pós-guerra e apresenta ao mundo uma alternativa concreta 

às instituições de Bretton Woods, hegemonizadas pelos países centrais.  

  

Palavras-Chaves: Banco dos BRICS; Geopolítica; Direito Internacional Econômico  

  

Abstract  

The construction of the BRICS provokes worries in the international scenario, both in the geopolitical 

sphere, and from the economic, financial and commercial point of view. The importance of BRICS is 

expressed in different indicators such as its territorial and population gigantism, accumulated Gross 

Domestic Product (GDP) and present economic growth. In these terms, this article aims to reflect on 

one of the most impactful initiatives of BRICS; the creation of a development bank. Proposed in 2014, 

in the city of Fortaleza (Brazil), it aims to support the financing of infrastructure and development 

projects in peripheral and semi-peripheral countries. With an initial contribution of US $ 100 billion, 

the Bank has a significant strategic dimension insofar as it alters the logic of the International Economic 

Law (DIE) that has been in force since the second post-war period and offers the world a concrete 

alternative to the Bretton Woods institutions, hegemonized by the central countries.  
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Resumen  

La construcción de los BRICS provoca inquietudes en el escenario internacional, tanto en la esfera 

geopolítica, tanto desde el punto de vista económico, financiero y comercial. La importancia de los 

BRICS está expresada en diferentes indicadores como su gigantismo territorial y poblacional, Producto 

Interno Bruto (PIB) acumulado y crecimiento económico presente. En estos términos, el presente 

artículo tiene por objeto reflexionar sobre una de las iniciativas de mayor impacto de los BRICS; la 

creación de un banco de desarrollo. Propuesto en 2014, en la ciudad de Fortaleza (Brasil), pretende 

                                                 
1 O presente papper é uma versão adaptada de: ROMEO, Christiane Itabaiana Martins; PIRES FERREIRA, Lier; WEBER, 

Ricardo Basílio. The BRICS Bank: on the edge of international economic law and the new challenges of twenty-first-century. 

In: NEUWIRTH, Rostam J.; SVETLICINII, Alexandr; HALIS, Denis de Castro. The BRICS-lawyers’ guide to global 

cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.  



apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo en países periféricos y 

semiperiféricos. Con un aporte inicial de 100.000 millones de dólares, el banco tiene una expresiva 

dimensión estratégica en la medida en que altera la lógica del Derecho Internacional Económico (DIE) 

vigente desde la segunda posguerra y presenta al mundo una alternativa concreta a las instituciones de 

Bretton Woods, hegemonizadas por los países centrales.  

  

Palabras claves: Banco de los BRICS; la geopolítica; Derecho Internacional Económico  

  

Introdução  

O mundo contemporâneo vem passando por inúmeras mudanças desde que a queda do 

Muro de Berlim, em 1989, e a derrocada da antiga URSS, em 1991, marcaram o fim da ordem 

bipolar erigida no segundo pós-guerra. Quase três décadas após esses eventos, vive-se o limiar 

de uma nova etapa histórica, na qual a hegemonia das potências euro-americanas parece 

empalidecer.  

Uma das expressões dessa nova realidade histórica é a emergência de novos polos de 

poder (HURREL, 2013), capazes de ressignificar as relações Norte-Sul e a própria feição da 

ordem internacional. A formação dos BRICS é parte inexorável desse processo.  

Originalmente o acrônimo criado pelo estudo do inglês Jim O’Neil, economista do Goldman 

Sachs, intitulado Building Better Global Economic BRICs (BRICS, 2001), reunia somente 

Brasil, Rússia, Índia e China. Eram os BRIC, sem o “S”. Posteriormente, por ocasião da reunião 

de cúpula de Sanya (China), em 2011, deu-se à adesão da África do Sul. As primeiras reuniões 

dos BRICS tiveram início em 2006 e sua oficialização ocorreu em 2009, na cidade de 

Yekaterinburg (Rússia). Desde então os BRICS realizam cimeiras e outras reuniões paralelas, 

com ministros, atores empresariais etc., perseguindo políticas de benefícios mútuos (ganha-

ganha) no plano econômico, financeiro e comercial, e buscando concertar posições políticas e 

diplomáticas.  

Em que pese sua crescente aproximação, os países-parte do BRICS não formam um 

bloco político ou econômico homogêneo, capaz de agir em uníssono no complexo tabuleiro 

geoestratégico internacional. Diversamente, a importância dos BRICS está expressa em 

diferentes indicadores como seu gigantismo territorial e populacional, seu Produto Interno 

Bruto (PIB) acumulado e seu crescimento econômico presente e futuro. Nesses termos, em que 

pesem suas assimetrias, os países BRICS são atores pivotais para a redefinição da economia-

mundo, no sentido utilizado por autores como BRAUDEL (1996) E  

WALLERSTEIN (1979). Assim, o presente artigo visa a refletir sobre uma das iniciativas de 

maior impacto dos BRICS: a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). Proposto em 

2014, na cidade de Fortaleza (Brasil), durante a 6ª Reunião Cimeira, o banco em tela visa a 



apoiar o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países periféricos e 

semiperiféricos. Com um aporte inicial de US$ 100 bilhões, ele possui expressiva dimensão 

estratégica na medida em que altera a lógica do Direito Internacional Econômico (DIE) vigente 

desde o segundo pós-guerra e apresenta ao mundo uma alternativa às instituições de Bretton 

Woods, historicamente hegemonizadas pelos países centrais, particularmente os Estados Unidos 

da América (EUA).  

  

O direito internacional econômico e a economia-mundo contemporânea  

O conjunto de normas jurídicas e instituições que conformam o sistema financeiro e 

monetário internacional hoje vigente foi estruturado a partir de julho de 1944, três anos após os 

projetos elaborados separadamente pelo estadunidense Harry Dexter White e pelo inglês John 

Maynard Keynes (FOBE, 2014). Concluído na cidade de Bretton Woods, em New Hampshire 

(EUA), tal sistema foi, segundo Carlos Márcio COZENDEY (2013) erigido em torno de duas 

grandes instituições, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

posteriormente dividido entre o Banco Mundial e o Banco para Investimentos Internacionais, e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI).  

O sistema expresso pelo BIRD e pelo FMI foi concebido sob a égide do keynesianismo, 

das experiências exitosas de superação da Crise de 1929 implementadas pelo presidente 

Franklin Delano Roosevelt e principalmente das visões de poder exaradas pelos EUA no 

imediato segundo pós-guerra. Em linhas gerais esse sistema baseou-se no gerenciamento jus-

econômico das relações globais de troca, conformando aquilo que se convencionou denominar 

Direito Internacional Econômico (DIE), i. é, o conjunto de princípios e regras que regulam as 

relações econômicas internacionais e disciplinam a circulação de bens, serviços e capitais, além 

dos processos de integração regional e das políticas internacionais de promoção do 

desenvolvimento. Sem prescindir de uma base liberal, que ideologicamente primava pelo livre 

fluxo de comércio e capitais, esse novel ramo do Direito jamais abriu mão do intervencionismo 

estatal, particularmente no contexto de crises domésticas ou internacionais, reforçando a 

importância do Estado no contexto da economia-mundo.  

Os regramentos jurídicos e os postulados econômicos que moldaram as instituições de 

Bretton Woods evitaram que uma nova depressão econômica se abatesse sobre o mundo após a 

II Guerra Mundial; contribuíram para a liberalização dos fluxos de comércio e capitais; 

permitiram o socorro a economias em crise; fomentaram projetos nacionais de desenvolvimento 

e concorreram para um dos maiores ciclos de crescimento econômico da história: os trinta anos 



gloriosos. Monetariamente amparados pelo padrão ouro-dólar, encerrado unilateralmente pelos 

EUA em 1971, essas três décadas de crescimento econômico e bem-estar social perduraram nos 

EUA e na Europa Ocidental entre os anos 1940 e 1970, com reflexos positivos em diferentes 

partes do mundo, em particular na América Latina, onde políticas desenvolvimentistas 

orientadas pelo Estado lograram alcançar altas taxas de desenvolvimento econômico e 

permitiram que países como Brasil, México e Argentina formassem um expressivo parque 

industrial. Contudo, mais de 70 anos depois de sua construção, as instituições de Bretton Woods 

recebem mais críticas do que aplausos. O que aconteceu?  

O mundo hoje é muito distinto daquele existente na segunda metade dos anos 1940, 

tanto no plano econômico quanto no campo político. Economicamente, o presente processo de 

globalização amplia a internacionalização da produção, maximiza a financeirização do capital, 

reconfigura as redes mundiais de geração e distribuição de riquezas e confere uma centralidade 

singular às grandes corporações transnacionais (PIRES FERREIRA, 2003), consolidando os 

princípios de injustiça que sustentam a desigualdade entre povos e grupos sociais (BAUMAN, 

2015). Já no campo político a antiga bipolaridade entre EUA e URSS foi ressignificada. Em 

seu lugar emerge uma ordem unimultipolar (HUNTINGTON, 1999) capitaneada pelos EUA, a 

única superpotência completa do planeta, e por diversas forças regionais, com maior ou menor 

alcance global, dentre os quais se destacam os heterogêneos países BRICS.  

A economia política mundial está em franco processo de transformação. Atualmente a 

economia-mundo reconfigura suas posições estruturais, nas quais centro, semiperiferia e 

periferia (WALLERSTEIN, 1979) interagem numa relação de interdependência complexa 

(KEOHANE; NYE, 1998). Além disso, a economia-mundo é muito menos liberal do que 

imaginaram (?) próceres de Bretton Woods como Dexter White e Keynes. Ao contrário! Os 

países desenvolvidos (centro) frequentemente constrangem os demais (semiperiferia e 

periferia) a optarem por políticas e modelagens institucionais que jamais foram seguidas por 

eles no passado ou no presente (CHANG, 2004). Essas políticas e modelagens, constantemente 

balizadas pelo BIRD e pelo FMI, ampliam as relações de dependência inerentes à divisão 

internacional do trabalho e conformam uma verdadeira economia da desigualdade (PIKETI, 

2015), da qual os países centrais são os maiores beneficiários. Nesse sentido, o capitalismo 

contemporâneo é essencialmente o espaço do contramercado no qual predominam a esperteza 

e o direito do mais forte (BRAUDEL, 1996).   

Em síntese, as profundas mudanças na ordem mundial nos últimos 70 anos confrontam 

as estruturas tradicionais do DIE e levantam severas críticas sobre suas principais instituições. 



Nesse “novo mundo”, no qual múltiplas variedades de capitalismo (AGUIRRE; LO VUOLO, 

2013) se fazem presentes, nem o surgimento de renovadas instituições econômicas e 

comerciais, como a Organização Mundial de Comércio (OMC), derivada do antigo Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio (GATT), nem a mediação de organizações internacionais como as 

Nações Unidas (ONU) ou os diferentes pactos de integração regional (dentre os quais se destaca 

a União Europeia, ora confrontada pelo Brexit) dão conta da complexidade e da multiplicidade 

das forças, atores e interesses que rasgam a contemporaneidade. O Banco dos BRICS surge 

precisamente nessas fraturas e reconfigurações, permitindo com que novos e velhos atores 

possam apresentar suas demandas no complexo jogo das relações internacionais.  

  

Banco dos BRICS: O que é? O que significa?   

O surgimento dos BRICS inaugura uma nova forma de cooperação internacional. Dois 

anos após do estudo de O’Neil, a grande receptividade da sua proposição levou outros dois 

colaboradores da Goldman Sachs, Dominic Wilson e Roopa Purushothaman, a realizarem uma 

análise desse novo “bloco”. Essa análise está expressa no documento intitulado “Dreaming with 

BRICs: the path to 2050” (WILSON; PURUSHOTHAMAN, 2003).  

Os estudos da Goldman Sachs funcionaram como uma profecia auto-realizável, 

inaugurando, às margens da 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, as bases para a ação 

coletiva do grupo por ocasião da Primeira Reunião de Chanceleres dos BRIC, em 2006. A 

criação do grupo envolvia a aspiração pela reforma dos mecanismos de governança global ou 

pela criação de instituições que refletissem a nova configuração de poder no cenário 

internacional, proporcional ao peso econômico de players emergentes. Para isso, contribuía a 

grande legitimidade associada ao grupo, que representa 25,91% da superfície terrestre, 43,03% 

da população do planeta, 18% do PIB mundial (25% do PIB per capita), com aproximadamente 

15% das trocas comerciais de todo mundo e 46,3% do crescimento econômico global de 2000 

a 2008.  

Essas credenciais geopolíticas permitiram a coordenação de posições entre os países 

BRICS em diferentes ocasiões no cenário multilateral, propiciaram a realização de uma agenda 

regular de encontros e permitiram a consolidação da influência dos BRICS em diferentes arenas 

(como o Grupo dos 20, G-20). Essas mesmas credenciais geopolíticas pavimentaram ações 

significativas, como a reforma nas cotas e na representação dos membros do FMI (em vigor a 

partir de 2016), bem como o auxílio prestado pelo grupo aos países centrais no contexto da crise 



financeira de 2008. Nessas ocasiões, os BRICS atuaram em colaboração com as instituições 

multilaterais existentes, traço que o grupo fez questão de ressaltar em inúmeros comunicados.  

No entanto, os BRICS parecem ter um caráter essencialmente reformista. Esse caráter 

reverberou em muitas das suas iniciativas, como a criação do NBD ou da Nova Moeda 

Internacional (NMI), que deslocaria o dólar como unidade de valor para as trocas comerciais. 

Nesses momentos, em que o grupo manifestou interesses de reforma ou mesmo liderar 

processos de mudança nos mecanismos de governança global, a criação dos BRICS despertou 

desconfianças quanto aos seus objetivos e às possibilidades de manutenção da coesão do grupo.  

Essa percepção faz com que grande parte das análises sobre o grupo o qualifiquem como 

uma coalizão de geometria variável, entendendo-se por isso que os novos polos emergentes de 

poder no sistema internacional tendem a construir equilíbrios de poder ad-hoc capazes de 

flutuar ao sabor das conveniências dos seus membros e permitindo a emergência de “ensaios 

de coalizão anti-hegemônica”. Como os BRICS derivaram sua constituição das previsões sobre 

o futuro crescimento econômico que distinguiriam determinados países exclusivamente por sua 

maior influência correspondente a esse novo status econômico, suas assimetrias de interesses e 

aspirações de influência dariam lugar a uma liderança compartilhada por temas e agendas 

específicas nas Relações Internacionais.  

Diante das dificuldades para a formação de uma liderança emergente e coesa no 

tabuleiro internacional, surgiram outros caminhos para o avanço do processo de 

institucionalização do grupo. Um desses caminhos surgiu na V Cúpula dos BRICS, em Durban 

(2013), quando, por meio da Declaração de Ethekwini, os países-membro explicitaram o 

objetivo de desenvolver um mecanismo completo de coordenação presente e de longo prazo 

sobre questões-chave da economia e da política globais, além de temas mais gerais como 

crescimento econômico, geração de empregos e segurança internacional. O aumento no grau de 

institucionalização dos BRICS, entretanto, viria principalmente pelas maiores possibilidades de 

cooperação internacional por meio da criação de novos dispositivos como o Conselho 

Empresarial dos BRICS; e o Arranjo Multilateral sobre a Cooperação e o Co-financiamento 

para o Desenvolvimento Sustentável; assim como pelo planejamento de uma sucessão de 

encontros e consultas sobre novas áreas de cooperação a serem inauguradas como um fórum de 

diplomacia pública, a secretaria virtual do BRICS e o diálogo sobre política para juventude, 

turismo, energia e esporte e megaeventos esportivos.  

O crescente diálogo entre os BRICS e a forma pela qual a institucionalização dos 

interesses foi acontecendo fez sobressair o interesse do empresariado, articulado com os 



governos dos Estados-membro, o que impunha pensar na criação do NBD em parceria com os 

bancos de desenvolvimento locais. No primeiro encontro do Conselho (agosto, 2013), o 

documento final se comprometia a fomentar parcerias público-privadas entre o empresariado e 

os governos dos BRICS, exortando os governos dos Estados membros ao engajamento para o 

célere lançamento do Banco dos BRICS. Nesse contexto foi celebrado o “Acordo  

Multilateral dos BRICS para o Co-Financiamento de Infraestrutura na África”, visando a 

incentivar a construção de pactos bilaterais entre os bancos de desenvolvimento do bloco com 

o objetivo de permitir o financiamento de projetos de interesse de mais de um Estado africano, 

possibilitando as inversões das empresas dos seus respectivos países.  

É possível verificar que a partir de Durban consolida-se uma lógica institucional, regida 

por normas de DIE, que fortalece a ação internacional dos BRICS. Essa lógica foi a base a partir 

da qual operaria o NBD, estando articulada e colocada em movimento pelo Conselho 

Empresarial dos BRICS, órgão resultante das interações entre o empresariado local e sua 

influência sobre os bancos nacionais de desenvolvimento, a partir da colaboração e  

engajamento dos governos de cada um dos Estados-parte.  

O NBD teve a sua criação oficializada na VI Conferência de Cúpula dos BRICS, em 

Fortaleza (Brasil), em 2014, dele podendo participar países considerados emergentes. A 

discussão em torno da viabilidade do Banco foi discutida por cerca de três anos antes de sua 

criação. Desde 2012, a ideia de formação de um banco de investimentos independente do FMI 

ou das razões e interesses das “potências” ocidentais foi tema das negociações entre os países 

envolvidos. Finalmente, em 2014, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul firmaram o 

acordo a partir do qual o NBD foi oficialmente criado. Interessante notar que, apesar do discurso 

anti-hegemônico e de sustentabilidade, além de se apresentar como via alternativa aos modelos 

capitalistas, voltados às grandes corporações, o NBD foi criado à semelhança do FMI e do 

Banco Mundial. Seu capital inicial, em 2015, poderia chegar a US$ 100 bilhões, aportados pelos 

países num prazo de até 7 anos, em parcelas crescentes. Os empréstimos, além de beneficiar os 

membros do BRICS, também podem ser concedidos a outros países que, eventualmente, até 

podem se associar ao Banco, desde que os sócios fundadores mantivessem um mínimo de 55% 

de participação conjunta.  

Nesse sentido, resta evidente que o Banco dos BRICS foi criado para investir em 

infraestrutura em países periféricos e semiperiféricos, inclusive nos próprios países BRICS. A 

formalização do NBD pretendia, em sua concepção básica, ser alternativa às instituições de 

Bretton Woods, de forma a possibilitar financiamentos de projetos de interesse dos países 



envolvidos, fortalecendo-os economicamente e possibilitando a ampliação da infraestrutura 

voltada para o desenvolvimento. No acordo inicial, coube ao Brasil indicar o primeiro 

presidente do Conselho de Administração do Banco, à Rússia indicar o presidente do Conselho 

de Governadores, e à Índia indicar o primeiro presidente do Banco. A China ficou com a sede 

da Instituição. O Centro Regional Africano do Banco passou a ser sediado na África do Sul. 

Ainda segundo o Acordo, os mandatos de presidência do Banco seriam de cinco anos, com 

rotatividade entre os países. Depois da Índia, o Brasil será o próximo a chefiar o NBD, seguido 

por Rússia, África do Sul e China.  

  

Quais os principais desafios para o Banco dos BRICS?   

É sempre importante ressaltar o que representam os países BRICS. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão oficial do Estado brasileiro, os BRICS 

reúnem um PIB de US$ 15,635 trilhões (entre 2012 e 2013), sendo a China responsável por 

US$ 9,185 trilhões do total. Sob tal lastro, a criação do NBD é frequentemente associada à 

percepção de que põe em xeque a influência exercida pelos países centrais na governança da 

economia-mundo, por meio do controle das fontes de financiamento internacional destinados 

aos países periféricos e semiperiféricos.   

De fato, o Banco dos BRICS é a primeira instituição financeira internacional sem 

qualquer ingerência euro-americana. Tradicionalmente as normas de DIE e as instituições de 

Bretton Woods asseguraram grande capacidade de influência política aos países centrais, que 

se valeram desses dispositivos para constranger os países em desenvolvimento a adotarem 

políticas e modelos macroeconômicos afins aos seus interesses sempre envolvendo 

contrapartidas sob a forma das políticas exigidas por estas instituições credoras. No entanto, a 

criação do NBD também é parte dos esforços do “bloco” para aumentar sua influência sobre o 

processo decisório destas mesmas instituições. A postura dos países BRICS no G-20 financeiro, 

enfatizando sua postura favorável à mudança nas cotas do FMI, por exemplo, também 

evidenciam um grande interesse em cultivar um bom relacionamento e contribuir com as 

instituições multilaterais da ordem internacional, aperfeiçoando-as. Segundo BAUMANN 

(2016), há grandes possibilidades de convivência harmônica entre as instituições de Bretton 

Woods e o NBD. Entretanto, há inúmeros desafios estratégicos ao NBD.  

Um primeiro grande desafio ao Banco dos BRICS seria preservar a percepção dos países 

centrais de que essa nova fonte de financiamento não se destina a substituir as instituições de 

Bretton Woods, mas contribuir com novas possibilidades de cooperação multilateral. A história 



dos BRICS sugere que, até aqui, seus membros envidaram reais esforços direcionados à 

construção de bases não conflitivas para ação coletiva do grupo. Assim, o surgimento do Banco 

aponta para a cooperação para o desenvolvimento como lócus privilegiado a partir do qual os 

esforços do grupo puderam convergir para o estabelecimento de uma agenda comum de longo 

prazo (ABDENUR; FOLLY, 2015).  

Outro desafio estratégico está relacionado ao efetivo sucesso do banco (promoção do 

desenvolvimento em países periféricos sob bases alternativas às instituições de Bretton Woods), 

pois teria consequências concretas nos termos de uma governança mais equânime, democrática 

e inclusiva. Esse resultado traria ganhos de legitimidade à atuação dos BRICS (ABDENUR; 

FOLLY, 2015), razão pela qual o NBD assume centralidade na agenda da coalizão. De fato, o 

êxito próximo-futuro do NBD poderia reverter a imagem do grupo perante muitos analistas de 

Relações Internacionais, para os quais as divergências de agenda entre seus membros, bem 

como os baixos níveis de institucionalização e de cooperação, não permitiriam que os BRICS 

desfrutassem de todo o seu potencial de influência sobre a ordem internacional. Em outras 

palavras, os BRICS ainda não teriam sido capazes de traduzir seu status de economias 

emergentes ao de potências emergentes, para o qual não bastaria ostentar portentosos dados 

geopolíticos, mas seria imperativo que fossem capazes de desempenhar um papel ativo na 

diplomacia multilateral, como ocorre com Rússia e China, elementos pivotais nas presentes 

relações globais de poder.  

Um terceiro grande desafio ao NBD consiste na diversidade econômica, social, cultural 

e política entre os países membros. Há múltiplas assimetrias entre seus membros. Politicamente, 

por exemplo, Brasil, África do Sul e índia são democracias, ao passo que a Rússia é uma 

semidemocracia e a China autocracia. Simultaneamente, não há esferas institucionais que 

vinculem os membros do grupo, como no caso de instituições como a União Europeia, 

caracterizando-se a política econômica desses Estados como autônomas, independentes e 

prescindindo de mecanismos de harmonização de interesses. Além disso, comercialmente, os 

países BRICS concorrem entre si em muitas áreas como na produção de minério (África do Sul, 

Brasil e Rússia), ao passo que a China se destaca por celebrar parcerias bilaterais 

individualmente com Rússia, Brasil e África do Sul no campo comercial. Dessa grande 

diversidade decorrem ainda incompatibilidades entre os regimes jurídicos de cada país, que 

repercutem diretamente sobre as possibilidades de internalização e assinatura dos acordos, 

assim como do estabelecimento de compromissos de maior ambição negociadora no interior do 



grupo (ANDRADE, 2014). Assim, resta muitas dúvidas sobre o quanto o Banco dos BRICS 

será atingido quando houver colisão de interesses entre seus países-membro.  

O quarto grande desafio está diretamente relacionado ao anterior. A diversidade entre 

os países BRICS e seu baixo grau de institucionalização contribuem para o surgimento de 

desafios lançados à coesão do grupo por parte de países refratários à criação do NBD. De fato, 

os países centrais não assistirão passivamente à estruturação do NDB, sendo certo que deverão 

tentar cooptar países-chave na conformação do Banco. É o caso do Acordo Transpacífico, 

iniciativa estadunidense cujas negociações avançaram ao final de 2015, ameaçando a prioridade 

concedida aos BRICS e à criação do NBD pela política externa brasileira nos últimos anos. 

Segundo VERSIANI (2015), o então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior brasileiro afirmou que o país não excluía a possibilidade de celebrar seu ingresso no 

novo acordo comercial.  

Outro desafio ao NBD e ao próprio futuro dos BRICS reside no impacto da crise 

financeira sobre o crescimento econômico atual e futuro de alguns de seus membros, 

especialmente Brasil e a Rússia. Tal impacto poderia desautorizar as grandes expectativas neles 

depositadas por O’Neil e outros analistas, além de impactar sobre o novel banco de 

investimentos, cujas cotas ainda não estão integralizadas. Nesse caso, o acrônimo BRICS 

poderia ser substituído por TICKS, excluindo Brasil e Rússia do grupo e os substituindo por 

Taiwan e Coreia do Sul (TROYJO, 2016).  

Por fim, um último grande desafio ao NBD consiste na preservação de um 

relacionamento equânime entre os seus membros e os países beneficiários dos seus recursos, 

pois o que legitima o banco é sua natureza de nova fonte de financiamento ao desenvolvimento, 

comprometida com uma atuação diversa das instituições de Bretton Woods, que sempre 

barganharam influência política em troca dos recursos disponibilizados aos países em 

desenvolvimento. Nesse caso, um ambiente de baixa institucionalização, associado à grande 

disparidade de poder da China em relação aos demais membros da coalizão, pode consistir 

numa tentação à qual será preciso resistir, em nome da manutenção da legitimidade do banco 

perante a comunidade internacional. Em outras palavras, o NBD vive o desafio de garantir que 

os projetos financiados por seus recursos realmente promovam o desenvolvimento dos países 

beneficiários e que o faça mediante práticas de governança mais adequadas, bem como por 

meio de melhores ações de avaliação de risco e treinamento de pessoal, sendo certo que sua 

governança institucional e estratégica não pode ficar à mercê dos interesses singulares de 



quaisquer países, particularmente a China, cuja predominância econômica sobre os demais 

países-membro dos BRICS e outras economias emergentes é bastante acentuada.  

  

Considerações Finais: o que o Banco dos BRICS representa para os países-parte?  

O Banco dos BRICS começou a funcionar em 2016 trazendo consigo muitos desafios. 

Pensado e constituído como alternativa às instituições de Bretton Woods e às normas gerais do 

DIE, o NBD, entretanto, acaba por se formar a partir da consolidação de acordos em torno de 

demandas empresariais dos países-parte, embora sempre com o discurso de ser um banco de 

investimentos voltado para demandas sustentáveis e para apoiar as necessidades dos países em 

desenvolvimento.  

O NBD surge, portanto, em meio a questionamentos e contradições. Em uma primeira 

vista – dado que o Banco ainda está no início de suas atividades e que crises econômicas e 

políticas vêm conturbando o cenário internacional – é possível chamar a atenção para o fato de 

que o NBD não se propõe a substituir o sistema de Bretton Woods, mas ampliar as 

oportunidades de créditos para o desenvolvimento a partir de critérios mais flexíveis e garantir 

aos proponentes canais alternativos de projeção global de poder. Se exitoso, o NBD poderá 

contribuir para redimensionar e ampliar o escopo diretivo das próprias instituições de Bretton 

Woods, garantindo aos países BRICS novos espaços políticos e econômicos na ordem 

internacional ainda em construção.  

Há que se considerar, no entanto, que o Banco dos BRICS possui significados variados 

para os países diretamente envolvidos. Embora esses significados não possam ser 

completamente dimensionados no atual momento histórico, é importante refletir topicamente 

sobre eles.  

De plano, para o Brasil é possível delinear alguns pontos sobre o significado do Banco 

dos BRICS. Com dimensões continentais, o país tem no NBD um instrumento político e 

econômico que pode ampliar a sua projeção internacional, em particular no contexto 

latinoamericano, apresentando novas opções de barganha com seus tradicionais parceiros 

ocidentais, EUA adiante, além de aproximar o país do mercado asiático. Outrossim, o NBD 

fortalece suas relações políticas com algumas das mais importantes economias emergentes do 

mundo contemporâneo - China e Índia.  

Economicamente, para além da supracitada aproximação com China e Índia, com 

reflexos indeléveis em todo o mercado asiático, o Brasil poderá ter acesso privilegiado aos 

capitais chineses e ampliar suas relações comerciais com os novos parceiros. Investimentos 



chineses em infraestrutura no Brasil já estão em andamento. Por enquanto, os ganhos parecem 

superar as perdas. Há que se acompanhar o desenrolar desses investimentos e analisar as 

ingerências que eles podem causar na política interna e na tomada de decisões dos próximos 

governos.  

Em relação à Rússia, maior país do globo terrestre, o NDB tem significados bastante 

próprios. Preliminarmente, há que se considerar que embora a Federação Russa não seja mais 

a superpotência que emergiu do segundo pós-guerra, ela ainda possui grande expressão 

científica e militar, além de bons índices sociais relativos (PANOVA, 2015). No plano 

científico a Rússia apresenta tecnologias de ponta em setores como medicina e farmacologia, 

realidade virtual, processamento de dados, comunicação além da bélica. Segunda maior 

potência militar do planeta (GLOBAL FIREPOWER, 2016), o país tem atualizado seu 

potencial bélico-militar, com destaque para armas nucleares estratégicas, misseis balísticos, 

bombardeiros, submarinos e outros armamentos de ponta.  

Conquanto as expressões científica, militar e mesmo social do poder russo sejam 

significativas, sua base econômica não apresenta a mesma envergadura e dinamismo, o que 

fragiliza as pretensões presentes e futuras do país. Nesse contexto, o Banco dos BRICS é 

importante para o soerguimento da economia russa no que tange à renovação de investimentos 

estrangeiros, já que os preços internacionais do petróleo e do gás não dão sinais de recuperação 

no horizonte visível. De fato, com o aumento das tensões entre Moscou e o Ocidente (vide as 

tensões na Ucrânia e na Síria), o Banco aparece como alternativa viável para a captação de 

recursos financeiros fora dos limites impostos pelas instituições de Bretton Woods e seus 

controladores ocidentais. Se a bandeira antiocidental é cada vez mais importante para Rússia, 

resta claro que o Banco dos BRICS pode significar novas opções de diálogo, capazes de 

robustecê-la em nível econômico e comercial, evitando seu isolamento político-diplomático.  

Para a Índia o NBD pode ser um ótimo suporte ao seu vertiginoso desempenho 

econômico. A economia indiana completou, em 2015, 23 anos de elevadas taxas de 

crescimento. Levando em conta a perspectiva de que a Índia tem condições de se tornar uma 

superpotência no século XXI (BANIK, 2014), a participação dela no Banco dos BRICS pode 

significar um expressivo aumento das oportunidades. Some-se a isso o desenvolvimento 

científico e tecnológico que torna o País a 4ª maior potência militar/nuclear do planeta 

(GLOBAL FIREPOWER, 2016), além da capacidade de se destacar no campo da Tecnologia 

da Informação, com a produção de softwares, serviços e equipamentos utilizados em todo o 

mundo (BANIK, 2014), e um sofisticado programa espacial, cuja maior expressão foi o 



lançamento de sua primeira missão não tripulada à Marte, em 2013. Com esse feito a Índia 

equipara-se à Rússia e ao eixo EUA-Europa Ocidental, bem como à China e ao Japão, como 

um dos poucos países capazes de projetar missões espaciais de tamanha complexidade e 

alcance. Outro aspecto marcante da Índia é o otimismo da população em relação ao futuro do 

país. A Índia apresenta progressivo fortalecimento da democracia e sensível melhora na 

eficiência da gestão pública, em particular no que tange à educação e à mitigação da pobreza 

(MELLO, 2012). As políticas de ação afirmativa são um bom exemplo dos avanços sociais da 

Índia nas últimas décadas (FERES JR.; DAFLON, 2015).  

Com seus brutais contrastes socioculturais e uma população gigantesca que, ao contrário 

da chinesa, não para de crescer, a Índia é carente de recursos econômicos aptos a catapultar seu 

desenvolvimento, em que pesem todos os avanços verificados nas últimas décadas. Para além 

das instituições de Bretton Woods, que, presas à lógica do mundo pós1945, não se abrem à real 

participação de novos atores globais e claramente não dão conta das necessidades de 

financiamento na Ásia, na África e na própria América Latina, o Banco dos BRICS pode 

ampliar o acesso hindu aos capitais chineses sem significar uma vinculação direta e assimétrica 

ao dragão oriental.  

A China, maior potência econômicas dos BRICS, também tem interesses estratégicos 

no que tange ao NBD. Após as amplas reformas políticas, econômicas e sociais encaminhadas 

a partir dos anos 1970 sob a liderança de Deng Xiaoping (VISENTINI, 2011), o país tem sua 

economia voltada para o mercado capitalista, praticando o que se chama de capitalismo de 

estado ou economia de mercado coordenada (AGUIRRE; LO VUOLO, 2013). O modelo chinês 

de industrialização tardia combina a promoção de forças de mercado com um eficiente 

planejamento econômico, capaz de estimular e induzir a atuação dos agentes privados e corrigir 

falhas de mercado (CHANG, 2006). Contrapondo-se às prescrições neoliberais 

emblematicamente impostas à América Latina a partir dos anos 1990, o sucesso econômico 

chinês foi produzido sob variáveis heterodoxas, dentre as quais liberalização crescente do 

comércio exterior com forte controle estatal e criação de regimes especiais para setores 

estratégicos (LARDY, 2004); consórcio entre aumento das exportações e acumulo de reservas 

internacionais em dólar (CUNHA, 2008); amplo investimento estrangeiro (LARDY, 2004), 

inicialmente capitaneado por empresas asiáticas oriundas de Hong Kong, Taiwan, Coreia do 

Sul e Japão (JACQUES, 2009); alta capacidade de absorção de tecnologias e especialização 

crescente de mão de obra, particularmente em setores tecnológica e gerencialmente avançados 

(GEREFFI; FERNANDEZ-STARK, 2011). Assim, em que pesem as pressões internacionais, 



a China tem ampla autonomia na condução de sua política econômica, orientando-a para 

interpretações próprias do que são seus interesses nacionais (CUNHA; ACIOLY, 2009). Além 

disso, o país possui alta capacidade educacional relativa, elevada expertise técnica em setores 

tecnologicamente sensíveis, grandes números de laboratórios e centros de pesquisa, mão de 

obra farta e barata, parcos direitos sociais, trabalhistas e ambientais, altas taxas relativas de 

poupança interna e vasta infraestrutura rodo-porto-ferroviária.  

Embora seja uma das locomotivas da economia mundial, a China não é imune a 

problemas e contradições. O contexto político-institucional chinês, com nítida supremacia do 

Executivo sobre os demais poderes ou funções do Estado, não parece o mais adequado para 

uma economia de mercado, verificando-se a permanência de muitos monopólios estatais e baixa 

produtividade relativa (GUIMARÃES, 2012). Outra questão é o setor financeiro do país, pouco 

transparente, com inúmeros casos de favorecimento e corrupção, além de altos custos relativos 

(NAUGHTON, 2007). Outrossim, à ausência de liberdades democráticas somam-se altos níveis 

de corrupção e forte pessoalidade na realização de negócios, acesso a serviços públicos e 

concessão de financiamentos, além de francas debilidades do sistema de justiça (KYNGE, 

2007) e controle político-estatal da imprensa e da própria sociedade civil (PEI, 2009). Além 

disso, em que pesem seus êxitos, o país depende muito das exportações e dos investimentos 

públicos, possui alta desigualdade social e elevada concentração de renda, os direitos sociais 

são débeis e os impactos da produção sobre o meio ambiente são cada vez mais gravosos (YAO; 

MORGAN, 2008), o que se opõe frontalmente ao caráter de sustentabilidade exarado pelo 

NBD.  

Para além das questões políticas e econômicas que assinalam a China contemporânea, 

há que se ver o império do centro como um ator geopolítico de primeira grandeza. A partir dos 

anos 1990, com a debacle da antiga URSS, a China ganhou relevo no tabuleiro geoestratégico 

internacional, despertando a desconfiança (quando não o antagonismo) do Ocidente, em 

particular dos EUA. Se é verdade que uma das faces da globalização é a crescente organização 

de pactos de integração regional, além de diferentes expressões de fragmentação étnico-política 

e social, a China tem sido profícua na inter-relação políticodiplomática com seu entorno 

asiático. Assim, deve-se destacar a presença chinesa em pactos regionais tão díspares quanto a 

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a Cooperação Econômica da Ásia e do 

Pacífico (APEC), o Conselho de Cooperação Econômica do Pacífico (PECC), a Associação do 

Sudeste-Asiático para Cooperação Regional (SAARC) e a Organização de Cooperação de 

Shangai, acordo de caráter econômico e de segurança que, além da China, congrega Rússia, 



Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Quirguistão (VISENTINI, 2011). Outrossim, a 

política externa chinesa tem repercussões objetivas em regiões do globo tão diferentes quanto 

a África (principalmente após o apoio de vários líderes africanos à repressão política chinesa 

aos reformistas da Praça da Paz Celestial e da criação do Fórum de Cooperação China-África, 

em 2000) e a América Latina, região na qual a presença chinesa nos negócios e nos 

investimentos é crescente (FERCHEN, 2011).  

Esses e outros exemplos revelam que “a China está, pois, preparada para estabelecer 

uma nova ordem econômica regional e global, auxiliando a Ásia e o Sul global a sair de suas 

posições de dependência econômica e financeira em relação ao Norte em geral e aos Estados 

Unidos em particular” (HO-FUNG, 2011). Nesse contexto, cumpre perguntar: qual a 

importância do Banco dos BRICS para o dragão chinês? A China tem nos BRICS mais um 

mecanismo de expressão de seu crescente poder global, que, contraditoriamente, não lhe faculta 

presença equivalente nas estruturas formais do DIE e das instituições de Bretton Woods. Assim, 

o Banco dos BRICS é um dos muitos arranjos internacionais aos quais a China está se 

vinculando, fato evidenciado pela criação de um outro banco de investimento para 

infraestrutura na Ásia e pela internacionalização controlada do renminbi (CINTRA; PINTO, 

2015). Nesse sentido, o Banco dos BRICS é mais uma dentre outras tantas iniciativas. Hoje, ele 

tem para a China um caráter francamente periférico. Os propósitos chineses são muito mais 

elevados. Parece nítido que o dragão está fixando-se em regiões de baixo custo estratégico, 

capitalizando-se crescentemente para o momento em que demandará um diálogo em igualdade 

de condições com a única superpotência do mundo contemporâneo, os EUA.  

África do Sul, último País a entrar nos BRICS, tem sua história recente marcada pelo 

apartheid, a política oficial de segregação étnico-racial que chegou ao fim nos anos 1990, a 

partir de uma ampla mobilização doméstica e internacional cujas lideranças mais destacadas 

foram o bispo Desmond Tutu e Nelson Mandela, eleito em 1994 o primeiro presidente negro 

do país.  O país talvez seja o maior beneficiário imediato do NBD. Escolhido para ingressar no 

bloco em detrimento de economias maiores e mais expressivas no contexto afro-asiático, como 

Nigéria e Indonésia, a África do Sul pode não apenas consolidar seu status de potência regional 

africana mas angariar fontes importantes de financiamento, mercados e parcerias com grandes 

economias.  

A África do Sul é o único membro dos BRICS que não está entre as 10 maiores 

economias do mundo. No entanto, a despeito de ser a menor economia do grupo, o país vem 

passando por um processo de grande crescimento econômico, funcionando como a porta de 



entrada para o continente africano, enquanto uma economia sólida que avançou celeremente 

em direção a construção da sua democracia Os BRICS disputam os recursos naturais e os 

mercados africanos, pois crescentemente surge um acirramento na disputa por alguns filões de 

negócios entre os países emergentes, conforme os investimentos na África crescem. Indianos e 

chineses têm presença mais forte na África do Sul, havendo já acirradas disputas entre eles 

(BBC-BRASIL, 2016).  

Em síntese, ainda não há conclusões definitivas sobre o Banco dos BRICS, cujo 

funcionamento efetivo é recentíssimo. Certo é que há significados plurais que se baseiam na 

diversidade dos países que o fundam. Cada um deles, com suas peculiaridades, com demandas 

específicas, com histórias diferentes, mas todos eles alinhados em arriscar suas potencialidades 

para atingir o crescimento “fora” dos padrões impostos pelos países centrais.  Mas que não 

restem ilusões. O Banco dos BRICS ainda não reúne fundos capazes de satisfazer as demandas 

e necessidades dos países periféricos, nem mesmo aquelas oriundas dos próprios estados-parte. 

Logo, não se trata de substituir o sistema de Bretton Woods, mas, diferentemente, ampliar as 

oportunidades de créditos para o desenvolvimento a partir de critérios mais flexíveis e garantir 

aos proponentes um canal alternativo de projeção global de poder. Se exitoso, superando os 

inúmeros desafios que se lhe apresentam, esse canal alternativo também pode contribuir para 

redimensionar e ampliar o escopo diretivo das próprias instituições de Bretton Woods, 

garantindo aos países BRICS novos espaços políticos e econômicos na ordem internacional 

ainda em construção.  

  

Referências Bibliográficas  

ABDENUR, Adriana Erthal; FOLLY, Mayara. O Novo Banco de Desenvolvimento e a 

Institucionalização dos BRICS. BRICS: Estudos e Documentos. FUNAG: BRASILIA, 2015.  

AGUIRRE, Julio; LO VUOLO, Rúben. Variedades de capitalismo. Una aproximación al estudio 

comparado del capitalismo y sus aplicaciones para América Latina. Documento de Trabalho CIEPP, n. 

85. Centro Interdisciplinario para el estudio de politicas publicas. Buenos Aires (Argentina), jul., 2013.  

ANDRADE, George Bronzeado. Banco dos BRICS: a institucionalização de um novo organismo 

internacional para o desenvolvimento sustentável das nações emergentes. Uma esfinge a ser decifrada.  

2o SEMINÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS (ABRI): GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. “OS BRICS E AS 

TRASFORMAÇÕES DA ORDEM GLOBAL”. Anais... João Pessoa-PB, 2014.  



BANIK, Arindan; PADOVANI, Fernando. Índia em transformação: o novo crescimento econômico e 

as perspectivas pós-crises. Revista de Sociologia e Política, vol. 22, n. 50, Curitiba, abr./jun., 2014.  

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782014000200006&lng=pt&nrm=iso

. Acesso em: 08/08/2016.  

BAUMAN, Zygmunt. A riqueza de poucos beneficia todos nós? Rio de Janeiro: Zahar, 2015.  

BAUMANN, Renato. Os Novos Bancos de Desenvolvimento: Independência Conflitiva ou Parcerias 

estratégicas? RADAR, 43, FEV 2016.  

BRAUDEL, Fernand. Os jogos das trocas. Civilização material, economia e capitalismo, séculos 

XVXVIII, vol. III. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

BBC-BRASIL. BRICS competem para ganhar terreno na África: Recursos naturais e mercados 

africanos estão na mira dos investidores. In: http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-

paraganhar-terreno-na-africa-26032013. Consulta em 15/08/2016.  

CHANG, H. J. Development The East Asian Experience. The Miracle, the Crisis and the Future. Penang: 

Third World Network, 2006.  

CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada. Estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São 

Paulo: Unesp, 2004.  

CINTRA, Marcos Antônio Macedo; PINTO, Eduardo Costa. China em transformação: transição e 

estratégias de desenvolvimento. Instituto de Economia, UFRJ, Texto para Discussão 006/2015.  

Disponível  em:  

http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_006_2015_CINTRA_PINT 

O.pdf. Acesso em: 05/08/2016.  

COZENDEY, Carlos Márcio B. Instituições de Bretton Woods: desenvolvimento e implicações para o 

Brasil. Brasília: FUNAG, 2013.  

CUNHA, André Moreira. A ascensão da China à condição de potência econômica: há algo de novo no 

modelo asiático? Trabalho apresentado no XIII Encontro Nacional de Economia Política. Anais..., João 

Pessoa, 2008. Disponível em: http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807091508220.pdf. 

Acesso em: 05/08/2016.  

CUNHA, André Moreira; ACIOLY, Luciana. China: ascensão à condição de potência global– 

características e implicações. CARDOSO JR, J.; ACIOLY, L. & MATIJASCIC, M. (orgs.). Trajetórias 

Recentes de Desenvolvimento: estudos de experiências internacionais selecionadas, 2009.  

http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://noticias.r7.com/internacional/brics-competem-para-ganhar-terreno-na-africa-26032013
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_006_2015_CINTRA_PINTO.pdf
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_006_2015_CINTRA_PINTO.pdf
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_006_2015_CINTRA_PINTO.pdf
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2015/TD_IE_006_2015_CINTRA_PINTO.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807091508220-.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807091508220-.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807091508220-.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807091508220-.pdf


WILSON, Dominic; PURUSHOTHAMAN, Roopa. Dreaming With Brics: The Path To 2050. Goldman 

Sachs, Global Paper nº 99, 2003.  

FERCHEN, Matt. As relações entre China e América Latina: impactos de curta ou longa duração? 

Revista de Sociologia e Política, vol. 19, supl. 1, Curitiba, nov., 2011.  

FERES JR., João; DAFLON, Verônica Toste. Ação afirmativa na Índia e no Brasil: um estudo sobre a 

retórica acadêmica. Sociologias, vol. 17, n. 40, Porto Alegre, set./dez., 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151745222015000300092&lng=pt&nrm=iso

. Acesso em: 00/08/2016.  

FOBE, Nicole Julie. 70 anos de Bretton Woods: balanços e perspectivas. Revista Direito GV, vol.10, 

no.2. São Paulo, jul./dez., 2014.  

GEREFFI, Gary; FERNANDEZ-STARK, Karina. GLOBAL VALUE CHAIN ANALYSIS: A  

PRIMER. Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC) Duke University Durham, 

North Carolina, USA, May 31, 2011. Disponível em: http://www.cggc.duke.edu/pdfs/201105-

31_GVC_analysis_a_primer.pdf. Acesso em: 05/08/2016.  

GLOBAL FIREPOWER. The complete Global Firepower list puts the military powers of the world into 

full perspective. Disponível em: http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp. Acesso em: 

04/08/2016.  

GUIMARÃES, Alexandre Queiroz. A economia política do modelo econômico chinês: o estado, o 

mercado e os principais desafios. Revista Sociologia e Política, vol. 20, n. 44, Curitiba, nov., 2012.  

Disponível  em: 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782012000400009&lng=pt&

nrm=iso#7a. Acesso em: 05/08/2016.  

HO-FUNG, Hung. O braço direito dos Estados Unidos? O dilema da República Popular da China na 

crise global. Novos Estudos - CEBRAP. n. 89, São Paulo, mar., 2011.  

HUNTINGTON, Samuel. The lonely superpower. Foreign Affairs, mars-avril, 1999.  

HURRELL, Andrew. Narratives of emergence: rising powers and the end of Third Word? Revista 

Economia Política, vol. 33, n. 2, São Paulo, abr./jun., 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010131572013000200001&lng=pt&nrm=iso

. Acesso em: 07/08/2016.  

JACQUES, Martin. When China rules the world: the end of the western world and the birth of a new 

global order. Penguin, 2009.  

KEOHANE, Robert; NYE, Joseph Nye. Power and interdependence in the information age.  Foreign 

Affairs, Vol. 77, No. 5, Sep./Oct., 1998.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222015000300092&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222015000300092&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222015000300092&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222015000300092&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222015000300092&lng=pt&nrm=iso
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782012000400009&lng=pt&nrm=iso#7a
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782012000400009&lng=pt&nrm=iso#7a
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782012000400009&lng=pt&nrm=iso#7a
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782012000400009&lng=pt&nrm=iso#7a
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782012000400009&lng=pt&nrm=iso#7a
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572013000200001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572013000200001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572013000200001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572013000200001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572013000200001&lng=pt&nrm=iso


KYNGE, James. A China Sacode O Mundo. Globo Livros, 2007.  

LARDY, Nicholas R. Integrating China into the Global Economy. Washington (DC): Brookings, 2004.  

MELLO, Pedro Carvalho de. O B de BRICS. Potencial de consumo, recursos naturais e economia 

brasileira. São Paulo: Saint Paul Editora, 2012.  

NAUGHTON, Barry. The Chinese economy: transitions and growth. MIT press, 2007.  

PANOVA, Victoria V. Rússia nos BRICS: visão e interpretação prática. Semelhanças e diferenças. 

Coordenação dos BRICS dentro das estruturas de instituições multilaterais. Contexto Internacional, 

vol.  47,  n.  01,  Rio  de  Janeiro,  jan./abr.,  2015.  Disponível 

 em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010285292015000100047&lng=pt&nrm=iso

. Acesso em: 07/08/2016.  

PEI, Minxin. China's trapped transition: The limits of developmental autocracy. Harvard University 

Press, 2009.  

PIKETTY, Thomas. A economia da desigualdade. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.  

PIRES FERREIRA, Lier. Estado, Globalização e Integração Regional. Políticas exteriores de 

desenvolvimento e inserção internacional da América Latina no final do século XX. Rio de Janeiro: 

América Jurídica, 2003.  

TROYJO, Marcos. Sobre a Morte dos BRICS e a Ascensão dos Ticks. Folha de São Paulo, 10/02/2016.  

VERSIANI, Isabel. Brasil não descarta aderir ao Tratado Transpacífico, diz ministro. Folha de São 

Paulo, 14/10/2015  

VISENTINI, Paulo G. Fagundes. Novíssima China e o sistema internacional. Revista Sociologia e 

Política, vol.19,  supl. 1, Curitiba, nov., 2011.  

WALLERSTEIN, Immanuel. The capitalista world-economy. Cambridge: Cambridge University Press, 

1979.  

YAO, Shujie; MORGAN, Stephen. On the new economic policies promoted by the 17th CCP Congress 

in China. The World Economy, v. 31, n. 9, p. 1129-1153, 2008.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100047&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100047&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100047&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100047&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292015000100047&lng=pt&nrm=iso


O Ofício das Baianas de Acarajé: sagrado, comida e empreendedorismo cultural  

Claudia Domingues  
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Resumo  

O trabalho tem por objetivo apresentar a importância histórica, cultural e simbólica do ofício da 

baiana de acarajé que é considerado como uma das primeiras profissões femininas surgidas no 

país, mas ignorado nos registros históricos do Estado. Importante símbolo de um complexo 

cultural denso e rico no cotidiano de várias cidades brasileiras, que se tornou Patrimônio Cultural 

do Brasil. Através da comercialização de comidas, muitas mulheres escravizadas e libertas 

aprenderam uma profissão, que até os dias de hoje sustenta muitas famílias. Consideradas 

herdeiras dos ganhos, as baianas de tabuleiro são de primordial importância para entender o legado 

dos ancestrais africanos no processo histórico de formação de nossa sociedade, bem como a 

construção identitária da mulher brasileira. Assim, apresentaremos como recorte, a história de 

vida de uma mulher que trabalha com a comercialização do acarajé na Cidade do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: culinária; tradição; histórias de vida.  

  

Abstract  

The purpose of this work is to present the historical, cultural and symbolic importance of the 

Bahian acarajé trade, which is considered to be one of the first female professions to have emerged 

in the country, but ignored in the historical records of the State. Important symbol of a dense and 

rich cultural complex in the daily life of several Brazilian cities, that became Cultural Patrimony 

of Brazil. Through the commercialization of food, many enslaved and freed women have learned 

a profession, which to this day supports many families. Considered heirs to the gains, the Bahians 

are of paramount importance to understand the legacy of the African ancestors in the historical 

process of formation of our society, as well as the identity construction of the Brazilian woman. 

Thus, we will present as a cut, the life story of a woman who works with the commercialization 

of acarajé in the city of Rio de Janeiro.  

Keywords: culinary; tradition; Life stories.  

  

Resumen  

El trabajo tiene por objetivo presentar la importancia histórica, cultural y simbólica del oficio de 

la baiana de acarajé que es considerado como una de las primeras profesiones femeninas surgidas 

en el país, pero ignorado en los registros históricos del Estado. Importante símbolo de un complejo 

cultural denso y rico en el cotidiano de varias ciudades brasileñas, que se convirtió en Patrimonio 

Cultural de Brasil. A través de la comercialización de comidas, muchas mujeres esclavizadas y 

libertas aprendieron una profesión, que hasta los días de hoy sostiene a muchas familias. 

Consideradas herederas de las ganancias, las baianas de tablero son de primordial importancia 

para entender el legado de los ancestros africanos en el proceso histórico de formación de nuestra 

sociedad, así como la construcción identitaria de la mujer brasileña. Así, presentaremos como 

recorte, la historia de vida de una mujer que trabaja con la comercialización del acarajé en la 

Ciudad de Río de Janeiro.  
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Introdução  

O ofício das baianas de tabuleiro é uma prática tradicional de comércio de comidas 

feitas com azeite de dendê. Uma cultura influenciada pelo culto dos orixás, amplamente 

disseminada nas cidades do Brasil, principalmente em Salvador e no Rio de Janeiro. O 

ofício foi registrado como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 14 de janeiro de 2005; sendo o ofício descrito 

no Livro de Registro dos Saberes do Iphan em 2017.  

A profissão de baiana de acarajé foi incluída, oficialmente1 , na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). A partir da inclusão do ofício de baianas do acarajé como 

uma profissão foi possível para as profissionais da área a requisição de uma identidade 

profissional, possibilitando as trabalhadoras solicitarem o Registro Geral (RG) e se 

cadastrarem como microempreendedoras. As profissionais também são direcionadas para 

cursos de especialização, onde aprendem técnicas de cozimento e manipulação dos 

alimentos.   

Assim, a pesquisa adota, como metodologia, a história de vida de mulheres que 

trabalham no ofício do acarajé. De tal modo, analisaremos textos e artigos sobre a história 

de mulheres escravizadas e libertas, as quais iniciaram o ofício de vendas de alimentos 

nas cidades de Salvador e no Rio de Janeiro, bem como apresentaremos uma entrevista 

inicial com uma Baiana  de tabuleiro heredeira  de uma linhagem de mulheres que atuaram 

e atuam no oficio de venda de comidas de tabuleiro na Cidade de Salvador e no Rio de 

Janeiro.   

A receita do acarajé tem origens no Golfo do Benim, na África Ocidental, tendo 

sido trazida para o Brasil pelos africanos escravizados dessa região. Conforme 

apresentado no Livro dos Saberes do Iphan (2007), o ofício se disseminou de Salvador 

para outras cidades do Brasil como o Rio de Janeiro, gerando desde o seu nascimento, 

autonomia para muitas mulheres, as quais durante gerações sustentam suas famílias com 

esta profissão.  O ganho2, nome dado ao comercio realizado pelas mulheres escravizadas, 

                                                 

1 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/07/profissao-de-baiana-do-acaraje-e-reconhecida-oficialmente.  

2 Aproveitando das habilidades de um negro ou negra escravizados, o proprietário acabava transformando-o em um  

“escravo de ganho”. Nessa situação alguns negros ou negras escravizados poderiam vender alimentos no tabuleiro, 
realizar o transporte de cargas e pessoas, tomar conta de um estabelecimento comercial ou fabricar utensílios. 

Normalmente, o seu dono ficava com a maior parte dos lucros obtidos ao longo do dia. A parcela destinada ao escravo 
poderia ser utilizada para alimentação, vestuário e, até mesmo, para a compra de sua alforria.  

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/os-diferentes-tipos-escravo-no-brasil.htm  



além da prestação de serviços, servia também como uma forma de sociabilização entre os 

escravos das cidades e contribuiu para difusão de festasobrigações do candomblé, bem 

como para o surgimento de irmandades religiosas.   

No período em que o Brasil foi colônia de Portugal, a educação feminina da elite 

branca era restrita aos cuidados com a casa, marido e os filhos. A educação formal 

somente era privilégio dos filhos homens dos senhores, dos indígenas e dos colonos. Se 

para as mulheres brancas a educação formal estava distante, imaginem para a população 

de mulheres negras escravizadas e libertas. Como eram provenientes de camadas menos 

abastardas da sociedade, precisavam de renda para o sustento de suas famílias e a venda 

do acarajé foi uma das saídas que estas mulheres encontraram para a conquista da 

autonomia financeira.    

Através da comercialização de comidas, muitas mulheres escravizadas e libertas 

aprenderam uma profissão, que até os dias de hoje sustenta suas famílias. Hoje as baianas 

de tabuleiro são de primordial importância para a preservação cultural de um sistema 

culinário, mas também para entender os meandres da formação da identidade da mulher 

brasileira.  A venda do acarajé pode ser considerada para a mulher brasileira, como uma 

das primeiras profissões da mulher no Brasil, mas não contabilizada nas estatísticas do 

Estado, em razão de tanto os homens e as mulheres escravizados, na época e por muito 

tempo em nossa história colonial, não terem sido elevados à categoria de pessoa.   

A iguaria feita com feijão fradinho, cebola, sal e frita no azeite-de-dendê era 

inicialmente consumida sem recheio, mas com o tempo foi ganhando os 

acompanhamentos: vatapá, salada, camarão, caruru e molho de pimenta. Nos rituais 

religiosos do candomblé, conforme aponta Iphan (2007), o acarajé é uma comida de santo, 

ofertada como oferenda para Iansâ e Xangó, originalmente chamado de acará, que na 

língua ioruba, que significa “comer fogo”, assim, acará (fogo) mais o termo ajeum 

(comer), tornou-se a designação do famoso acarajé.   

A memória e os jogos mentais ocupam um lugar primordial na vida dos sujeitos, 

os relatos narrativos, conforme observa Bosi (1987) alcançam a memória pessoal, mas 

também a memória social, familiar e grupal. A história de vida como método de pesquisa 

permite revelar informações subjetivas da vida de uma pessoa, visto que ao trabalhar com 

a memória, é possível reconstruir conexões com o vivido dos sujeitos, famílias e grupos 

sociais a partir da experiência sensível do narrador.   



Nessa perspectiva, a memória torna-se o elo fundamental para articular a 

experiência tanto individual como coletiva através da própria voz da pessoa, fornecendo 

uma riqueza de detalhes sobre o tema a ser pesquisado.  Partimos do pressuposto que o 

método de coleta de história de vida auxilia aos pesquisadores a aprender a ouvir aquele 

que vivenciou a situação, o que implica em tê-lo como um colaborador, como um 

protagonista ativo no estudo sobre sua própria história.   

Uma história de saberes e memórias  

As diversas formas regionais de sentir e vivenciar as religiões africanas, segundo 

Carneiro (2008), revelam diversos lugares e referências étnicas, em razão da cultura 

complexa e rica dos distintos grupos, povos e culturas da África Ocidental e da África 

Austral. Assim, além dos deuses que regem os elementos da natureza, a questão da 

ancestralidade é muito importante para os sistemas sociais e para as hierarquias religiosas 

dos africanos e suas relações estabelecidas no Brasil.   

Os negros trazidos para o Brasil e aqui escravizados pertenciam a diferentes tribos 

africanas e possuíam também religiões distintas. Homens e mulheres foram desterrados 

de suas terras de origem, despojados de seus símbolos e representações materiais, 

entretanto os colonizadores não conseguiram arrancar suas histórias, cantos, danças e 

representações religiosas que foram transmitidas por séculos pela oralidade.  

Carneiro (2008) aponta que o tráfico de pessoas escravizadas proporcionou um 

intercambio linguístico, sexual e religioso. Para o autor, a religião dos nagôs acabou se 

tornando um modelo para as outras religiões de matrizes africanas, em razão do grupo dos 

nagôs da Bahia se consolidar como uma elite que conseguiu impor à grande massa 

escravizada a sua religião, reinterpretando e conjugando a religião católica oficial do 

Brasil à sua maneira.    

Desta forma, o candomblé incorpora e funde as várias religiões de origem africana 

mesclando alguns aspectos dos cultos dos indígenas brasileiros com as narrativas do 

catolicismo popular e do espiritismo. Tal fusão de dogmas realiza uma comunhão entre 

povos, culturas e religiões, dando início ao candomblé que passou a ter um significado de 

núcleo de africanidade para esses grupos, independentemente de suas nações, rituais e 

liturgias. A partir da criação do candomblé foi possível reunir e manter memórias e 

identidades pelo meio das músicas, das comidas e festejos.   



O esquema de hierarquia e o ritual do candomblé, conforme observa Carneiro 

(2008) iniciou-se como sendo um ofício de mulher, as quais detêm todas as funções de 

chefia espiritual e temporal da casa, sendo ocasionalmente requisitados os serviços 

masculinos. O terreiro passa a ter várias utilidades para as mulheres escravizadas, o local 

vai se tornar o lugar do culto, das festas, das obrigações, mas também um refúgio de 

proteção para as mulheres negras necessitadas e asilo para as mais velhas, quando não 

possuíam mais capacidade laborativa.   

O estudo da cultura africana no Brasil, conforme observa Lody (2008) traz à tona 

o um rico legado cultural africano e apresenta seus descendentes como protagonistas e 

autores dos seus próprios caminhos como indivíduos, coletividade e civilização. Desta 

forma, a presença cultural do negro no Brasil e suas atividades religiosas como o 

candomblé pode ser um indicativo importante para tentarmos compreender a herança 

cultural deixada pelos nossos antepassados, já que em muitos territórios brasileiros a 

população negra constituía a maioria dos habitantes.   

Para Lody (2008) a expansão do candomblé no Brasil fortalece, cada vez mais, a 

eficácia do modelo baiano no mundo, onde a baianização das coisas brasileiras tornouse 

uma marca comercial, turística como o próprio ofício das baianas de tabuleiro. Assim, 

como no candomblé que funciona através de um processo dinâmico, o oficio das baianas 

de tabuleiro também aceita novas construções e ressignificações tanto na forma de servir 

a comida, como no modo de se vestir das baianas.  

O ofício das baianas de tabuleiro, além de mostrar a presença da mulher nas ruas 

como comerciante e empreendedora, ainda, oferece uma visão do imaginário africano em 

torno do sagrado e dos orixás, com a intenção de comunicar e expressar a fé, mas também 

demonstra a presença de uma identidade afro-brasileira que resiste na preservação de sua 

cultura e que ao mesmo tempo pede respeito e tolerância em relação aos preconceitos de 

gênero, raciais e cultural.  Lody (2008), assinala que a presença das baianas de tabuleiro 

nas ruas faz um contraponto ao imaginário construído para o Brasil, baseado na presença 

colonial portuguesa e europeia em nossos territórios, pelo fato da imagem das baianas nas 

ruas ajudar a desmitificar tal imaginário, desvelando uma história de mais de trezentos 

anos de um universo multicultural apresentando diferentes áfricas e identidades.   

O bolinho de acarajé no Candomblé  

A atividade de produção e comércio do acarajé teve sua origem no Estado da Bahia 

na cidade de Salvador e foi se alastrando para outras cidades como o Rio de Janeiro. Uma 



profissão predominantemente feminina, que exerce uma presença marcante nos espaços 

públicos, praças, ruas, feiras e praias das cidades. A indumentária das baianas, 

característica dos ritos do candomblé, constitui também um forte elemento de 

identificação desse ofício, sendo composta por turbantes, panos e colares de contas que 

simbolizam a identidade baiana.  

O candomblé uma força vital constantemente perpassada, tanto no que diz respeito 

a sua cultura material ou imaterial realiza uma aliança entre o plano sagrado e humano. 

Essa prática está presente no cotidiano, nos terreiros, nas tarefas e no comércio, como 

igualmente no ofício das baianas de tabuleiro ao preparar o acarajé. A feitura das comidas 

pelas profissionais constitui uma prática cultural de longa continuidade histórica, reiterada 

no cotidiano dos ritos do candomblé e constituinte de forte fator de identidade, 

principalmente, na cidade de Salvador e no Rio de Janeiro.  

O Iphan (2007) descreve que o acarajé é uma palavra composta, proveniente da 

língua africana Ocidental – acará, que em ioruba, significa “bola de fogo” e ajeum que 

significa “comer’, ou seja, palavra acará mais a palavra ajeum, deu origem ao que hoje 

denominamos acarajé. Sua procedência deriva de uma lenda que narra a relação entre 

Xangô e sua esposa Iansã. Os bolinhos de feijão fradinho, destituídos do recheio são 

oferecidos nos cultos às divindades do candomblé, especialmente a Xangô e Oiá (Iansã). 

Mas, para sua comercialização nas ruas são recheados com vatapá, caruru e camarão seco. 

No universo do candomblé, o acarajé é uma comida sagrada, ofertada aos orixás, 

principalmente a Xangô (Alafin, rei de Oyó) e a sua mulher, a rainha Oiá (Iansã), mas 

também a Obá e aos erês.  

A baiana de tabuleiro é considerada uma mediadora entre a casa de santo e a rua, 

entre o sagrado e o profano. Como apontado no Dossiê Iphan (2007), historicamente o 

ofício da baiana de acarajé é uma das primeiras profissões femininas surgidas no país; e é 

importante símbolo de um complexo cultural rico, denso e contemporâneo na vida das 

várias cidades brasileiras. O comércio de rua, permitiu que mulheres escravizadas e 

libertas fossem além da prestação de serviços aos seus senhores, pois o comércio também 

foi um espaço importante para essas trabalhadoras conseguirem o sustento de suas 

famílias, exercerem sua religiosidade e constituírem laços comunitários.  

   Machado (2015) lembra que no ano de 1939, Carmen Miranda estreava no cinema a 

comédia musical Banana da Terra, de Ruy Costa, cantando O Que É Que a Baiana Tem? 

Música de Dorival Caymmi, onde usou o figurino de baiana, tornando-a famosa 



internacionalmente. A Pequena Notável, como era chamada, Carmen Miranda se inventou 

e criou um mito tão forte que se confunde com a própria identidade cultural do Brasil. O 

figurino de Carmem Miranda revelou para o mundo de forma estilizada as vestimentas 

das baianas de tabuleiro do cenário urbano das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro.   

O Que é que a baiana tem?  
O Que é que a baiana tem?  
Tem torço de seda, tem!  
Tem brincos de ouro tem!  
Corrente de ouro tem!  
Tem pano-da-costa, tem!  
Tem passa rebata, tem!  
Pulseira de ouro, tem!  
Tem saia engomada, tem!  

Sandália enfeitada, tem!  

Tem graça como ninguém 

 Como ela requebra bem!  
Autor: Dorival Caymmi   

Machado (2015) assinala que a prática do comércio ambulante de alimentos era 

realizada por mulheres na costa ocidental do continente africano antes mesmo da vinda 

dessas populações para o Brasil. Aqui, as mulheres negras escravizadas prestavam 

serviços a seus senhores, preparando o acarajé e outras comidas, as quais vendiam 

exclusivamente à noite, circulando com seus tabuleiros ou cestos. No Rio de Janeiro, as 

famosas tias baianas, já libertas – como a Tia Ciata da Praça Onze –, utilizavam sua arte 

de quituteiras para ganhar a vida e foi graças à militância feminina dessas mulheres para 

proteção do batuque e da gastronomia de origem africana, que é possível na atualidade as 

manifestações populares da roda de samba com a feijoada.   

O jogo da identidade na trama do cotidiano.  

Na trama diária do cotidiano é aonde se torna possível compreender a sociedade, 

pois é no dia-a-dia das relações que se apresenta a potência e o lugar de resistência 

simbólica. Através das menores atitudes dos grupos que os sujeitos se reconhecem e se 

identificam. No século XIX, conforme Maffesoli (2001) era necessário submeter todas as 

coisas a razão e a episteme, neste ordenamento do mundo o “dito” das relações sociais era 

o que deveria prevalecer, no entanto esqueceram que o mundo se organiza também a partir 

do “não dito”.    



Maffesoli (2001) observa que na pós-modernidade as ações solidárias trazem 

consigo um neotribalismo3 tanto para o melhor quanto para o pior. O autor o apresenta 

que nessa nova organização surge o “vitalismo” como um suporte e potência que move 

os sujeitos para viverem juntos em uma determinada localidade (“localismo”), onde a 

energia da proxemia defini a força do processo de identificação de modo a construir e 

reforçar aquilo que é comum a todos.   

Através desta proxemia, cultura e cotidiano se cruzam, se identificam e se 

reconhecem por meio de rituais que acentuam a ambivalência fundamental da existência 

do vivido. Tribos das mais variadas formas compartilham da comensalidade, da religião, 

da bricolagem, de ativismos sociais ou simplesmente os sujeitos experimentam o 

sentimento partilhado. “Assim, o ritual ou os rituais, exprimindo a ilusão e o 

desencantamento, acentuam a ambivalência fundamental da nossa existência cotidiana. 

Ao mesmo tempo, ressaltam o inquieto – mas sólido – hedonismo de toda sabedoria 

popular” (MAFFESOLI, 2001, págs. 33-34).  

Segundo observa Maffesoli (2001) a sociedade foi construída em cima de um 

“aforismo racional”, o qual gerou um vácuo social e cultural. Assim, este espaço vazio 

que durante muito tempo não foi narrado historicamente em nossa sociedade precisa ser 

explorado nas relações diárias e cotidianas, no sentido de conhecer o viver diário, seus 

aspectos sensíveis e coletivos da vida do homem “sem qualidade” para enfim reconhecer 

o cotidiano como um laboratório de criação, recriação e manutenção da identidade.   

Empreendedorismo afetivo no Oficio das baianas de Acarajé  

Os Afrodescendentes encontraram novas maneiras de reagrupar os diversos 

segmentos da diáspora escrava, tentando retomar, viver, resgatar memórias e transmitir 

sabedorias. Na história, a baiana do acarajé existe há 300 anos, quando mulheres 

escravizadas tinham permissão de seus senhores para levar o tabuleiro para as ruas, vender 

o produto e, com isso, comprar a liberdade. Elas iniciaram esse ofício comercializando 

nas ruas como “negras de ganho”. Conforme Rita Santos4, coordenadora nacional da 

Associação Nacional das Baianas do  

                                                 

3 Neotribalismo ou tribalismo moderno é a ideologia de que os seres humanos deveriam viver em sociedades pequenas 

(tribos) ao invés de viver em sociedade massiva (cidade grande). O termo deseja explicar um universo fragmentário 

difícil de compreender. Quando se fala em tribos urbanas, aparentemente, está-se querendo classificar e compreender 

formas de comportamento que, na velocidade da vida contemporânea, modificam antigas estruturas e práticas sociais. 

A neotribalização encontra-se amparada no que Michel Maffesoli chama de “principium relationis das sociedades 

tradicionais ou primitivas”.  
4 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/07/profissao-de-baiana-do-acaraje-e-reconhecida-oficialmente.  
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Acarajé (ABAM), “A baiana do acarajé é a primeira mulher empreendedora da nossa 

história”.   

A partir do momento em que o ofício de baiana de acarajé foi regularizado, pelo 

governo brasileiro em 15/07/20175, cada profissional passou a ter seu ponto assegurado 

nas cidades. Foi firmada, também, uma parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac), para a participação da categoria no Programa Alimento 

Seguro da Prefeitura, a fim de ampliar a qualidade dos produtos e serviços ofertados.  

Com sede nacional em Salvador, a Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, 

Receptivo e Similares (ABAM) conta com representação também no estado do Rio de 

Janeiro, onde ajuda a coordenar a atividade. A preparação dos alimentos, que incluem o 

abará, o bolinho de estudante, as cocadas e os pés de moleque, entre outros pratos, requer 

não apenas a fidelidade às receitas originais, passadas de geração a geração, mas também 

o respeito aos preceitos religiosos de preparação.   

Uma das baianas de acarajé beneficiadas com a regulamentação da profissão é Elisete, 

que nasceu em Salvador, e mudou-se para o Rio de Janeiro com quinze anos, ela conta 

que sua mãe veio um ano antes dela para o Rio de Janeiro e depois foi buscala para morar 

no Bairro de Belford Roxo na Baixada Fluminense. Seu primeiro emprego na cidade foi 

como empregada doméstica em Copacabana, mas narra que não ficou por muito tempo e 

voltou a trabalhar como vendedora de acarajé. Fala que depois de algum tempo sua família 

se mudou para o bairro de São Cristóvão e Elisete começou a trabalhar numa casa Lotérica 

após o nascimento do seu filho, onde ficou por seis anos, no entanto retornou novamente 

para a venda de acarajé, função que desempenha até hoje.  

Tentei, tentei trabalhar na casa lotérica. Só que na loteria, para trabalhar 

para as pessoas, você fica muito presa. O horário é muito preso. Eu 

trabalhava na loteria de segunda a sexta, eu chegava na loteria oito e meia 

da manhã e só saia seis horas da noite, às vezes, sete horas e, final de 

semana, eu trabalhava também, só não trabalhava dia de domingo. Eu não 

tinha tempo para o meu filho. Hoje em dia eu tenho tempo com meu filho. 

Eu tenho mais tempo para o meu filho. O meu filho estuda de manhã, eu 

tenho hora para poder acordar, para botar ele para a escola. Antigamente 

eu não tinha isso. Agora eu estou tendo mais tempo para o meu filho, mais 

tempo para mim mesma, porque eu não tinha tempo, eu não vivia, hoje em 

dia eu já vivo (ELISETE, 2017).  

  

                                                 

5 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/07/profissao-de-baiana-do-acaraje-e-

reconhecidaoficialmente/@@nitf_custom_galleria.  
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Elisete conta que o acarajé está na sua vida desde que tinha nove anos de idade, 

quando começou a vender para ajudar sua mãe em Salvador. Dona Cecília, Cissa, (como 

é chamada a mãe de Elisete) é uma das grandes representantes da atividade do ofício de 

baianas de tabuleiro no Rio de Janeiro na Praça XV.  O Acarajé da Dona Cissa virou uma 

marca comercial e está dentre os pontos mais procurados para comer a iguaria na cidade. 

Elisete conta que sua mãe está no ramo há mais de 40 anos e que tem dado continuidade 

ao trabalho, pois coloca que foi com ela que aprendeu o ofício. “Então, ela criou a gente 

vendendo acarajé e eu estou criando o meu filho vendendo acarajé [...].  Ele tem quatorze 

agora, eu comecei a vender acarajé para sustentar ele, ele tinha quatro anos de idade, eu 

vendia acarajé” (ELISETE, 2017).  

Elisete conta que também trabalha em eventos e que a equipe é composta só de 

pessoas da família, Dona Cissa, ela e outra irmã chamada Letícia, as quais formaram uma 

empresa familiar, que está presente com sua gastronomia e cultura em casamentos, 

aniversários, almoços e jantares e feiras. Expõe que as pessoas ligam e convidam e que 

sempre é um sucesso. A profissional diz que conseguiu à licença para trabalhar de Baiana 

de Acarajé, através da mãe que já tem a licença definitiva como Baiana de Acarajé. Elisete 

se federou há aproximadamente três anos na Federação Baiana de Acarajé, ABAM - 

Salvador e não na Associação das Baianas de Acarajé do Rio de  

Janeiro.   

A baiana conseguiu seu ponto definitivo na Praça Mauro Duarte, em Botafogo e diz 

que conheceu o local através de um evento, uma festa junina, mas depois que terminou o 

evento, as pessoas pediram para ela ficar e vender seu acarajé. Sorridente fala que não 

titubeou e montou seu tabuleiro na semana seguinte, mas descreve que o início foi árduo. 

“A gente tem que dar um passo de cada vez. E vou crescendo e estou começando. As 

pessoas começaram a me conhecer, sabem que o meu acarajé é bom.” (ELISETE, 2017).  

Através do seu empreendedorismo afetivo e da sua maneira de se comunicar com as 

pessoas de forma alegre Elisete vende bolinhos de acarajé entremeados com pitadas de 

afeto e carinho.   

Eu amo vender acarajé. Eu amo ser Baiana de Acarajé. A gente tem que 

trabalhar com amor. Se você não gostar do que faz é melhor você não fazer, 

porque você vai fazer mal-humorada e, tipo assim, eu boto carinho no que 

eu faço. Eu gosto de trabalhar com o público. As pessoas chegam e eu 

chamo todo mundo de minha rainha, meu rei, meu menino, minha menina. 

É meu amor pra lá, é meu amor pra cá e abraço todo mundo, de qualquer 

forma, seja branco ou seja preto (risos), seja qualquer cor, e é tudo meu. E 

é isso. (ELISETE, 2017)  



  

 A Baiana firmada no candomblé em Salvador, Elisete relata que mantém a 

tradição de Baiana de Acarajé, seguindo à risca, mas diz que não é necessário ser do 

candomblé para ser Baiana de Acarajé na atualidade. Mas, acha que a “Baiana de Acarajé 

tem que fritar seus sete acarajezinhos para oferecer para as suas crianças, que no 

candomblé é Erê. Então, ela conta que todo o dia, quando chega no ponto, frita sete 

“acarajezinhos” e primeiro oferece para os erês, e depois leva para casa ou bota no 

jardinzinho e continua seguindo e vendendo seu acarajé normalmente.  

Ah, tem que seguir um ritual ou você oferece para um anjo da guarda ou 

você oferece para um erê ou você guarda e dar para umas crianças, ou uma 

criança passa aqui, aí você diz: Oh meu filho, você quer um acarajezinho? 

Dá para alguma criança, só não pode um adulto comer. (ELISETE, 2017).  

  

Considerações Finais  

 O recurso da entrevista tem possibilitado que o sujeito possa narrar sua 

experiência e valores através de um corpo social e histórico que impulsiona novas buscas 

de sentido, onde o falante se torna responsável e protagonista da sua existência.   

Esse novo sujeito fala de um contexto especifico e determinado e não se limita ao 

conceito geral de uma história apenas vista de cima.   

A voz de Elisete, acima apresentada, traz um corpo que vivencia o cotidiano, isto 

é, um corpo histórico que está em constante troca, dinâmico e que se expõe, diferente do 

corpo estático narrado somente pelo outro. Essa nova mulher que narra sua própria história 

na atualidade assume um papel central, quando propõe uma outra leitura do cotidiano, no 

qual memória, identidade e emoção informam sobre o misto entre passado e presente, 

onde as suas práticas possuem e produzem significados sobre o saber e a história das 

mulheres.   

 O processo de luta do gênero feminino por autonomia e igualdade social é uma 

proposta de aprimoramento e ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade 

– e não, apenas, um movimento social, mas uma proposta desempenhada no dia-a-dia, que 

se impõe nas pequenas ações cotidianas de mulheres em vários espaços e territórios da 

cidade. Acreditamos também, que o legado africano, bem como o modelo religioso 

praticado no candomblé pode contribuir, principalmente, para tentarmos entender a 

mulher brasileira, sua luta por autonomia e construção de sua identidade.   
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Resumo 

Seguir o rastro da educação libertária é um trabalho que inicia sua análise no final do século 

XIX e início do século XX, no contexto em que a Argentina recebeu um aumento significativo 

da imigração européia, principalmente dos países da Itália, Espanha e em menor medida da 

França. Alemanha, Polônia, entre outros países. Com esta imigração não só veio uma grande 

quantidade de trabalho, mas também trouxe sua ideologia. Este trabalho incidirá sobre a análise 

do crescimento da educação libertária de 1890-1910, quais foram seus picos e quedas na 

construção de uma educação alternativa em oposição ao monopólio educacional exercido pelo 

governo nacional argentino através da lei 1420 A presente análise aborda as dificuldades que 

surgiram ao realizar esta experiência educacional: conflito entre os diferentes círculos 

anarquistas, problemas no financiamento dos estabelecimentos de ensino e a incorporação de 

professores. Tentarei decifrar a rede de significados teóricos que foram entrelaçados entre os 

diferentes círculos anarquistas, os pontos de ruptura que a pedagogia libertária teve, suas causas 

e resultados, os principais atores sociais intervenientes. 

 

Abstract 

Following the trail of libertarian education is a work that begins its analysis in the late 

nineteenth and early twentieth century, in the context in which Argentina received a significant 

surge of European immigration, mostly from the countries of Italy, Spain and in lesser measure 

of France, Germany, Poland among other countries. With this immigration not only came a 

large amount of labor, but also brought their ideology. This work will focus on the analysis of 

the growth of libertarian education from 1890 to 1910, what were its peaks and falls in the 

construction of an alternative education opposed to the educational monopoly exercised by the 

Argentine National Government through the law 1420 The present analysis addresses the 

difficulties that arose when carrying out this educational experience: conflict between the 

different anarchist circles, problems in the financing of educational establishments, and the 

incorporation of teachers. I will try to decipher the network of theoretical meanings that were 

woven between the different anarchist circles, the breaking points that the libertarian pedagogy 

had, its causes and outcomes, the main intervening social actors. 
 

Resumen 

Tras la huellas de la educación libertaria es un trabajo que comienza su análisis a fines del siglo 

XIX y principios del Siglo XX, en el contexto en que  Argentina recibió una oleada significativa 

de inmigración europea, mayormente de los países de Italia, España y en menor medida de 

Francia, Alemania, Polonia entre otros países. Con esta inmigración no sólo llegó una gran 

cantidad de mano de obra, sino también traían su ideología. Este trabajo se centrará en el 

análisis sobre el crecimiento que tuvo la educación libertaria desde 1890 hasta 1910, cuáles 

fueron sus picos y sus caídas en la construcción de una educación alternativa oponiéndose al 

monopolio educativo ejercido por el Estado Nacional Argentino a través de la ley 1420. El 

presente análisis aborda las dificultades que se presentaron al llevar  a la práctica esta 

experiencia educativa: conflicto entre los diferentes círculos anarquistas, problemas en el 

financiamiento de los establecimientos educativos, y en la incorporación de los docentes. 

Intentaré descifrar la red de significados teóricos que se tejían entre los diferentes círculos 

anarquista, los puntos de quiebre que tuvo la pedagogía libertaria, sus causas y desenlaces,  los 

principales actores sociales intervinientes. 

 



Introducción 

Para 1890 la sociedad  formaba parte de  un joven y  agresivo  Estado Nacional   

Argentino, estaba a punto de emprenden un cambien en la estructura social, económica 

y política,  como consecuencia de una fuerte inmigración europea, una incorporación a 

la división internacional del trabajo y camino a un capitalismo global que estaba 

atravesando Europa y Estados Unidos. Intentare  reflejar de una manera muy clara el 

gran cambio que sufrió  y las dificultades la estructura social con la llegada de las 

nuevas ideas libertarias enfocando la atención en la consecuencia que tuvo en la 

educación. 

La Ley 1420, herramienta para moldear cuerpos y hacerlos dóciles fue 

sancionada en 1884. Prometía  una educación común, gratuita y obligatoria. Esta ley fue 

promulgada en el gobierno de Julio A. Roca, instrumento  para domesticar al nuevo  

crisol lingüístico y cultural y la gran cantidad de fuerza productiva que estaba llegando 

desde el viejo continente.  Junto con esta gran fuerza productiva  la fuerza productiva 

sino que también  llegó una importante cantidad de activistas que   habían participado 

de la comuna de parís y/o de la primera internacional.  

Desde 1890 a1910 la educación libertaria tuvo un fuerte e intenso crecimiento, a 

la vez que sufrió incansables fracasos. Pero la derrota o la desilusión de sus militantes al 

no ver sus sueños hechos realidad en el abrumador crecimiento  del capitalista en 

Argentina, más preciso en la zona del Rio de la Plata. La lucha de educación libertario 

contra la educación estatal fue  desigual por la colosal infraestructura que tenía el estado 

nacional en sus comienzos y la poca ayuda de vivió la educación libertaria de parte de 

los grupos anarquistas que veían posible el cambio a una nueva sociedad, que en primer 

lugar se centró en el obrero y luego en su formación intelectual. Esto fue algo decisivo 

para el movimiento anarquista que priorizaba a la educación como la única herramienta 

de cambio para una sociedad nueva. 

Desde 1900 a 1906 fueron muy importantes las decisiones que se tomaron en los 

congresos anarquistas en materia de educación, uno de los grandes problemas era el 

financiamiento y el lugar que tenía la enseñanza de las ideas libertarias para labrar y 

sembrar la semilla de la libertad en esos hombres oprimidos por el sistema capitalista. 

Pero uno de los problemas que más significativos que tuvo a afrontar, no solo fue en el 

campo lingüístico, sino que fue en la infraestructura de la escuelas libertarias ya que el 

movimiento anarquista no tenía la facilidad que tenía el Estado Nacional para la 



construcción y mantenimiento de las escuelas o para comprar un terreno y poder 

construir en ese lugar una escuela. 

 

Los primeros pasos - Comienzos de una intensa lucha 

La ley 1420 sancionada en 1884, le llevaba ventajas en  el campo educativo  a la 

educación libertaria, en la facilidad de construir escuela y en el mantenimiento de ellas. 

Pero la educación estatal  era formadora de ciudadanos miembros de una joven Nación 

y opresora en sus principios del niño y luego del joven que ya instruido en la educación 

de la obediencia pararía a ser parte de la opresión burguesa de su fuerza productiva. 

Juan Suriano nos muestra como “este proceso acostumbraba al niño a la obediencia y al 

respeto a las leyes, la autoridad y las instituciones burguesas en su conjunto y lo 

preparaba para la instrucción clasista, patriótica y religioso que recibirían en la 

escuela.”(1)
1
 

Como dice Iaacov Oved “la actividad educativa e intelectual- como medio vital 

para moldear la imagen del activista del anarquismo y como elemento importante en la 

campaña por la imagen de la sociedad y su futuro” (2). El objetivo de la educación 

libertaria era que el hombre pueda reflexionar y accionar sobre sus condiciones de vida,  

que ya eran impuestas de generaciones anteriores, contra  el autoritarismo,  militarismo 

y la religión. Los pilares de la educación libertara son la libertad, antiautoritarismo, el 

racionalismo, el desarrollo intelectual y la emancipación del hombre. 

En Buenos Aires, entre 1898 y 1905 fue un periodo de efímeras  experiencias  de 

materializar las ideas de educación libertarias. El grupo individualista los Ácratas tuvo 

un corto proyecto por no poder  contar con la ayuda de grupos obreros.  Pero a  fines de 

1899, por una  iniciativa de un grupo anarco-sindicalista  se llamaba “grupo de 

propaganda Libertaria los Corrales” formaba parte del círculo  del periódico El Rebelde 

y con  la ayuda de la sociedad de resistencia de obreros albañiles de Barracas y  los 

obreros  del matadero  gracias a ellos pudieron realizar la construcción de una escuela.  

Una vez llevada a cabo la obra de dicho proyecto el grupo Libertario los Corrales hizo 

un llamado a todos los grupos anarquistas de Buenos Aires para que los ayudaran. “La 
                                                           
1 Juan Suriano. Anarquistas, Culturas y Políticas Libertaria en Buenos Aires 1890-1910. 1ª ed. 2ª reimp.-Buenos 

Aires: Manantial 2008. Capítulo 6, Las prácticas educativas del anarquismo .Pag, 220 

2- Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina. 1ª ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2013. 

Capítulo 8, Cultura anarquista en la Argentina a principios del siglo XX. Pag, 454. 

3_ Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina. 1ª ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2013. 

Capítulo 8, Cultura anarquista en la Argentina a principios del siglo XX. Pag, 455. 

4- Martín Alberto Acri, María del Carmen Cácerez, La Educación Libertaria en la Argentina y en México (1861-

1945); 1ª ed.- Buenos Aires: libros de Anarres, 2011. 484 p.; 20x12cm.- (Utopía libertaria) Capítulo 4, segunda parte. 

Pag 133. 



iniciativa se recibió positivamente en un comienzo, al parecer, por parte de los círculos 

anarquistas de la capital, y pronto fue acogida con benevolencia  y entusiasmo por el 

reconocido periodista anarquista Paraire” (3) integrante del diario La Protesta Humana.  

“En 1902, la misma estuvo en funcionamiento, pese a su déficit económico y la 

aplicación de la Ley de Residencia, a su director, el español  Juan C. Calazat, quien tuvo 

que abandonar el país.” (4) 

Iaacov Oved refleja la rivalidad  que  había entre los distintos grupos  

anarquistas, como fue la pronuncio de razonamiento de Pietro Gori  que no tenía una 

buena afinidad con este círculo. Pero para mediados de 1901 un anuncio en el diario El 

Rebelde en el cual se llamaba a prestar ayuda a la escuela  libertaria, se realizó una 

fiesta  para que los beneficio sean destinados a dicha escuela, y para fines de ese mismo 

año  se  llamó a todos los grupos anarquista  de Buenos Aires para pensar de qué 

manera salvar a la escuela. El llamado tuvo éxito y se evitó el cierre de la escuela, pero  

en 1902  la escuela no daba alentadoras noticias sobre el balance financiero y  que 

quedo su existencia tan deplorable y desolada en un rincón. En  mayo de 1901 hasta 

1905, El club “Los Caballeros de Ideal” había inaugurado una escuela diurna y 

vespertina para niños y adultos  pero su proyecto no tuvo éxito.   

En 1902, en el barrio de la Boca,  se crea  por iniciativa del “Circulo de 

Enseñanza Libre o también conocidos Amigos de la Enseñanza de la Boca dos  escuela  

libertaria, pero solo una pudo abrir sus puertas. “Fue  notorio el apoyo  de los obreros 

portuarios, en particular el proveniente de la sociedad de Estibadores”
2
 (5).Pero la 

experiencia  solo dio lugar a que una escuela pudiera abrir su puerta en Lamabrid 553 en 

el mes de agosto con un efímero periodo de vida. Tomando los datos brindados por 

Martín Alberto Acri y María del Carmen Cacerez en su trabajo La Educación Libertaria 

en la Argentina y en México (1861-1945) refleja cómo y porque esta escuela solo llego 

a tener continuidad hasta 1903, pero lo que no se entiende  es su cierre por que no tenía 

problemas  por la falta de financiamiento, sus balances siempre dieron positivos. 

En Bahía Blanca,  una zona fuerte en la actividad económica portuaria y un 

creciente aumento poblacional, activistas anarquistas y socialistas crean una escuela en 

1902. La Escuela del Porvenir  se estableció en la Casa del Pueblo, pero el acuerdo entre 

                                                           
5- Dora Barranco, Anarquismo, Educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo, Ed. Contrapunto S.A. 

Pag. 92. 

6_ Dora Barranco, Anarquismo, Educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo, Ed. Contrapunto 

S.A. Pag. 98 

7_. Dora Barranco, Anarquismo, Educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo, Ed. Contrapunto 
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anarquistas y socialistas  se vio interrumpido por constantes denuncia, al segundo 

grupo, en las cuales manifestaban  una mala administración financiera, pésimas 

condiciones de la institución educativa y una mal desempeño por parte de los docentes, 

esto dio lugar a que se hiciera cargo de este proyecto el grupo anarquista. 

1902 y 1905 tuvo como hecho importante no sola la creación de escuela sino 

también dio lugar  a “la persecución  que se desenvolvió a partir de la Ley de 

Residencia, no solamente cerro las puertas de los establecimientos”(6) sino que también  

esta ley también fue tras los militantes anarquistas docentes que  enseñaban en  las 

escuelas libertarias, ateneos, bibliotecas  de Buenos Aires.  En 1903 funciono  la 

Biblioteca de la Sociedad  Obrera Albañiles, se  encontraba en la ciudad de La Plata. 

Para 1904 en el mes de mayo se inicia el proyecto de la Escuela Moderna en la 

calle Perú 1799 y el Centro de   Enseñanza Popular Barracas al Norte comenzó a 

construir una institución educativa en la calle Lamadrid 363 en el mes de junio. Ese 

mismo año de mano de los obreros de Trenque Lauque, ubicado en la zona oeste 

bonaerense, gracias la iniciativa de la red ferroviarias  abre sus puertas otra experiencia 

educativa libertaria. 

Como dice Dora Barranco “está avanzada  de educación popular, 

probablemente, fue interrumpida por los sucesos de 1905 una vez que no han podido 

hallarse rastros de su existencia en el año siguiente.”(7) Pero en ese mismo año, gracias 

a la gran ayuda del  5° congreso de la FORA (en los anteriores congresos se discutió y 

fue un tema muy especial  la lucha en el campo educativo pero nunca se llegó a 

priorizar como lo fue en el 5° congreso) se estaba  trabajando en un proyecto unificador 

y duradero, “se constituyó el Comité de Escuelas Libres, apoyado por numerosos 

grupos y círculos culturales(algunos ya mencionados) Conquista del Pan, Arte por la 

vida, Caballeros del ideal, Germinal, Juventud Moderna, El Obrero Sastre , Luz y 

Progreso, Escuela Moderna, Grupo Aurora, Nueva Aurora y la Protesta”. (LEL136)  El 

proyecto consistía en la creación de un Consejo Escolar para la organización y difusión  

de planes de estudios para las escuelas y la propaganda. 

En 1906 se nota que hay una fuerte reanimación en la construcción de escuelas 

libertarias, esto lo deja ver la creación de la Escuela Laica de Morón, iniciativa de la 

maestra Pascuala Cueto, La Escuela Libre de La Boca y más tarde la Escuela Laica de 

Flores.  

Todas ellas iniciativas del Centro de Educación Popular de tendencia libertaria y 

la Asociación Pro Fomento de la Educación Laica de tendencia socialista. Esta última 



subsidiaria la existencia de la Escuela Laica de Lanús. “Las diferencias ideológicas 

entre ambos grupos no pudieron atenuarse y ocasionaron la renuncia de su directora 

Ramona Ferreira (socialista) y su reemplazo por Julio Ricardo Barco. Para 1908 la 

escuela existía, pero en 1909 tuvo que cerrar sus puertas a causa de las fuertes 

represiones que azotaron ese año a causa de la muerte del Cnel.  Ramón  L. Falcón en 

mano de Simon Radowizki (quien ajusticia la muerte por parte de la policía de los 

obreros en la manifestación del 1° mayo).   

Se fundó en abril de 1907 La Escuela  Moderna de Buenos Aires iniciativa de la 

Comisión Administrativa  de Escuela Moderna,  integrada por un numeroso número de 

gremios( carpinteros, foguistas, mozos, etc.) pero esta experiencia  sufrió  el mismo 

camino que otras experiencias ,  serios problemas financieros  y  conflictos internos en 

el interior del movimiento anarquista. Pero  logro abrir sus puertas para 1908 y su 

director será Julio Barcos, luego de renunciar a la Escuela Laica de la Lanús. Los 

problemas financieros nunca desaparecieron y para que esta  está Escuela pueda suscitar 

necesito la ayuda de grupos anarquistas y la realización de festivales. 

Ya para fines de 1908 la experiencia más notoria fue La Escuela Moderna de 

Villa Crespo brindaba clases por la noche para  los obreros  que terminaban  su jornada 

laboral y querían instruirse. También se crea la Escuela Laica de Lobos. 

En Luján en 1907 abrió sus puertas la Escuela Moderna de Luján, luego del 

fracaso que vivió en 1902. En Mar del Plata en 1907, vivió una experiencia de 

educación libertara la Escuela “Colmena Infantil”, pero esta experiencia no tuvo una 

buena aceptación tanto por los grupos anarquistas, como por la comunidad local. Esto lo 

demuestra   Dora Barranco cuando  aclara con la crónica de Lorenzo Mario en LP. En 

ese mismo año se gestionó para implementar Escuela Laicas en los Talleres, F. C. Sud, 

en lo que hoy es la localidad de  Remedios de Escalada. Fue una experiencia que no 

duro mucho tiempo, fue una iniciativa de parte delos obreros ferroviarios de esa 

sección. 

En 1909, en julio, la experiencia de La Escuela de Luján  seguía firme  pero con 

graves problemas económicos, una cualidad de todas las escuelas libertarias de la época. 

En Buenos  Aires se abrió otra escuela racionalista en la zona de Parque Patricios  como 

resultado de las experiencias que habían desarrollado los miembros  que consiguieron la 

Escuela.  

La muerte de Ferrer i Guardia el 13 de octubre en 1909 tuvo mucha  repercusión 

en toda la zona del Rio de La Plata, ya que su experiencia  en España  de Escuelas 



Racionalistas que tenían como pilar  la enseñanza de la libertad como una forma 

diferente de enseñar a la que estábamos acostumbrados, luchando contra la gran 

influencia de la iglesia católica que tenía un fuerte peso en ese momento dentro la 

educación estatal.  

 

Otros Hechos 

 Otros hechos importantes  fueron los sucesos de la Semana Roja Y el 

Centenario1909 y 1910 en buenos aires. Como resultado  el gobierno Nacional ataca 

violentamente  y cierra escuelas, ateneos y bibliotecas anarquistas. Pero no solo quedo 

en los físicos, sino que  también los ataques fueron a través  de la ley de Defensa Social 

y amplio la Ley de Residencia para tener el Gobierno un mayor control sobre estos 

grupos. 

La Ley de Educación  1420  desde un principio, fue una herramienta para 

homogenizara la sociedad,  luego con el paso de los año y las rápidas transformaciones 

social , a causa de las necesidades de los obreros y las nuevas ideas  llegadas desde el 

viejo continente, la ley tuvo que dirigir su acción a aplastar estas experiencias 

educativas alternativas, por ejemplo las escuelas libertarias siempre tuvieron 

inconvenientes financieros, por otro lado las escuelas públicas  nunca lo tuvieron  ese 

inconveniente . Otro punto que juega a favor de la escuela pública fue la cantidad de 

docentes que tenía para la enseñanza, la educación libertaria le resulto difícil tener un 

plantel seguro y constante de docentes, ya a principio del S XX, con la ley de 

Residencia y luego para 1910 la Ley de defensa Social  la mayoría de los militantes 

anarquistas  que enseñaban fueron exiliados y retirados de su labor. 

 

La FORA y su participación en la experiencia de la educación libertaria 

En 1901 se realiza el primer Congreso de la Federación Obrera Argentina 

(FOA), uno de los temas a tratar fue la educación libertaria, en el ítem “Instrucción y 

Educación”, la cual manifestaba una clara oposición con la educación estatal. Pero  no 

se profundizo lo suficiente,  ya que había dos versiones de ella, una por diario La 

Protesta Humana de expresaba la decisión de construir escuelas libres y la otra por parte 

del diario  La Organización y el Obrero, que manifestaba la construcción de escuelas 

técnicas – practicas.  

El segundo Congreso se realizó  en abril de 1902, en el programa del Congreso 

el tema n°5, hace referencia  a una “Instrucción y educación Obrera”, ahora el objetivo 



de la educación es el obrero. En el tercer Congreso, que se cometió en 1903,  se plantea 

de forma inmediata la construcción de escuelas libres,  pero en 1904 se lleva a cabo  el 

cuarto Congreso , ya no se ve un claro planteamiento en temas educativo , pero si se 

nota una unión con grupos socialistas. A demás “se tomó la decisión de cambiar el 

nombre de la Central por el de Federación Obrera Regional Argentina (FORA). 

En Agosto de 1905, en el quinto Congreso su tema n°5 n “Educación e 

Instrucción”,  este congreso fue muy significativo porque la FORA, le dio mayor 

importancia a la necesidad de construir escuelas libres y al mantenimiento y apoyo en 

financiamiento económico. Pero  en  septiembre de 1906 se reunió el sexto Congreso, a 

diferencia de los anteriores en este se propuso un “Consejo de Educación  e 

Instrucción”. La tarea de este Consejo sería la de construir  escuela diurnas y nocturnas, 

bibliotecas para  la enseñanza de una educación libre. 

 

Conclusión 

En este trabajo pude darme cuenta de la colosal lucha que afrontaros  los 

distintos grupos anarquistas, al crear  una experiencia educativa fuera del monopolio 

educativo del Estado Nacional Argentino. No fue fácil la construcción y el 

mantenimiento. Teniendo muy presente  el trabajo de Suriano que  deja ver  “las 

experiencias educativas libertarias en Buenos Aires de comienzo de siglo fueron 

fragmentadas, discontinuas y no alcanzaron a tomar cuerpo específico”.
3
(8) .En el 

trabajo de Dora Barranco  que deja bien claro en problema financiero y organizativo. 

También en el trabajo de Martín Alberto Acri y María del Carmen Cácerez  dejan ver 

una de las importantes dificultades que tuvieron a la hora de encarar dicho proyecto fue 

el mantenimiento  de la institución, contar con docentes preparados para la enseñanza 

libertaria  y afrontar los continuos problemas financieros  que en todas las experiencias 

era algo común. Todas las escuelas y talleres educativos  tenían la ayuda de los gremios, 

de periódicos y grupos libertarios que sabían que la educación era una herramienta 

fundamental en la lucha revolucionaria. 

Desde el primer congreso en 1901 hasta el cuarto congreso, la educación era un 

tema a tratar  pero en el quinto congreso ya es una prioridad, se crea un consejo 

encargado de la construcción y de la enseñanza. Este es un punto fundamental porque la 

educación pasa a un plano principal o es lo que se intenta, pero también hay que tener 

                                                           
8_ Juan Suriano. Anarquistas, Culturas y Políticas Libertaria en Buenos Aires 1890-1910. 1ª ed. 2ª reimp.-Buenos 

Aires: Manantial 2008. Capítulo 6, Las prácticas educativas del anarquismo. Pag217. 



en cuenta las huelgas que atravesaron este periodo de análisis y las fuertes represiones 

por parte de un Estado Nacional que no veía con buena cara las iniciativas de los grupos 

anarquistas. Todas estos factos  hacen  imposible la continuidad de un proyecto 

educativo, pero teniendo presente  el trabajo de Iaacov Oved y  Mariana Stefano  dejan 

ver  que la insistencia por luchar por una educación libre fue el motor que los motivo a 

construir esas escuelas o talleres, tan solo un lugar para enseñar una educación 

diferente, una educación liberadora del yugo opresor. 

Para finalizar el cambio que realizo la educación libertaria en el Rio de la Plata 

fue importante,  algo para seguir trabajando en futuros proyectos de investigación es la  

poca acción cooperativa a la hora de profundiza las políticas educativas dentro del 

movimiento libertario como una prioridad y no algo que acompañaba a la lucha. 
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Imigrantes-Refugiados na Cidade do Rio de Janeiro: A presença do conflito no processo 

de reterritorialização  

   

Conceição Aparecida Nascimento de Souza   

   

Resumo  

Neste artigo, discuto como o conflito, presente no processo de desterritorializaçãoreterritorialização, dos 

refugiados que migraram para a cidade do Rio do Rio de Janeiro, pode ser positivo, ao auxiliar na 

resolução de questões divergentes, na busca de uma nova unidade. O conflito está presente, uma vez 

que a existência da interculturalidade, pressupõe confrontações e tensões. Quando uma cultura se insere 

na outra, está presente a força do lugar, havendo, portanto, um conflito subentendido, num cenário que 

superficialmente, apresenta uma forte relação dialógica. A sociedade contemporânea, globalizada, 

apresenta uma complexidade sócio-política, que impacta, sobremaneira, na economia e na rotina de 

várias sociedades. Neste cenário, o refugiado se apresenta como um sujeito híbrido por excelência, e 

mais, é símbolo do sujeito contemporâneo, ao mesmo tempo nativo e estrangeiro, cosmopolita e de lugar 

nenhum, se configurando como um objeto de reflexão para entender os fenômenos sociais e políticos 

que marcam a contemporaneidade, fazendo surgir, ainda, uma maior compreensão de si e do outro. 

Aliada a pesquisa bibliográfica, farei o registro de fatos e impressões, resultantes da observação 

participante da Feira de Refugiados Chega Junto, localizada no Rio de Janeiro.   
   

Palavras-chave: refugiados, conflito, reterritorialização, identidade.     

  

Abstract  

In this article, I discuss how the conflict in the process of deterritorialization and territorialization of the 

refugees who migrated to the city of Rio de Janeiro can be positive, helping to resolve divergent issues 

in the search for a new unity. Conflict is present, since the existence of interculturality presupposes 

confrontations and tensions. When one culture inserts itself into the other, the strength of the place is 

present, and therefore there is an implied conflict, in a scenario that superficially presents a strong 

dialogical relation. The contemporary, globalized society presents a socio-political complexity, which 

impacts, in a great way, on the economy and the routine of several societies. In this scenario, the refugee 

presents himself as a hybrid subject par excellence, and more, it is a symbol of the contemporary subject, 

both native and foreign, cosmopolitan and nowhere, becoming an object of reflection to understand 

social and political phenomena that mark the contemporaneity, giving rise, still, a greater understanding 

of itself and the other. Allied to the bibliographic research, I will record facts and impressions, resulting 

from the participant observation of the Refugee Fair Chega Junto, located in Rio de Janeiro.  

   

Keywords: refugees, conflict, reterritorialization, identity.  

  

Resumen  

En este artículo, discuto cómo el conflicto, presente en el proceso de desterritorialización de la 

reorganización de los refugiados que migraron a la ciudad de Río de Janeiro, puede ser positivo, al 

auxiliar en la resolución de cuestiones divergentes, en la búsqueda de una nueva unidad. El conflicto 

está presente, ya que la existencia de la interculturalidad, presupone confrontaciones y tensiones. 

Cuando una cultura se inserta en la otra, está presente la fuerza del lugar, habiendo, por lo tanto, un 

conflicto subentendido, en un escenario que superficialmente, presenta una fuerte relación dialógica. La 

sociedad contemporánea, globalizada, presenta una complejidad socio-política, que impacta, sobre todo, 

en la economía y en la rutina de varias sociedades. En este escenario, el refugiado se presenta como un 

sujeto híbrido por excelencia, y más, es símbolo del sujeto contemporáneo, al mismo tiempo nativo y 

extranjero, cosmopolita y de ningún lugar, configurándose como un objeto de reflexión para entender 



los fenómenos sociales y políticos que marcan la contemporaneidad, haciendo surgir, aún, una mayor 

comprensión de sí y del otro. Aliado a la investigación bibliográfica, haré el registro de hechos e 

impresiones, resultantes de la observación participante de la Feria de Refugiados Chega Junto, ubicada 

en Río de Janeiro.  
   

Palabras clave: refugiados, conflicto, reterritorialización, identidad.  

  

Introdução  

A sociedade contemporânea apresenta uma complexidade política internacional 

(terrorismo, recrudescimento da intolerância, ascensão da extrema direita, ...) que impacta, de 

alguma maneira, na economia e na rotina de várias comunidades, de várias nações. Uma das 

consequências mais relevantes é a existência de fluxos internacionais de pessoas, incluindo os 

refugiados, para todas as partes do mundo, inclusive para o Brasil.   

De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU, em 2016 havia, no mundo, 

mais de 65 milhões de pessoas que saíram de seus países devido a conflitos e perseguições. 

Uma em cada 113 pessoas no mundo estão nesta situação, configurando a maior crise 

humanitária desde a Segunda Grande Guerra. A maioria dos refugiados são sírios. Cerca de 5 

milhões de pessoas deixaram o país, desde o início dos conflitos, que culminou com a imigração 

em massa.   

Numa situação de diáspora, as pessoas são dispersadas da sua terra natal, sem 

perspectiva de volta, mas ainda assim, elas mantêm os vínculos identitários e culturais com os 

lugares de origem, uma vez que quando a territorialidade assume o caráter simbólico, o 

pertencimento pode se dar à distância. Eles vivem, de forma simultânea, o sentimento do exílio 

e o desconforto, presente no enigma da chegada.   

Chegando em terra estranha, os refugiados que migraram para a cidade do Rio de Janeiro 

se deparam com a força do lugar, pois a cidade possui regras e códigos próprios, de natureza 

material e imaterial, como as leis, a cultura e o modus operandi, tangibilizados no cotidiano dos 

moradores da cidade e na existência das demais organizações e instituições. E é neste cenário 

que se dá o processo de ressocialização, onde estão presentes os mais variados tipos de 

sociabilidades, incluindo aí o conflito, encontrado abaixo da superficialidade, que apresenta os 

refugiados se inserindo de maneira orgânica na dinâmica da “cariocalidade” local.   

O locus de observação é a Feira de Refugiados Chega Junto, onde o processo de 

vinculação se dá pela comida, que é, de maneira concomitante, um sistema de comunicação, 

um corpo de imagens, um protocolo de usos, situações e comportamentos. Este locus é a 

representação de uma sociedade globalizada e pós moderna, pois apresenta a 

multiterritorialidade, onde, num mesmo lugar é possível encontrar pessoas das mais diferentes 



origens; a multiculturalidade, uma vez que nos espaços multiculturais encontra-se uma gama 

de diferentes culturas e opções simbólicas e, por fim, a interculturalidade, fazendo alusão às 

interações e hibridismos, resultantes do cruzamento das diferentes culturas, proporcionando 

trocas e fusões estilísticas.   

  

Globalização e Ressocialização, na Diáspora:   

Como já foi visto, o mundo está vivenciando novos tempos sobre a mobilidade urbana, 

fazendo lançar um novo olhar sobre os fluxos migratórios e o processo da globalização. Este 

processo, iniciado na década de 1990, enquanto processo econômico, social e cultural, 

pressupõe a interação entre pessoas, economias, mercados e culturas, em todo o mundo. Para 

Hall (2006) possui forte impacto na construção do sujeito pósmoderno, onde as identidades 

começam a ser partilhadas a partir do consumo: “consumidores para os mesmos bens, clientes 

para os mesmos serviços, públicos para as mesmas mensagens e imagens” (IDEM, p. 74).  É a 

celebração do móvel, onde as identidades se encontram em formação contínua (MAFFESOLI, 

2012), em meio a uma ininterrupta fluidez das fronteiras (BAUMAN, 1999).   

Até então, antes da globalização, o sistema transacional vigente era o da lógica da 

uniformidade cultural, que não considerava a diversidade cultural entre culturas e nações 

(RASSE, 2013). A Cultura está presente em todas as práticas sociais. Sociedade e cultura são 

inter-relacionados, numa dinâmica repleta de elementos que se esbarram e imbricam 

(CANCLINI, 2015).   

Hall (2009), um dos principais pensadores a tratar o tema, diz que a diáspora, em seu 

sentido puro, é baseada na perspectiva da diferença, onde há o pressuposto da existência de um 

outro, que coloca em oposição o que está dentro e o que está fora. O autor define bem o 

sentimento diaspórico ao dizer que as pessoas estão “longe o suficiente para experimentar o 

sentimento de exílio e perda, perto o bastante para entender o enigma de uma chegada sempre 

tardia” (2009, p. 393). Ainda de acordo com o autor, a perspectiva diaspórica da cultura pode 

ser vista como uma subvenção dos modelos culturais tradicionais orientados para a nação, pois 

os mitos fundadores da identidade cultural são transitórios e aistóricos. A nação é apresentada 

como uma comunidade imaginada, perpetuada por memórias do passado e pela perpetuação da 

herança de uma narrativa, continuamente transformada por novos elementos, contatos, 

vivências e experiências. Sobre a mesma questão, Montanari (2013) afirma que as identidades 

culturais são algo vivo, que se modificam continuamente por meio do contato com outras 

culturas, fruto da livre circulação das pessoas pelo mundo.    



A diáspora pressupõe um processo de desterritorialização- reterritorialização, que em 

seus aspectos físicos correspondem à saída das pessoas de seus locais de origem e a 

chegada/acolhimento em outro lugar. Este processo também corresponde a um outro, o de 

ressocialização, que possui aspectos materiais e imateriais. Haesbaert (2004), enfatiza que a 

desterritorialização possui um sentido social, sendo responsável pela “desmaterialização das 

relações sociais” e está relacionada à dinâmica crescente de exclusão socioespacial, 

denominado pelo autor como “aglomerados humanos de exclusão”.   

Apesar da distância da terra natal, os elos com os locais de origem permanecem fortes. 

Porém, com o passar do tempo, da adaptação e vinculação ao novo lugar e à nova cultura, 

presentes no processo de reterritorialização, decorre uma identificação com o novo lugar, 

fazendo surgir uma gama de reidentificações simbólicas, próprias do processo de 

ressocialização, à exemplo do que ocorre com os refugiados que migraram para a cidade do Rio 

de Janeiro e comercializam comidas típicas na Feira de Refugiados Chega Junto.   

No caso destes refugiados, a vinculação de dá pela comida, que atua como uma 

linguagem comum, que constrói e compartilha significados (HALL, 2016). Enquanto 

mediadora, favorece trocas, vivências, hibridismos e afetos. Se apresenta, de maneira 

concorrente, como um sistema de comunicação, um corpo de imagens, um protocolo de usos, 

situações e comportamentos, fazendo surgir, de maneira significativa, novas formas de ser, agir, 

sentir e se relacionar, indo além da questão biológica (CARNEIRO, 2003). A Feira, para os 

refugiados, é o espaço vivido, é a forma como eles passam a entender e a dar sentido ao novo 

território. Diz respeito à cultura, aos sonhos e à ancestralidade (HAESBAERT, 2014).   

Na vinculação pela comida, ocorre um processo simbólico que organiza as 

possibilidades existenciais dos envolvidos. Há por parte dos refugiados, uma reconstituição dos 

vínculos identitários ao mesmo tempo em que essas mesmas identidades são ressignificadas por 

meio do contato com uma outra cultura, a cultura viva da cidade do Rio de Janeiro.  Por meio 

da venda de comidas típicas, está implícito uma mensagem própria onde estão presentes 

elementos e tensões, que codificam várias mensagens.     

Sob a perspectiva da geografia cultural (HAESBAERT, 2014), o espaço se apresenta 

como a base de todas as (re)produções sociais, produto das inter-relações existentes, em suas 

formas múltiplas, sempre em construção. O autor apresenta, ainda, a dimensão cultural da 

desterritorialização. Nesse caso, as identidades territoriais são desenraizadas e enfraquecidas, 

fazendo com que o território perca o sentido e se transforme em um “não-lugar” (AUGÉ, 1992)   

   



O conflito como sociação e sua perspectiva positiva  

Numa observação mais superficial, pode parecer que a interação entre os atores 

sociais, moradores da cidade do Rio de Janeiro e os refugiados, ocorre sem conflitos, 

principalmente se a observação ocorrer tendo como referência o carioca amável e solidário, 

presente no imaginário coletivo. Porém, a existência da interculturalidade, presente no 

processo de ressocialização (ou reterritorialização), pressupõe a existência de confrontos 

(subjetivos e de ordem prática), presentes nas interações.    

A Feira de Refugiados Chega Junto é um locus multicultural e intercultural, denotando 

a existência dos mais variados tipos de sociações e sociabilidades, entre eles o conflito. Para 

tentar entender como se dá as dinâmicas interacionais presentes, é necessário apreender como 

se dá a apropriação e a interpretação dos códigos materiais e simbólicos existentes (CANCLINI, 

2015). As interações, e os consequentes conflitos e outras formas de sociação, surgem pelas 

mais diversas motivações e interesses, formando uma teia de ações e reações próprias. Esta teia 

existe na medida em que “os indivíduos estão ligados uns aos outros pela influência mútua que 

exercem entre si e pela determinação recíproca que exercem uns sobre os outros” (SIMMEL, 

2006, p. 17).    

Se a interação entre as pessoas é o fato primordial de uma sociedade, são as ações e 

reações decorrentes destas interações que configuram a existência de uma sociedade, que será 

mais vigorosa quanto mais intensas forem essas interações. Nas palavras do autor:   

A sociação é, portanto, a forma (que se realiza de inúmeras maneiras distintas) 

na qual os indivíduos, em razão de seus interesses – sensoriais, ideiais, 

momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, movidos pela causalidade 

ou teleologicamente determinados, se desenvolvem conjuntamente, em direção a 

uma unidade no seio do qual, esses interesses se realizam. (SIMMEL, 2006, p.60)   

    

Para Simmel (2006), na sociação há uma distinção entre forma e conteúdo, onde este 

último é formado pelos elementos próprios da condição humana, o que nos torna capazes de 

nos relacionarmos com nossos semelhantes, em função de alguma motivação.   

Para o autor, apesar de comumente ser considerado apenas pelo seu viés negativo, o 

conflito possui um caráter positivo para a sociedade, na medida em que o mesmo pode ser 

minimizado ou até mesmo dirimido, por meio do consenso ou do acordo. É o momento onde o 

singular e o desigual emergem como parte constitutiva da sociação. Neste caso, há uma 

premissa da inexistência da indiferença, ou seja, tanto numa interação antitética quanto 

convergente, há a intenção da resolução, tornando o conflito um evento socialmente construtivo 

(IDEM).   



Há duas perspectivas positivas do conflito: a primeira reside no fato de que ele impõe 

uma situação além do agora instituído. A busca pela unidade desencadeia mudanças e 

transformações sociais, capaz de gerar novos arranjos interacionais, fazendo surgir novas 

estruturas sociais ou mantendo antigas estruturas, sob novas condições. A segunda diz respeito 

ao fato de que ele cria um território, onde as partes, com seus divergentes interesses, são 

colocados num mesmo nível. E é neste território que distâncias, limites e desigualdades, 

socialmente estabelecidos, são superados.   Esta é uma condição necessária para que seja 

buscada a superação das diferenças (IDEM).    

  Tendo por base a conceituação simmeliana, neste trabalho considero conflito qualquer 

entrave, presente nas interações sociais, que impossibilite ou dificulte uma resolução, ou seja, 

não considero conflito apenas a situação onde estejam envolvidos sentimentos negativos, como 

aversão ou antipatia.    

Nas minhas visitas a campo, sempre pergunto aos refugiados quais são as principais 

dificuldades encontradas, quando eles chegaram na cidade. Nas respostas, os motivos mais 

recorrentes são: dificuldade da língua, diferenças culturais, dificuldade de arrumar emprego e 

dificuldade de moradia. Segundo eles, muitas vezes os moradores da cidade os acusam de estar 

“roubando” sua vaga de emprego. As dificuldades, entendida aqui como formas de conflito, 

ocorrem em função da ressocialização ocorrer num território ocupado, onde estão presentes as 

dimensões simbólicas e culturais, que fornecem aos moradores da cidade uma identidade 

territorial. Esta identidade confere aos moradores o “controle simbólico” deste território 

(HAESBAERT, 2004), fazendo com que os refugiados precisem negociar seus próprios 

espaços, ou seja, é necessário que diante do conflito, as partes, empunhando cada qual seus 

próprios interesses, busquem uma resolução, ou como diria Simmel (1983), uma unidade. Neste 

cenário há, ainda, a presença de outra dimensão do território, apresentada por Haesbaert (2004), 

a dimensão de caráter político-disciplinar, que vem a ser “a apropriação do espaço como forma 

de domínio e disciplinarização dos indivíduos” (IDEM, p.42).   

O conflito é um fato recorrente, rotineiro (e esperado) no processo de ressocialização 

dos imigrantes que trabalham na Feira Chega Junto. Está presente nos aspectos materiais e 

simbólicos das interações sociais ali existentes e se expressa das mais variadas formas, podendo 

ser observado e experenciado sob os mais diferentes signos.  No território ocupado, a 

negociação dos espaços ocorre por meio de brechas, entendida como formas peculiares de 

driblar o status quo (CERTEAU, 1994) com o objetivo de dar seguimento ao processo da 

vinculação e ressocialização.   



Numa ocasião, num dos meus primeiros contatos com os refugiados que migraram para 

a cidade do Rio de Janeiro, me aproximei de um sírio, que vendia esfihas e outras comidas 

típicas numa barraquinha, no Centro da cidade. Ele havia migrado há pouco mais de uma 

semana, não falava e nem entendia nossa língua e eu, por minha vez, não conhecia nem uma 

palavra da sua língua nativa. Queríamos nos comunicar, mas não conseguíamos. Estava 

estabelecido o conflito: o entrave na comunicação. Na busca pela resolução da nossa questão 

(unidade) e no meio de uma eloquente e bem-humorada interação, buscamos outras formas de 

comunicação, como a mímica e o uso de aplicativos tecnológicos.   

 Outro exemplo, desta vez sem a presença do lúdico, foi fato ocorrido no dia 03/08/2017, 

onde um refugiado sírio, de nome Mohamed Ali foi agredido por um homem armado com 

pedaços de madeira enquanto vendia esfihas e doces numa rua do bairro de Copacabana1. Ele 

foi chamado de terrorista por um morador local, numa clara manifestação de preconceito e 

xenofobia.  Dias depois, numa patente e genuína intenção solidária, os cariocas organizaram 

uma manifestação de apoio ao mesmo Mohamed, no evento batizado pela mídia de “Esfihaço”2. 

Na ocasião, os moradores da cidade fizeram fila para apoiar o sírio, o cumprimentando e 

comprando seus produtos.   

 Durante minhas incursões como observadora participante na Feira de Refugiados Chega 

Junto, observo as mais variadas formas de sociabilidades e conflitos. O principal deles reside 

na dificuldade de comunicação, em função da língua. Neste caso, a unidade é conseguida tendo 

a comida como mediadora, uma vez que as práticas alimentares são o ponto de encontro entre 

diferentes culturas, onde as culturas alimentares serão mais ricas quanto mais intensas e 

frequentes forem as trocas (MONTANARI, 2013). Carneiro (2003), por sua vez, assevera que 

depois da respiração e do consumo de água, a alimentação é a mais básica das necessidades 

humanas, mas que essa necessidade vai além da biologia. Para o autor, a alimentação é um 

complexo sistema de significações sociais. Nas suas palavras:   

A fome biológica distingue-se dos apetites, expressões dos variados desejos 

humanos, e cuja satisfação não obedece apenas ao curto trajeto que vai do prato 

à boca, mas se materializa em hábitos, costumes, rituais, etiquetas. Muitos 

antropólogos já sublinharam o fato de que nenhum aspecto do nosso 

comportamento, à exceção do sexo, é tão sobrecarregado de ideais. 

(CARNEIRO, 2003, p. 9)   

   

                                                 
1 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/08/03/refugiado-sirio-e-e-agredidoenquanto-vendia-

esfihasem-copacabana.htm   
2 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/cariocas-fazem-fila-em-esfihaco-para-apoiar-refugiadosirio-agredido-

emcopacabana.ghtml   
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A esse respeito, Montanari (2013) aponta que a comida é muito mais do que algo para 

saciar a fome, é acima de tudo, um elemento cultural que possui uma narrativa própria, que 

conta uma história e que marca um tempo. É valorizada como uma linguagem universal, onde 

não há necessidade de intérpretes, é a linguagem sensorial do paladar. Atua como fator de 

mediação no processo de interação e ressignificação mútua, entre os refugiados e os moradores 

da cidade do Rio de Janeiro.   

Na mediação pela comida, ocorre um processo simbólico que organiza as possibilidades 

existenciais dos envolvidos. Há por parte dos refugiados, uma reconstituição dos vínculos 

identitários ao mesmo tempo em que essas mesmas identidades são ressignificadas por meio do 

contato com uma outra cultura, a cultura viva da cidade do Rio de Janeiro.  Por meio da venda 

das comidas típicas, está implícito uma mensagem própria onde estão presentes elementos e 

tensões, que codificam várias mensagens.     

Durante as interações e sociabilidades, há a influência dos hábitos alimentares dos 

moradores, por outro lado, eles próprios são influenciados pela “cariocalidade” local, numa 

intensa e profícua manifestação de interculturalidade, permeada por reafirmações e 

ressignificações identitárias. Numa paleta de várias manifestações culturais, é possível 

presenciar uma força hibridizante, que se apropria de vários e diferentes elementos da cultura 

dominante “desarticulando signos e rearticulando de outra forma seu significado simbólico” 

(Hall, 2016, p. 37).   

         

A Feira de Refugiados Chega Junto  

A Feira de Refugiados Chega Junto é uma parceria do Projeto Chega Junto, da Junta 

Local e da Cáritas-RJ. O objetivo do Projeto é promover a integração sócio-cultural dos 

refugiados no cenário carioca, por meio da gastronomia típica, reforçando o papel da comida 

como um elemento que valoriza a interculturalidade e empoderamento dos refugiados3. Ao 

chegarem aqui, estas pessoas se encontram, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade. A 

Junta local, por sua vez, é uma comunidade localizada no Rio de Janeiro, que se propõe criar 

espaços físicos e virtuais para reunir consumidores, que buscam comida de qualidade oferecida 

a um preço justo, e pequenos produtores4.    

                                                 
3 https://m.facebook.com/caritasrj/posts/651278165054902   

   
4 https://juntalocal.com/   
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A Cáritas foi criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em1956. 

Seu principal objetivo é articular obras sociais católicas em todo território nacional.    

Em 1976 teve início o trabalho com os refugiados. Numa iniciativa pioneira, a 

Arquidiocese do Rio de Janeiro passou a acolher e prestar assistência aos refugiados que 

chegavam à cidade. Eles vinham dos países vizinhos, como Argentina, Chile e Uruguai e 

chegavam aqui fugindo da perseguição política dos regimes militares. Na mesma época, Dom 

Eugênio Sales, decidiu instalar um serviço permanente de ajuda a refugiados. Com o auxílio da 

Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), o cardeal designou a CáritasRJ para assumir essa 

tarefa em nome da Arquidiocese, dando origem ao primeiro trabalho sistematizado de 

atendimento a refugiados no Brasil5.   

A Feira de Refugiados Chega Junto existe desde 2016 e acontece, sempre no último 

sábado de cada mês, nos jardins da Igreja Anglicana Christ Church Rio, localizada na Rua Real 

Grandeza, 99, no bairro de Botafogo, um dos mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. 

Como um grande mosaico societal, se traduz numa grande festa, num espaço de celebração em 

constante movimento (MAFFESOLI, 2012), onde temos a oportunidade de visitar diversos 

países, sem sair do lugar. É uma experiência imersa nos mais variados sons, imagens, cheiros, 

e acima de tudo, paladares.    

Enquanto preparam as comidas típicas que serão oferecidas aos visitantes da Feira, os 

refugiados são envolvidos por memórias e lembranças de uma vida, para muitos deles, não mais 

possível. Para eles, a comida funciona como “um vetor de religação ao mesmo tempo com os 

outros e com o espaço” (MAFFESOLI, 2012, p.12). É uma forma de reconstituir os vínculos 

perdidos ao mesmo tempo em que ressignificam suas atuais existências.   

O evento é um espaço de rica existência intercultural e ressignificações. Por meio das 

múltiplas interações, as identidades de todos os que ali estão, vão sendo hibridizadas e 

ressignificadas, uma vez que nesse espaço  “...tão fluidicamente interconectado, as sedimentações 

identitárias organizadas em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, classes) se 

estruturam em conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais” (CANCLINI, 2015, xxii)   

Para muito além do viés transacional, a Feira é um lugar que abriga múltiplas 

sociabilidades, enquanto forma lúdica das sociações. Nas sociabilidades, as relações sociais se 

multiplicam, colocando as pessoas em permanente contato, gerando novas e inusitadas fontes 

de trocas, em função da mutabilidade das motivações e interesses. Conforme atesta Simmel: “É 

                                                 
5 http://www.caritas-rj.org.br/   
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a forma pela qual os indivíduos constituem uma unidade no intuito de satisfazer seus interesses, 

onde forma e conteúdo são, na experiência concreta, indissociáveis (SIMMEL, 2016, p.65).   

O que importa não é o objetivo pelo qual as pessoas se associaram, mas sim o prazer 

inerente àquela união social, pois “todas essas formas de sociação são acompanhadas por um 

sentimento e por uma satisfação de estar justamente socializado, pelo valor da sociedade 

enquanto tal” (SIMMEL, 2006, p.64)   

 Na Feira ocorrem, ainda, as socialidades, que para Maffesoli (2012), indo além do 

conceito de sociabilidade apresentada por Simmel (2016) é onde, de forma táctil, se efetivam 

as relações, pois é o local onde “[...] a gente se cruza, se roça, se toca, interações se estabelecem, 

cristalizações se operam e grupos se formam” (MAFFESOLI, 1998, P. 102). É o cimento que 

sustenta e mantém as mais variadas formas sociais (IDEM, 2012).   

Quando pergunto aos refugiados por que será que diante de tantas outras possibilidades 

para garantir a sobrevivência, eles optaram por subsistir por meio da comida, eles respondem 

que é uma forma de burlar a barreiras da língua e a burocracia, sem contar que esta atividade é 

facilitada por ser uma atividade já em curso por outros imigrantes e por contar com o apoio de 

entidades como a Cáritas e a Junta Local. Talvez isso faça sentido.  Montanari (2013) sinaliza 

que a comida é uma eficiente forma de se entrar em contato com outras culturas, já que “comer 

a comida do outro é mais fácil, pelo menos aparentemente, que codificar a sua língua” (p. 183 

– 184).   

   

Considerações finais  

O mundo contemporâneo, globalizado e pós-moderno é caracterizado pela 

multiculturalidade e interculturalidade, o que incentiva a partilha de experiências e práticas 

culturais, favorecendo incontáveis possibilidades de hibridismos e ressignificações. Porém, 

esse mesmo mundo apresenta, paradoxalmente, o recrudescimento das diferenças, com claros 

exemplos de intolerância racial, religiosa, política e de gênero. Este fato impacta, de várias 

maneiras, a economia e a rotina de comunidades e nações. Uma das principais consequências é 

o aumento de diásporas forçadas.   

Muitos refugiados migraram para o Brasil, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro. 

Muitos destes migrantes, ao chegarem numa terra estranha, buscam sua ressocialização por 

meio da comercialização de comidas típicas de seus locais de origem. A Feira de Refugiados 

Chega Junto tem como objetivo exatamente isso: promover, por meio da venda de comidas 



típicas, a inserção dos refugiados na cultura da cidade do Rio de Janeiro, possibilitando a 

existência de interações, sociações e sociabilidades.   

  Um dos tipos de sociação, resultado das interações que ocorrem na Feira, é o conflito, 

que apesar de normalmente ser considerado apenas pelo seu viés negativo, possui uma 

perspectiva positiva, na medida em que coloca num mesmo nível, atores sociais com posições 

divergentes, que por meio de interações, buscarão (ao menos), por meio do acordo ou consenso, 

minimizar a situação, tornando, dessa forma, o conflito um evento socialmente construtivo.   

Neste trabalho, considerei como conflito qualquer entrave, presente nas interações 

sociais, que impeça ou dificulte uma resolução. Na Feira de refugiados Chega Junto, um dos 

conflitos mais recorrentes, no processo de ressocialização, é a dificuldade de comunicação, pela 

diferença da língua. Neste caso, a unidade ocorre tendo a comida como mediadora e meio de 

vinculação. Ela atua como uma linguagem comum, que constrói e compartilha significados.   

Independentemente do conflito envolver (ou não) sentimentos negativos, ele pode ajudar 

no processo de ressocialização dos refugiados que migraram para o Rio de Janeiro, uma vez 

que por meio dele é possível desencadear mudanças e transformações sociais ou no mínimo, 

manter antigas estruturas, sob novas condições. A ressocialização permite organizar novas 

possibilidades existenciais, onde a partir de novas e híbridas identidades é possível sonhar com 

novas formas de vida e novos afetos.   
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A ocupação das mulheres nos espaços públicos  
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Resumo  

Este artigo, traz de volta a história da luta feminina para garantir o direito ao voto, Relembrando 

as dificuldades por elas enfrentadas, e as conquistas das que conseguiram exercer seus direitos, 

destacando a fundamental importância para os dias atuais. Embora ainda haja muito a ser feito em 

prol das mulheres em pleno século XXI.   

  

Palavras-chaves: Mulher; Politica; Vagas.  

  

Abstract  

This article brings back the history of women's struggle to guarantee the right to vote, recalling 

the difficulties they face, and the achievements of those who have been able to exercise their 

rights, highlighting the fundamental importance for the present day. Although there is still much 

to be done for women in the 21st century.  

  

Keywords: Woman, Politics, Vacancies.   

  

Resumen  

Este artículo, trae de vuelta la historia de la lucha femenina para garantizar el derecho al voto, 

Recordando las dificultades por ellas enfrentadas, y las conquistas de las que lograron ejercer sus 

derechos, destacando la fundamental importancia para los días actuales. Aunque todavía queda 

mucho por hacer en favor de las mujeres en pleno siglo XXI.  

  

Palabras claves: Mujer; la política; Las vacantes.  

  

Introdução  

  

1: Problema de pesquisa:  

1.1 - A mulher conquista o direito ao voto  

1.1.2 – O assunto abordado na pesquisa mostra a manipulação de alguns partidos 

políticos, na hora de lançar novos candidatos, sempre tendo como objetivo a colocação 

de um “parente, ex-politico e até amigo”, para que estes por indicação venha mais 

facilmente ser eleitos.  
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2: Objetivos gerais:  

Tornar a filiação de pessoas comuns, mais acessível a população brasileira.  

  

3: Objetivos específicos:  

Tornar mais fácil a localização, de endereços de partidos políticos, assim como 

todo o processo necessário para filiação partidária, como documentos e datas de inscrições 

por exemplo.  

  

4: Justificativa:  

O presente trabalho torna-se relevante em razão do alto número de políticos (a), 

que apenas trocam de lugares, no senário político brasileiro, sendo assim não havendo 

uma renovação e ou novas opções de candidatos. O que leva nosso país a corrupção, e ao 

caos dando continuidade a era da burguesia e proletariados em pleno século XXI.  

  

5: Hipótese:  

No atual cenário politico brasileiro, a melhor opção a se propor, com o fim de 

clareza e ou transparência da administração pública, visto que, dessa forma podemos vir 

a sonhar com um país justo, para todos. É a renovação e o incentivo, buscando novos 

candidatos em todos os cantos do nosso país.  

  

6: Delimitação:  

O tema deste artigo se limita a denunciar, o abismo social existente na nossa 

sociedade, onde diferença de homens e mulheres ainda é grande na vida politica, Trazendo 

parte da nossa história desde quando a professora Celina Guimarães, conquistou o direito 

ao voto feminino, exercido no Brasil, Pela lei, 660 de 25 de outubro de 1927, na cidade 

de Mossoró-RN, iniciando-se a luta da mulher pela igualdade de sexo. A lei nº 9.504/97, 

que criou regras, para garantir um percentual maior de mulheres, ainda parece injusta, até 

por que seria mais justo que as vagas fossem divididas igualmente, ou seja, 50% para cada 

sexo. Dessa forma, haveria mais estímulos sobre as mulheres uma vez que as chances de 

serem eleitas seriam maiores.  

  

Metodologia  



A metodologia de pesquisa será, bibliográfica, foram realizadas pesquisas em 

filmes, artigos relevantes para a melhor distribuição de renda, e vagas entre homens e 

mulheres, em cargos públicos na politica nacional, e nas empresas de âmbito publico.  

  

1.1 Resultados e discussão:  

A conquista do voto feminino no Brasil  

A ocupação das mulheres nos espaços públicos se deu com muita luta na vida 

politica as mulheres garantiram que, pela primeira vez a constituição Brasileira 

consagrasse entre outros aspectos, o princípio da igualdade entre sexo e no início do 

governo de Getúlio Vargas, foi assinado o decreto nº 21.076/32, pelo então presidente.   

Liberando o voto para maiores de 21 anos, sem distinção de sexo, alistados na 

forma do código eleitoral, e somente as mulheres solteiras, viúvas com renda própria ou 

casada com a autorização do marido poderiam votar. Em 1946, o voto obrigatório foi 

estendido às mulheres.  

  

As mulheres que conquistaram vagas importantes e suas ligações na vida 

politica.  

 Alzira soriano, primeira mulher a conquistar o direito de ser votada, foi 

“indicada” pela então advogada feminista Bertha lutz, disputou a eleição de 1928, aos 

32 anos para prefeitura de lajes, cidade do interior do Rio Grande do norte, pelo partido 

Republicano, perdendo seu mandato por não concordar com o governo de Getúlio 

Vargas, ficando apenas seis meses na administração.  

Em 1945 Alzira Soriano, foi eleita como vereadora no município de Jardim de 

Angicos, onde nasceu, sendo eleita por mais duas vezes consecutivas, liderando a União 

Democrática Nacional (UDN). Chegando a ser presidente da câmara dos vereadores aos 

67 anos, e vindo a falecer em 1963 de câncer.  

 O Governador, José Augusto Bezerra, sancionou a lei número 660, Em 25 de  

outubro de 1927 que estabelecia não haver mais “distinção de sexo” para o exercício 

eleitoral, sendo, Celina Viana a primeira mulher a exercer o direito de votar, no país, 

com a concessão de seu marido Elyseu de Oliveira Viana um renomado professor, essa 

viveu de 1890 a 1972,   



 Outras mulheres após a aprovação da lei compareceram as eleições de 1928,  

mas seus votos foram anulados pela comissão do senado, somente podendo exercer o 

direito ao voto com o código eleitoral de 1932, onde foi permitido aos maiores de 21 

anos, sem distinção de sexo.  

Eunice Michiles. Foi a primeira senadora assumindo com a morte de João Bosco, 

parlamentar da Arena eleito pelo Estado do Amazonas, morreu dois meses depois da 

eleição. Assumindo a suplente, Eunice Michiles. Em entrevista recente ao jornal O 

Estado de S.Paulo, Eunice reclamou da discriminação que sofria na casa:  

“Meu papel no Senado era ficar quietinha, me comportar como uma dama”.  

Iolanda Fleming. Em 1983 Iolanda Fleming foi eleita vice-governadora do Acre 

na chapa encabeçada por “Nabor Júnior”. Em 1986 o governador deixou o cargo para 

disputar o Senado, e Iolanda se tornou a primeira mulher a governar um estado brasileiro. 

Oito anos depois, em 1994, Roseana Sarney se tornaria a primeira mulher a vencer uma 

eleição majoritária estadual como cabeça de chapa, no Maranhão.   

Esther Ferraz. Em 1982 a primeira senadora do Brasil, Eunice Michiles, então 

à frente do influente Movimento da Mulher Democrática Social (MDS), pediu ao 

“General Figueiredo” que ele, então presidente, nomeasse a primeira mulher como 

ministra da República. Dez dias depois Figueiredo empossou Esther Ferraz no comando 

do Ministério da Educação e da Cultura.  

Luíza Erundina foi eleita pelo PT em 1989 pra governar a maior cidade do  

país. Em depoimento recente, Erundina contou: “O Lula, o José Dirceu, e outros 

dirigentes ficaram contrariados quando eu ganhei as prévias. Fui para a disputa sem 

apoio”, tive de superar o preconceito do meu partido e depois de uma elite conservadora. 

Ninguém achava que eu fosse ganhar, e ganhei, com o apoio do povo”.  

Hoje ela está no PSB,   

Zélia Cardoso de Mello assumiu o Ministério da Fazenda em 1990 junto com 

“Fernando Collor de Mello” assumindo a presidência da República. Sua política 

econômica não foi propriamente um sucesso.  



Dilma Rousseff, conseguiu em 2010, com o apoio do ex-presidente “Luiz Inácio 

lula da silva”, se eleger a primeira presidente mulher (“presidenta”, como ela prefere ser 

chamada, justamente para marcar o feito) da história do Brasil, em um processo eleitoral 

no qual Dilma ainda derrotou uma outra candidata de fôlego nas urnas, Marina Silva, 

que ficou em terceiro lugar, atrás do, digamos, “intruso masculino José Serra”.  

  

  

“Os brasileiros que apareceram para votar no último domingo, 7, legeram 

um número recorde de prefeitas, com (a), do sexo feminino, que a partir de 

2013 governarão nada menos do que 621 cidades de norte a sul do Brasil, 

ou em um processo eleitoral comandado pela primeira mulher a presidir o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ministra Carmem Lúcia, e o primeiro 

com o país sob a presidência de uma presidenta.   

(SOUZA,2012)”  

  

 Analisando, as mulheres que tiveram sucesso na vida politica brasileira, nota-se 

que todas ou a maioria era de famílias com influências, ou tinham grandes indicações, o 

que era mais facilitado também para aquelas que tinham mais proximidades com os 

governantes ou pessoas ligadas a eles, não sendo diferente nos dias atuais, 

lamentavelmente o retrato da nossa politica se espelha em todo nosso dia a dia, onde para 

acessão de um cargo ou conquista de uma vaga, não é mais necessário apenas um bom 

conhecimento ou talento, mas sim o famoso (QI), ou seja, é necessário também ter quem 

indique.  

  

2-Objetivos gerais Filiação partidária  

Com vistas nas normas da filiação de filiação partidária, o que muitos dos 

brasileiros, nem conhecem, seria plausível, que, as informações de como se candidatar 

fossem de mais fácil acesso a todos, e de modo simplificado, visto que se comparado a 

uma seleção de time de futebol, podemos ter excelentes políticos no nosso país, que se 

informados e orientados podem vir a mudar esta realidade que vivemos hoje na nossa 

politica, sendo assim o incentivo ao cargo publico um tesouro a se explorar nessa terra 

de dimensões gigantescas.  

  



3-Objetivos específicos  

Nesse momento tão frágil. Em que nosso país agoniza, afogado em corrupção e 

fraudes, a necessidade de uma campanha de seleção de pessoas realmente interessadas, 

no bem comum, com uma visão mais humana, faz-se necessário o incentivo através até 

mesmo de revistas, jornais, ou seja, da mídia em geral, para a captação de novos 

candidatos, visando a renovação a curto ou longo prazo dos nossos candidatos, assim 

também pode-se destacar a importâncias de que estes tenha ao menos, noção do que seja 

a constituição da república federativa do Brasil, o que notavelmente muitos dos atuais 

políticos não tem, tal informação poderia ser aplicada pelos partidos politico em forma de 

curso, pós filiação partidária, para que assim saibamos que estamos colocando pessoas 

qualificadas e com conteúdo mínimo para dirigir nossos interesses.  

  

Tornar mais fácil a localização, de endereços de partidos políticos.  

Já no tocante aos endereços físicos dos partidos, estes deveriam se fixos e 

constantes, de forma a esclarecer e a dúvida da população, em relação ao que decorre na 

administração pública, assim como prestação de contas, o local também serviria de base 

para solicitação de serviços, e captação de novos candidatos.  

  

Conclusão e discussão  

A metodologia, aplicada para a realização da pesquisa por ser um assunto, bastante 

discutido e de fácil entendimento, Foi, bibliográfica, analise em filmes e artigos. Os 

motivos desta opção de pesquisa, se deu por já existir outras recentes consideradas e 

relevantes, para atingir nosso objetivo, Esperamos que a descoberta ou confirmação da 

real diferença entre homens e mulheres na politica nacional, seja constatada ou não, a fim 

de elucidar o problema apontado. Além de, tornar mais fácil a localização, de endereços 

de partidos políticos, assim como todo o processo necessário para filiação partidária, 

como documentos e datas de inscrições por exemplo.  

 Com a presente pesquisa, foi constatado que: O eleitorado brasileiro é formado 

por:  

 MULHERES  HOMENS  

52%  48%  



VEREADORES  O BRASIL OCUPA A 115%  

POSIÇÃO NO RANKING 

MUNDIAL DE PRESENÇA  

FEMININA NO PARLAMENTO  

A CADA 7, APENAS 1 É MULHER  ATRÁS DE PAÍSES COMO, 

ESTADOS UNIDOS, AFRICA DO  

SUL, MÉXICO E CUBA  

  

A lei nº, 9.504/97 garante a reserva de ao menos 30% de suas vagas para 

candidatura feminina. Por partido ou coligação partidária. (Fonte: Tribunal Superior  

Eleitoral)  

A representatividade feminina na politica, tem sido fraudada por partidos que 

registram mulheres que não recebem votos, segundo o site do (jusbrasil), em 2016, 16.131 

candidatos não tiveram nem um voto sequer, nem o próprio, e de cada dez dos sem votos 

nove eram mulheres, ou seja, em pesquisa simples e objetiva, se pode constatar a 

manipulação politica, onde permanece quem já está dentro, sendo dificultado o acesso de 

novos políticos.  

 A história da conquista do voto feminino, se deu com uma revolução, sendo este 

ocorrido no século XIX, e frente ao atual cenário politico brasileiro, onde os direitos 

femininos ainda não são iguais em pleno século XXI, ressalto que à falta de clareza e 

aproximação dos partidos políticos com o povo, estes que só são percebidos em anos 

eleitorais.  

Essa aproximação, deveria ser permanente mesmo em anos não eleitorais, 

possibilitando a prestação de contas dos partidos junto ao povo brasileiro, mostrando 

também um toda a história dos partidos e suas ideologias, por exemplo: os planos e metas 

de cada um, explicações sobre orçamentos e gastos, principais prioridades, número de 

candidatos (a) e dessa forma, poderíamos decidir o “voto” bem antes das eleições 

chegarem.  

Diante de nossa pesquisa verificamos grandes casos de desigualdade e dificuldade 

para a participação em cargos públicos o qual necessitam de um cuidado maior, 

Anteriormente as pessoas eleitas, que tinham algum “conhecimento específico sobre o 

assunto”, ou alto grau de instrução escolar, eram privilegiados, o que é diferente nos dias 



de hoje, pôs grande parte da população já possui ao menos o ensino médio e a politica não 

é mais assunto de exclusividade masculina, além de que, é notória a permanência de 

filhos, tios, sobrinho e amigos de políticos já eleitos nesse cenário.   

Excluindo-se, a possibilidade de candidatos da mesma família, dando continuidade 

na administração pública, ou próximos aos que já tenham mandatos, a comunicação 

contínua e mais amplas, “de como se eleger”, mostrando os requisitos necessários tais 

como, documentos, o local para tal ato. Feito isso, pensamos que um ensino antes das 

eleições, de como funcionam os partidos, o que demanda a constituição para cada cargo, 

as competências, as sanções para atos lícitos, pode ser útil para combater a corrupção e à 

ignorância sobre o que fazer com mandato. A instrução, educação é a base para termos 

um País mais limpo dessa casta que vem passando de mandato a mandato.  
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Resumo   

Esse trabalho se situa no campo de estudos em psicanálise e sociedade tendo por tema e objetivo 

principal discutir a articulação entre a noção de territorialidades e suas repercussões nos modos 

de subjetivação de imigrantes venezuelanos recém-chegados no estado de São Paulo. Nosso 

estudo é proveniente das discussões presentes na Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e 

Refugiados, assim como da escuta realizada com imigrantes a partir da nossa filiação ao Grupo 

Veredas. Nos desdobramentos desse estudo, nos propomos a discutir os limites e possibilidades 

relativos à política de interiorização dos serviços de saúde e assistência aos imigrantes no estado 

de São Paulo, situando o próprio fazer psicanalítico e o trabalho em rede em saúde ao refletir 

sobre as abjeções e agenciamentos dos corpos e subjetividades desterritorializadas.    

  

Palavras-chave: Territorialidades; Imigração; Psicanálise.  

  

Abstract  

This work is located in the field of studies in psychoanalysis and society with the main objective 

of discussing the articulation between the notion of territorialities and their repercussions on the 

subjectivation modes of newly arrived Venezuelan immigrants in the state of São Paulo. Our study 

stems from the discussions in the Health Care Network for Immigrants and Refugees, as well as 

from listening to immigrants from our membership of the Veredas Group. In the unfolding of this 

study, we propose to discuss the limits and possibilities related to the policy of internalization of 

health services and assistance to immigrants in the state of São Paulo, situating their own 

psychoanalytic work and networking in health by reflecting on abjections and body assemblages 

and deterritorialized subjectivities.  

  

Keywords: Territorialities; Immigration; Psychoanalysis  

  

Resumen  

Este trabajo se sitúa en el campo de estudios en psicoanálisis y sociedad teniendo por tema y 

objetivo principal discutir la articulación entre la noción de territorialidades y sus repercusiones 

en los modos de subjetivación de inmigrantes venezolanos recién llegados en el estado de São 

Paulo. Nuestro estudio es proveniente de las discusiones presentes en la Red de Cuidados en Salud 

para Inmigrantes y Refugiados, así como de la escucha realizada con inmigrantes a partir de 

nuestra filiación al Grupo Veredas. En los desdoblamientos de este estudio, nos proponemos 

discutir los límites y posibilidades relativos a la política de interiorización de los servicios de 

salud y asistencia a los inmigrantes en el estado de São Paulo, situando el propio hacer 

psicoanalítico y el trabajo en red en salud al reflexionar sobre las abyecciones y los 

agenciamientos de los cuerpos y subjetividades desterritorializadas.  

  

Palabras clave: Territorialidades; la inmigración; Psicoanálisis.  



1. Introdução  

  

Este trabalho foi inspirado a partir das nossas experiências na Rede de Cuidados 

em Saúde para Imigrantes e Refugiados, composta por trabalhadores/as de diversos 

equipamentos da saúde pública, da assistência social e demais entidades que trabalham 

com a temática da imigração.  

A Rede surge a partir do trabalho desenvolvido por psicanalistas do Grupo 

Veredas na Casa do Imigrante, instituição dirigida pelos padres scalabrinianos da Igreja 

Católica e que recebe imigrantes recém chegados à cidade de São Paulo. Na ocasião, 

como relata Seincman (2017), questões envolvendo o cuidado a uma imigrante angolana 

e seu filho pequeno, que eram acompanhados pelo grupo, suscitaram a necessidade de 

comunicação com outros profissionais da atenção básica do território. Assim, foi marcada 

a primeira reunião que contou com psicanalistas do Grupo Veredas, coordenadoras e 

supervisoras do serviço de saúde mental da região centro da Secretaria Municipal de 

Saúde e representantes da Missão Paz e Casa do Imigrante.  

Outros encontros foram realizados em 2013, uma reunião envolvendo diversos 

atores sociais da saúde, assistência social e direitos humanos inaugura a Rede de Cuidados 

para Migrantes e Refugiados da região central.  Desde então, esse espaço tem se 

apresentado como um importante dispositivo para a troca de experiências em cuidado e 

para a discussão sobre os atravessamentos entre Saúde e Imigração.  

A produção de cuidados em saúde está ligada à possibilidade de singularizar 

algumas experiências. No caso do atendimento ao imigrante essa é uma questão ainda 

mais relevante porque as concepções de saúde e cuidado, além de diferentes, esbarram na 

questão linguística e cultural.  

Ao longo dos anos a Rede passou a ser referência para pesquisadores e 

trabalhadores que atuam no campo da imigração e para tantos outros que se deparam com 

questões da imigração na sua atuação profissional. Assim, as reuniões começaram a 

contar com participantes de bairros afastados do centro da cidade, o que trazia duas 

questões importantes: primeiro em relação ao deslocamento dos imigrantes que antes se 

concentravam e habitavam o centro da cidade e passam a habitar as periferias e segundo, 

a angústia de alguns profissionais que, por um lado, denunciava a falta de informações e 

suporte para o acolhimento desse outro “estranho”,  mas também sinalizava uma potência 

de cuidado e um querer saber. De acordo com Feuerwerker (2011):   

No território, para começar é importante produzir um olhar interessado não 

somente para buscar e reconhecer os problemas, mas também as 



potencialidades, os recursos, as redes sociais, a produção das relações. Há 

um investimento a ser feito no reconhecimento dos modos de viver, dos 

contextos, arranjos, saberes, crenças e valores com que os diferentes grupos 

populacionais e indivíduos produzem suas conexões e sua vida e, por 

extensão, sua saúde. (FEUERWERKER, 2011, p.05)  

  

O ano de 2017 marca um novo movimento nas reuniões da Rede. Gradativamente 

a discussão de casos cede espaço para o debate sobre a situação política e o desmonte dos 

programas de saúde por parte da nova administração municipal. A demissão de 

trabalhadores e o corte de investimentos reafirmou o papel político da Rede enquanto um 

dispositivo de resistência e articulação. Ao mesmo tempo que optamos por manter as 

reuniões na região central (Missão Paz), alguns articuladores e atuantes da Rede 

começaram a visitar equipamentos da atenção básica na periferia da cidade para ouvir e 

organizar rodas de conversas com funcionários da saúde pública.  

Nossa pretensão com este trabalho está longe do intuito de produzir uma verdade 

universal a respeito da política nacional de interiorização, ainda que não se furte da tarefa 

de analisar seus efeitos através dos sentidos construídos na Rede bem como no Grupo 

Veredas. Assim, tendo como pressuposto que a construção do saber ocorre de modo 

parcial e localizado, como nos lembra Haraway (1995), torna-se fundamental contar um 

pouco sobre a partir de que lugares endereçamos nossas considerações e quais nossas 

inspirações para a elaboração desse trabalho que, antes de tudo, trata-se de uma produção 

coletiva já que leva em conta a contribuição dos membros desses dois espaços.   

O Grupo Veredas - Psicanálise e Imigração consiste em um projeto de extensão 

do Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP, coordenado pela Profa. Dra. Miriam 

Debieux Rosa. A extensão teve seu início em 2004, a partir do pós-doutorado “História,  

Clínica e a Cultura em Psicanálise”, de Taeco Toma Carignato. Foi inscrita no 

Fundo de  

Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo inicialmente 

como “Migração e Cultura: experiências de atendimento a pessoas em situações de 

vulnerabilidade psíquica e social” e tem se desdobrado em vários aspectos da questão. 

Visa escutar a experiência de sujeitos afetados diretamente por fatos sociais e políticos 

que levam à exclusão, segregação e consequente emigração do país de origem e a busca 

de refúgio em país estrangeiro ou a migração dentro do próprio país.   

Nosso objetivo principal é de estabelecer espaços de intervenção com essa 

população, visando elaborações singulares e grupais, apontando as diferentes 



possibilidades de re-constituição de laços sociais, favorecendo os vínculos afetivos e de 

trabalho, de modo a possibilitar revisar e elaborar formas de viver os “novos contextos”. 

Isso tendo como premissa que os impasses no laço social que dizem respeito ao campo 

da política podem desarticular os sujeitos em sua relação com a linguagem.  

Os trabalhos acontecem em parceria com instituições voltadas ao atendimento 

dessas pessoas, dentre elas, a Casa do Migrante, albergue onde são realizadas 

intervenções psicanalíticas junto a pessoas recém-chegadas na cidade de São Paulo 

advindas de outros países ou estados; o Abrigo Aparecida que acolhe mulheres e crianças, 

na maioria brasileiros, em situação de vulnerabilidade; colaboração com o Centro de 

Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI) ligado à Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social e como já descrito, na Rede para Cuidados em 

Saúde para imigrantes e Refugiados.  

Por fim, nossas considerações neste trabalho também se inspiram na potência das 

discussões levantadas no IV Encontro nacional da Rede (Pós)Construcionista e, mais 

especificamente, na mesa “Territorialidade e Modos de Subjetivação”, conduzida sob a 

mediação do professor Benedito Medrado, tendo como apresentadores o professor Peter 

Spink e a professora Dirce Koga, donde daremos destaque a fala da professora a respeito 

do “fetiche do sedentarismo”, assim como ao conceito de “viração”, como também à 

intervenção do professor Jorge Lyra que, ao final das falas, nos presenteou com a 

reverberações dessa pergunta de abertura: qual o espaço das subjetividades 

desterritorializadas nas políticas de saúde e assistência?   

  

2. Dinâmicas das migrações nos territórios   

  

A cidade de São Paulo é marcada em sua constituição pela questão da imigração. 

No final do séc. XIX e primeira metade do séc. XX recebeu um grande contingente de 

imigrantes, sobretudo da Itália, a partir de uma política que ao mesmo tempo que buscava 

suprir mão-de-obra para a indústria local, também tinha como objetivo a europeização da 

cidade e da população. Segundo dados demográficos apresentados por Santos (2008), em 

1895, mais da metade da população urbana era composta por imigrantes. Os corpos 

indesejados e que fugiam ao modelo idílico de urbanização e civilização europeizada 

eram os corpos negros, mulatos, caipiras e índios. Lavadeiras, vendedores, carroceiros, 

comerciantes de ervas, carregadores e mascates eram alvos de um discurso sanitário, 



jurídico ou policial que passa a intervir no espaço público com visas a excluir e segmentar 

essa população, sobretudo da área central da cidade.  

Ao longo do séc. XX o aumento da população paulistana, as intervenções no 

espaço urbano e a migração de setores econômicos (em destaque o de comércio e de 

serviços) para outras regiões da cidade, atuou para que a região central fosse palco de um 

processo de deterioração e desvalorização. Segundo Rolnik (2001), a partir dos anos 60 

tem início um processo lento de evasão das sedes das empresas, bancos e serviços para a 

região da Paulista, ao mesmo tempo que os investimentos em mobilidade pública: metrô 

e terminais de ônibus afirmavam a centralidade daquele que foi o importante e imponente 

centro comercial da capital e lançavam as bases para uma popularização do centro e seu 

abandono progressivo por parte das elites. Aos poucos, a região deixa de ter o metro 

quadrado mais caro da cidade para entrar em declínio econômico com abandono de 

prédios comerciais e recrudescimento das questões sociais.   

Hoje em dia a região vive um novo momento. É reivindicada por movimentos 

sociais de luta pela moradia, que ocupam prédios públicos ociosos ou prédios particulares 

em que a dívida com o Estado ultrapassa o valor venal do imóvel, e que defendem uma 

moradia digna para o trabalhador no centro urbano e não na periferia. No entanto, os 

atributos de infraestrutura e mobilidade, têm tornado a região muito visada pela iniciativa 

público-privada e pelo mercado imobiliário. Nessa disputa entre discursos e recursos, o 

investimento privado tem se sobressaído e nos últimos 10 anos a região central da cidade 

figura como a maior em números de lançamentos imobiliários, de acordo com dados da 

prefeitura e disponibilizados no site Infocidade. Os lançamentos e requalificação de 

imóveis fazem com que novos empreendimentos comerciais voltados para um público 

consumidor específico se aloquem na região.   

Esse fenômeno, conhecido como gentrificação, contribui para a modificação do 

perfil socioeconômico do território, já que o aumento no custo de vida faz com que as 

populações que, até então, residiam na região tenham que migrar para outros bairros. 

Segundo Rosada (2018), a reabilitação dos conjuntos históricos graças às intervenções 

estatais somada ao consumo de história e de patrimônio histórico como valor agregado 

tornam os valores proibitivos para a classe baixa.  Nas palavras do autor:  

  

  A população original passa a morar muito longe dos conjuntos históricos 

e das facilidades da infraestrutura das áreas centrais. O processo de 

tombamento e o reconhecimento como patrimônio, nesse caso, são 

englobados como aparato do mercado e do Estado e utilizados de modo 



perverso, como instrumentos das intervenções urbanas de requalificação 

para gerar valor agregado e expulsar a antiga população original que não 

pode pagar por esse novo status (ROSADA, 2018, p.07)  

  

Uma nova roupagem para um processo higienizador que se vale do poder e 

interesse econômico para excluir uma determinada população indesejada e que se utiliza 

dos mais diversos meios para a “requalificação” dos espaços urbanos. Se observarmos as 

intervenções urbanísticas na área central da cidade de São Paulo, podemos facilmente 

observar que esse processo de exclusão se repete. Seja o discurso sanitário, policial, moral 

ou de conservação histórica, o movimento de tornar o espaço inacessível a determinados 

grupos responde a um projeto do Estado e da iniciativa privada em relação à malha 

urbana.  

Dentre as populações afetadas pela “requalificação” estão imigrantes que a partir 

das ondas migratórias do início do século XXI encontraram no centro um lugar que aliava 

infraestrutura, aluguéis com preços acessíveis e acesso aos locais especializados de 

atendimento. Grupos latinos, haitianos, senegaleses, angolanos, nigerianos, congoleses 

dentre outros, passaram a coabitar e somar seus traços identitários a um território que, 

apesar das vantagens, passou a ficar cada vez mais oneroso. Importante ressaltar que a 

maior parte dos equipamentos públicos e de iniciativa nãogovernamental de apoio a 

imigrantes se encontra na região central: da oferta de assessoria jurídica à cursos de língua 

portuguesa, locais de regularização documental e abrigos especializados.   

Assim, novos fluxos de deslocamento e ocupação da cidade começam a ser 

desenhados favorecendo a interiorização e marginalização (destinados às margens do 

tecido urbano) desses imigrantes. O relatório Cosmópolis, realizado pelo Instituto de 

Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, acerca do diagnóstico do 

atendimento a imigrantes nos serviços públicos do município aponta que, segundo dados 

da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, dentre os imigrantes 

cadastrados no CadÚnico, 12% residem na área central da cidade, enquanto o restante se 

encontra pulverizado pelos bairros periféricos.   

  

2.1 O Fluxo Venezuelano e o Programa de Interiorização    

A Venezuela atravessa uma crise política e econômica que tem causas múltiplas, 

complexas e que incidem nesse trabalho a partir do fluxo de imigrantes venezuelanos que 

atravessaram a fronteira brasileira nos últimos anos e em especial os que aderiram ao 



Programa de Interiorização elaborado pelo Governo Brasileiro e que teve apoio da 

ACNUR (Alto Comissariado da Nações Unidas para Refugiados).  

O governo brasileiro por meio da publicação do decreto 9.285 reconhece a crise 

humanitária decorrente do fluxo migratório no estado de Roraima, definindo a 

composição com o decreto 9.286 de 15 de fevereiro de 2018, estabelece competências do 

Comitê Federal de Assistência Emergencial. Já a resolução 1 de 23 de março de 2018 

institui o subcomitê federal para a interiorização dos imigrantes que se encontram no 

estado de Roraima.  

Segundo documento disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 

o programa tem como objetivo interiorizar imigrantes apoiando sua integração na 

sociedade, autossuficiência e estaria voltado para imigrantes venezuelanos regularizados 

e interessados em deslocar-se para outra Unidade Federativa. Dentre os destinos estão as 

cidades de São Paulo, Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, Conde no estado da Paraíba e 

Igarassu no estado de Pernambuco que receberam imigrantes venezuelanos em quatro 

etapas de interiorização. Os números consolidados informam um total de 690 imigrantes 

deslocados de Roraima para outros estados.  

Em São Paulo, 267 imigrantes foram acolhidos e distribuídos entre os Abrigos 

Missão Paz, Terra Nova, Centro de Acolhida para Mulheres Imigrantes, Centro  

Temporário de Abrigamento São Mateus (CTA) e Centro Temporário de 

Abrigamento Butantã. O CTA São Mateus recebeu o maior contingente desses imigrantes, 

178 no total. Uma matéria jornalística do portal de notícias UOL escancara os reveses do 

programa de interiorização na reportagem “Maioria dos Venezuelanos é levada para área 

com maior desemprego de São Paulo”. A jornalista Talita Marchao destaca que São 

Mateus fica a 20 km do centro da cidade, local onde está instalada a maior parte dos 

equipamentos de acolhimento e adaptação de imigrantes e refugiados, e que a 

Subprefeitura de São Mateus registrou no ano de 2017 a maior taxa de desemprego da 

cidade (20,2% segundo dados da Fundação Seade). A reportagem traz declarações do 

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Filipe 

Sabará, em que ele afirma que a escolha de mandar os venezuelanos para São Mateus 

ocorreu pela baixa utilização do abrigo e os imigrantes não tinham preferência por ficar 

no centro ou não. Nas palavras do secretário: "Para os venezuelanos não faz diferença 

nenhuma a questão do território onde eles estão, já que eles não têm vínculos com São 

Paulo ainda". Entrevistado para a mesma reportagem o pesquisador do Observatório das  



Migrações em São Paulo, Luís Felipe Aires Magalhães, assinalou que o envio de 

imigrantes para a periferia faz parte de uma estratégia do poder público para afastar esse 

público do centro da cidade: “O envio do grupo de venezuelanos para a periferia faz parte 

de uma estratégia de limpeza do centro. Limpeza étnica, social e também econômica, no 

sentido da valorização imobiliária da região central. ”  

  

3. Discutindo o território e suas fronteiras na política de interiorização  

Após compreendermos a peculiaridade desses fluxos, onde observamos que o 

fenômeno do refúgio de venezuelanos/as encontra-se circunscrito por uma política de 

governo baseada num projeto de interiorização, temos por objetivo reabilitar o conceito 

de território para além de sua dimensão meramente física, buscando compreender como 

determinada cartografia também delimita os contornos e fronteiras da ação humana no 

território e, em última instância, da própria subjetividade.   

Satisfazendo esse objetivo, resgatamos as noções de territorialidade e 

espacialidade sugeridas pelo professor Milton Santos (2006/1996), a partir da leitura de 

Silva (2009),  para discutir uma inflexão importante no campo da geografia política que 

concerne a diferença entre global x local.  Para o autor, a noção de espaço é mais 

abrangente que a de território, pois contempla não somente a materialidade, mas também 

a ação humana sobre a mesma. Todavia, é necessário compreender que o espaço em sua 

totalidade só pode ser apreendido a partir de suas manifestações territoriais, já que o 

território aparece enquanto um recorte no espaço regido por dinâmicas específicas:   

  

Para Milton santos, o principal conceito é o de espaço geográfico, como 

resultado de uma construção social, espaço compreendido a partir do 

sistema de objetos e de ações. Realiza um estudo do espaço a partir do 

desenvolvimento das tecnologias. O lugar se destaca como contraponto ao 

global, sempre em busca de uma compreensão teórica atrelada ao real. 

Assim, se constrói uma teoria geográfica do espaço (forma e conteúdo), e 

a totalidade é um componente central de seu método de análise. Para 

Milton Santos (1996): "o espaço reúne a materialidade e a vida que as 

anima". O território é, então, uma construção social erigida a partir de 

manifestações e domínios no/do espaço (Santos 2006/1996). São essas 

manifestações e esses domínios que tem sido passíveis de interpretações 

variadas (SILVA, 2009, p.50)   

  

Levando em consideração as críticas de Santos (1996)  a respeito da especulação 

do espaço público pelo interesse privatista de poucos e pelo aparelhamento 



patrimonialista do próprio Estado, em que morar representa cada vez mais um privilégio 

restrito as elites socioeconômicas, somamos essas indagações às de Koga (2018 ), no 

evento supracitado, para pontuar a respeito dos efeitos  da construção de uma  lógica 

fetichista sobre o  processo de sedentarização e habitação, que transforma em abjetos os 

sujeitos em fluxo e deslocamento que lutam pelo direito de construírem seus espaços, 

assim como por um lugar social.   

De acordo com a autora, esse fetichismo da sedentarização se refletiria na própria 

lógica equipamentista das políticas de governo que solicitam compulsoriamente um 

comprovante de residência para a inserção do sujeito em um determinado programa 

social. Tratamos, então, de um ciclo tautológico em que a burocratização do Estado sabota 

as possibilidades de acesso e reconhecimento dos sujeitos à medida em que torna o 

comprovante de residência uma condição essencial  ainda que, na outra ponta, a gestão 

do Estado e a dinâmica social não contribua proativamente para a existência de moradia 

digna para esses sujeitos.  

Os sujeitos migrantes sofrem diretamente com os reflexos dessa política, em que 

o exercício de sua cidadania é coibido pela ausência dos papéis, como o comprovante de 

residência. O diálogo estabelecido entre Gebrim e Daudovian na Revista Fórum (edição 

215, 2015), parece ilustrativo das problemáticas que giram em torno do uso da prática de 

sentido “sem papéis” para designar  enquanto categoria política os imigrantes e refugiados 

que não possuem esses documentos pois, ainda que de acordo com a pesquisadora 

francesa esse tenha sido um termo sugerido pelos próprios sujeitos, não podemos esquecer 

que “sem papéis” não deve ser tomado como sinônimo de “sem inscrição”. Assim, se por 

um lado parece fundamental pensar em formas de facilitar o acesso dos sujeitos em fluxo 

ao direito aos documentos de formalização de sua cidadania, por outro lado, questionamos 

a própria lógica identitarista que os limites da burocracia preveem, como também 

provocamos junto com Gebrim o potencial estigmatizador dessa terminologia já que 

migrantes e refugiados instituem outros papéis na dinâmica social, à revelia da nossa 

ignorância em podermos torná-los ininteligíveis.   

Assim sendo, apontamos como de acordo com esse fetichismo sedentarista, a 

criminalização do fluxo passa a ser seletiva quando, através de uma política de 

interiorização de sujeitos imigrantes, é o próprio Estado que coloca em marcha um fluxo 

de sujeitos do centro às periferias.  Nesse sentido, o que parece está em jogo é a 

condenação à itinerância e à autonomia dos sujeitos na construção de suas próprias rotas 

pela cidade e por sua possibilidade de habitar os centros (alvo da especulação imobiliária),   



já que um regime de  fluxo vigiado e determinado por parte da política de interiorização 

passa a ser um projeto amplamente divulgado e capitalizado por candidatos da situação, 

especialmente em ano eleitoral, sob a artimanha discursiva do acolhimento e proteção aos 

sujeitos “vulneráveis”.   

 A despeito dessa operação tautológica que pretendemos investigar, ao tempo em 

que escutamos os desterros dos sujeitos entre os labirintos kafkianos do poder, acrescenta-

se que a mesma dinâmica que demanda dos sujeitos um sem fim de papéis e provas de 

sua existência é também aquela que lhes desautoriza dessa possibilidade, à medida que 

lhes centrifuga, isto é, que lhes afasta do centro da cidade, tendo em vista que é aí que 

comumente estão alocados os serviços de formalização de cidadania, assim como as 

oportunidades de trabalho.   

Nesse sentido, não se trata de nossa parte de fazer uma ode deliberada à ocupação 

dos centros em detrimento da habitação de lugares periféricos, pois se a interiorização 

rendesse simultaneamente a oferta de serviços à periferia certamente estaríamos próximas 

de concordar com uma política em que sujeitos imigrantes e moradores da periferia se 

beneficiassem conjuntamente (algo pelo qual devemos lutar diante desse inevitável). 

Trata-se antes de pensar de que modo a autonomia dos sujeitos que escutamos é 

comprometida por esse tipo de estratégia e também de localizar que tipo de ordenamentos 

são engendrados quando os discursos a respeito da interiorização nos parecem, por assim 

dizer, demasiadamente bucólicos, ao mesmo tempo em que assistimos a disputa do centro 

pela parceria público-privada.   

Aqui, a criminalização seletiva do fluxo e a exigência burocrática de documentos 

sem uma recíproca que se subverta em subsídios e garantia de direitos por parte das 

instâncias responsáveis  por moradia e formalização se  reflete diretamente em nossa 

prática com sujeitos migrantes e refugiados quando testemunhamos suas tentativas de 

reconhecimento sendo frustradas para além do desafio que representa estar inserido em 

uma nova cultura. Mas antes de assigná-los enquanto os sujeitos “vulneráveis” e criarmos 

bases para um discurso tutelar, gostaríamos de retomar nossa discussão sobre o espaço, 

para cultivarmos desde a palavra esses lugares, onde sujeitos migrantes são agentes de 

suas trajetórias, a fim de discutir:  o que podem os/as “sem papéis” face às forças 

centrífugas e esses desterros?    

Ainda de acordo com Koga (2018), os sujeitos desamparados pela burocracia e 

também desterritorializados, diante desse cenário,  constroem modos de sobreviver ou 

mesmo de “se virar”  criando seus “territórios de viração” nos limites da informalidade. 



Territórios de vir a ação ou do devir ação desmistificam a assignação fetichista que 

apassiva esses sujeitos para nos comunicar antes de sua agência em construir seus 

próprios espaços e de se posicionar de maneira ativa no laço social, já que os “sem papéis” 

são também aqueles que inscrevem novos papéis, posições e rotas de fuga entre as 

fronteiras bem delimitadas da sociedade.    

 Nessas veredas que se constroem entre o desterro e a  devir(ação), resgatamos a 

vinheta clínica referente ao atendimento de Salomon (nome fictício), um jovem 

venezuelano apaixonado por futebol, que parte da Venezuela para o Brasil, no contexto 

da política de interiorização, na esperança de encontrar emprego e quiçá conquistar uma 

vaga nas seleções de base da cidade de São Paulo.   

Sua chegada a cidade, entretanto, é de início marcada por uma distância posta 

entre ele e seus conterrâneos, já que Salomon havia sido abrigado no centro da cidade 

junto a migrantes de outras etnias, enquanto a maior parte de seus amigos foram abrigados 

no interior da cidade. Essa separação arbitrária, reflexo de uma política imatura,  parece 

lhe haver com o traumático de um refúgio marcado pela venda das promessas de abrigo 

e  de ascensão social  e, simultaneamente,  pela violência de vê-las falirem pouco a pouco, 

no convívio com a radicalidade da diferença dos centros de abrigo, em que Salomon tem 

a dificuldade de creditar sua confiança, desconfiando de todos a seu entorno, o que nos 

parece um gatilho para seu primeiro surto, marcado pelo delírio de persecutoriedade.   

Salomon, que joga nessa partida de perseguidos, sem compreender muito bem os 

motivos de ter sido apartado de seus conterrâneos,  é também aquele que em nossos 

atendimentos  nos mostra, através de seus desenhos, suas táticas  e estratégias de jogo, 

como quem esboça nesse campo as suas devir(ações) ao mesmo tempo em que dispara 

pela cidade à procura de seus colegas para lhes contar a despeito dos terrores dessa 

jogadas que fazem de um atacante um jogador da zaga, excessivamente precavido aos 

ataques da diferença, ainda que munido de motivos muito legítimos para desconfiar. Em 

nossas intervenções procuramos maneiras de torcer essas posições extremas de ataque e 

defesa para pensar junto com Salomon em devir(ações) nesse meio de campo que também 

é metáfora para um trabalho psicanalítico com refugiados. Seguimos torcendo.   

  

4. Desterros: corpos desterritorializados em zonas de abjeção   

Tomamos agora o corpo em seu estatuto de mediação entre o espaço e a 

subjetividade para pensar as dinâmicas de enraizamento e desenraizamento dos sujeitos 



de acordo com os modos como os corpos são capturados pelos discursos, inspiradas numa 

concepção deleuziana de corpo como território.   

Articulando as fronteiras do espaço e as linhas da subjetividade numa cartografia 

que extrapola o dualismo “natureza x cultura”, para colocar em questão os essencialismos 

que fundam esses domínios, retomamos a noção deleuziana de agenciamentos maquínicos 

a partir de Haesbaert & Bruce (2002), para compreender a maneira como os corpos se 

engendram mutuamente, partindo do pressuposto de que, à medida que os corpos são 

relacionais, antes de formarem pares de oposições, eles só podem se definir em 

simultaneidade e reciprocidade:   

  

Os agenciamentos maquínicos de corpos são as máquinas sociais, as 

relações entre os corpos humanos, corpos animais, corpos cósmicos. 

Os agenciamentos maquínicos de corpos dizem respeito a um estado 

de mistura e relações entre os corpos em uma sociedade. Aqui é 

importante lembrar que, tal como na não dicotomização geográfica 

entre Natureza e sociedade, também não é possível ver o corpo social 

fora do corpo da Natureza, pois se trata de um só corpo de 

multiplicidades. O agenciamento maquínico de corpos é essa relação 

que se constrói entre os corpos.   
(HAESBAERT & BRUCE, 2002, p.7)    

  

Outra noção que nos interessa definir para pensar o domínio dos discursos é a de 

agenciamentos de enunciação, que dizem respeito a um “regime de signos” que 

pragmaticamente definem possibilidades e limitações do uso da linguagem na sociedade. 

Ainda de acordo com os autores, é possível estabelecer relações entre os agenciamentos 

maquínicos e de enunciação, mas sob o cuidado de não reduzir um ao outro e nem 

hierarquizá-los, como vemos a seguir:   

Neste momento é preciso atenção e cuidado. Não podemos reduzir o estado 

de corpos aos enunciados coletivos. Deleuze e Guattari deixam muito claro 

que os agenciamentos maquÍnicos de corpos (conteúdo) têm uma forma, 

assim como os agenciamentos coletivos de enunciação (expressão) 

também têm uma forma, logo, não podemos dizer que os agenciamentos 

coletivos são a expressão dos agenciamentos maquínicos de corpos. Não 

há essa relação de reduzir um ao outro, ou uma relação dicotômica entre 

“regimes de signos” e “estatuto de estados de coisas” 14 . O que eles 

afirmam é que existe uma relação entre os dois agenciamentos, os dois 

percorrem um ao outro, os dois agenciamentos intervêm um no outro, é um 

movimento recíproco e não hierárquico. Como isso acontece? Os 

agenciamentos coletivos de enunciação fixam atributos aos corpos de 

forma a recortálos, ressaltá-los, precipitá-los, retardá-los, etc. 

(HAESBAERT & BRUCE, 2002, p.8)     

  



A articulação entre esses agenciamentos parece ficar mais clara a partir da noção 

foucaultiana de biopoder, em que o autor localiza a maneira como os corpos são 

capturados por dispositivos normativos de saber-poder, que produzem implícita ou 

explicitamente determinados mecanismos de disciplinamento dos corpos como forma de 

vigilância e controle social. Assim, a partir de Lima & Yasui (2014), compreendemos 

como os dispositivos de saber-poder são forjados sob determinadas condições históricas, 

de modo que o corpo assume estatutos distintos, sendo capturado por vários repertórios 

de inteligibilidades que levam a marca dos valores de seu tempo e estabelecem 

possibilidades e limites para o uso dos corpos, assim como formas hegemônicas de 

apresentá-lo no espaço:   

  

Esse processo faz parte de um progressivo desenvolvimento do poder sobre 

a vida, que, a partir do século XVII, estará associado a um poder de 

normalização dos processos vitais. Esse desenvolvimento deu-se em duas 

formas principais: a primeira foi centrada no corpo e em seu adestramento, 

na ampliação de suas aptidões, no investimento em sua docilidade e 

utilidade, e na extorsão de suas forças, por meio do que Foucault chamou 

de disciplinas, caracterizadas por uma anátomo-política do corpo. A 

segunda forma de poder sobre a vida, que emergiu em meados do século 

XVIII, centrou-se no corpo-espécie, como suporte dos processos 

biológicos, caracterizado pela dinâmica do vivo. Dessa forma de exercício 

do poder, que Foucault (1979; 2001; 2008) chamou de biopolítica da 

população, interessa conhecer, regular e controlar os nascimentos, a 

mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida de determinadas 

populações e todas as condições que podem fazer esses processos 

variarem. A partir da instauração dessa biopolítica da população, 

modalidade de exercício do poder própria dos estados modernos, que faz 

sobreporem-se vida e política, vemos surgir um mecanismo de vigilância 

e controle, e a organização de populações divididas em grupos com 

características peculiares tomadas como traço identitário. A população 

será, então, objeto dos cálculos do poder e das análises de risco, orientadas 

pelas flutuações das curvas de normalidade nas quais todos serão 

posicionados. (LIMA & YASUI, 2014, p. 595596)  

  

 Lima & Yasui (2014), nos relatam ainda o modo como, desde os primórdios, as 

políticas de assistência e saúde mental atualizam esses discursos que circunscrevem e 

recortam  os corpos a partir de uma determinada biopolítica. Nesse sentido, as políticas 

de saúde mental e assistência dispõem, mesmo que modo sub-reptício,  a respeito de um 

ideal e uma moral sobre o uso dos corpos e, na medida que essas formas aceitáveis do 

“bem viver” são positivadas também são forjados, em contrapartida, estereótipos 

marginais e outras abjeções relativas aos corpos indóceis e indisciplinados, que resistem 

ou se opõe a lógica biopolítica vigente. Assim, as autoras pontuam como historicamente 



essas políticas corroboram estigmas na construção do corpo estrangeiro enquanto corpo 

indesejável, infeccioso e vetor na transmissão de doenças:   

  

O estrangeiro (negro, oriental ou europeu) ocupava também um lugar 

central nas preocupações da higiene mental que tomariam corpo no início 

do século XX, como se, para afastar e prevenir o risco da loucura, fosse 

preciso expulsar ou, em uma ação de assepsia, evitar os riscos da 

contaminação que aqueles que vinham de fora representavam. (LIMA &  

YASUI, 2014, p.595)   

  

Rosa e colaboradoras (2009), retomam as distinções entre duas noções de vida, 

zoé e bios para nos advertir de que na contemporaneidade a politização de zoé  (da vida 

natural) tem sobrepujado o sentido de bios (da partilha da vida no âmbito social). Dada 

essa hierarquização de zoé sobre bios, a redução dos sujeitos a essa dimensão meramente 

biológica da vida conduz a construção de uma estratégia em que as possibilidades de 

autodeterminação do sujeito são discretamente apagadas para que um ordenamento tutelar 

e profilático possa incidir sobre seus corpos através da legitimação dos discursos da 

biopolítica:   

  

Um segundo aspecto das artimanhas do poder é incidir sobre o sentido da 

vida. As sociedades contemporâneas redefiniram, em nome da cultura, o 

significado da vida enquanto assinalam novas formas de poder que advém 

dessa operação, uma vez que a vida e o humano não são conceitos 

politicamente ingênuos. Duas formas do poder no contemporâneo 

investem sobre o sentido da vida: a discriminação entre o que é considerado 

civilizado ou monstruoso, ou seja, aquilo que é excluído de seu campo 

civilizador, e um modo particular de tratar o mundo natural que reduz a 

vida a sua modalidade orgânica e biológica. A reflexão crítica de Arendt 

(1983) e posteriormente de Agamben (2002) toma a distinção grega entre 

zoé e bios. O homem grego conhecia duas palavras para designar vida: zoé 

e bios. A primeira dessas palavras expressava a vida que compartilhamos 

com outros seres vivos, uma “vida nua”, natural, enquanto que apenas a 

segunda poderia indicar a vida civilizada, ou seja, vida humana 

propriamente dita, âmbito em que a questão política do bem viver poderia 

ser discutida (...) Giorgio Agamben (2002), partindo da mesma distinção 

da concepção de vida, enfatiza a preponderância da vida nua, afirmando 

que o regime contemporâneo exerce um poder sobre a vida que, travestido 

de defesa da vida, a reduz à sua modalidade biológica. É precisamente a 

politização da zoe, de acordo com as determinações da lógica do 

mecanismo industrial, que marcaria a sociabilidade moderna. A inserção 

da vida natural no centro das estratégias políticas do mundo ocidental, 

fenômeno que consolida e define a acepção moderna de exercício do poder, 

retoma e atualiza aquilo que Michel Foucault chama de biopolítica. (ROSA 

ET ALL, 2009, p. 5657)   

  



Então, ao sujeito é negada a sua dimensão desejante, ao passo em que ele é 

estigmatizado na esfera da vulnerabilidade, enquanto um ser de necessidade pelas 

políticas. Dessa maneira, se fazem necessárias intervenções clínicas com sujeitos 

migrantes que lhes restituam outros lugares de endereçamento no discurso:   

O refugiado é aquele que, em geral, teve uma situação de perseguição 

política no seu país. Ou seja, lá ele era um combatente. Ele era uma pessoa 

ativa, integrada no seu meio e combativa. E por isso ele passa a ser 

perseguido. Nesse processo de ser perseguido, de ser exilado e de ser 

desconsiderado, ele vai se transformar muitas vezes, quando chega no país 

de acolhida, numa pessoa que só pede coisas. Um ser só de necessidade, 

que precisa de assistência jurídica e social. Ele esquece um pouco da sua 

dimensão desejante. Justamente nesse momentoé que uma escuta é 

importante. Para ele poder se apropriar desse novo modo de vida e do que 

é oferecido, ele precisa retomar um lugar num discurso em que ele fale 

como sujeito e não como um ser de necessidade. (ROSA,2018)  

  

A apreciação dessas definições nos da base para pensar que contornos as políticas 

de saúde mental e assistência a sujeitos imigrantes e refugiados definem às dinâmicas de 

reconhecimentos e em que perímetros essas subjetividades estão cercadas ou 

circunscritas. Nas dinâmicas de reconhecimento, em que o sujeito é superidentificado aos 

estigmas da “vulnerabilidade” e do “perigo”, por um lado, ao mesmo tempo em que é 

espoliado de sua identidade, por outro, são definidas zonas de indiscernibilidade. Nessas 

zonas, o sujeito tem sua autonomia violada no descompasso que se estabelece entre 

relações pendulares de heteronomia e anomia, onde o sujeito está cristalizado a um 

estigma específico ao mesmo tempo que, fora dessa possibilidade de leitura, ele é 

desenraizado do laço social:   

  

Especificamos a relação deslocamento/metonímia com os avatares do 

desejo, desenvolvendo a hipótese de que as dimensões diacrônicas e 

sincrônicas do discurso, expressas pela metáfora e pela metonímia, 

demonstram a condição itinerante do desejo em tensão quanto à ficção do 

sujeito construída, mas desconstruída e reinventada pelo desejo (...) Ambos 

são concomitantes e compõem a historicização do sujeito. Dissociados, os 

processos podem gerar, de um lado, um movimento contínuo sem ponto de 

báscula, o que pode resultar no desenraizamento do sujeito; ou, de outro, 

levar a uma identidade cristalizada alienante que retira o sujeito de sua 

condição desejante. Ou seja, o sujeito se constitui na alternância entre o 

movimento metonímico do desejo e a cristalização sintomática em 

identidades. (ROSA et al, 2009, p. 499 - 500)  

  

De que territórios estamos falando quando nos propusemos articular sobre esses 

desterros e seus impactos nos modos de subjetivação e nas dinâmicas de reconhecimento?   



Essas zonas de indiscernibilidade, definidas pela biopolítica sobre os corpos, que 

delimitam um perímetro fixo de reconhecimento aos sujeitos, cercando suas 

subjetividades, são conceituados por Butler (2002), enquanto zonas de abjeção. De acordo 

com a autora nessas zonas estão alocados os sujeitos que são vistos enquanto 

transgressores, uma vez que evidenciam a ineficácia das normas de inteligibilidade 

hegemonicamente estabelecidas.   

Sujeitos abjetos são aqueles que, fazendo um uso autônomo de seus corpos, 

questionam os disciplinamentos biopolíticos vigentes ao mesmo tempo em que 

denunciam algo que a sociedade procura denegar, a saber: que as normas sociais, antes de 

serem naturalmente dadas, são contratuadas contingencialmente de modo que a história 

das civilizações  em nada nos autoriza à busca por grandes verdades que submetam 

compulsoriamente todos os sujeitos a um determinado código moral específico. Para 

Butler (2002), sujeitos alocados em zonas de abjeção não estão apassivados, mas lutam 

ativamente por sua existência, donde se aponta a possibilidade de que uma negatividade 

fundamental própria das zonas de abjeção crie experiências potentes de subversão a partir 

dos usos que se pode fazer sobre ser “inintegível”:   

  

A pulsão de morte carrega o potencial de produzir uma ruptura com 

relações estabelecidas a partir de identidades constituídas com base em um 

“ponto de partida estrutural. (Atenta ao potencial político destas 

experiências, Butler escreve sobre a importância de se manter 

“nãointeligível” (...) É por esta razão que Butler (1999) enfatiza a 

importância de experiências impensáveis, monstruosas, experiências que 

evocam imagens em dissolução. Ela se interessa pelo que chama de abjeto, 

isto é, pela presença, sob a forma de dejeto, daquilo que foi excluído (ou 

foracluido) do campo do simbólico.” (PACHECO, 2016, p. 83)    

  

 Como podemos observar, se por um lado, os sujeitos imigrantes são 

desterritorializados, por outro, tendo usucapião dessas zonas de abjeção, cultivam solos 

subjetivos férteis mais possíveis de habitar, constrangendo a grilagem dos papéis da 

biopolítica que tentam se apropriar dos sujeitos, ainda que esses papéis mofinos deem 

prova de sua própria prescrição ante a vida dos  proscritos “sem papéis”.   

  

5. Agenciamentos e devir(ações)   

Contra a corrente das linhas centrífugas, que estrangulam os fluxos dos sujeitos 

aos limites das zonas de abjeção, resistem nossos esforços centrípetos conjuntos em que 

tanto imigrantes venezuelanos quanto os serviços de saúde e assistência constroem suas 



próprias estratégias de sobrevivência e possibilidades de reterritorialização. É nessa 

dialética, que implica pensar em agenciamentos maquínicos e de enunciação, que 

podemos mapear a vetorialidade das forças de desterritorialização e reterritorialização, 

fundando um território que abarque essas contradições para nele poder instituir as 

virações:   

  

Construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. (...) 

precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma 

noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há 

território sem um vetor de saída do território, e não há saída do território, 

ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 

reterritorializar em outra parte. (Gilles Deleuze, em entrevista em vídeo 

apud HAESBAERT & BRUCE, 2002, p.1)   

  

A dialética da desterritorialização - reterritorialização aparece como metáfora 

sobre o próprio modo como operamos com a psicanálise nessa clínica das errâncias. 

Inscrever a psicanálise para fora dos limites do consultório, ou ainda, pensar numa 

psicanálise extramuros, exige de nós a disponibilidade de transitarmos em diálogo com 

outras áreas do saber fazendo jus ao que Roudinesco entende por uma “política de noyau 

dur e de descentramento da psicanálise no interior da pluridisciplinaridade” 

(ROUDINESCO, 1986 apud AGUIAR, 2006, p.118).  Segundo Aguiar (2006), essa 

política de descentramento seria endossada pela ideia de “jogo de extraterritorialidades” 

nos termos desenvolvidos por Laplanche (1980), através do qual “o analista nasce e se de 

desenvolve apenas na marginalidade e na ruptura”. (LAPLANCHE, 1980, apud AGUIAR 

2006, p. 118).    

De acordo com a revisão proposta por Debieux Rosa e Domingues (2010), a 

atuação da psicanálise para além do contexto clínico recebeu diferentes denominações: 

“Em Freud, ela é chamada de psicanálise aplicada, em Laplanche, de psicanálise 

extramuros e, em Lacan, de psicanálise em extensão” (Rosa e Domingues, 2010, p. 180). 

Após a apreciação de tais denominações, as autoras concluem que a psicanálise 

extramuros é um exercício genuíno e possível à medida em que são preservados seus 

fundamentos epistêmicos e sua ética.   

O exercício de pesquisar fenômenos sociais e, em especial a imigração, parece 

exigir um esforço teórico de saída de uma certa zona de conforto, o que naturalmente 

implica desnaturalizações e estranhamentos potentes a partir dos quais reinventamos a 

própria psicanálise. Sendo assim, a ideia de um “jogo de extraterritorialidades” e de uma 



“psicanálise extramuros” parece caminhar em consonância com outras epistemologias 

modernas, a exemplo da epistemologia pós-colonialista, onde se vislumbra a 

possibilidade de desterritorialização e tradução os saberes:   

Se falar já implica traduzir e se a tradução é um processo de abertura à/ao 

outra/o, podemos dizer que seu contexto é de hospitalidade. Nele, a 

identidade e a alteridade se misturam, tornando o ato tradutório um 

processo de des-locamento. Na tradução, há a obrigação moral de nos 

desenraizarmos, de vivermos, mesmo que temporariamente, sem teto para 

que a/o outra/o possa habitar, também provisoriamente, nossos lugares.  
Traduzir significa ir e vir (‘world’-traveling para Lugones), estar no entre-

lugar, enfim, existir sempre des-locada/o. Este ir e vir também inclui 

discursos e práticas feministas, que viajam através de lugares e 

direcionalidades diversos para se tornarem paradigmas interpretativos para 

ler/escrever sobre classe, gênero, raça, sexualidade, migração e a 

circulação de textos e identidades. (COSTA, 2014, p. 54)   

  

 Essa capacidade de traduzir concerne a própria possibilidade de pensar num outro 

modo de operar a psicanálise, uma vez que o trabalho extramuros não é sinônimo de uma 

mera aplicação do método psicanalítico. Como visto, as vicissitudes dos fenômenos 

sociais e suas dinâmicas no território precisam ser levadas em consideração no trabalho 

em saúde, de modo que, antes de falarmos numa psicanálise aplicada, defendemos que o 

analista deve tomar par e se implicar a respeito das linhas de força do contexto onde está 

inserido, sabendo que sua prática não está alheia a determinada conjuntura política:   

  

Exclusão social e política e a escuta dos sujeitos afetados diretamente por 

situações sociais críticas lança desafios e exige problematizações 

teóricoconceituais necessárias para desvendar o enredamento do sujeito 

nas artimanhas do poder, assim como para apontar as especificidades desta 

que chamamos de prática psicanalítica clínico-política. A articulação 

sujeito e enlaçamento social e político lança-nos na discussão da relação 

entre psicanálise dita em extensão ou psicanálise aplicada fora da clínica, 

dado que se beneficia também das contribuições dos autores da sociologia 

e da política. No entanto, a perspectiva que apresentamos neste trabalho, é 

de que nos mantemos na esfera da clínica pois política e sociedade são 

termos que relançam e explicitam a articulação da constituição subjetiva 

com o desejo, o gozo e a dimensão dos laços sociais como laços 

discursivos. Assim entendemos esta prática não tanto como psicanálise 

aplicada mas como psicanálise implicada, ou seja, aquela constituída pela 

escuta dos sujeitos situados precariamente no campo social que permite 

teorizações sobre os modos como são capturados e enredados pela 

maquinaria do poder. Tal teorização também constrói ou realça táticas 

clínicas junto a estes sujeitos que remetem tanto à sua posição desejante no 

laço com o outro, como às modalidades de resistência aos processos de 

alienação social.  (ROSA, 2013, p.2)   

  

  



Esses deslocamentos implicam também numa mudança da nossa posição de 

analistas, à medida que saindo de nossas referências sedentárias do consultório, o trabalho 

do Grupo Veredas se propõe a essa errância em que nossos corpos se dirigem às 

instituições de acolhimento, partindo do pressuposto de uma inversão da demanda, onde 

supomos que os sujeitos migrantes tem algo para nos dizer. É através da presença dos 

nossos corpos no território que fiamos a presença da palavra para reconstituição de um 

campo de significantes a partir do qual o sujeito migrante possa se endereçar. À medida 

em que nós somos estrangeiros nessas instituições é que podemos fiar uma escuta que 

testemunhe a inscrição desses sujeitos em outros locus de reconhecimento:   

  

A oferta de uma escuta que “supõe romper barreiras e resgatar a 

experiência compartilhada com o outro, deve ser uma escuta como 

testemunho e resgate da memória” [17]. Uma escuta em que se utiliza a 

presença e a palavra. Uma presença em que o analista é convocado a 

suportar e servir de mola ao relançamento das significações. Nesse sentido, 

em nossa clínica, a “presença da palavra” que se suporta pela “presença do 

analista” ocorre na diversidade das intervenções: em atividades grupais 

sobre várias temáticas, em oficinas Migrantes, Imigrantes e Refugiados: 

em escutas singulares, na publicização dos acontecimentos e conflitos nas 

instituições e vida social. A clínica do traumático convoca o analista a 

tencionar um espaço entre enunciado e enunciação, abrindo espaço para a 

fala, declarar “diga mais” e, a partir daí, possibilitar as condições 

necessárias para a localização subjetiva. (ROSA, 2012, p. 74-75)   

   

Pensar em desterritorialização a partir de alguns efeitos advindos do programa de 

“dupla” interiorização de imigrantes venezuelanos na cidade de São Paulo nos aponta 

problemáticas e potências. Importante esclarecer que o uso do adjetivo duplo responde ao 

abrigamento de imigrantes nas bordas da cidade, que também entendemos como um 

processo de interiorização.   

No entanto, ainda que a política de interiorização tente colocar um ritmo à marcha 

de fluxo desses corpos, seja relegando-os às margens da cidade ou a uma condição de 

tutelados e sem papéis há como nos aponta Salomon, táticas e estratégias para um 

posicionamento no território. Outros modos de viver e acessar bens e serviços, de 

subverter a lógica excludente dessas políticas e fazer uso das malhas institucionais para 

se deslocar pelo tecido urbano aparecem em vários relatos, tanto na escuta individual 

quanto nas discussões da Rede. De pedidos de remanejamento para abrigos mais próximos 

ao centro ou para os com maior presença de imigrantes da mesma etnia, integração a 

comunidades próximas dos locais de abrigamento e inserção em trabalhos informais, as 



estratégias de “viração” possibilitam que esses sujeitos se inscrevam na cidade  

territorialidades.  

Nesse sentido, podemos pensar a própria Rede de Cuidados para Migrantes e 

Refugiados como uma estratégia de “viração”, já que a partir de uma organização 

horizontal, pública, aberta e “estrangeira” ao aparato público-institucional, se oferece um 

espaço para que as questões que afligem trabalhadores da saúde e da assistência possam 

ser acolhidas e compartilhadas. A proposta de um dispositivo onde o saber compartilhado 

seja construído a partir de uma discussão que inclui diferentes olhares, de agentes 

comunitários a gestores, subverte uma lógica que busca homogeneizar corpos e 

experiências. O próprio fortalecimento e a participação de cada vez mais profissionais de 

diferentes setores e regiões reafirma a rede como um lugar de troca, resistência e lança a 

necessidade de itinerância e articulação com novos territórios migrantes, fora do centro 

da cidade.   

Além disso, entendemos que, ao reconhecer a alteridade a partir desse extremo 

que é o estrangeiro, temos a possibilidade de sensibilizar nosso olhar para questões que 

as tramas e os discursos de poder acabaram encobrindo ou tornando esvanecidas.  Escutar 

o sujeito para além do modo como ele é apresentado no laço social e entender as condições 

sociopolíticas envolvidas no sofrimento compõe a base da nossa clínica e prática 

cotidiana.  
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Resumo  

Dado um contexto geral de globalização e um ecossistema de mídia convergente, uma nova equação 

do trabalho jornalístico surge onde é necessário rever e refletir sobre o trabalho do jornalista e sobre a 

comunicação como um direito. Portanto, começamos este trabalho revendo algumas idéias sobre o 

processo de globalização, seus aspectos culturais através do conceito de globalização, informação 

jornalística, novas mídias para concluir sobre algumas das transformações no atual modo de trabalho 

do jornalista.  

   

Palavras-chave: Direito à Comunicação; New Media; Transformações no trabalho jornalístico  

     

Abstract  

Given a general context of globalization and a converging media ecosystem, a new equation of 
journalistic work emerges where it is necessary to review and reflect on the work of the journalist and 
on communication as a right. Therefore, we began this work by reviewing some ideas about the 
process of globalization, its cultural aspects through the concept of globalization, journalistic 
information, new media to conclude on some of the transformations in the current way of work of the 
journalist.  
   

Keywords: Right to Communication; New Media; Transformations in journalistic work  

  

Resumen   

Dado un contexto general de globalización y un ecosistema mediático convergente se desprende una 

nueva ecuación del quehacer periodístico donde es preciso revisar y reflexionar sobre el trabajo del 

periodista y sobre la comunicación como un derecho. Por ello, iniciamos este trabajo repasando algunas 

ideas sobre el proceso de globalización, sus aspectos culturales a través del concepto de 

mundialización, la información periodística, los nuevos medios de comunicación para concluir sobre 

algunas de las transformaciones en el modo de trabajo actual del periodista.    

   

Palabras claves: Derecho a la Comunicación; Nuevos Medios de Comunicación;  
Transformaciones en el trabajo periodístico.  

   

   

Introducción   

Es indudable el rol esencial de los medios de comunicación en la escena social y 

política actual a nivel global. De su posicionamiento ideológico se articulan no solo los temas 

del discurso social sino, fundamentalmente, los sentidos del pensamiento actual. Así, se ubican 

en un primer plano diversos actores sociales. Entre ellos: los medios de comunicación 



entendidos como empresas productoras de contenidos y periodistas (auto) definidos como 

trabajadores de los medios de comunicación. Este escenario se complejiza con la aparición y 

consolidación de las tecnologías digitales que han permitido, la difusión de información en 

tiempo real y la multiplicación exponencial de voces y versiones sobre los hechos. De este 

modo, las tecnologías digitales se ubican en el centro nodal del ecosistema mediático actual y 

colaboran con la actividad periodística en tiempo real favorecida -a su vez- por el uso de redes 

sociales, la interactividad con las audiencias, la construcción colaborativa de contenidos, la 

multidireccionalidad de las informaciones, entre otros.    

Es decir que la técnica ha colaborado en la transformación en cada una de las fases del 

proceso social de la producción y construcción de la información. Por lo tanto, también, ha 

implicado en las nuevas formas de trabajo en el campo periodístico.    

En síntesis, dado un contexto general de globalización y un ecosistema mediático 

convergente se desprende una nueva ecuación del quehacer periodístico donde es preciso 

revisar y reflexionar sobre el trabajo del periodista y sobre la comunicación como un derecho. 

Por ello, iniciamos este trabajo repasando algunas ideas sobre el proceso de globalización, sus 

aspectos culturales a través del concepto de mundialización, la información periodística, los 

nuevos medios de comunicación para concluir sobre algunas de las transformaciones en el 

modo de trabajo actual del periodista.    

   

Globalización y Mundialización   

En el proceso de globalización se puede situar tres momentos. El primero se inicia con 

los descubrimientos marítimos, se consolida con el mercantilismo del siglo XVII y principios 

del XVIII. La siguiente etapa abarca desde la industrialización del siglo XVIII hasta el proceso 

de colonización y la división internacional del trabajo. La tercera, se ubica desde la Primera 

Guerra Mundial y se reafirma con la revolución tecnológica de la segunda posguerra.   

En la actualidad, la globalización se acentúa en base a la internacionalización de la 

producción, el desarrollo tecnológico que deriva de las especializaciones y en la mayor 

concentración que promueve cambios estructurales en el mercado.    

Desde el punto de vista económico, la globalización se define como “la interacción o 

interdependencia entre las naciones a través de la expansión entre las mismas del movimiento 

de bienes y servicios” (Bekerman 1995: 201)   



Esta idea es criticada por Hirst (1997) quien sostiene que la extensión del capital no es 

acompañada por la libre circulación de la mano de obra, hecho que origina gran asimetría en 

el mercado económico.   

La globalización presenta un carácter asimétrico en relación a los países periféricos. El 

hecho de que las 2/3 partes del comercio mundial se dé solo entre Estados Unidos, Japón y la 

Unión Europea, o que el 80% de la inversión extranjera directa (IED) tenga lugar entre ellos, 

mientras que solo el 17% del IED se efectúa en los países en desarrollo, confirma las 

contradicciones de la globalización comercial y financiera, y también la necesidad de los 

países periféricos de profundizar su inserción internacional. En parte, esto se justifica por las 

mismas características del proceso de globalización. Según Bekerman, estas son básicamente 

tres: multilateralismo, nuevo proteccionismo y regionalización.   

La primera se refiere a la reducción a nivel global de las barreras aduaneras para el 

movimiento de bienes y servicios entre las naciones. Aunque a partir de la situación del 

General Agreement on Tariffs and Trade  (GATT),la globalización se enfrenta a una 

contradicción debido al avance proteccionista de los países industrializados.   

El nuevo proteccionismo, es decir, la tendencia de los países más avanzados del planeta 

por cuidar sus equilibrios comerciales y económicos aplicando no sólo barreras arancelarias, 

sino también, recurriendo a las no arancelarias (acuerdos voluntarios de exportación, derechos 

compensatorios, etc.)   

La globalización adquiere especificidad y actualidad si desde la explicación económica 

anterior se profundiza el hecho de ser la cristalización de fenómenos culturales que trascienden 

las naciones y fundamentalmente, donde los pueblos son los protagonistas. Son estos 

fenómenos los que permiten hablar de la mundialización de la cultura. En este sentido, Renato 

Ortiz afirma que la idea de sociedad remite a:    

“…una totalidad que penetra, atraviesa, las diversas formaciones sociales existentes en 

el planeta (…) En este caso, las relaciones sociales dejan de ser vistas con ´inter´ (nacionales, 

civilizatorias, o culturales) para constituirse como ´intra´. Esto es, estructurales al movimiento 

de globalización (ORTIZ 1996: 17)   

Al dejarse de lado los límites interno/ externo, la cultura mundializada no se ubica fuera 

de las sociedades nacionales, sino que se construye desde su cotidianeidad. Ortiz define este 

fenómeno como la desterritorización del espacio. De este proceso abarcador se infiere un orden 

interno de la misma sociedad global.    

¿Qué implicancias sugiere esta visión?   



Por un lado, demuestra la insuficiencia de los conceptos manejados en la esfera de lo 

social. Por otro, permite entender que el proceso de globalización no es solo una falsa 

conciencia, una ideología que se impone desde los centros hegemónicos. Es un proceso real 

que transforma el sentido de las sociedades, y surge desde el interior mismo de cada una de 

ellas.    

Es necesario superar el concepto verticalista y exógeno de la imposición ideológica 

para asimilar esta nueva explicación del fenómeno global, que tiene su punto de partida en una 

nueva idea de territorio.   

Bajo dicha concepción parece reflejarse el pensamiento foucaultiano sobre el poder. 

Este, no es algo dividido entre quienes lo poseen y quienes lo soportan; el poder es algo que 

circula, que funciona como cadena. No está localizado físicamente. De la misma forma, el 

globalismo no es una imposición en el sentido tradicional del territorio, sino la manifestación 

en cada lugar, de un mismo conjunto de valores.    

Desde esta perspectiva, la homogeneización de la cultura es un problema falso que no 

admite una solución dicotómica. No es totalmente cierto que la globalización genere una 

cultura homogénea que elimine las diferencias entre los pueblos. Tampoco es cierto que 

incentive la diversidad. En todo caso, semejanza y diferencia se unen para conformar una 

nueva matriz a escala ampliada.    

Pese a esto, Ortiz diferencia dos niveles en la mundialización. Uno hace referencia a la 

economía y a la técnica; el otro, a la cultura. Encierra “una concepción del mundo, del universo 

simbólico, que necesariamente debe convivir con otras formas de comprensión” (ORTIZ 1996: 

2)    

   

El Derecho a la Comunicación   

El derecho a la comunicación reúne una serie de derechos tales  como: el acceso a la 

información pública, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de difusión, el 

derecho a estar informado, etc. También, es materia de preocupación actual, el acceso libre y 

gratuito a internet como un elemento esencial en este campo.    

Es una idea extendida la voluntad colectiva de los pueblos sobre la preservación, la 

protección y promoción del derecho a la comunicación. La Declaración Universal de los   

Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la 

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 



Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) son fieles reflejos de 

estas intenciones.    

Uno de los primeros antecedentes en este sentido, tuvo lugar a fines de los años ´70 

cuando la UNESCO promovió un nuevo orden en materia informativa y comunicacional. El 

Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) denunciaba la 

existencia de un desequilibrio mundial en el flujo de informaciones. La producción y 

distribución de informaciones periodísticas se generaba en los países desarrollados, mientras 

que los países en vías de desarrollo no tenían incidencia en estos procesos y su imagen -en la 

mayoría de los casos- era negativa. La ausencia de políticas nacionales de comunicación solo 

mostraba la debilidad de la periferia. Mucho se ha trabajado desde entonces, sin embargo, el 

desequilibrio no sea revertido. Tal vez, el avance, más significativo haya sido la definición del 

derecho a la comunicación como un derecho humano. La Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas consideró entre sus objetivos la eliminación de la brecha digital para luchar 

contra el subdesarrollo.    

Luego, las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información (Ginebra en 2003, 

Túnez en el 2005, Roma en el año 2006).  Así, se estableció que el derecho a la comunicación 

de los pueblos es un derecho fundamental que va mucho más allá de las libertades que se deben 

considerar para los medios de comunicación. La dimensión social, política y cultural destaca 

la trascendencia del tema y la superación de la mirada meramente jurídica.    

   

Internet, desigualdad y derecho a la información    

Dentro de los valores centrales que dan base a nuestras sociedades están la libertad y 

la igualdad de los individuos, lo cual incluye el derecho a la información. Si bien esto es claro 

y compartido extensamente en la actualidad, la consolidación de estas ideas demoró siglos 

enteros.    

La información siempre fue y sigue siendo sinónimo de poder y por lo tanto, su acceso 

y su difusión son ubicados y definidos como campos de lucha, donde en realidad, lo que está 

en juego es la concepción de sociedad y de sistema político.    

En definitiva, la información debe ser accesible por parte de los ciudadanos porque eso 

actualiza los valores occidentales de libertad y de igualdad. Esta mirada política, a su vez, 

legitima un sistema de valores propios de la cultura. Los cambios que se desprenden de la 

aparición de Internet y sus aplicaciones lleva a una posición dicotómica para discutir: ¿se trata 

de un esfuerzo de democratización o de una mera especialización de las informaciones?   



No es posible una respuesta taxativa, pero ya se ha mencionado que las aplicaciones 

también replican las desigualdades existentes en la sociedad. Por muy globalizado que se 

suponga que sea en la actualidad el uso de Internet, bien sabemos que alcanza a un limitado 

porcentaje de la población. La exclusión que impone obedece a múltiples factores: por un lado, 

las imposibilidades económicas y tecnológicas y por otro, el factor generacional que ubica a 

una gran parte de la población como analfabetos digitales o como alfabetos funcionales en 

materia digital.    

Además, hay que tener en cuenta que la red se concibe en primer lugar en relación a 

sus capacidades técnicas de transmisión. Esto significa que en términos comunicacionales, se 

ubica del lado del emisor y en este caso, no se puede ubicar al receptor ni en sus capacidades 

cognitivas ni espaciales, sólo sus competencias técnicas. A diferencia de los medios 

tradicionales que sí fueron concebidas con un proyecto de receptor, de público; en el caso de 

la red esto no ocurre.    

Para Dominique Wolton esta diferencia marca la divisoria de aguas entre la posibilidad 

de definir a la red como un medio de comunicación o no. Él expresa que “la existencia de un 

medio de comunicación evoca siempre la existencia de una comunidad, una visión de 

relaciones entre la escala individual y la colectiva y una cierta representación de públicos” 

(WOLTON; 2000:111) En base a esta argumentación, para Wolton la red no sería un medio 

de comunicación. En sus palabras:   

   

“es un sistema de transmisión y de acceso formidable a un número incalculable 

de informaciones. No sólo será necesario cambiar rápidamente la idea que 

tenemos de la red, sino que será necesario también darnos cuenta de que, si la 

aplastante mayoría de sus actividades no surgen del ideal de comunicación, ésta 

requiere también algunas reglamentaciones. Será necesario salir del vacío 

jurídico actual   
(…) una red sin reglamentaciones es una red destrozada por los más grandes 

virus, los de la desigualdad, las manipulaciones y los fantasmas” (WOLTON, 

2000: 112)   

   

Esta es una fuerte argumentación para sostener la necesidad de revisión y regulación 

jurídica y legal sobre la actividad informativa en internet. En este caso, el punto de partida 

para analizar el tema es la noción de autor y de este modo, completar con esta mirada jurídica, 

el planteo ya realizado desde el punto de vista sociológico.    

   



Nuevos medios de comunicación    

Precisamos tener en cuenta que las sociedades, en la actualidad, se nutren en gran 

medida de los desarrollos tecnológicos tanto para el desenvolvimiento de la vida cotidiana 

como para canalizar expresiones culturales a través de nuevos formatos. Recordemos que a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, y más específicamente, en la década del ́ 80 se produjo 

el rápido auge y desarrollo de lo que distintos analistas llamaron una “nueva economía” o 

“economía de la información”, la cual tuvo sustento en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s)   

Las tecnologías del procesamiento de la información y de la comunicación son, 

como observa Manuel Castells, el núcleo de la transformación revolucionaria 

que en los países industrializados se está produciendo en la base material de la 

economía, la sociedad y la cultura. La esencia de la revolución tecnológica 

radica en la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de 

generación de conocimiento y procesamiento de información/comunicación, en 

un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. 

(CASTELLS; 1997:58 citado por IBÁÑEZ; 2005: 68)   

   

De esta forma, las TICs penetraron en –prácticamente– todos los sectores económicos. 

Vale citar por caso la gran aceleración en la distribución de los datos que permite la 

instantaneidad en las transacciones comerciales. De acuerdo a lo que señalamos, percibimos 

la velocidad de las transformaciones sociales y culturales mediadas por el avance tecnológico. 

Estamos dentro de una cultura que adquiere nuevas dimensiones digitales y participativas y 

sus exponentes actuales son la web 2.0 y 3.0. De esto modo, se reemplazó la web 1.0 cuya 

capacidad era de lectura únicamente, lo que significa que el usuario no podía interactuar con 

la información y los contenidos no se actualizaban. La capacidad de participación es el rasgo 

más marcado y permite que el conocimiento sea construido y compartido por los usuarios de 

la web. De este modo, se supera la pasividad del receptor. Además, hay que tener presente, 

que el usuario accede desde su propia computadora y no necesita programas específicos, lo 

cual vuelve más amigable el acceso al usuario.   

En referencia a estas características, la plataforma marca una estructura diferente y 

opera como facilitadora del acceso. En cierto sentido, democratiza el uso. En cuanto al rasgo 

de la inteligencia colectiva, se relaciona con el capital simbólico que envuelve a la red. A partir 

de su difusión, logra día tras día mayor legitimidad como fuente de información y, también, 

mayor credibilidad. Respecto a la característica de participación, ella está íntimamente 

conectada con las otras dos. Es decir, al ser más fácil el acceso a la red es lógico pensar que 

intervenga un mayor número de usuarios y, simultáneamente, la mayor difusión incentiva a 



que ellos asuman nuevos roles, ya que no solo buscan navegar y leer lo publicado sino que 

modifican, construyen y actualizan la información.   

Todo esto desemboca en la construcción colectiva, la cual es una característica que nos 

traslada a la idea de “prosumidor”, donde los usuarios además de consumir un servicio o bien 

determinado, producen contenidos para ese mismo servicio y así contribuyen a ampliarlo.    

Por otra parte, el especialista Roberto Igarza define los nuevos medios de la siguiente 

manera: “son nuevas formas culturales que dependen de una computadora para su distribución, 

representación y uso interactivo. (…) explotan las capacidades del procesador para ofrecer una 

experiencia interactiva y la conectividad a la red para el acceso remoto a los contenidos y la 

comunicación entre usuarios” (IGARZA; 2008:11).    

Esta categoría de nuevos medios designa una gran cantidad de bienes y servicios 

culturales, ya sea mediáticos o artísticos. Su separación es de difícil marcación aunque tienen 

en común la presencia indisociable de valor económico y de valor cultural, como producto de 

la creatividad humana. Este autor establece cuatro tipos de nuevos medios, de acuerdo a la 

finalidad y funcionalidad, a saber:    

• Medios de comunicación tradicionales en línea: estos representan la versión 

digital, interactiva y en línea de medios tradicionales ya existentes. Un ejemplo clásico de esta 

tipología es el periódico en Internet, la versión idtv (interactive digital television) o la versión 

podcasting de un programa radial.    

• Medios de comunicación nativos: estos medios se originaron ya desde su 

versión digital y no poseen antecedentes off line. Sus contenidos son realizados para ser 

difundidos en línea.    

• Medios sociales: Igarza expresa: “son plataformas que permiten crear o 

mantener la comunicación en línea entre los miembros de una comunidad, que puede ser 

permeable o cerrada. Los usuarios explotan las facilidades de la plataforma para enviar y 

recibir mensajes instantáneos o diferidos con los otros miembros de la comunidad, crear 

colaborativamente contenidos y compartir en red. (…) A su vez, los subdivide en medios 

sociales de expresión y horizontales. Los primeros facilitan las expresiones personales en 

participación con otros usuarios en forma de comentarios. Igarza explica que “funcionan sobre 

la base de un discurso central, al que reaccionan los lectores dejando comentarios.   

(…mientras que los horizontales…) son plataformas para gestionar la comunicación 

entre las personas que conforman una comunidad de interés” (IGARZA; 2008: 177)   



• Agregadores: Según Igarza pueden ser: “a) redifusores de contenidos 

sindicados (redifunden parcialmente el contenido elaborado por uno o más medios de 

comunicación en línea o b) conectores (vinculan directamente al usuario con la noticia del 

medio en línea)” (IGARZA; 2008: 178)   

   

Transformaciones en el modo de trabajar del periodista.    

John Pavlik inicia su libro con la siguiente afirmación: “El periodismo está sufriendo 

una transformación radical” (PAVLIK, 2005:13). A casi una década de distancia, esa 

afirmación se percibe como una obviedad. También subraya que las razones de dicha 

transformación obedecen “a un conjunto de fuerzas económicas, reguladoras y culturales, que 

a caballo del cambio tecnológico, están convergiendo de modo que provocan un enorme 

cambio en el carácter del periodismo del nuevo milenio.” (PAVLIK, 2005: 14)   

Este enfoque resulta por demás interesante ya que muchas veces prima el determinismo 

tecnológico como motor de cambio. Si bien nadie niega su importancia, es honesto considerar 

el fenómeno de una manera multicausal. Asimismo, se percibe fragilidad en los sistemas 

económicos y financieros mundiales los cuales inciden en la estructura de la economía política 

de medios. Como contrapartida a esta aparente debilidad ocasionada por un escenario inédito, 

hay que tener presente que los medios ven en la globalización el modo en el que les es posible 

sostener la interconectividad planetaria.   

Denis de Moraes ejemplifica esta situación: “Pensemos en la CNN, que distribuye, por 

satélites y cables, a partir de la casa matriz en Atlanta, noticias 24 horas al día para  

240 millones de hogares en 200 países y 86 millones en los Estados Unidos. (…) El mundo en 

tiempo real exhibido para 1000 millones de telespectadores” (DE MORAES; 2005: 52)  Por 

eso, sostener que los cambios en la actividad periodística responden exclusivamente a la 

aparición de internet es, al menos, ingenuo. Pavlik expresa: “internet es simplemente un 

producto, o un síntoma, de un cambio tecnológico más radical, que ha estado en marcha en el 

último medio siglo pero que sólo ahora está empezando a cristalizar: la convergencia de las 

telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación tradicionales”. (PAVLIK; 

2005:15) Para él, estamos frente a un nuevo sistema mediático.   

Concentrémonos en el planteo de Pavlik referido a las condiciones de trabajo del 

periodista. Hemos percibido en nuestra vida cotidiana algunos de los cambios relacionados 

con la construcción del relato periodístico. También, hemos notado que estos son de tal 



profundidad, que en realidad, se trata de una crisis sistémica que obliga al periodista a 

reinventarse y por su parte, al sistema de medios a reconstruirse bajo nuevos cánones.    

Ignacio Ramonet afirma que la prensa tal vez no desaparezca, pero la información ya 

no circula como antes.   “convertida en algo inmaterial, ahora toma la forma de un fluido que circula 

en segmentos abiertos por la red casi a la velocidad de la luz (…) se establece, no sin riesgos, una nueva 

lógica, distinta de la producción fordista, típica de la era industrial. En aquella época aunque una 

pluralidad de obreros especializados pudiese contribuir a la fabricación de un producto, éste al final, 

era entregado completo, acabado, cerrado, y se correspondía punto por punto con el proyecto inicial. 

Esto ya no es así. La lógica de la información on line es la de lanzar una noticia en bruto, para después 

corregirla, modificarla, enriquecerla de forma permanente y en cualquier momento.” (RAMONET, 

2011:13)   

Cotidianamente, se observa en los medios tradicionales que se alienta a la participación, 

a través de fotos, videos, comentarios, etc. Así, el medio gana en diversidad de información lo 

que pierde en solidez de la fuente.  De este modo, encuentra una manera de competir en los 

nuevos tiempos mediáticos, pero tal vez, pierde en profesionalismo.    

Al respecto Ignacio Ramonet señala: “De ahí el interrogante que surge en relación con 

la identidad del periodismo y la validez de la información. (…) Si ahora cualquiera puede ser 

periodista, ¿Qué es entonces un periodista? ¿En qué consiste su especificidad?” (RAMONET; 

2011:18)   

Ninguno de los dos son interrogantes sencillos para resolver. La especificidad no pasa 

por el acceso a determinada información, ni a fuentes, ni a herramientas tecnológicas, ni al 

tiempo disponible para corregir, chequear y confirmar la información. Tampoco es 

determinante la capacidad para expresarse ni la legitimidad o legalidad para hacer uso de los 

derechos a comunicarse y a informar.    

En síntesis, conviven el profesional y el amateur, pero con una importancia 

creciente de este último, como si se estuviera gestando un movimiento 

cuya finalidad sea transformar el campo de la información.   “Del mismo 

modo que la democracia política otorga el poder a ciudadanos en gran medida 

ignorantes de la cosa pública, la nueva democratización se apoya en individuos 

que, gracias a su nivel de formación y a las nuevas herramientas informáticas, 

pueden adquirir competencias fundamentales” (FLICHY citado por 

RAMONET;2011:21)   

La diferencia parece ubicarse en el carácter profesional que distingue a los trabajadores 

de los medios de los amateurs. Es decir, realizar la actividad con la intención de lucro y de 

manera permanente. Pero, inclusive si se toma este criterio, es complejo respetar criterios tan 

tradicionales como los establecidos en el Estatuto del Periodista Profesional, ya que este 

contabiliza el trabajo profesional de los trabajadores en términos de los medios de 



comunicación clásicos. Esto deja a la luz la necesidad de revisar y actualizar muchos de los 

criterios ya establecidos para ordenar un mundo laboral que se ha modificado sustancialmente.    

Asimismo, en el mundo laboral actual, hay que considerar que en muchas ocasiones en 

pos de mantenerse en su posición laboral, el periodista acepta condiciones laborales que no le 

son ventajosas. Hecho que resulta paradójico, si se piensa en la proliferación de medios. Pero, 

esto no significa que se absorba mayor cantidad de trabajadores, sino que la variable se 

resuelve con un mayor nivel de explotación y precariedad laborales.    

Según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, “de noviembre de  

2008 a diciembre de 2010, 3496 periodistas han perdido su trabajo”, en ese país. (RAMONET, 

2011:31).   

A pesar de este panorama aparentemente desolador, son enfáticas las palabras de Stanley 

Swinton, vicepresidente de Associated Press en el año 2003:   “Podrán desaparecer los periódicos, 

las revistas, y hasta los libros. Todo estará al alcance de un botón en el cuarto de estar. Pero alguien 

tendrá que suministrar la información a todos esos nuevos medios, y ese alguien es la agencia de 

noticias” (SWINTON, 2003 citado por LUCHESSI;  2010:12)   

Esta afirmación es válida para repensar el importante rol de las agencias de noticias y 

también es extrapolable hacia las demás regiones del proceso de producción de la información 

periodística. El amateur –tal vez- no pueda diferenciar los sucesos en términos de 

noticiabilidad y de este modo, continúen en pie, la credibilidad periodística, respaldada por la 

figura de su autor. El profesional posee los criterios para detectar y definir sobre la 

noticiabilidad frente a los hechos.   

Por eso, nos parece pertinente recurrir a la opinión de una periodista profesional para 

expresarse al respecto, Miriam Lewin comenta: “Internet no tiene editores, no tiene filtros y 

uno puede subir prácticamente cualquier contenido sin censura previa, lo cual es positivo, pero 

también sin ningún tipo de chequeo, ni ninguna de las pautas de calidad periodística” (DI 

PROSPERO y MAURELLO citado por LUCHESSI; 2011:62) Desde este punto de vista, no 

queda sino festejar la llegada y consolidación de estos nuevos medios y posibilidades 

comunicacionales. Gracias a la tecnología pareciera que se ha vencido a la censura. 

Seguramente, el mundo sería un lugar mejor. Sin embargo, esta amplia cuota de libertad, como 

ya se adelantó, incluye otra donde aparentemente se perdería cierto profesionalismo en el estilo 

y trabajo periodístico. Esto se reflejaría en la calidad de las fuentes consultadas, la credibilidad 

que podrían despertar, la exactitud de los contenidos, el cuidado en el diseño visual.   



Otro aspecto importante que se considera en esta temática es la fidelidad de la 

audiencia/público. Este aspecto debe relativizarse bastante frente a la gran diversidad de 

medios que surgen a partir de esta revolución tecnológica. Si bien es cierto que este aspecto 

no resulta el más relevante, sí debe recibir atención desde la perspectiva de la economía de los 

medios por un lado y por otro, también es central si se piensa en el rol del periodista como 

autor: lo cual encierra interrogantes como estos: ¿cómo lograr ubicarse profesionalmente en 

un medio laboral donde prima el anonimato? ¿cómo transforma la revolución tecnológica, el 

relato periodístico que apuntaría a dejar en segundo plano la importancia de la opinión y el 

análisis profesional, frente a la inmediatez del mensaje multimedial? ¿cómo lograr un 

equilibrio entre estas posiciones y la búsqueda de participación y colaboración en la 

información por parte del público?     

El periodista Santiago Do Rego es claro al respecto:   

   

¿Se puede pensar un periodismo sin periodistas? No, me parecen que van a 

seguir existiendo los periodistas. Es como cualquier cosa que  a la gente le 

parece fácil, pero que no es fácil. Hay un montón de oficios, profesiones y cosas 

que la gente dice: “ah! Pero eso lo hace cualquiera. No es fácil tener un blog 

actualizado, serio, funcionando, que tenga visitas, no es fácil, aunque sólo sea 

por el esfuerzo de escribir todos los días algo. (DO REGO citado por 

PROSPERO y MAURELLO en LUCHESSI; 2010: 67)   

   

En síntesis, desde el momento que la información no circula en un sólo sentido, desde 

que la lógica mediática en sentido vertical ha entrado en crisis podemos afirmar que el 

paradigma mediático tal como se desarrollo a lo largo del siglo XX se ha modificado para 

siempre. Sin olvidar que a lo largo de ese siglo, también sufrió transformaciones importantes. 

Tampoco se puede obviar que los medios –en conjunto- han sobrevivido a esos cambios 

irreversibles. Entonces, se puede entender que en la actualidad se está frente a una revolución 

más, dentro de una larga continuidad de modificaciones. La característica aquí se centra en el 

rol activo, simultáneo que gana el receptor. De tal modo, que ya esas nominaciones han quedado 

superadas. Es imprescindible pensar el campo profesional, bajo una nueva clave que dé luz a la 

serie de interrogantes que se plantean tanto para el profesional de los medios como para el 

lenguaje periodístico.    
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Irrupções do liberalismo democrático dependente- Um estudo comparativo dos 

golpes de 1964 e 2016  

Eden Pereira Lopes da Silva1  

 

Resumo  

Utilizando o método da história comparada, este trabalho analisa ambos os períodos de convulsão 

política contemporâneos no Brasil. Estabelecendo-se um parâmetro entre o protagonismo político 

entre o judiciário e os militares e uma conexão temporal a partir da irrupção do projeto liberal 

democrático desenvolvimentista a partir do acirramento das contradições sociais evidenciada nas 

lutas políticas e pautas nacionais de ambos os momentos que partem de uma tendência econômica 

e política internacional. Por fim chega-se a conclusão de que esta crise se deu em consequência 

das heranças da ditadura não resolvidas com a redemocratização relacionadas com as estruturas 

de dependência do país que continuava a manter sua inserção de forma dependente na economia 

globalizada e no caminho liberal dos países centrais, impraticável no Brasil devido à ausência das 

estruturas históricas.  

  

Palavras chave: Liberalismo, democracia e dependência.  

  

Abstract  

Making the way of comparative history this work analyzes the both times of political convulsion 

in contemporary Brazil. Establishing a parameter bettwen political protagonism both judiciary 

and army and a time conexion from the break of democratic liberal desenvolvimentism project 

from worsening of social incompatibility evidencied on the political fighties and national themes 

bettween both moments, as well as trend international of economic and international politic. 

Concluding which this crise happened of consequency of heritages of dictatorship not concluded 

with de redemocratization and with relation of dependence structures in the country which to 

continues the maintenance her dependence insertion on the globalized economy and the liberal 

way of central countries which is impraticable in Brazil because of non-existence of historical 

structures.  

  

Keywords: Liberalism, democracy and dependence.  

  

Resumen  

Utilizando el método de la historia comparada, este trabajo analiza ambos períodos de convulsión 

política contemporáneos en Brasil. Estableciendo un parámetro entre el protagonismo político 

entre el judicial y los militares y una conexión temporal a partir de la irrupción del proyecto liberal 

democrático desarrollista a partir del afianzamiento de las contradicciones sociales evidenciada 

en las luchas políticas y pautas nacionales de ambos momentos que parten de una tendencia 

económica y política internacional. Por último se llega a la conclusión de que esta crisis se dio 

como consecuencia de las herencias de la dictadura no resueltas con la redemocratización 

relacionadas con las estructuras de dependencia del país que seguía manteniendo su inserción de 

forma dependiente en la economía globalizada y en el camino liberal de los países centrales, 

impracticables en Brasil debido a la ausencia de las estructuras históricas.  
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Palabras clave: Liberalismo, democracia y dependencia.  

  

O processo de mutazzione dello statto nos períodos liberal-democráticos brasileiros   

O termo resgatado pelo historiador Moniz Bandeira para se referir ao processo 

de decadência da democracia liberal no ocidente quando em nome da liberdade, um 

Estado se transforma em tirânico, é empregado a partir de Nicolau Maquiavel que 

constitui a ideia de muttazione dello statto para caracterizar a transformação de um 

Estado republicano em uma tirania.2 Onde usando esta perspectiva para explicar o 

processo de transformação das democracias liberais ocidentais em ditaduras fascistas, 

Moniz Bandeira analisa esta tendência como um mal na sociedade moderna.  

Embora o autor use como exemplo a radical transformação dos Estados Unidos 

desde a década de 1960 em um regime interno e externo cada vez mais autoritário, os 

golpes de Estado na América Latina nos últimos dez anos questionam até que ponto na 

região também se isso não é algo próximo. Pode-se inclusive fazer esta análise comparada 

ao Brasil, onde se pergunta, até aonde no país essa decadência muttazione dello statto 

também não se manifesta nos últimos anos? Estaria essa fascistização presente e se 

manifestando na sociedade brasileira desde períodos anteriores à ditadura?  O Brasil em 

dois séculos passou por três períodos democráticos nos moldes liberais, isto é, a Primeira 

República (1889-1930), a Quarta República (1946-1964) e a Sexta República (1985-

2016). Importante é frisar que aqui, a democracia liberal é analisada de forma comparada 

com maior ênfase nos dois últimos períodos, onde o modelo de democracia destes 

períodos seguem uma tendência conjuntural, portanto se por algum critério ideológico se 

for tentar fazer-se uma leitura de democracia ideal, isto é, ahistórica que perpasse todos 

estes períodos, isso é um equívoco. Tomando por base as ideias de Theotônio dos Santos 

acerca de modernização,3 não se pode considerar também a democracia um conceito 

abstrato e ahistórico, pelo contrário, ela possui suas nuances políticas, sociais, estruturais 

e históricas, inseridas em um contexto liberal capitalista, e que não são universais. 

Partindo disso pode ser posto que no que diz respeito ao processo histórico de 

desintegração institucional, os dois últimos períodos democráticos, isto é, entre 1946 à 

                                                 
2 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. A Desordem Mundial- O espectro da total dominação. Editora Civilização 

Brasileira, Rio de Janeiro, 2016, p. 37  
3 DOS SANTOS, Theotonio. Imperialismo y dependencia. Editora Era, México, 1986, pp. 278-285  



1964, e 1985 à 2016 houve significativas semelhanças do ponto de vista político que 

merecem análise.  

Em ambos os processos salta os olhos de qualquer historiador a irrupção existente 

do modelo democrático liberal- análise que mais a frente será feita. A forma abrupta 

mesclada com um discurso aveludado com que se da em ambos os processos eleva 

perguntas do tipo, de onde teriam saído às raízes para este movimento golpista, e da 

mesma forma, como teriam se fortalecido tais tendências juntamente com tendências 

autoritárias. Neste republicanismo liberal a ação do parlamento é central, mas com papeis 

diferentes de legitimação, onde ao lado de forças políticas adjuntas coordena a base para 

o golpe que seria a ’’salvação do país do caos’’ em ambos os casos. Onde no caso da 

Quarta República, a participação referida é dos militares que ainda comandariam o país 

21 anos. O segundo caso, isto é, a Sexta República a participação referida é a do poder 

judiciário que se tornou uma ferramenta indispensável para a manutenção da própria 

ordem política nos últimos dois anos, e que aparentemente está longe de ter fim. Isso será 

explicado dentro da ideologia liberal mais à frente.  

Voltando aos períodos comparados, no primeiro caso as reformas da Aliança 

Liberal 4  desde 1930 geraram conflitos agudos no Brasil, que fortalecem um projeto 

nacional de desenvolvimento articulando a sedição de direitos sociais, fortalecimento do 

mercado interno e substituição de importações. Embora de início essas medidas 

econômicas, políticas e sociais ocorressem em resposta a crise de 1929 que havia 

enfraquecido a ação do capital internacional no Brasil assim como a elite oligárquica, este 

desenvolvimento ocorre dentro da condição capitalista periférica. Os limites estruturais 

deste desenvolvimento aparecem nos anos do impeachment de Vargas quando o capital 

nacional e o internacional se unem para defender seus privilégios frente a agenda cada 

vez mais radical proposta pela base do PTB.  

 Apesar das tendências autoritárias de Getúlio Vargas, as reformas tenderam para 

uma ampliação da democracia, que até 1930 era restrita um grupo branco, letrado e 

masculino da sociedade brasileira. A aglutinação de movimentos sociais junto ao PTB, 

embora não houvesse a liberação do PCB neste período, contribui para uma participação 

mais ativa das classes mais populares na politica institucional. Essa será uma marca da 

Quarta República e que suscitará críticas na direção da construção de termos indicando 

                                                 
4 Grupo derrotado nas eleições presidenciais de 1928 e que liderado por Vargas promove o golpe de outubro de 1930.  



anomalias neste modelo como populismo, e que será a grande desculpa encontrada por 

acadêmicos simpatizantes da ditadura militar para justificar o golpe de 1964.  

A expansão da democracia promovida pelo trabalhismo assim como as rupturas 

radicais que ocorriam em ondas sucessivas com uma pressão da sociedade cada vez mais 

explosiva, e que poderia ser encarnada com um possível presidente como Brizola em 1965 

forçavam reações distintas da elite brasileira em conjunto com o capital internacional. A 

tendência autoritária nunca esteve ausente neste período, pois o mesmo governo que 

promovia todos os avanços era pressionado por tentativas de golpe não bem sucedidas e 

que travavam a expansão da participação das classes populares. A democracia liberal 

apenas funcionava para elite quando restrita aos ’’cidadãos de bem’’- poderíamos dizer 

hoje, aos que votam certo-, quando esta é expandida existe sempre segundo o próprio 

ideal liberal a tendência a tirania5.  

 O processo de transição para o autoritarismo em 1960 foi muito mais abrupto que 

em 2016, mas vale apena colocar que os militares ao assumirem a ponta da lança do golpe 

que derruba João Goulart, apenas coroam as diversas falhas tentativas que encontram 

respectivo apoio nas classes dominantes que queriam jogar fora esta democracia que 

tencionava para a tirania, ou como chamam no Brasil, populismo. Neste sentido, a 

polêmica da nomeação deste golpe é ainda mais ideológica quando historiadores como 

Daniel Aarão Reis utilizam o termo civil e colocam o marco da ditadura na edição do AI-

5, como se não existisse dentro dos ideais golpistas dos generais e nem da elite 

empresarial que apoia o golpe a ideia de construir um regime autoritário que restringisse 

a expansão da democracia liberal para aprovar medidas anti populares necessárias ao 

capital internacional e a elite brasileira.   

O processo de 2016 tem semelhanças com este processo de muttazione dello statto 

ocorrido anterior a 1964, ainda que existam diferenças históricas, porém as semelhanças 

no discurso histórico são muito fortes. Especialmente pela ideia de ruptura com o 

chamado populismo que transformou o país num caos econômico e político devido a 

péssima ’’gestão’’ da coisa pública que estava se deixando levar pela pressão popular, ou 

governo dos ’’ignorantes’’. Essa narrativa que se assentou durante o processo de 

impeachment de Dilma Roussef jamais existiria caso houvesse a vitória tucana com o 
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porém com a diferença de que o conceito de tirania maquiavélica é mais próximo da ideia de bonapartismo.  



bonapartismo de Aécio Neves que foi um grande fracasso das forças políticas neoliberais 

amedrontadas pelo movimento de 2013.  

A consagração do novo pacto liberal democrático, a Constituição de 1988, garantiu 

uma democracia mais expandida que a construída em 1946, porém passou também por 

muitas limitações para evitar a volta do perigo populista e era ainda mais frágil devido a 

delimitação política e a permanência do Estado de exceção em vários momentos. O 

regime democrático liberal, apesar de mais extenso tinha limites, e apesar do poder 

financeiro e midiático, precisou manter algumas estruturas para impor as medidas 

antipopulares, como as Polícias Militares, e ainda surgiu a Garantia da Lei e Ordem 

(GLO) de 1999 que da legalidade para o uso das Forças Armadas em caso de ameaça à 

ordem pública em um período onde a vizinha Argentina passava por uma aguda crise que 

poderia ter igual caso no Brasil.  

Portanto foi cedo o fracasso deste modelo que possibilitou a ascensão do lulismo 

que concentra as forças políticas moderadas que desejavam construir no Brasil um regime 

liberal democrático que pudesse aglutinar interesses das classes dominantes para por o 

país no caminho de um novo desenvolvimentismo, porém atendendo a certas demandas 

populares a fim de evitar um Caracazo.6 Um pacto de sangue firmado com as principais 

empresas nacionais de diversos ramos desde o fim da ditadura que encontram no Partido 

dos Trabalhadores (PT) um aliado político contra um neoliberalismo selvagem 

internacional que desejava abocanhar o Brasil a exemplo do México.  

A base social petista, como a base do PTB, passou a pressionar por mudanças 

políticas, seja à esquerda ou à direita. 2013 foi uma explosão de desejos e sonhos políticos, 

sendo negativa a leitura de alguns setores, do próprio PT mesmo, de que ali começa o 

golpe de 2016. Na verdade aquele foi um movimento político de massas que não ocorria 

desde as Diretas Já que pedia por respostas as contradições da democracia liberal que o 

PT não poderia responder por ser parte orgânica do pacto fundante da Sexta República, e 

que André Singer fez questão de destacar que os acontecimentos de junho foram não 

somente socialmente heterogêneos como multifacetados, indo de gradações socialistas e 

reformistas para o liberalismo e mesmo o fascismo.7  

Sem respostas, o PT não tinha mais capacidade de amenizar as contradições 

políticas e sociais. A elite é a primeira a observar as limitações do PT em segurar as bases 
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políticas e sociais para manter o pacto, e logo em 2014 tenta emplacar um candidato 

bonapartista como em 1989 como Aécio Neves que fracassa fragorosamente e demonstra 

que a democracia liberal estava fugindo ao controle, e apesar de Dilma chegar oferecendo 

em suas mãos um novo pacto político, a elite já tinha feito a sua escolha, que seria evitar 

mais um 2013 com um golpe.   

Os golpes de 2016 e 1964 tem semelhanças no modus operandi mas diferenças 

nos atores políticos. Se o pêndulo político da república foi até 1985 os militares, que hoje 

somente saem dos quarteis a medida que os civis convocam e não mais (pelo menos até 

agora) quando acham necessário. As Forças Armadas se desgastam na função de pêndulo 

da ordem ao longo do século XX e mostram-se uma opção perigosa por sua tendência 

nacionalista devido a formação mais heterogênea social que permite uma luta de classes 

que no fim do século passado possibilitou a ascensão do bolivarianismo na Venezuela. A 

nova força reguladora tem que ter respaldo institucional e representar a elite, e a única 

instituição que preenche tais requisitos no Brasil é o judiciário.  

O poder judiciário de maneira paulatina desde 2005, justamente tendo o processo 

do Mensalão como ponto de partida vem se fortalecendo. Entretanto, quando 2013 

apareceu, esta instituição se fortaleceu ainda mais com o aparecimento de tendências 

políticas bonapartistas e autoritárias de juízes respaldados na mídia e nas classes médias 

frustradas com a perda de privilégios, Joaquim Barbosa se tornou neste período capa de 

revistas e ficou conhecido como o herói da limpeza política, título que ele acabaria por 

rechaçar depois, mas que caiu nas mãos de um juiz de vara que passou a ser considerado 

o defensor da democracia, Sérgio Moro.  

A tendência bonapartista desde 2013 junto com fenômenos fascistizantes se 

retroalimenta com o fortalecimento do judiciário como baluarte das instituições 

republicanas. O processo da Lava Jato é isso, e se radicaliza completamente após o golpe, 

onde no mês seguinte ao afastamento de Dilma, o Supremo Tribunal Federal (STF) afasta 

Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos deputados. Em janeiro de 2018 a presidente 

do mesmo órgão judiciário indefere a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, 

sendo que ainda meados do ano de 2016, a Rede Globo soltou em cadeia nacional uma 

conversa pessoal grampeada entre o ex-presidente Lula e Dilma Roussef, e o então 

desconhecido juiz Sergio Moro ganha notoriedade como o soldado da justiça e herói da 

democracia ao se colocar acima das instituições democráticas. Este é o apogeu do 

processo de muttazione dello statto.   

  



Cartografando o liberalismo dependente brasileiro  

Para analisar o liberalismo existente no Brasil- muitas vezes visto como 

liberalismo ignorante por alguns intelectuais acadêmicos, demonstrando arrogância e 

ausência de análise concreta da ideologia liberal brasileira- deve-se entender como se 

desenvolve a ideologia liberal aqui sob o prisma da inserção dependente do país no 

capitalismo. Levando-se em consideração as palavras de Theotônio dos Santos, é preciso 

destacar que o prisma da leitura da ação política dessas classes não deve ser lida sobre sua 

prática, mas na própria característica de desenvolvimento dos países dependentes e sua 

relação com a teoria liberal.8 Para compreender o desenvolvimento do pensamento liberal 

brasileiro e sua relação com a democracia é necessário um recuo no tempo, a começar 

pela própria definição de liberalismo.  

O filósofo italiano Domênico Losurdo em Contra-História do Liberalismo expõe 

um debate entre conservadores e liberais ocidentais ao longo da modernidade até o século 

XX, buscando demonstrar que o liberalismo não é a ideologia de defesa das liberdades 

individuais, mas que despreza a democracia equiparando-a a tirania e que apenas aceita 

este modelo político mediante a convulsões políticas revolucionárias que ameaçam o 

status quo, ocorrendo em uma evolução não linear e com descontinuidades em alguns 

momentos, com impulsos externos ao mundo ideológico liberal de forças que desejam a 

superação deste modelo político, que em reação ao fim da exclusão política impõe o que 

ele chama de entrelaçamento entre emancipação e desemancipação para anular a ação das 

classes perigosas.9   

Neste sentido, uma das preocupações do autor nesta obra é demonstrar como o 

liberalismo não nega um regime autoritário, que, aliás, como demonstra vai ser muito 

mais ativo contra povos de outras raças fora do ’’mundo civilizado.’’ A base ideológica 

fundamental disso é a ideia de menoridade do homem de Kant, pedra angular do 

iluminismo francês, ao representar na prática o iluminismo como a saída do homem da 

menoridade para seu auto esclarecimento (Aufklärung), ponderando que a maioridade 

representa o fim da tutela e amadurecimento para independência do indivíduo. Esta base 

ideológica serve a Europa para impor-se enquanto portadora da modernidade e do 

progresso na sua cruzada civilizatória pelo mundo.  
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Ao lado desta ideia Anibal Quijano destaca outra categoria importante para a ideia 

de modernidade que é raça, que ao se amalgamar com a divisão internacional do trabalho 

capitalista estabelecida entre os séculos XVI e XIX, constrói na América novas funções 

histórico estruturais que trazem consigo elementos novos de uma relação societária 

baseada na classificação dos indivíduos, onde as novas identidades construídas a partir 

das novas estruturas passam a reforçar a imposição de uma divisão racial do trabalho a 

nível internacional.10 O nascimento desta ideia temporalmente coincidente com o 

liberalismo- denominada de Colonialismo do poder por Quijano- é histórica e passa a ser 

intrínseca ao liberalismo já no século XVIII ao ser encarnada na Independência das Treze 

Colônias que era consequente de um processo de uma reestruturação nas relações 

conceituais entre a metrópole e colônia.  

O liberalismo é eurocêntrico e racial em sua gennus histórica continuamente 

reproduzida a séculos. Apesar de sua evolução de forma a adaptar-se aos momentos 

históricos devido às pressões sociais e políticas, ele enquanto ideologia nunca se postou 

enquanto o símbolo da liberdade coletiva, mas da modernidade da qual a comunidade dos 

livres10 é portadora. Aqui o liberalismo se funde com a ideia simbólica de avanço e 

maioridade, e que ao atingir as elites brancas dos países colonizados em meio a mudança 

histórica do sentido colonizador das metrópoles passarão a proclamar o desejo de 

igualdade com a metrópole e reconhecimento da sua comunidade dos livres.  

No caso brasileiro existe uma particularidade, pois a vinda da família real dos  

Bragança torna o Rio de Janeiro metrópole do Império Português, e depois do Império 

Brasileiro, que é a única monarquia nas Américas após as guerras de independência e 

também o único país da América Latina a manter o sistema escravista a semelhança dos 

Estados Unidos. Simbólico é analisar o discurso liberal de que esta ideologia e o 

escravismo nada tem em comum ao se ver os mesmos liberais defensores da 

independência adversários do absolutismo na Constituinte como os maiores defensores 

do próprio sistema escravista. Contradição recaída também sobre a República, onde 

românticos como Joaquim Nabuco afirmam pouco depois da queda da monarquia que os 

escravizados iriam preferir o escravismo a queda do império. Importante observar que 

este estadista do império está na verdade dizendo que a república da forma como 

construída não resolveu a ’’incômoda’’ questão escravista jogando estes indivíduos na 
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sociedade ’’livre’’ republicana e federalista onde não serão absorvidos por não são 

possuírem os requisitos raciais para serem parte orgânica desta comunidade.  

Contemporâneo a este é o baiano Rui Barbosa, ardoroso defensor da República e 

que também é engajado na causa abolicionista faz uma trilha semelhante a de Joaquim 

Nabuco, vendo no sistema escravista uma incômoda ameaça. Rui Barbosa ainda é o 

responsável por uma campanha de federalização do Brasil enquanto senador pela 

província da Bahia, onde baseando-se nas ideias de reconhecimento da comunidade dos 

livres locais e o fim de um Estado centralizado que oprimia estes cidadãos tratando-os 

como escravizados por causa dos ’’ares bárbaros provincianos’’. As duas questões 

basilares do império, o escravismo e a centralização eram não só respondidas de forma 

insatisfatória para as bases políticas da monarquia, havia uma incapacidade em virtude 

dos próprios fundamentos do Estado imperial que passam a serem relacionadas com o 

atraso. Os intelectuais republicanos não por acaso viam nos Estados Unidos um modelo, 

pois sua federação garantia a cada comunidade dos livres o reconhecimento e conseguia 

lhe dar satisfatoriamente com a questão indígena e africana. A república deixa de ser o 

símbolo da anarquia e confusão para se tornar o símbolo da modernidade.11  

A ideia de tutela dos povos de menoridade existentes no Brasil era sobretudo 

encarnado nas leis referentes a participação política que era restrita aos cidadãos 

alfabetizados que representavam no período uma ínfima parte dos habitantes do país, que 

ainda eram beneficiados pela Lei de Terras de 1850 que vigorou praticamente com poucas 

emendas até 1964. O direito à propriedade, base fundante da participação política do 

Estado liberal também era restrita a um determinado grupo político, criando uma classe 

latifundiária que ainda hoje continua hegemônica no campo. A própria Lei de Terras é 

baseada no Plano Wakefield na Austrália que dá incentivos aos britânicos de ocuparem 

terras dos ’’selvagens aborígenes’’ para terem uso ’’produtivo’’, portanto os indígenas e 

escravizados no Brasil, assim como no ocidente como um todo, pela ótica liberal não 

podiam usufruir da terra e direito a propriedade, pois somente aos brancos existia o direito 

de liberdade. Ironicamente no entanto, Joaquim Nabuco não é considerado conservador 

por desejar libertar os escravizados, interferindo no direito à propriedade, assim como 

Ruy Barbosa não é reconhecido como liberal devido a defesa de um Estado federativo 
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que reconhecesse as comunidades dos livres, sendo ambos em várias oportunidades postos 

em campos opostos de espectros políticos.  

Essa tensão permeia entre os intelectuais ao longo da Primeira República que 

oscila entre uma ideia eugenica de miscigenação positiva e negativa. A ideia de um Estado 

liberal homogêneo racial, fundante da comunidade dos livres não tinha vez no Brasil, e 

isso frustra diversos intelectuais da Primeira República. Como fundar uma democracia 

liberal em um país onde o povo era de raças ’’tuteladas’’? E aqui ecoa a frase de Aristide 

Lobo sobre o povo assistindo bestializado a Proclamação da República, e vale a pergunta 

sobre a escolha do adjetivo, que justifica a ação do próprio governo após 1889. Resposta 

dada pelos clássicos liberais já a um bom tempo.  

Losurdo grifa uma colocação de Adam Smith, ao destacar que só um governo 

despótico poderia suprimir a instituição escravista, pois representava uma interferência 

direta na liberdade de propriedade, e que para garantir a manutenção da ordem desta 

sociedade quando livres os escravizados, seria necessário manter a opressão destes para 

privilegiar a liberdade dos livres. Ele cita ainda a posição tomada por John Stuart Mill que 

defende a posição em defesa de Lincoln durante a Guerra de Secessão, justificando a tutela 

sobre os ’’povos de menoridade’’ para pô-los no progresso.12 Obviamente essa tutela 

civilizacional que tinha como modelo as colônias britânicas tencionava construir um 

Estado racial que se materializa na África do Sul com o apartheid e na Índia.  

Até a Segunda Guerra Mundial ninguém contesta a África do Sul por manter 

campos de concentração ou a sociedade de castas raciais na Índia, ambas as elites destes 

países eram vistas como avançadas, conseguindo encarnar ali o que os Estados Unidos 

após 1865 consolida. O modelo chamado de herrenvolk democracie (’’democracia dos 

senhores’’)13 era defendido por diversos intelectuais do século XIX, Stuart Mill e até 

mesmo Gladstone estavam nesta fila. O grande ’’mestre’’ dos intelectuais do império era 

considerado conservador por defender um Estado forte frente a outras raças? Caso isso 

seja correto, não se pode considerar Smith e Locke liberais, pois neles a ideia de tutela 

kantiana também existe. Partir disso é decisivo para compreender o modelo de 

modernização que na América Latina se adota no século XX e suas contradições.  

A Primeira República em consequência de dois eventos que marcaram a primeira 

metade do século XX no continente americano, isto é, a Revolução Mexicana a partir de 
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1910 e a Revolução Russa a partir de 1917, passa por um processo de colapso a ponto de 

um presidente anunciar publicamente que caso social é coisa de polícia, ou em outro onde 

ecoou a frase façamos a revolução antes que o povo a faça. O arcabouço do Estado Novo 

utiliza das perspectivas de tutela e despotismo para manter salvar a nação do separatismo, 

dos comunistas e promover a modernização. Ditadura que nunca negou sua tradição 

liberal, muito importante é lembrar que Roberto Campos, Simonsen, Oliveira Vianna, 

além de diversos outros importantes intelectuais liberais da época acreditavam que 

somente um governo forte poderia desenvolver o país, pois a democracia não só tendia a 

ilusão como o fortalecimento de grupos que se opunham ao progresso, isso porém não é 

restrito somente a década de 1930 e nem o Brasil.  

Walt W. Rostov em seu livro Estágios do Desenvolvimento Econômico em 1960 

deixou de forma clara que não somente os Estados Unidos eram o pico do 

desenvolvimento como que para que os países se desenvolvessem, seria necessário 

assumir a ideologia do desenvolvimento (a liberal) e não um processo revolucionário 

(socialismo). Como lembra-nos Thetônio dos Santos, Rostov em um livro posterior 

defende que para o desenvolvimento seria necessário um Estado mais forte. Mais uma vez 

está o liberalismo clássico resgatado e em ação, pois na década de 1960 o mesmo Rostov 

trabalha como consultor para a CIA (Central Intelligence Agency) que não por acaso 

divulgou esta mesma ideia na América Latina por instrumentos como a Aliança para o 

Progresso e a promoção de golpes de Estado.14   

O discurso que justifica ditaduras e Estados de exceção no Brasil, sempre passou 

por estas duas óticas liberais: modernização ou ordem. Ignorar a origem liberal destes 

aspectos que ciclicamente são usados na América Latina como motivos para regimes 

autoritários é desconsiderar a própria tradição liberal aqui construída sob as bases desta 

no mundo moderno que vive sob a ameaça constante de uma muttazionne dello statto. 

Diferente da Europa onde o Estado nação liberal se consolida, isso jamais foi possível na 

América Latina em virtude das estruturas sociais e políticas existentes que tinham por 

base relações no âmbito da colonialidade do poder, que consolidam aqui um regime liberal 

democrático nos limites da dependência.  

Era impossível que a modernidade liberal eurocentrada consolidasse uma 

democracia na América Latina nos mesmos marcos que na Europa, por isso a tensão sobre 
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a expansão democrática sempre foi muito maior aqui que nos países centrais do 

capitalismo. As consequências disso são a constituição de um Estado racial que exclui de 

direitos civis e políticos mais da metade da população e cria condições de um permanente 

Estado autoritário para manter estas classes perigosas nos seus limites com o uso da força 

ostensiva. Esta república liberal na democracia consequentemente ao se voltar aos 

interesses populares para amenizar as contradições políticas e evitar um boom social, 

como foi Vargas, João Goulart e Lula, passa a ser alvo de críticas ferozes onde é 

comparada com regimes autoritários, neste caso chamada de populistas.  

A fusão do liberalismo inglês com o iluminismo francês formam as bases 

discursivas do despotismo sobre os povos considerados de menoridade. Logo a ideia de 

que os liberais brasileiros são conservadores é muito equivocada em virtude da ausência 

das mesmas relações concretas existentes nos países ’’civilizados’’, pois na Suécia a 

homogeneidade racial permite a existência de uma democracia liberal plena e que garante 

que este país possa ter instituições políticas extensivas. O Brasil jamais poderá ter isso 

dentro do ponto de vista liberal pela própria formação da brasileira dependente, 

complementar a metrópole e racialmente heterogênea. Como notou Losurdo, no mundo 

capitalista dependente democracia e ditadura, liberalismo e iliberalismo, civilização e 

barbárie convivem juntos. Comparar Brasil e Suécia é ahistórico, não materialista e aceitar 

o conceito liberal de democracia. Ambos os Estados na visão liberal são democráticos e 

usam da força quando necessário- vê-se isso bem recentemente com o fechamento das 

fronteiras por patrulhas cidadãs por causa da migração. Como observou Anibal Quijano, 

as revoluções democrático burguesas no sentido eurocêntrico, vistas com esperança pelos 

marxistas latino americanos era impossível historicamente, as estruturas esperadas nunca 

existiram.15 Eis como Theotônio dos Santos se refere ao impacto causado aos intelectuais 

latino americanos pelo golpe de 1964 por não conseguirem o explicar o evento:  

  

La no consideración de los límites del desarrollo dependiente hizo que la 

ciencia social latino-americana aspirara para nuestros países un desarrollo 

que los conduciría a la misma situación de los países capitalistas 

avanzados. Pero la realidad se mostró muy diversa, lo que lleva hoy día a 

una autocrítica de este mismo pensamiento. La comprensión del desarrollo 

latinoamericano y de las leyes que lo rigen exige rebasar los límites de esta 

situación condicionante, es decir, exige rebasar los límites y los horizontes 

teóricos e ideológicos de la denominación. Exige, pues plantear la 

superación del sistema socioeconómico que genera la dependencia. El 

concepto de dependencia así comprendido es instrumento indispensable 
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para encontrar las leyes que rigen el desarrollo de nuestras sociedades -su 

forma, su movimiento y las alternativas posibles de su desarrollo dentro de 

las cuales nos cabe actuar.16  

  

Os interesses da elite nacional e da burguesia internacional, ou como coloca 

Dreyfuss a elite orgânica transnacional, que desejava impor medidas que iam contra as 

exigências dos movimentos sociais no período liberal democrático, somente poderiam ser 

consolidadas mediante a uma ditadura na década de 1960, o que caracteriza 1964 como 

um golpe de classe. O desprezo de setores da elite a democracia é evidente, e pode ser 

verbalizado na fala do deputado Heráclito Fortes do Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

que disse que se houve um golpe, foi um golpe democrático.  

  

De 2013 à 2016: a crise do novo desenvolvimentismo liberal democrático  

Estas questões se entrelaçam com os tsunamis que atingem a democracia liberal 

brasileira desde 2013. Embora estudiosos do que se chama de lulismo, como André 

Singer, coloquem no centro das disputas os anos de 2011 e 2012 quando Dilma busca 

aprofundar as reformas sem sucesso, 17  2013 foi avassalador para todos os campos 

políticos porque o modelo democrático liberal embora não tenha implodido, sofre um 

imenso abalo sísmico. Evidencia um mal estar devido às contradições criadas pelos 

programas sociais petistas que trazem maiores chances para as classes subalternas, mas 

também expõe uma classe média em decadência que via nestes programas sociais seus 

inimigos, pois se afastavam cada vez mais da elite e aproximavam-se de uma parte do 

povo em ascensão que tornava a classe média algo mais heterogêneo em um país que 

historicamente a pirâmide social foi por muito tempo racializada.  

André Singer no ano de 2012 publica Os Sentidos do lulismo e expõe contradições 

no auge do governo de Dilma, chamando o lulismo de um reformismo fraco por ser um 

ciclo reformista de redução da pobreza lento e insuficiente para a realidade do país. Ele 

também percebe um conflito de classe nos debates ao redor da classe média naquele 

período acerca da necessidade de diminuição dos impostos e o encontro entre 

consumidores privilegiados historicamente com a nova classe C. Além de ver no que ele 
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chama de ’’novo proletariado’’ a potencialidade de reinvindicações que possam acirrar 

novamente a luta de classes no país.18   

Existe um elemento ainda mais sério nisso tudo, desde a década de 1990, sejam os 

governos petistas ou tucanos, o Brasil vive um processo de desindustrialização. Entre 

1985 e 2015, o Brasil teve um recuo brutal de 25,4% para 15,7% de trabalhadores 

empregados na indústria, a participação da indústria no Produto Interno Bruto chegou a 

índices ainda piores com 11,7% no ano de 2016, o mais baixo desde 1952.19 Isso causou 

mudanças extremamente significativas no que diz respeito a inserção dependente 

brasileira na divisão internacional do trabalho, e que pressionou não somente para a 

terceirização e aumento do setor de serviços como o desmantelamento das leis trabalhistas 

consolidadas para garantir um novo ciclo de super exploração no Brasil.  

A Crise de 2008 que atinge os países desenvolvidos demora para chegar no Brasil, 

a formação dos BRICS amparava estes países numa parceria onde parecia que não havia 

crise. Mesmo no auge das sabotagens a Dilma em 2016, com o barril do petróleo na faixa 

dos U$ 30,00 o tão alardeado colapso das finanças não se materializava, embora 

sinalizasse o desgaste do pacto político. O capital passou exigir as reformas em uma 

velocidade e ferocidade com a qual o petismo não podia fazer, ao mesmo tempo que sua 

base passa exigir reformas que aprofundassem o reformismo fraco. No meio do muro, o 

PT não é capaz de responder aos anseios da burguesia e nem ao povo, disso se agrava o 

quadro de uma crise institucional que se devia sobretudo à incompletude da consolidação 

da democracia. Roberto Santana dos Santos vê os limites no próprio modelo de transição 

democrático forjado na luta contra a ditadura que se caracteriza por seu não derrube e a 

garantia de permanência de lideranças civis da ditadura no período democrático para 

garantirem os interesses nacionais e internacionais do capital frente à acirrada luta de 

classes.20  

  

Nesse ponto, os significados da Nova República nesses seus 30 anos, como 

um processo de democratização e justiça social, não se concretizaram por 

completo, encontrando resistências na estrutura socioeconômica brasileira, 

na conjuntura histórica e na ação de grupos privilegiados do Brasil e do 

exterior. Grandes desafios para uma verdadeira Nova República estão 
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colocados, como a dependência da economia brasileira, baseada cada vez 

mais na reprimarização, desindustrialização e transnacionalização, e a falta 

de representatividade política, além da seletividade classista e racista dos 

direitos sociais no Brasil.21  

  

 Essas dinamites que explodem em 2013 são contradições do modelo liberal democrático 

brasileiro que não foram resolvidas historicamente, e que nem poderiam ser no modelo 

de transição proposto no período final da ditadura. Isso foi um ponto de inflexão sobre 

todas bases que forjaram a pedra angular da Sexta República. O universo de expectativas 

criado a partir da experiências do presente possibilitou novamente a vitória do discurso 

liberal fundante da modernidade, e que mediante a pax americana e a democratização a 

recuperação do sentido de bellé époque. Neste ambiente nocivo, o fascismo enquanto mal 

da sociedade moderna continua presente, não somente a questão da ditadura não havia 

sido resolvida- isto é os crimes de Estado- como seu aparelho não é desmontado por 

completo, sendo usado na imposição das políticas neoliberais.  

 O Estado autoritário e neoliberal, ausente das esferas populares com os direitos básicos, 

aliado ao paradigma frustrante do liberalismo da impossibilidade do sucesso, constrói o 

sentimento de fracasso coletivo que se irradia em ódio e violência. Estes elementos 

segundo Francisco Carlos Teixeira são a pólvora do fascismo por poderem ser aviltados 

enquanto bandeira buscando a solução dos problemas por meio do extremismo ou 

radicalismo religioso ou político sobre a base do ódio, ele observou isso na Europa ao 

longo da década de 1990 com o aparecimento de movimentos fascistas.22  A frustração 

coletiva pelas contradições da Sexta República se manifestava antes de 2013 em 

fenômenos como o narcotráfico e a explosão do neopentecostalismo, mas sobretudo os 

novos movimentos sociais que exigem mais radicalismo nas reformas a direita ou a 

esquerda, dentre os quais se situa a esquerda o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST) e o Movimento Passe Livre (MPL), e mais à direita o Movimento Brasil Livre 

(MBL). Estas contradições em ebulição geram uma nova realidade mais polarizada onde 

assustados com isso tanto a elite nacional como a internacional passam a ver no 

bonapartismo uma solução para evitar desdobramentos de 2013. No entanto, a aposta de 

oxigenação feita nas eleições de 2014 fracassa e empurra o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) para o extremo neoliberal levando consigo boa parte do PT que se 
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rendia ao capital, arrastando o clima de 2013 adiante.  A agenda apontada pelo então 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no Congresso Nacional, cujo o 

nome era Ponte para o Futuro foi uma convocação para diversas reformas extremamente 

precarizantes e neoliberais que previam uma verdadeira ’’terapia de choque’’ que nem a 

Dilma Roussef, e muito menos o PT seriam capazes de seguir. A pressão social causada 

pelos movimentos sociais que neste momento se encontravam longe do governo causava 

uma dinâmica diferenciada na qual ao invés deste partido caminhar rumo a oposição a 

estas medidas tentava articular como sempre ao fazer acordos, foi ao cansar dessa 

conversa que o capital para aprovar suas medidas necessitou de um regime de exceção 

com um golpe.  

O conglomerado de forças que articula o impeachment desde o início tem em 

mente a necessidade de medidas autoritárias e antipopulares para a aprovação desta 

agenda e não furtou-se do uso destes mecanismos. O que unia todos os golpistas era a 

ideia de aprovar as medidas de flexibilização das leis trabalhistas, a reforma da 

previdência e presentear ao capital financeiro parte do orçamento nacional com isenção 

de impostos e a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que congela os 

gastos públicos por 20 anos, além da privatização de empresas estatais de setores 

estratégicos, como é o caso da Eletrobrás e Petrobrás que ainda estão em processo de 

venda de ativos e bases territoriais.  

 O modus operandi do liberalismo esteve em funcionamento mais do que nunca, tanto 

quanto em 1964. O parecido discurso de que era necessário tirar o PT para pôr ordem na 

casa e depois retornar a democracia liberal, agora em condições de eleger pessoas sabias 

e que tenham cuidado com a coisa pública foi o mesmo para João Goulart. Em ambas as 

situações os golpistas possuíam uma agenda política baseada em uma doutrina de 

’’terapia de choque’’ onde era necessário um regime de exceção, pois a tirania popular 

(diria Stuart Mill) impediria que o pais fosse posto no caminho do progresso pelos homens 

iluminados.  

O populismo é um grande espantalho que nunca fora tão usado enquanto bandeira 

desde o golpe em 1964 com artigos e mais artigos já em outubro de 2014 com o artigo de 

Rodrigo Constantino no Globo intitulado Todos contra o PT. Em 2016 uma verdadeira 

chuva de artigos jornalísticos sobre chegavam ao cúmulo de relacionar figuras políticas 

tão díspares como Trump, Maduro e Dilma em uma mesma sacola chamada populismo. 

O populismo no banco dos réus, O preço do populismo, todas as políticas sociais não 

somente passaram a ser vistas como populistas como as grandes causadoras da ’’tirania 



petista’’. O próprio governo Michel Temer é ameaçado por esse fantasma ao ser 

pressionado pelas reformas, assim como as intimações feitas ao governo golpista posterior 

a 1964.  

As ideologias norteadoras do golpe de 2016 se assemelham às de 1964 se 

analisadas em perspectiva comparada dentro do liberalismo. Os liberais admitem que em 

momentos de necessidade de medidas para por o país no caminho do progresso, tais como 

a absolvição do sistema escravista, tendo como exemplo prático os Estados Unidos de 

Abraham Lincoln, seria necessário um governo abertamente autoritário e despótico que 

pudesse em nome da comunidade dos livres reestabelecer o equilíbrio e garantir a 

liberdade. Por isso aqui defende-se, inclusive algo que está presente no título que o que 

ocorreu para além do golpe, tanto em 1964 como em 2016, foi uma irrupção democrática, 

não no sentido de não rompimento com a democracia, mas pelo contrário, no sentido de 

irromper, isto é, rasgar-se a si de dentro para fora devido a pressões internas que causaram 

sua extensão até a completa impossibilidade de manutenção do ponto de vista político 

para as elites devido aos crescentes conflitos sociais derivados das exigências políticas 

em luta na sociedade.  

Neste sentido, tanto o golpe de 1964 como o de 2016, dada as devidas proporções 

e diferenças, se caracterizam enquanto golpes de classe. Entretanto, se em 1964 este golpe 

se caracteriza no sentido de manutenção da hegemonia política como denotou muito bem 

tanto Dreyfuss como Demian Mello, 2016 tem como característica principal uma 

rearticulação política e econômica das elites brasileiras com o capital internacional em 

um rearranjo das relações de dependência.  

  

Modernização neoliberal e continua dependência, de onde nasceu 2016?  

As contradições estruturais das relações de dependência baseadas numa 

colonialidade do poder impedem a consolidação de um Estado nacional liberal no sentido 

eurocêntrico no Brasil ao longo dos dois últimos períodos democráticos. Esta situação 

evidencia que a única via de modernização liberal na periferia passa por uma nova 

pactuação com a divisão internacional do trabalho, e a necessidade das elites imporem tal 

projeto força um regime forte a medida que tais medidas consolidadas na constituição e 

leis não podem ser simplesmente rediscutidas como propunha o petismo.  

Cabe aqui contestar não somente os princípios neoliberais como a ideia existente 

de modernização e democracia alinhadas a este conceito que inclusive foi alvo de críticas 

muito maior por parte dos movimentos sociais nas décadas de 1950 e 1960 que nas 



décadas de 1990 e 2000. O hiato causado pelo golpe é um dos elementos responsáveis 

pela desarticulação desta discussão, onde muitos pensam que quando Leonel Brizola nos 

anos 80 retoma a ideia do nacional desenvolvimentismo e verbaliza que ’’precisa-se 

retomar o fio da história’’, ele se referia a retomada daquela democracia liberal da década 

de 1950. Na verdade o que ele propunha era o resgate dos debates e da impetuosidade 

daquela geração que possuía um projeto de ruptura o modelo de modernização liberal 

eurocêntrico, figuras que estavam com ele no recém nascido Partido Democrático 

Trabalhista como Darcy Ribeiro e Theotônio dos Santos eram vanguarda na década de 

1960 na construção do modelo brasileiro de modernidade.  

Aqui modernização possui duas leituras políticas diametralmente opostas, pois se 

a classe dominante é encarada como a grande protagonista do desenvolvimento, a ditadura 

não representou uma ruptura política, pelo contrário, teria sido uma reafirmação do 

modelo anterior e sua intensificação. O modelo democrático liberal não poderia continuar 

sem maiores rupturas sociais que poderiam ser responsáveis pela própria cisão deste 

sistema, por isso não faria sentido algum considerar que o golpe foi uma ruptura com a 

modernização de caráter liberal desenvolvimentista, leitura parecida que podemos fazer 

hoje. A chave do debate se centra justamente no conceito de modernização que passa por 

uma disputa política ao longo dos anos para caracterizar uma adoção de políticas que se 

relacionam com o momento do capitalismo internacional, ou constituir a ideia de avanços 

políticos, sociais e econômicos para todo o povo do país, consolidando um Estado 

independente.  

Este debate perdido no processo de transição e na eleição de 1989 para o modelo 

neoliberal de modernização proposto por Collor apresentou também o fenômeno 

bonapartista como solução naquele momento. O capital nacional e internacional, no 

entanto, verão o perigo neste tipo de fenômeno que causou cataclismos como na Argentina 

em 2001, e passarão a apostar em um novo modelo de desenvolvimento com distribuição 

de renda, algo inclusive que selava o pacto de 1988. O PT se tornou a Arca de Noé ao 

conciliar diversos setores da sociedade em torno de um desenvolvimento liberal 

democrático com a expansão de direitos a classes até então excluída a séculos, e que no 

Brasil haviam se constituído enquanto privilégios.  

As pressões causadas pela incompletude da democracia, o movimento de 2013 e  

a retirada do apoio do capital internacional e nacional a direção do petismo não se 

davam apenas por questões de privilégio ou a ’’birra’’ de uma classe média. Havia a clara 

pressão de setores do petismo e para além do petismo por radicalização e também uma 



agenda internacional neoliberal a ser imposta. O progresso do Brasil somente continuaria 

mediante a ajustes e uma reforma de Estado, palavras de Rodrigo Maia, presidente da 

câmara dos deputados. Em outras palavras, modernização, que é uma palavra usada com 

frequência por aqueles que apresentavam as medidas de ’’terapia de choque’’ neoliberal. 

O Brasil, portanto, passa por um processo de repactuação política que envolve um novo 

relacionamento com os setores da elite nacional e internacional.  

A configuração ao fim da ditadura das novas forças políticas que constroem a 

Sexta República não significou a superação do modelo de inserção dependente, pelo 

contrário formou-se um bloco de pequenos partidos hegemonizados pelo PMDB, 

conhecidos como ’’centrão’’ onde os únicos interesses eram em seguir a agenda. Será 

deste grupo político de onde surgirão não somente as figuras mais conservadoras como 

também os maiores leiloeiros da moralidade política.  

  

A ação do Centrão, portanto, indicava não só uma perpetuação do caráter 

dependente da economia brasileira e os interesses patronais contra os 

trabalhadores. Ela expressava, em vários momentos, a adequação da 

estrutura socioeconômica brasileira ao novo momento do capitalismo 

internacional, atualizando a dependência e a superexploração do trabalho 

aos moldes da globalização neoliberal.23  

  

Este grupo será o responsável pela eleição de presidentes desde 1989 assim como 

a continuidade de seu governo. Grande parte das lideranças civis da ditadura que 

continuam na Sexta República eram destes partidos que não eram ideológicos, apenas 

estavam ali para representar os interesses fragmentados de determinadas classes sociais 

como o latifúndio e a Igreja Católica- hoje substituída pela protestante. Não existiu 

nenhum debate nestes setores sobre o modelo de modernização, o Consenso de 

Washington se tornou uma estrela guia que os havia abduzido.  

O neoliberalismo entretanto vai encontrar contestações na sociedade civil na sua 

primeira onda de choque. A construção de figuras bonapartistas como Collor havia 

naufragado, e mesmo o Plano Real de Fernando Henrique que havia recuperado um dedo, 

cria o risco de perder a mão com o endividamento interno. O paradoxo da democratização 

era que os problemas herdados da ditadura não haviam sido resolvidos e a tão esperada 

paz vitoriana não havia chegado. Pelo contrário, ao invés disso no Brasil as ações 
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governamentais indicavam uma acirrada luta de classes onde se configura um processo 

de desemancipação24 não somente no Brasil, mas nível internacional.   

O período final da Guerra Fria viu a sobrevivência do modelo liberal estadunidense 

frente a desagregação do modelo socialista soviético que com o resgate e uso constante 

dos termos liberais clássicos tenta novamente impor sobre o globo sua tutela sob o manto 

da democracia. Este período é caracterizado por Domenico Losurdo pelo nascimento do 

que denomina de bonapartismo soft por resgatar as características do velho modelo 

bonapartista sob roupagens legais. Na década de 2000 dizia:  

  

Os teóricos do regime político que hoje triunfou procederam a uma 

redefinição e a uma redução drástica da democracia, da qual foi expurgada 

qualquer ideia de emancipação e até somente de participação ao dos 

cidadãos nas decisões e nas escolhas políticas.25   
 No Brasil estas tendências eram vistas na década de 1990 com Fernando Collor, onde 

existe relação direta com o neoliberalismo que somente poderia ser implantado mediante 

a ’’terapia de choque’’ por meio governos com vernizes autoritários, e como a ditadura 

não servia mais era necessário constituir na democracia um Estado de exceção provisório. 

Esse instrumento é em certa medida um resgate do despotismo clássico liberal, porém sob 

novas roupagens, onde ao invés da ditadura no sentido mais duro, instituiu-se um regime 

de exceção na democracia. O próprio PT fez uso dessas atribuições por ocasião da 

imposição das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro, também na 

Copa do Mundo de 2014, e a criação da Lei Antiterrorismo.  

As estruturas autoritárias impedem a consolidação de um regime democrático 

pleno, e uma estratégia para evadir-se deste debate é o esvaziamento destas instituições 

que ao invés de tomarem feições políticas, tornam-se mercadológicas. Um dos grandes 

teóricos políticos ocidentais nos últimos anos, Noberto Bobbio definia a democracia a 

partir de princípios mercadológicos e liberais. Aqui é onde reside o grande triunfo do 

bonapartismo soft, onde, nas palavras de Losurdo, este regime não é somente de sucessão 

ordenada de forma indolor, mas com base em uma competição em uma plataforma 

unitária e comum aos diversos candidatos que concorrem ao cargo de guia interprete da 

nação.26 As diferenças ideológicas não existem e a fusão de todos os partidos levam a 

                                                 
24 Termo utilizado por Domênico Losurdo para qualificar um processo de retirada de direitos apresentada no livro 

Democracia ou bonapartismo: triunfo e decadência do sufrágio universal.  
25 LOUSRDO, Domênico. Democracia ou bonapartismo: triunfo e decadência do sufrágio universal. UNESP, São 

Paulo, 2004, p. 300  
26 Ibd. op. cit. LOSURDO, Domênico. 2004, p. 303.  



formação de uma única via política falsamente polarizada sob a hegemonia do liberalismo 

e sua bandeira de modernidade.  

Para o capital internacional e nacional, desde a década de 1990 governos 

bonapartistas soft se mostram as opções mais viáveis e seguras para a imposição de suas 

agendas econômicas e políticas. Entretanto, os setores mais retrógados liberais, derrotados 

ao longo do século XX pelo grande movimento socialista protagonizado pela URSS e as 

democracias populares, se rearticularam após a queda do muro de Berlim e buscam 

resgatar o ’’puro liberalismo’’. A única maneira dos liberais democratas defenderem o 

seu modelo é ironicamente a imposição de mecanismos cada vez mais autoritários sobre 

outros setores e o aumento da desemancipação que se segue a desarticulação dos 

movimentos sociais populares capitaneados pelos partidos de orientações marxistas, daqui 

nasce o golpe de 2016.  

Desde 1985, a desindustrialização e a desestruturação do Estado varguista a classe 

média foi perdendo seus privilégios nas empresas estatais e no funcionalismo público 

graças ao enxugue da máquina e as privatizações. Em decadência, essa classe média de 

funcionários liberais formada no início do século XX tende a se dissipar entre uma parte 

mais elitizada do povo que se afasta muito dos privilégios das elites. Esse fenômeno não 

é somente brasileiro. No mundo O processo de acumulação de capital a partir da 

expropriação desde a década de 1960 se intensifica com as multinacionais frente aos 

pequenos industriais e os comerciantes locais a nível internacional. Na Europa e Estados 

Unidos este processo está muito mais acelerado que no Brasil onde o processo é mais 

recente, porém isso tem um resultado político muito impactante, pois estas classes médias 

que perdem os privilégios se sentem desamparadas e encontram um refúgio cada vez 

maior no discurso fascista. A própria democracia bonapartista estadunidense contribui em 

grande medida na eleição de Donald Trump a partir do inconformismo de uma classe 

média branca empobrecida.  

No Brasil este processo se encontra em fortalecimento desde o período final da 

Sexta República, pois a continua inserção dependente e não resolução de contradições 

políticas da ditadura ao lado das políticas neoliberais fortalecem o discurso de setores 

decadentes da classe média que não enxergam mais na democracia liberal sua referência, 

mas no autoritarismo. Embora o conglomerado de forças que derruba Dilma Roussef em 

2016 reivindique o caminho do neoliberalismo para pôr o Brasil no caminho do 

desenvolvimento, como se sabe, a ausência das estruturas históricas impede a 

consolidação de um pleno Estado liberal no sentido eurocêntrico. Essa contradição 



novamente leva as elites brasileiras no caminho do autoritarismo despótico que é o 

instrumento preferido para lhe dar com um povo que precisa de tutela.  

Por isso, neste sentido essas forças veem como saída não apenas o bonapartismo 

simples, mas a reconfiguração da democracia para afastar a ’’tirania das massas’’- da 

ditadura dos ignorantes- e impor não somente uma herrenvolk democracie como tentar se 

integrar ao processo de concentração do capital e intensificação da exploração. A única 

maneira de realizar tal feito é mediante não somente a destruição do velho modelo 

democrático como a imposição provisória de um regime autoritário que ponha ordem.  

O golpe de 2016 não se trata portanto somente de uma repactuação das relações 

de dependência, mas um novo processo de desemancipação para que possa ser possível 

as forças políticas golpistas impor suas medidas modernizantes e consolidar a muttazionne 

dello statto, ou seja, refundar as bases republicanas do Estado brasileiro.  
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Resumo  

Este artigo objetiva analisar acerca dos movimentos sociais contemporâneos, que lidam com a categoria 

raça e classe e com as especificidades das mulheres negras, tendo em vista a discussão de suas tendências 

e de seus dilemas contemporâneo na conciliação dos papéis atribuídos. A discriminação racial na vida 

das mulheres negras é constante. Atos violentos, como o machismo e o racismo atuais, visam 

desumanizar as mulheres, negar-lhes a condição de pessoas e transformá-las em  
“objetos”. Ressalta a trajetória de vida e política de mulheres negras em prol da superação das 

desigualdades racial e de gênero e analisará os sentidos e significados que interferem na agenda dos 

movimentos sociais. O quadro teórico-metodológico articula os conceitos basilares de feminismo e a 

desigualdade de gênero a partir de Afonso (2007) e Carneiro (2003) entre outros. Para tanto, se buscará 

entender como essas mulheres se vêem como negras no contexto de suas trajetórias.  

Palavras-chave: Invisibilidade, desigualdades de gênero e social, sociedade contemporânea  

Abstract  

This article aims to analyze contemporary social movements that deal with the category of race and class 

and with the specificities of black women, in view of the discussion of their tendencies and their 

contemporary dilemmas in the reconciliation of the assigned roles. Racial discrimination in black 

women's lives is constant. Violent acts, such as current machismo and racism, aim to dehumanize 

women, deny them the status of persons, and turn them into "objects." It highlights the life and political 

trajectory of black women in order to overcome racial and gender inequalities and analyze the meanings 

and meanings that interfere with the social movements' agenda. The theoreticalmethodological 

framework articulates the basic concepts of feminism and gender inequality from Afonso (2007) and 

Carneiro (2003), among others. To do so, we will try to understand how these women see themselves as 

black in the context of their trajectories.  

Keywords: Invisibility, gender and social inequalities, contemporary society.  

Resumen  

Este artículo objetiva analizar acerca de los movimientos sociales contemporáneos, que tratan con la 

categoría raza y clase y con las especificidades de las mujeres negras, teniendo en vista la discusión de 

sus tendencias y de sus dilemas contemporáneos en la conciliación de los papeles atribuidos. La 

discriminación racial en la vida de las mujeres negras es constante. Actos violentos, como el machismo 

y el racismo actuales, apuntan a deshumanizar a las mujeres, negarles la condición de personas y 

transformarlas en "objetos". Resalta la trayectoria de vida y política de mujeres negras en pro de la 

superación de las desigualdades racial y de género y analizará los sentidos y significados que interfieren 

en la agenda de los movimientos sociales. El cuadro teórico-metodológico articula los conceptos 

basilares de feminismo y la desigualdad de género a partir de Alfonso (2007) y Aries (2003) entre otros. 

Para ello, se buscará entender cómo esas mujeres se ven como negras en el contexto de sus trayectorias.  

Palabras clave: Invisibilidad, desigualdades de género y social, sociedad contemporánea  



Introdução  

  

Para dar início a uma exposição sobre as questões étnico-raciais que envolvem mulheres, 

faz-se necessário diferenciar os termos “raça” e “etnia”, considerando que são facilmente 

confundidos um com o outro, mas não são sinônimos.   

O termo raça refere-se ao âmbito biológico, às características fenotípicas. Foi utilizado 

historicamente, para reconhecer categorias humanas socialmente concretas. As diferenças mais 

comuns que constituem uma raça são apresentadas na cor da pele, no tipo de cabelo, na 

conformação facial e cranial, na ancestralidade e na genética. Assim sendo, a cor da pele, 

utilizada como fator racial mais importante, é somente uma das muitas características que 

constituem designada raça e não determina a ancestralidade do indivíduo, principalmente num 

país com um nível alto de miscigenação, como o Brasil.   

Já o termo etnia faz alusão ao âmbito antropológico. Uma comunidade humana é 

considerada um grupo étnico por apresentar equivalentes linguísticos, culturais e semelhanças 

genéticas. É válido destacar que classificar o indivíduo como pertencente à determinada raça 

e/ou etnia é inapropriado, pois essa declaração deve partir do auto relato por ser mais precisa 

através da auto qualificação.   

Salienta-se que a categoria “mulheres negras” é utilizada para designar os sujeitos 

sociais que historicamente têm vivenciado a intersecção do racismo, do sexismo e da 

desigualdade social nas práticas cotidianas, na produção de conhecimento e, principalmente, 

nas representações dos meios de comunicação. Nesta última instância, as mulheres negras 

experienciam gênero e raça por meios dos regimes de (in)visibilidade, que se relacionam com 

os silêncios e ausências no imaginário nacional sobre suas formas de atuação, suas relações de 

pertencimento, bem como suas estratégias de sobrevivência e formas específicas de 

confrontação e subversão (CARNEIRO, 1994; SOARES, 2008; WERNECK, 2010)  

Objetiva-se analisar e fazer alguns apontamentos acerca dos movimentos sociais 

contemporâneos, que lidam com a categoria raça e classe, e com as especificidades das mulheres 

negras, tendo em vista a discussão de suas tendências e de seus dilemas contemporâneo na 

conciliação dos papéis atribuídos.  

  

Trajetórias no emegrecimento do feminismo  

  

Os apontamentos acerca do movimento da mulher negra brasileira, tendo em vista a 

discussão de suas tendências e de seus dilemas contemporâneo, no primeiro momento da sua 



atuação como movimento social teve como foco o combate ao racismo, à discriminação e a 

desigualdade racial com o intuito de ganhar espaço na proposta de políticas públicas e  

privadas (de empresa, por exemplo) chamadas de ação afirmativa de promoção de 

igualdade de oportunidades e de condições concretas de participação da sociedade no processo 

de reeducação da população brasileira, referente à mulher negra brasileira em prol da superação 

do racismo.  

O Brasil foi por muito tempo considerado um paraíso racial, devido aos fenótipos e 

socioeconômicas, pois, as inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas em 

relação ao segmento da população, inclusivamente, os negros, os indígenas e os 

afrodescendentes. É notório, a situação da mulher negra. Neste período, diversas organizações 

e movimentos sociais impulsionados pela Constituição de 1988 que está também atavicamente 

associada ao resgate da cidadania e de sua universalização pela luta contra o Neoliberalismo, 

que começou a exigir do Estado políticas de democratização da educação, de melhoria salarial, 

de meio ambiente, para jovens, mulheres, deficientes.  

A discriminação racial na vida das mulheres negras é constante; apesar disso, muitas 

constituíram estratégias próprias para superar as dificuldades decorrentes dessa problemática. 

A Constituição cidadã inovara ao trazer à tona a ideia da política social como instrumento de 

inclusão social: políticas universalistas e de extensão de direitos sociais às camadas mais pobres 

da população. A política social de inclusão tinha como pilares programas e ações que, longe dos 

mecanismos de transferência de renda para os eternamente carentes ou pobres, visavam 

proporcionar – sob a égide da ideia de seguridade social – o resgate da chamada dívida social. 

A ênfase em políticas de cunho assistencialista Poe em risco conquistas sociais que não devem 

ser desprezadas.  

A despeito da importância dos programas de transferência de renda, sobretudo como 

complemento de uma política social inclusiva, é necessário reforçar a centralidade dos 

programas universais e da manutenção e extensão das políticas inclusivas no âmbito da saúde, 

da previdência, da assistência, do trabalho, da Reforma Agrária, entre outras. Isso significa 

dizer, do ponto de vista do financiamento, que a política social no Brasil deve ser contemplada 

com volumes de recursos substancialmente superiores aos atuais para que direitos sejam 

preservados e estendidos aos segmentos ainda não incorporados.  

Ao realizar uma breve análise sobre a trajetória da mulher negra no Brasil, pode-se notar 

que este sempre foi vítima de preconceito e racismo. Apesar dos problemas enfrentados pelos 

movimentos, seu grito estremeceu as barreiras da exclusão e abriu portas para a liberdade e 



resgate da sua humanidade, além de introduzir o reposicionamento de concepções e posturas 

políticas, que colaboraram para o movimento feminista brasileiro se repensar como protagonista 

na construção de uma sociedade mais democrática. No entanto, a situação da mulher negra é 

muito mais complexa, pois esta é duplamente estigmatizada: pela sua condição de mulher e pela 

questão racial.  

É essencial que os profissionais da área possuam formação para exercer a sua função, 

pois a habilidade de gerir não significa apenas estar ciente de seu papel social, mais 

principalmente de possuir condições de agir na esfera pública ou privada, tendo pleno domínio 

dos conhecimentos e dos meios que tornem possíveis a promoção de políticas capazes de 

amenizar as desigualdades de gênero e raça.  

A sua inserção no mundo do trabalho é muito mais difícil, pois, extrapolam os limites 

de classes e lutam contra uma postura que incluir valores que foram pré-estabelecidos, em que 

o homem e a mulher são vistos com diferenças, e, brancos e negros, da mesma forma, 

normalmente, a mulher negra é sempre preterível em relação aos seus concorrentes em uma 

vaga de emprego. Este princípio norteador tem peso significativo das condições 

socioeconômicas das mulheres, por ganharem menos do que os homens, mesmo tendo maiores 

níveis educacionais reflete uma preexistência das desigualdades de gênero.  

As dimensões que a desigualdade de gênero se apresenta em determinada sociedade, 

suas multifaces, como um todo, exigindo mudanças para garantir o direito inerente á esta parcela 

discriminada. As diferenças rentabilidades pessoais direcionadas com gênero e raça no Brasil, 

identifica-se pela nítida hierarquia: homens X mulheres em termos de características 

culturalmente definidas e status na sociedade. As evidências descritas no texto revelam que 

essas desigualdades contribuem para a submissão da mulher, que, por sua vez, se tornam a base 

para discriminação, sendo frutos de preconceitos antagônicos e de violência que penduram 

desde a antiguidade a dias atuais. Percebe-se que o diferente papel exercido entre os gêneros 

vem sendo rotulados e educados de acordo com o sexo que nascem, ou seja, a cultura e o 

momento histórico determinam a conduta dos indivíduos. Porém, é salutar observar suas 

características principais em diferentes espaços, as formas como as diferencias são criadas e 

neutralizadas e seus impactos sobre a sociedade.  

As diferenças rentabilidades pessoais direcionadas com gênero e raça no Brasil, 

identifica-se pela nítida hierarquia: hiato de gênero em termos de características culturalmente 

definidas e status na sociedade. As evidências descritas revelam que essas desigualdades 

contribuem para a submissão da mulher, que, por sua vez, se tornam a base para discriminação, 



sendo frutos de preconceitos antagônicos e de violência que penduram desde a antiguidade a 

dias atuais. Percebe-se que os diferentes papéis exercidos entre os gêneros vem sendo rotulados 

e educados de acordo com o sexo que nascem, ou seja, a cultura e o momento histórico 

determinam a conduta dos indivíduos. Porém, é salutar observar suas características principais 

em diferentes espaços, as formas como as diferencias são criadas e neutralizadas e seus impactos 

sobre a sociedade.  

Até a metade do século XX, as mulheres não tinham participação de cargos públicos 

nem mesmo aos direitos de estudarem como os homens, somente a partir de algumas legislações 

e que elas passaram a ter direitos. Em 1870 o Brasil inseriu o ensino superior para a participação 

das mulheres e ao voto no ano de 1932, após militância do movimento sufragista feminino. 

Após as legislações torna-se notório a discrepância entre gêneros, provocando violenta negação 

inseparável às mesmas. O exemplo de cotas que estabelece 30% para admissão de mulheres na 

representação parlamentar que sofre resistências para a manutenção do mesmo. Hoje, os direitos 

constitucionais permeiam tanto a mulher como homem tem direito igualitários garantidos, no 

entanto, esse direito para as mulheres tem sido dificultado, seja por gênero ou baixo poder 

aquisitivo impedindo o acesso a exercer sua cidadania.  

É plausível mencionar os meios contraceptivos que várias desconhecem e demais meios 

para garantir direito ao uso do seu próprio corpo e a dominação masculina é outro fator que 

inibe no cotidiano da mulher, onde estes usam de formas de violência que seja psicológica ou 

física como obrigação de seus anseios pessoais. O exemplo: espancamentos, estupro, 

assassinatos, ameaças (violência doméstica e sexual).  

A diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira envolve suas relações, 

marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar mutações na construção de uma 

identidade nacional. Registrar as dificuldades na temática do preconceito e da discriminação 

racial/étnica faz parte do cotidiano. Para mais, se faz pertinentes, analisar o processo de 

identidade que tem sido alvo de preconceitos, discriminações e exclusão social e encontrar 

estratégia para contornar tão situação. É notório que no Brasil o racismo está presente na 

sociedade de forma camuflada e disfarçada, podendo ser observado pelos meios de 

comunicação, exclusivamente televisivo, de modo, a criar uma crença de que habitamos num 

paraíso racial, pois a miscigenação “forçada” motivou o mito da democracia racial, que é 

compreendida como uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre 

brancos e negros no país.  



Apesar dos problemas enfrentados pelo movimento de mulheres negras no Brasil, seu 

grito estremeceu as barreiras da exclusão e abriu portas para a liberdade e resgate da sua 

humanidade, além de introduzir o reposicionamento de concepções e posturas políticas, que 

colaboraram para o movimento feminista brasileiro se repensar como protagonista na 

construção de uma sociedade mais democrática.  

Torna-se, portanto, primordial o papel das mulheres negras inseridas nos movimentos 

feministas, pois estes têm seu valor na trajetória de luta ao lado de movimentos sociais, sendo 

responsável pelas grandes mudanças em relação ao preconceito racial ainda tão presente ainda 

nos dias atuais. Para Santos (2009): ”Ser mulher e negra no Brasil significa está inserida num 

ciclo de marginalização e de discriminação social”.  

Diante do exposto, atos violentos, como o machismo e o racismo atuais, visam 

desumanizar as mulheres, negar-lhes a condição de pessoas e transformá-las em “objetos”. E 

com isso, dificulta a superação das dificuldades que se impõe na busca da sua cidadania, pois, 

há poucas mulheres negras que conseguem ascender socialmente.  

A socialização feminina orientada aos trabalhos reprodutivos e a naturalização da 

representação da mulher e de suas responsabilidades e qualidades encontram-se projetadas e 

disseminadas a mulher negra no mercado de trabalho remunerado, delimitando tanto a inclusão, 

desempenho, mobilidade e remuneração das trabalhadoras, e, com tendência ao acirramento, 

ainda mais quando se trata de igualdade de oportunidades em todos os aspectos da sociedade. 

Isso ocorre quando o movimento brasileiro de mulheres vem ganhando novas oportunidades de 

participação econômica e se firmando como sujeito político ativo no processo brasileiro de 

democratização política.  

Partindo do princípio da implantação de sistemas, dando maior destaque a avaliação dos 

resultados de políticas públicas, inserindo programas e projetos a cargo das desiguais instâncias 

governamentais. Em virtude do que foi mencionado, somos levados a acreditar que os sistemas 

informativos em relação ao desenvolvimento das instituições de governo e dos resultados 

atingidos, contribuíram para a consolidação do processo de democratização das relações entre 

Estado e sociedade, crescendo assim a participação dos indivíduos e dos grupos nas decisões. 

A partir daí surgem às possibilidades de conhecimento sobre as formas e os limites da ação 

governamental no atendimento às necessidades básicas da população.  

Nesta perspectiva encontram-se subsídios em relação às condições de homens e 

mulheres, negros/as, indígenas e brancos/as, como poderíamos medir se as desigualdades estão 

sendo reduzidas e de que forma deverá acompanhar e executar projetos, programas e planos em 



prol da superação das desigualdades racial e de gênero e analisar os sentidos e significados que 

interfere na agenda dos movimentos sociais e em quais momentos históricos as reivindicações 

dos movimentos de mulheres e étnico-raciais ultrapassam as fronteiras dos países.  

Os Movimentos Sociais, nos mostra como surgiram às grandes transformações nas 

economias mundiais no século XX. É notório que o processo de globalização gerou novos 

desafios para os Estados, como por exemplo, a conciliação entre a inserção externa e o 

crescimento econômico. Por seguinte, esse processo colaborou para que os movimentos sociais 

transcendessem as fronteiras locais e nacionais, articulando objetivos comuns. Pois o caráter 

transnacional da articulação dos novos movimentos sociais é diferenciado no século XX, por 

sua maior visibilidade e centralidade na agenda política de vários países.  

Para Gonzalez (2006) ”Ser negro e mulher no Brasil, repetimos é um objeto de tripla 

discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no 

mais baixo nível de opressão”. Numa sociedade machista e racista como é o caso do Brasil, ser 

negra é receber dupla carga de preconceito, sendo vitimada socialmente pelo somatório da cor 

e do sexo.  

Diante que foi exposto, nota-se que os negros enfrentam, com determinação, e 

conseguem ainda batalhar e viver, mesmo com todas essas problemáticas que habituam sobre 

eles. Torna-se notório ressaltar que o movimento negro e o da mulher negra ocuparam espaço 

na sociedade de maneira significativa tanto para a cultura quanto para os demais aspectos para 

humanidade, pois, conquistaram alguns leis, a exemplo, a Constituição de 1988, motivando 

ações de implementação de políticas direcionada para a população negra.  

Vale ressaltar, a política nacional da saúde integral da população negra e à promoção da 

integralidade, com equidade. Já no setor da educação, as cotas racistas nas universidades tentam 

buscar o estímulo ao ingresso, à estabilidade e ao progresso do desenvolvimento dos negros. A 

mulher negra, portanto, tem que lutar para superar as dificuldades que se impõe na busca da sua 

cidadania, pois, são poucas mulheres negras que conseguem ascender socialmente.  

Sueli Carneiro (2003, p. 126) emprega a expressão “enegrecendo o feminismo” para 

designar a trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista na perspectiva de 

visibilização feminista negra. O êxito desta “estratégia”, segundo a autora, e notória na nova 

plataforma feminista, adotada durante a Conferência Nacional de Mulheres que foi realizada 

em 2002, em Brasília. Podendo ser vista na plataforma a diversidade de mulheres presentes no 



encontro (mulheres negras, indígenas, brancas, lésbicas, urbanas, rurais, quilombolas, jovens, 

dentre outras)  

  

Mulheres Negras na Cultura Digital: perspectivas e desafios que a sociedade 

contemporânea tecnológica oferece  

  

A desigualdade tecnológica na era da informação ocorre por diversos fatores históricos, 

econômicos e políticos, mas é sustentada pela exclusão de um conjunto da população ao acesso 

às tecnologias e ao próprio desenvolvimento. No bojo deste crescimento desigual, as questões 

sobre a inclusão digital, a cidadania e os direitos sociais têm sido uma bandeira de organizações 

governamentais e não governamentais. Neste cenário, as mulheres não partilham de igual a igual 

com os homens, no que se refere ao acesso à cultura digital. Um olhar leigo poderá perceber 

que a relação entre as mulheres e a internet não é muito diferente ao que acontece entre as 

mulheres e as mídias tradicionais: a imagem da mulher é explorada para a pornografia e a 

maioria das vezes, com viés muito mais explicitamente racista nas mídias digitais. Por outra 

parte, os portais dirigidos á mulher repetem estereótipos sexistas tradicionais, que remetem a 

mulher ao lar, às compras, à beleza, à saúde e, sobretudo, ao consumo.   

Estudos (VAYREDA et al, 2002) mostram que a entrada das mulheres como usuárias 

da Internet no mundo foi um pouco mais demorada que a dos homens, mas atualmente os 

números parecem tender para o equilíbrio. Titulares do suplemento Tec (de tecnologia) da Folha 

de S. Paulo, de 16 de março de 2011 são ilustrativos da situação atual: “Falta mulher”;  

“Executivas são raras no mundo hi-tech”, “Mulheres criam pouco para Wikipédia”. Nós 

afirmávamos também: “No mundo da tecnologia há uma brecha digital de gênero, raça e classe” 

(DEMETRIO, 2011). Por outro lado, no mesmo suplemento lemos: “Sexo feminino se destaca 

nas redes”, “O uso delas está definindo uma parte da internet”, “Brasileiras encontram chances 

com crescimento de Internet” (op. cit). Estas indicações reconhecem a situação de insuficiência 

a respeito da inclusão das mulheres no mundo digital para mais do que consumidoras e usuárias 

de internet. Mesmo que o número de mulheres usando a internet tenha crescido sensivelmente, 

o número de mulheres decidindo e controlando a rede é bem menor. O número de mulheres 

como engenheiras da computação, editoras de conteúdo, empreendedoras de TICs ainda é muito 

pequeno.   

Os ideais de horizontalidade, descentralização e democratização prometidos durante as 

primeiras experiências no ciberespaço e a digitalização da cultura, esqueceram que as relações 



de poder não são externas ao desenvolvimento tecnológico, que envolve a economia, mas 

também o gênero, a classe social, a raça, a geração, e produz complexas desigualdades na 

dinâmica do acesso e uso das TICs, entre homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos. 

Contudo, conscientes dos limites e das imensas potencialidades do trabalho na rede, de suas 

contradições e sua natureza mais política que técnica, as mulheres estão lançadas à disputa 

política na arena tecnológica, com maior ou menor grau de participação e de ingerência.   

Neste sentido, a Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher, do Conselho 

Econômico e Social da ONU, que secionou em março de 2011, reconhece “o potencial da 

educação e a capacitação, assim como da ciência e a tecnologia, para contribuir ao 

empoderamento econômico da mulher”, pontuando que  

  

...la Comisión observa que la educación de calidad y el acceso y la participación 

plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia y la tecnología para las mujeres 

de todas las edades son imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de la mujer, son además una necesidad económica y dotan 

a la mujer de conocimientos, capacidades, aptitudes y recursos técnicos, además 

de los valores éticos y la comprensión necesarios para que pueda aprender, 

obtener empleo y mejorar su salud física y mental durante toda la vida, incluso 

em lo atinente a la prevención y el control de la mortalidad materna, el VIH y el 

SIDA y otras enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como para poder 

participar plenamente en el desarrollo social, económico y político.   

  

...la Comisión reconoce que la investigación y el desarrollo em ciencia y 

tecnología, y su divulgación, han respondido de manera insuficiente a lãs 

necesidades de la mujer. La Comisión recalca la necesidad de que haya una mayor 

cooperación entre los países, incluso mediante la cooperación internacional y la 

transferencia de tecnologia con arreglo a condiciones mutuamente convenidas, 

especialmente hacialos países en desarrollo, para avanzar hacia la igualdad en el 

acceso de la mujer a la ciencia y la tecnología y aumentar su participación en la 

educación en ciencia y tecnología (UN WOMEN, 2011).   

  

Em pleno século XXI a universalização do acesso e o direito à educação e capacitação 

continuam sendo um desafio a ser enfrentado por governos e organizações feministas, pois há 

poucos e insuficientes programas que visem integrar às mulheres e meninas ao mundo digital  

(MELO, 2000). Existem projetos que, sem usar o rótulo “feminista”, focalizam na inclusão 

digital das mulheres.   

Por isso, não podemos reduzir a reivindicação das mulheres à cultura digital a um 

problema apenas de acesso, pois assim, corre-se o risco de focar só a questão de mercado. 

Reivindicar a extensão em larga escala da banda larga é necessário na medida em que também 

grupos subordinados e excluídos (e não apenas agentes econômicos e o governo) possam 



participar na discussão dos modelos e das finalidades dos programas de inclusão digital, isto é, 

da formulação, execução e avaliação de políticas de inclusão (AMADEU, 2011). Isto visa a 

inclusão em sentido pleno: não apenas como usuários e usuárias dos serviços de internet mas 

como agentes ativos no desenvolvimento de capacidades cognitivas autônomas, que permitam 

a exploração das características do ambiente: a inteligência e a organização coletiva, a 

capacidade de trabalhar em rede, a capacidade de criação e desenvolvimento em prol de 

interesses próprios.   

Na última década, o número de mulheres que começaram a acessar a internet cresceu 

enormemente, fazendo com que o número de homens e mulheres online se igualasse. A questão 

é como estas mulheres estão usando a rede. É neste sentido que as primeiras ciberfeministas 

questionaram: a internet é somente um novo mercado para comprar, impor conceitos 

tradicionais de beleza e manter o sistema?   

Podemos afirmar que as entidades governamentais e não governamentais que trabalham 

pela cultura e inclusão digital não têm tomado as questões de gênero como pivô das suas ações. 

Todavia, se no universo - masculino - do software livre e cultura digital não parece haver 

sensibilidade para as questões feministas, o campo do feminismo tampouco parece haver 

atentado suficientemente para as questões da cultura digital. E as poucas iniciativas de mulheres 

para a cultura digital parecem não se identificar com o movimento feminista tradicional.   

Alonso (2007) denomina a brecha digital de gênero como “fratura tecnológica de 

gênero”, frase que pretende explicar as diferenças entre homens e mulheres no acesso, controle 

e uso das tecnologias da comunicação e a informação. Essa fratura se da pela combinação de 

variáveis de gênero e também de classe e raça, tai como:  

a) letramento, pois para acessar à rede tem que saber ler e escrever;   

b) capacitação em informática básica e domínio da língua inglesa;   

c) recursos econômicos para pagar o acesso   

d) conteúdos de utilidade e interesse para as mulheres   

e) inserção das mulheres nos âmbitos de desenvolvimento da ciência e a tecnologia.   

A pobreza e o analfabetismo afetam mais as mulheres que aos homens. Logo, o acesso 

a um computador conectado e o desenvolvimento de conteúdos próprios se vê afetado pela 



pouca inserção feminina em postos de decisão técnica, no desenvolvimento de tecnologias úteis 

para as mulheres e na produção de conteúdos com os quais as mulheres possam se identificar.   

Algumas críticas aos estudos com perspectiva de gênero sobre o uso de internet, 

assinalam que não levam em conta a diversidade existente dentro do conceito “mulher” 

(Haraway, 1996, Adam, 2001), pois tratam as mulheres como se tratasse de um coletivo 

homogêneo, com características, capacidades e papeis mais ou menos iguais. Sem dúvida, após 

o diagnóstico realizado acima, sobre a exclusão das mulheres do mundo digital, parece auto 

evidente falar das mulheres em termos generalizadores, como um grupo único. De fato, a 

criação de um sujeito coletivo (mulher) se apresenta como um requisito político perante a 

permanência em larga escala, no tempo e no espaço, do sexismo e do patriarcado.   

 

Metodologia  

A pesquisa foi executada mediante a realização de um estudo bibliográfico, 

levantamento em livros, revistas técnicas, com uma abordagem qualitativa, pois a mesma 

responde a questão muito particular recorrendo ao uso de entrevista “in lócus”. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2003, p.22).  

Concretamente são dados qualitativos a citação das pessoas a respeito de suas 

experiências, descrição detalhada de fenômenos e comportamentos, transcrição de trechos de 

documentos, correspondências, registros variados, gravações ou transcrições de entrevistas e 

discursos, e a interação entre indivíduos, grupos e organizações.  

A questão, portanto, na contemporaneidade é vista como imperante, não mais em termos 

individuais, mas tem a sua relevância nos direitos coletivos, culturais e ambientais, frente ao 

impacto das novas tecnologias, da construção de novas subjetividades e mentalidades. Estas 

últimas calcadas na questão da luta entre a igualdade e diferença imperante entre os seres 

humanos na atualidade, com destaque para o tema diferença que se encontra em evidência.  

O método de abordagem que empregar-se-á será o dialético; enquanto lógica com o 

método de abordagem os métodos histórico e comparativo no procedimento vão ser utilizados.  

Considerações  

  



Abordar a questão da mulher numa perspectiva negra sempre foi por muito tempo fonte 

de estudo, devido a enorme gama de lutas e fatos históricos que poderiam e deveriam ser 

explorados. Esperamos ter alcançado nossos objetivos primordiais, ou seja, atender ao desafio 

proposto e suscitar uma reflexão sobre a questão da mulher negra que guerreiam contra a 

múltipla discriminação sofrida pelas relações desiguais que envolvem raça/etnia é constante; 

intensificando as melhores posições sociais para as pessoas brancas.  

A chegada da mulher negra no Brasil, na condição de escrava, iniciou-se a luta em prol 

de vida com dignidade na sociedade brasileira. Nesse contexto, segundo Valente (1994) está 

“as mulheres negras e as mulatas que em geral, sofrem de tripla discriminação: sexual, social e 

racial. Portanto tudo o que se coloca como problemático para a população negra atinge 

especialmente as mulheres.”.  

Essa pesquisa ressalta a trajetória de vida e política de mulheres negras em prol da 

superação das desigualdades racial e de gênero e analisar os sentidos e significados que interfere 

na agenda dos movimentos sociais e em quais momentos históricos as reivindicações dos 

movimentos de mulheres e étnico-raciais ultrapassam as fronteiras dos países. Para tanto, 

buscou-se entender como essas mulheres se viam como negras no contexto de suas trajetórias, 

sendo que por ser mulher e negra a luta por seus direitos na sociedade é bastante dificultosa e a 

relação deste processo com a construção afirmativa de suas identidades negras. A constante 

busca por uma vida melhor advém em todas as esferas de sua trajetória.com o intuito de 

modificar seu destino. E essas lutas devem ser reguladas para que se transformem em políticas 

públicas, na qual Estado possa fazer valer os direitos constitucionais, mas induzindo em conta 

as especificidades do povo brasileiro e principalmente a diversidade da mulher negra.  

  

Referências  

ADAM, A. Feminist AI Projects and Cyberfutures. In: Wyer, Mary (Ed.). Women, science, and 

technology: a reader in feminist science studies.New York: Routledge, 2001.  

ALONSO, Ana Polo. La comunicación como arma de desarrollo? Una mirada desde el punto de vista de 

las mujeres. In: MARCESSE, Silvia Chocarro (Coord.) Nosotras en el país de las comunicaciones. 

Mirada de Mujeres. Barcelona: Icaria editorial/ACSURLAS SEGOVIAS, 2007.  

AMADEU, S. Inclusão Digital, Software Livre e Globalização Contra-hegemônica. In: 

http://www.softwarelivre.gov.br/artigos/artigo_02/ Acesso: Maio 2011.   

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Tradução Sérgio Milliet. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2009.   

http://www.softwarelivre.gov.br/artigos/artigo_02/
http://www.softwarelivre.gov.br/artigos/artigo_02/


BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.  

BRASIL. Senado Federal. Estatuto da Igualdade Racial: Dispõe sobre a instituição do Estatuto da 

Igualdade Racial, em defesa dos que sofrem preconceito ou discriminação em função de sua etnia, raça 

e/ou cor. Paulo Paim. Brasília, 2003.  

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Tradução Renato 

Aguiar. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.   

BUTLER, Judith. El gênero em disputa. El feminismo y la subversión de la indentidad. Traducción Ma. 

Antonia Muñoz. Barcelona: Paidós, 2008.  

CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento: Estudos Avançados, São Paulo, nº 49. 2003, 126 p.  

CONVENÇÃO INTERAMERICANA para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher.  

Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm. Acesso em: 

26/02/2016.  

DEMETRIO, Amanda. Falta Mulher. Caderno Tec. Folha de S. Paulo, 16 de março de 2011.   

HARAWAY, Donna. Um manifesto para o cyborgs. In: Heloisa Buarque de Hollanda (ed).  

Tendências e Impasses: O Feminismo Como Crítica da Cultura. Editora Rocca. Rio de Janeiro, 1996.   

MELO, Jacira. A mulher e os meios de comunicação. Relatorio. 2000. Instituto Patrícia Galvão. Aceso: 

01 abril 2016. Disponível em http://www.patriciagalvao.org.br   

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 22. ed. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 2003.  

SANTOS, W. C. da S. A mulher negra brasileira. Revista África e Africanidades – Ano 2 - n. 5 –  

Maio,  2009.  Disponível  em: 

http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/A_mulher_negra_brasileira.pdf, acesso em: 20 de 

março de 2016  

SANZ GONZALEZ, V. Las tecnologías de la información desde el punto de vista de género: 

posturas y propuestas desde el feminismo. Isegoria n. 34, 2006.  

UN WOMEN. Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher. Conselho Econômico e Social da 

ONU, 2011.   

VALENTE, Ana Lúcia E. F. Ser Negro no Brasil Hoje. 11 ed. São Paulo: Moderna, 1994.  

VAYREDA, Agnes; MIRALLES, Laia; BORRÀS CASTANYER, Laura. Mujeres e internet. Un viaje 

a través de la red. In: CASTANYER, L. (ed.) Deseo, construcción y personaje. Madrid:  

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://www.patriciagalvao.org.br/
http://www.patriciagalvao.org.br/
http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/A_mulher_negra_brasileira.pdf
http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/A_mulher_negra_brasileira.pdf


SGAE/Fundación  Autor,  2002,  p.103-114.  Acceso  en  19  abril  2016. 

 Disponivel  en 

www.uoc.es/in3/hermeneia/CV/lborras_cv/laura_cv_archivos/pdf/enredarse.pdf.   

  

http://www.uoc.es/in3/hermeneia/CV/lborras_cv/laura_cv_archivos/pdf/enredarse.pdf
http://www.uoc.es/in3/hermeneia/CV/lborras_cv/laura_cv_archivos/pdf/enredarse.pdf


  

É coisa de preto  

Uma análise da reportagem “Força Negra” realizada pela revista Rolling Stone Brasil  

  

Eduardo Bianchi  
Wallace Martins  

Universidade Veiga de Almeida  

  

Resumo  

  

O presente trabalho realiza uma análise que visa demonstrar como o pensamento social no Brasil se alicerçou 

em uma cultura eurocêntrica, importando valores e formas de ver o mundo sob esse escopo e, por conta disso, 

a cultura negra no Brasil ainda é marginalizada e excluída pela grande mídia. O artigo se desenvolve através 

da análise do discurso presente na reportagem “Força Negra”, feita pela Rolling Stone Brasil com o rapper 

Emicida. A partir desse exame das representações presentes nos materiais jornalísticos, busca-se deixar claras 

as marcas culturais eurocêntricas existentes na sociedade e a necessidade de legitimação de expoentes da 

cultura negra para que sejam aceitos socialmente e artisticamente.  

  

Palavras-chaves: racismo; rap; comunicação.  

  

Abstract  

  

The present work is an analysis that aims to demonstrate how social thought in Brazil was based on a 

Eurocentric culture, importing values and ways to see the world under this scope and, because of this, the black 

culture in Brazil is still marginalized and excluded by the great media. The article is developed through the 

analysis of the discourse present in the article "Força Negra", made by Rolling Stone Brazil with the rapper 

Emicida. From this examination of the representations present in the journalistic materials, it is sought to make 

clear the Eurocentric cultural brands existing in society and the need to legitimize exponents of black culture 

to be accepted socially and artistically.  

  

Keywords: racism; rap music; Communication.  

  

Resumen  

  

El presente trabajo realiza un análisis que pretende demostrar cómo el pensamiento social en Brasil se fundó 

en una cultura eurocéntrica, importando valores y formas de ver el mundo bajo ese alcance y, por cuenta de 

ello, la cultura negra en Brasil todavía es marginada y excluida por la los medios de comunicación. El artículo 

se desarrolla a través del análisis del discurso presente en el reportaje "Fuerza Negra", hecha por la Rolling 

Stone Brasil con el raper Emicida. A partir de ese examen de las representaciones presentes en los materiales 

periodísticos, se busca dejar claras las marcas culturales eurocéntricas existentes en la sociedad y la necesidad 

de legitimación de exponentes de la cultura negra para que sean aceptados socialmente y artísticamente.  

  

Palabras claves: racismo; rap; la comunicación.  

  

1. “Rap News”  

Eles vão tentar esconder tudo de você  

Então não acredite em tudo que cê olha  

Sempre existe um outro mundo que você não vê  



Então pense bem pelo que você ora  

Eles vão tentar esconder tudo de você  

Então não acredite em tudo que cê olha  

Sempre existe um outro mundo que você não vê1  

  

O rapper Sid traz na música “Rap news” a problemática da escolha midiática do que veicular 

ou não veicular, ou seja, mostrando alguns fatos para o público, mas escondendo diversos outros que 

estão presentes. Todavia, para além do debate sobre imparcialidade dos veículos de comunicação, 

este artigo propõe uma análise de discurso, mostrando que o próprio jornalista, na sua prática narrativa 

jornalística, faz escolhas que revelam ou escondem, proposital ou inconscientemente, aspectos 

culturais enraizados na sociedade brasileira e historicamente sedimentados em suas construções 

discursivas. Orlandi (1999, p. 43) explica que a ocorrência dessas predileções ocorre por conta da 

formação discursiva se definir “como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir 

de uma posição dada em uma conjuntura sóciohistórica dada – determina o que pode e deve ser dito”. 

Sendo assim, a autora deixa claro que o enquadramento pessoal do jornalista, criado através de todo 

o seu arcabouço social, educacional e ideológico, influenciará na forma como desenvolverá a sua 

narrativa e apresentará aqueles fatos.  

Como ficaria o compromisso com a verdade por parte do jornalismo? Se há sempre uma 

intervenção do jornalista no fato que ele retrata, um ponto de vista, a verdade por ele retratada ainda 

se mantém como verdade? O filósofo Nietzsche responde o questionamento dizendo que  

  

Contra o positivismo, que se detém no fenômeno [de que] 'há apenas fatos', eu diria: 

não, são justamente os fatos que não existem, mas tão somente interpretações. [...] Se a 

palavra 'conhecimento' tem algum sentido, o mundo é cognoscível; na verdade, 

entretanto, ele é diversamente interpretável, não tem um sentido por trás de si, mas 

inúmeros sentidos - 'perspectivismo'. São as nossas necessidades que interpretam o 

mundo: nossas pulsões e os seus prós e contras. (NIETZSCHE, KSA 9. 329, 

Nachlass/FP 7 [60] apud GOMES, 1993, 63).  

  

Para além disso, a imparcialidade e a objetividade dentro da prática jornalística não se 

sustentam como algo, fundamentalmente, possível, como afirma Freitas (1999, p. 10), “pois entre o 

fato e a versão que dele publica qualquer veículo de comunicação, há a mediação de vários jornalistas 

- e até da cúpula diretiva da empresa; todos, envolvidos na preparação do produto notícia, de forma 

direta ou indireta”. Assim, muitos pontos de vista da verdade participam da construção e são 

trabalhados em conjunto para que a verdade dentro do produto jornalístico tome corpo e seja entregue 

para os seus leitores.  

Isso não quer dizer que a verdade não exista, que tudo é uma farsa criada para manipular as 

pessoas; na prática, quer dizer que as pessoas estão em contato com o mundo e irão interpretá-lo a 



partir de toda a sua formação. Com os jornalistas não seria diferente, pois, como afirma Cornu (1999, 

p. 352 apud Benetti, 2008, p. 18), o jornalista precisa reconstruir a realidade à sua frente para 

compreendê-la, sendo assim, é necessário que a interprete. No entanto, o autor afirma que existem  

“[...] várias reconstruções possíveis da realidade, cuja legitimidade está suspensa ao respeito pela 

verdade de fato. Para existir, o fato precisa da interpretação, mas a interpretação não pode, por seu 

lado, dispensar os fatos” (CORNU, 1999, p. 340 apud BENETTI, 2008, p. 18). Ou seja, apesar de o 

jornalista interpretar e significar aqueles casos para construí-los de forma compreensível para si, bem 

como articulá-los dentro de uma construção narrativa, ele não dispensará o fato como primordial do 

seu discurso. Pois, em concordância com Pesavento (2012, p. 39), “indivíduos e grupos dão sentido 

ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade”. Dessa forma, jogam entre 

o fato a ser analisado e a realidade criada através da sua vivência no mundo real.  

Entretanto, partindo dessa perspectiva de construção, percebemos que os mesmos fatos podem 

ser narrados de diversas formas, construindo formações discursivas que podem variar de acordo com 

o sujeito que fala. Orlandi (1999, p. 61) cita que “uma mesma palavra, na mesma língua, significa 

diferentemente, dependendo da posição do sujeito”; por conta disso, percebemos que uma forma de 

narrar um fato pode trazer significações diferentes.  

Levando em conta que essa prática discursiva jornalística pode ser feita de formas, 

interpretações e significações diferentes sem que se perca o seu teor de verdade, e que, como cita 

Freitas (1999, p.  

9), “a língua não é apenas um instrumento de comunicação, ela é também um poderoso 

instrumento de dominação, a serviço de interesses, ideologias, vontades e desejos”, seria a língua 

dentro dos meios de comunicação um meio utilizado para a propagação desse modelo eurocêntrico 

branco intrínseco na sociedade brasileira de exclusão e extinção da cultura negra?  

 Orlandi (1999, p. 34-35) afirma que a memória faz parte do discurso, ela incluirá os fatores históricos, 

sociais e ideológicos dentro do discurso, afetando o “modo como o sujeito significa em sua situação 

discursiva dada”. No entanto, ela dirá que essas memórias não trabalham a todo momento de forma 

consciente na mente do sujeito, pois há duas formas de esquecimento que incidem na construção do 

sujeito, construindo-o como sujeito social e com uma posição de fala e discurso. Segundo a autora, 

um dos esquecimentos é o da ordem da enunciação, em que ao escolher uma forma de falar, sempre 

se deixa claro que aquele dizer poderia ser outro; porém, este “esquecimento” produz uma ilusão 

referencial que faz o sujeito “acreditar que há uma relação direta entre o pensamento, a linguagem e 

o mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não 



outras” (ORLANDI, 1999, p. 35). Porém, este esquecimento é parcial, o sujeito ainda consegue ter 

consciência, em alguns momentos, e elaborar novas formas discursivas para ser entendido da forma 

que deseja. O segundo esquecimento é da ordem do inconsciente, é o esquecimento ideológico e 

revela o jogo que ocorre entre sujeito e ideologia, seus efeitos criam “a ilusão de ser a origem do que 

dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos existentes” (ORLANDI, 1999, p. 35). A partir 

disso, percebemos que as pessoas, mesmo sem intenção, estarão sempre articulando ideologias e 

pensamentos sociais que estão solidificados no cerne da sociedade, pois, por mais que os sentidos se 

realizem em nós, eles sempre serão assentados na forma como nos colocamos na língua e na história, 

ganhando assim significados, mas não pela vontade do sujeito (ORLANDI, 1999, p. 35).  

  

1.1 A reportagem  

 A partir dessa percepção de que a escrita está sempre imbricada pelo social e ideologias, este 

trabalho fará uma análise do discurso presente na reportagem da edição 109 intitulada “Força Negra” 

veiculada pela revista Rolling Stone no mês de setembro de 2015. A matéria jornalística traz uma 

entrevista com o rapper Emicida na segunda noite de lançamento do seu segundo álbum cheio, 

chamado Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. A análise buscará trabalhar em cima 

das formações discursivas presentes na matéria, mostrando o que foi dito e o que não foi dito, aquilo 

que foi trazido à luz das palavras e o que foi silenciado ou omitido pelas escolhas feitas na hora da 

construção narrativa por parte do jornalista Peu Araújo, que é quem assina a reportagem.  

  

2. O dito e o não dito  

2.1 – 1ª Análise: título e subtítulo  

“Força Negra” é o título da reportagem e, por si só, já traz uma força considerável para a 

reportagem. Como cita Rossi (1986, p. 43-44 apud FREITAS, 1999, p. 11), “uma notícia publicada 

com um título forte chamará mais a atenção do que outra com título pequeno”. Esta conseguiu trazer 

um título pequeno e forte, que atrai o público, e seu subtítulo confirma essa força, trazendo escrito: 

“Usando o microfone e o tino para os negócios, Emicida vem da periferia para combater o racismo, 

do underground ao mainstream”, dando ainda mais corpo para o título, relatando o sucesso e a luta do 

músico.  

 Entretanto, o não dito, que já aparece nesse primeiro momento e é reforçado em diversos 

pontos da reportagem, é o caráter altamente meritocrático2 do discurso, ficando perceptível em vários 

momentos, como nos seguintes trechos: “maior referência do rap para a sua geração”, “mais de 30 

participações ao lado de artistas do rap, do samba e do pop”, “eleito pela revista Forbes Brasil, em 



2014, um dos 30 nomes mais influentes abaixo dos 30 anos ao lado de Neymar, Anitta e Isis Valverde” 

e “Não, não estamos mais falando daquele neguinho que via tudo do lado de fora.  

Estamos falando de um músico que liga para Caetano Veloso”. A construção de todas essas 

frases traz o discurso da valoração do rapper, demonstra que ele é uma força negra e que venceu na 

vida, pois agora ele conquistou todo esse espaço e reconhecimento. Fica bem claro no último trecho 

que, antigamente, ele não era nada, era só um negro da periferia sem importância social, mas que 

agora ele ligava e cantava junto com Caetano Veloso, um músico conceituado e renomado da música 

popular brasileira, ou seja, subiu na vida, ascendeu socialmente por méritos do seu trabalho e da sua 

música.  

 O subtítulo reforça, novamente, essa questão meritocrática, visto que ele está escrito na ordem 

indireta, dando ênfase aos trabalhos de Emicida e seus negócios, em primeiro plano, seguido pelo fato 

de ele ser um artista da periferia e combater o racismo e, por fim, confirma sua ascensão social, 

dizendo que ele saiu do underground, ou seja, do anonimato, e alcançou o mainstream, isto é, a 

popularidade, o lugar em que todos os artistas mais conhecidos se encontram. Se o jornalista optasse 

pela ordem direta, o subtítulo poderia ser: “Emicida vem da periferia para combater o racismo, usando 

o microfone e o tino para os negócios, do underground ao mainstream”, dando uma nova leitura para 

a frase, pois o combate ao racismo apareceria como a principal motivação e em segundo plano viriam 

o trabalho dele e a carreira de sucesso dentro da música. Mas para alguém ser aceito socialmente é 

necessário um legitimador? Emicida dependeu do Caetano para chegar onde chegou ou a legitimação 

era para os questionamentos do público-alvo da revista?  

  

2.2 – 2ª Análise: as músicas  

 A reportagem indica duas músicas que foram uma espécie de abre-alas para que a carreira de 

Emicida chegasse ao lugar em que chegou: “Triunfo” e “E.M.I.C.I.D.A”. “Triunfo” foi o primeiro 

vídeo lançado no canal do rapper na plataforma Youtube há 8 anos, alcançando mais de 8 milhões e 

600 mil visualizações3. A segunda música é um vídeo que contém somente o áudio e a imagem da 

capa do álbum, lançado há 3 anos e com mais de 77 mil visualizações4. Ambas são músicas do mesmo 

CD completo de Emicida, lançado em 2009 e intitulado Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por 

Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. No entanto, o que chama atenção nas duas músicas para a 

realização da análise é que elas se enquadram perfeitamente na imagem que a reportagem quer criar 

do músico: um rapper bem-sucedido que saiu da favela e se deu bem na vida. O que confirma isso 

são os versos das músicas que trazem Emicida se vangloriando, comparando-se a outros artistas e 

mostrando que ele foi melhor ou que conseguiu chegar onde chegou por ser melhor que os outros, 



corroborando a premissa meritocrática criada desde o princípio. Os versos abaixo podem salientar 

melhor essa afirmação:  

  

 Triunfo:    
Não escolhi fazer rap não, na moral  
O rap me escolheu porque eu aguento ser real  
Como se faz necessário, tiozão  
Uns rimam por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão  

  

Nóiz quer mulher sim, quer um din também  
Quer ver todos neguin lá vivendo bem  
Só que, aí, pra mim, a luta vai além  
Quem pensar pequeninin, tio, vai morrer sem  

  

Não pra ser mais que alguém não, só sair da lama  
Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama  
Na minha cabeça não existe equívoco ameno  
O jogo é sujo, vai ganhar mais quem errar menos  
Eu fiz meu próprio caminho e meu caminho me fez  

  

E.M.I.C.I.D.A  
Dez vezes melhor pra ser visto como igual, tô cheio  
Mas é a lei, o problema é de quem faz nove e meio  
Profecias são profecias, parceiro  
Pergunta pro Barrichello se os últimos são os primeiros!  

  

Vou fazendo um som pra vencedor  
Os derrotado pode escutar a mesma merda que sempre escutou Sem 

me invejar, vai trampar, mas lembre-se que é aquilo:  
Quem nasceu pra lagartixa nunca vai ser crocodilo, viu?  

  

Tantos pra destruir, quantos pra construir?  
Poucos na de instruir, verme pra distrair  
Pra não subtrair, tornar menor pra eu sumir  
Ser incapaz de assumir responsa tipo essa aqui  
Sei que se eu não for desconfiado  
Em um ano eu viro rei, em dois anos lenda, em três passado!  

  

Talvez eu seja só mais um profeta de walkman  
Porém fatos são fatos, logo veja bem Vários 

MC ganhou vários torneios, é comum  
Mas que trouxe a rua até aqui eu só conheço um.  

  

Os versos falam por si sós. A vanglória de ter conseguido chegar sozinho sem a 

ajuda de ninguém, de burlar todas as adversidades e todo mundo sendo contra ele, e se 

tornar um dos 30 homens mais influentes no Brasil fica bem clara. Contudo, a música  

“E.M.I.C.I.D.A” não é uma das que mais têm visualizações deste álbum. Outras músicas, 

como “Ela diz”, “A cada vento” e “Sozim”, possuem 213 mil, 130 mil e 83 mil 



visualizações, respectivamente. A última na listagem de músicas se enquadraria 

perfeitamente para falar sobre a vivência de Emicida nas ruas, sobre racismo e exclusão 

social do povo nas favelas; porém, ela não traz toda a ostentação, digamos assim, da 

caminhada trilhada para o sucesso sendo feita sozinha. Ao contrário, sua letra quebraria 

toda a imagem a ser criada do rapper, pois versos como estes não estariam associados a 

uma imagem de vencedor:  

Sentindo frio, num eterno vazio  
Só quem conhece viu, como meu olhar é distante, tio  
Não sou daqui, não me sinto parte integrante da obra  
Eu me vejo como um estranho num ninho de cobra, e é foda  

  

Vou como os bandido que a cidade esconde no beco deserto  
Moado igual rato, com medo do que chega perto  

  

Olhando as faixas no asfalto eu penso o seguinte:  
Pra quem quer viver cem anos eu já tô bem triste com vinte  

  

Eu amo e odeio a rua naquela  
O bagulho é tipo uma artéria, tem várias bactéria nela  
Por ela vou de touca com os fone  
Solitário como quem sabe que não tem muito além do próprio nome        
Nasceu sozim, vai morrer sozim  

          Pra crer nisso não custo, pior que me parece justo  

  

 Partindo-se de uma premissa lógica e rápida, podemos dizer que as músicas mais ouvidas 

foram as que mais o ajudaram, que fizeram com que Emicida se tornasse um sucesso. Contudo, a 

música “Sozim” possui uma letra com maior impacto que as outras duas, visto que em toda a sua letra 

ele busca denunciar a exclusão do povo negro e periférico, fala sobre se esconder pelos becos e vielas, 

sobre nascer e morrer sozinho e sobre não se sentir parte integrante da obra. Ou seja, não há com o 

que ele se identifique, não há símbolos e signos que o faça criar identificação e se sentir parte daquele 

mundo em que ele está inserido. Dessa forma, ele se exclui, se sente só e diz estar muito triste aos 20 

em um mundo em que as pessoas desejam viver até os 100 anos. No entanto, ele não se desvencilha 

desse mundo, pois é a sua cultura, onde estão fincadas as suas raízes de identidade e representação. 

Assim, ele escolhe a luta e a busca pelo reconhecimento perante os seus, mesmo que para isso precise 

seguir lutando sozinho e procurando possibilidades para que outros não precisem fazer o mesmo.  

No entanto, a escolha na reportagem das duas músicas já mencionadas deixa claro que a 

questão do racismo é secundária e reforça a análise trabalhada com relação ao subtítulo, no qual a 

ordem direta foi escolhida justamente para dar mais ênfase ao aspecto meritocrático e não à luta social, 

que, em suma, é a base e raiz do rap, isto é, dar voz ao povo negro, periférico, que tanto sofreu e que 

perdeu muito espaço de voz, se é que já o teve de forma consideravel tal espaço,  e reivindicação 



social. A meritocracia dentro do rap visa privilegiar uns dois ou três artistas, escolhidos a dedo pelo 

mercado fonográfico e cultura. Contudo, o rap é um movimento de contestação, cujo propósito é 

enfrentar o sistema social majoritário, fazendo com que questionamentos enraizados e escondidos 

surjam e sejam debatidos.  

Do mesmo modo, as escolhas feitas na matéria com relação às músicas do novo álbum de 

Emicida também trazem essa problemática de mostrar o rap fora da sua luta social, de fortalecimento 

do povo negro. Inicialmente, o álbum se chamaria Ubuntu, mas, após uma viagem do rapper pela 

África, acabou sendo batizado como Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa O disco 

apresenta uma forte conexão de Emicida com o continente africano. Em entrevista a Pietro 

Scaramuzzo, o rapper revelou que a África foi sua grande inspiração, não como geografia, mas com 

relação à dívida que o Brasil tem com os africanos. No entanto, ele quis contar uma história de beleza, 

de paixão, falando da influência da cultura africana na cultura brasileira. A princípio sua ideia era criar 

um disco que falasse sobre a África, contudo, ao perceber a igualdade das duas realidades, brasileira 

e africana, se deu conta do quanto as culturas são complementares, como o continente africano e o 

Brasil são peças que se encaixam e que, mesmo geograficamente separadas, ainda se mantêm 

próximas e unidas através de suas culturas.  

Partindo dessa visão do que originou e inspirou o álbum e, novamente, resgatando a ideia de 

que Emicida luta pelo combate ao racismo, que dá voz à cultura negra sendo a força negra, as músicas 

citadas na reportagem são: “8”, “Mãe”, “Passarinho” e “Baiana”. Essas escolhas levantam um 

questionamento sobre o quão interessados estão, de fato, nessas informações ou se só as colocaram 

para fins de marketing e força na chamada para a reportagem. Isto porque, apesar de as músicas “8”, 

“Mãe” e “Baiana” terem ligações com a cultura negra e, de certa forma, falarem sobre o racismo, 

sobre as mazelas e problemáticas do povo periférico na nossa sociedade, elas falam de uma forma 

mais amena, não possuem esse enfoque e nem é dado esse enfoque quando são abordadas dentro do 

texto da reportagem. Para melhor compreensão, seguem abaixo os trechos em que elas são citadas:  

Trecho da revista: “As luzes do palco se apagam, a equipe se prepara. Tudo no lugar. Emicida 

se senta em um banco alto no centro do palco. Imóvel, estático até o primeiro verso de ‘8’:  

‘Tipo Central do Brasil, eu vou sozinho’”, ele canta.  

A única parte dessa música que aparece é o primeiro verso e a descrição é de como ele abre o 

show. Basicamente, a letra só apareceu na matéria porque fez parte da abertura do show; caso fosse 

outra música na abertura, seria outra a letra que estaria em seu lugar. A descrição, mais uma vez, 

enfatiza Emicida como exclusivo, que chegou onde chegou e está no pódio, como um campeão nato 

que venceu na vida e está ali por direito e pela luta. Em nada fala da música em seu contexto e sua 



ligação com as problemáticas que o rapper trabalha, sobre exclusão racial, racismo e outras temáticas 

semelhantes.  

Trecho da revista: “Os sofrimentos vividos no percurso já foram narrados por Emicida 

inúmeras vezes, em letras como ‘Crisântemo’, do álbum O Glorioso Retorno de Quem Nunca  

Esteve Aqui (2013), ou em ‘Mãe’, canção que abre seu último trabalho. Em ambas a fala 

emocionante de Jacira Roque de Oliveira, mãe de Emicida, está lá. Sagaz até o último fio de cabelo 

crespo, ela dá o tom do discurso orgulhoso de todos os seus filhos. Conta como educou Kátia, Katiane, 

Leandro e Evandro. ‘Eu criei os meus filhos igualzinho eu crio as minhas plantas. Todo dia tem que 

olhar, todo dia tem que regar, tem que olhar na raiz, tem que olhar em cima’, afirma. Ela revela que o 

MC parecia prever o futuro desde tempos imemoriais. ‘O Leandro, quando era pequeno, não pedia 

dinheiro dado – ele já pedia emprestado. Falava: Você me empresta, que um dia eu vou ter e te pago. 

Isso com 2, 3 anos de idade’”.   

Quando a música “Mãe” é citada, é dado o espaço para se falar sobre a mãe dele, a relação 

dele com a mãe e a criação que ela deu a seus filhos. No entanto, todos os debates que Emicida coloca 

na música sobre a mulher negra da periferia, mesmo que embutidos em uma homenagem à sua mãe, 

não aparecem na reportagem, ficam subterrâneos.  

A matéria segue falando sobre a caminhada artística do rapper junto a seu irmão, que o ajudou 

a fundar o Laboratório Fantasma, e depois menciona o amigo que o auxiliou como advogado, por 

conta de algumas quebras de contratos e perda de dinheiro que ele teve, mas, novamente, nada é citado 

com relação às questões raciais.  

Trecho da revista: “‘O novo disco de Emicida é realmente um acontecimento na cena hip hop 

brasileira e mesmo no panorama da música brasileira como um todo’, avalia Caetano Veloso, que 

participa da faixa ‘Baiana’, de Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. ‘O talento de 

improvisador de rimas e a força da imaginação dele já são conhecidos. Mas neste disco Emicida 

alcança a realização de um trabalho coeso, das sílabas à produção no estúdio. Ouvindo o álbum pronto, 

fiquei orgulhoso de poder ter estado um pouco mais perto desse novo criador’. Vanessa da Mata, que 

divide com o rapper a canção ‘Passarinhos’, música que chegou com força às rádios comerciais, 

também despeja elogios ao MC. ‘Acho que Emicida tem doçura e postura, vontade e coragem, gosta 

de poesia e, ao mesmo tempo, dá uma pancada quando emite a voz de um silêncio tenebroso que se 

confunde com humildade, mas na verdade é opressão’, define. ‘Ter doçura, ser vivo, mesmo tendo 

sofrido, é fundamental. Mas calar-se jamais. Lutar por mudanças é estar vivo’”.  

“Baiana” e “Passarinho” aparecem no mesmo trecho da matéria, ambas acompanhadas de uma 

fala dos dois participantes da música, Caetano Veloso e Vanessa da Mata, respectivamente. Os dois 

tecem elogios ao artista que Emicida é, mostrando a sua força, o seu talento, a sua habilidade para 



cantar, para imaginar toda a produção e a sua presença como artista. As palavras de ambos, se 

observadas com atenção, agem como uma “instituição” que legitimam o rapper, como se agora, por 

ter sido reconhecido por dois artistas, brancos, da alta cultura e música brasileira, ele passasse a ser 

um artista de alto nível, assim como os outros cantores brasileiros.  

Essa afirmativa reforça outros trechos da reportagem já citados aqui, mostrando que ele não é 

mais um negro da periferia, mas sim o cara que liga para o Caetano e faz uma música junto com ele.  

Caetano Veloso e Vanessa da Mata agem como um “dispositivo” validador aprovando o 

talento do rapper, pois, no Brasil, na maior parte das vezes a cultura negra não é reconhecida como 

arte. Exemplo disso foi o que ocorreu na homenagem a Carolina Maria de Jesus na Academia 

Brasileira de Letras, em que o professor doutor Ivan Proença tece diversos elogios à autora, mas, ao 

final de seu discurso, diz que não considera seu trabalho como literatura, que o que ela faz poderia até 

ser um diário, mas que não considerava sua arte como válida, pensando literatura como arte, é claro. 

Cabe destacar que Carolina de Jesus é uma escritora que, infelizmente, tem maior fama 

internacionalmente do que Brasil. Seu livro Quarto de despejo foi traduzido em 24 países e, mesmo 

tendo sido publicado em 1960, agora foi questionado sobre ser ou não literatura. Sendo assim, a 

presença e as falas desses dois artistas ganham um sentido muito forte dentro do não dito, pois isso 

significa que “vocês podem ouvir isso, porque o Caetano está falando que é bom, a Vanessa da Mata 

está falando que é bom, se eles aprovam, sendo brancos, músicos da mais sofisticada música brasileira, 

deve ser porque é bom mesmo, então podem ouvir”, ou seja, eles dão validade àquela obra. Por outro 

lado, está subentendido que, se eles não tivessem aparecido, não valeria a pena escutar as músicas do 

rapper, seu trabalho seria considerado uma arte inferior ou não seria reconhecido como arte; poderiam 

até achá-lo bom, mas poderia não ser considerado música, assim como aconteceu com o livro de 

Carolina Maria de Jesus.  

Isso se torna ainda mais evidente quando se percebe que esses dois artistas com participações 

no álbum de Emicida foram os únicos que tiveram sua opinião mencionada em toda a reportagem, 

apesar do álbum contar ainda com a participação de J. Ghetto, na música “Boa esperança”, Marcelino 

Freire, em “Trabalhadores do Brasil”, e Drik Barbosa, Amiri, Rico Dalasam, Muzzike e Raphao 

Alaafin, na música “Mandume”. Com exceção de Marcelino Freire, que teve participação no álbum 

com uma poesia composta por ele mesmo ‒ a música “Trabalhadores do Brasil” é uma poesia recitada 

sozinho à capela pelo próprio Marcelino ‒, todos os outros artistas são negros e nenhum deles foi 

chamado para falar sobre sua participação no álbum ou sobre o talento de Emicida. Intensifica-se essa 

exclusão quando percebemos que essas duas músicas com participação de artistas negros falam 

diretamente sobre racismo, exclusão da cultura negra e de empoderamento negro na sociedade; que 

as músicas fazem um chamado de levante do povo negro, para que recuperem suas forças, continuem 



a lutar e ocupem todos os lugares que lhes é de direito e que almejam, sem baixar a cabeça para 

ninguém.  

  

2.3 – 3ª Análise: a estrutura  

  

Por fim, a estrutura escolhida para o desenvolvimento da reportagem reforça toda a 

argumentação. Dentro do jornalismo, existe uma estrutura que há muito tempo foi institucionalizada 

para a escrita de notícias e reportagens, denominada pirâmide invertida. A técnica da pirâmide 

invertida  

Consiste em um relato que prioriza não a sequência cronológica dos acontecimentos, 

mas escala em ordem decrescente dos elementos mais importantes, na verdade, os 

essenciais, em uma montagem que os hierarquiza de modo a apresentar inicialmente os 

mais atraentes, terminando por aqueles de menor apelo (PENA, 2005, p. 48).  

  

  

Sendo assim, o jornalista irá hierarquizar os fatos que ele quer narrar e os organizará na ordem 

do mais importante para o menos importante. Nessa estrutura, em concordância com PENA (2005, p. 

48), o último parágrafo pode ser excluído sem qualquer prejuízo para o entendimento da matéria.  

Na reportagem que analisamos, a escolha para os últimos parágrafos foram os seguintes 

trechos:  

Trecho da revista Conexão África-Brasil:  

Viagem ao continente inspirou novo disco do rapper  

“Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, segundo álbum cheio de Emicida, é o 

resultado de uma inspirada viagem de cerca de 15 dias por Luanda, em Angola, e por Praia, capital 

de Cabo Verde. As ideias floresceram também de um Réveillon na paradisíaca ilha de Madagascar, 

no sudoeste africano. O nome do álbum é a síntese do que mais marcou o MC durante esse período. 

A alegria das crianças dos locais visitados foi um dos fatores que chamaram a atenção de Emicida, 

que inclusive adicionou vozes infantis ao refrão de ‘Casa’. O termo “quadris’ veio da passagem por 

Cabo Verde.  

‘Nós fomos ao terreiro dos órgãos e, quando chegamos lá, as mulheres estavam rebolando. 

Cantando e rebolando. Só que foi a primeira vez na minha vida que eu olhei pra umas minas rebolando 

e não achei sexista, não era o rebolado pra entreter um cara. Parecia uma oração, eu vi uma igreja ali. 

O ‘pesadelo’ é a realidade em que vivem muitos africanos, principalmente em Luanda. Quando olhei 

aquelas quebradas pobres pra caralho, desiguais, violentas, eu falei: ‘Mano, meus parceiros vivem um 

pesadelo aqui’. Só que mesmo no meio desse pesadelo está cada um cuidando de sua família, cuidando 

de seus amigos, fazendo um mufete [prato de comemoração típico de Angola feito à base de peixe e 



comido comunitariamente]’. A ‘lição de casa’ é não só o disco, mas o legado de amadurecimento 

pessoal que a viagem rendeu ao artista. Emicida é categórico ao avaliar a visita a Angola e Cabo 

Verde: ‘Eu voltei da África mais humano’”.  

Nos dois últimos parágrafos da reportagem, que deveriam ser, de acordo com a estrutura, os menos 

importantes, os parágrafos descartáveis caso houvesse alguma necessidade, está o relato do rapper 

sobre a experiência de sua viagem, sobre o quanto sua vida e visão de mundo mudaram e o legado 

desse contato com a cultura africana. Para além disso, neste último parágrafo ele explica o porquê da 

escolha do nome do álbum, passo a passo, deixando claro o que o inspirou a escolher cada detalhe 

presente no título. Por fim, fala sobre a desigualdade social nos lugares por onde passou, sobre as 

periferias onde esteve e pessoas iguais a ele em uma situação degradante.  

Neste sentido, a escolha desses dois parágrafos como passíveis de serem descartados traz a 

percepção de que, na reportagem, nunca houve o intuito de falar sobre a cultura negra, nunca houve 

a vontade de falar sobre racismo, mas sim de perpetuar a mesma estrutura social e mostrar que 

Emicida, apesar de ser negro, apesar de ser da periferia, apesar de cantar rap, conseguiu alcançar o 

patamar dos brancos. Lutou sozinho, por seus próprios meios, sem depender de ninguém e saiu do 

lugar de onde ninguém acreditava que sairia, chegando onde todos almejavam, sendo agora validado 

como artista por grandes nomes da música brasileira e, assim, aceito no meio artístico no Brasil.  

Podemos dizer que esse discurso de engrandecimento de Emicida, como alguém que saiu da 

periferia e conseguiu chegar no mesmo patamar dos outros artistas nacionais, sejam eles brancos ou 

negros, e de meritocracia, que afirma que todos os outros podem conseguir, que têm as mesmas 

condições e não precisam obter privilégios e facilidades para isso, bastando-lhes força de vontade, 

visa, indiretamente, minimizar as lutas dos negros e favelados brasileiros por condições dignas de 

vida.  

  

3. Considerações finais  

O hip hop demonstra realizar um trabalho de grande poder frente à cultura negra e periférica 

brasileira, tomando para si a responsabilidade de dar voz àqueles que são excluídos e mostrar a eles 

próprios como são bonitos, poderosos e capazes pelo que são, ou seja, deixando claro que eles devem 

ter amor pela sua própria cor e pelas suas raízes culturais.  

Entretanto, o pensamento eurocêntrico ainda se encontra enraizado, ideologicamente, na 

sociedade brasileira. É perceptível, através das análises, que o racismo, mesmo que indiretamente, 

ainda está presente nas relações sociais e nas instituições de poderes e formação de opiniões no país, 

mantendo um pensamento que coloca a cultura provinda dos negros ou da periferia como inferior e 



que necessita de uma validação para que seja introduzida na cultura hegemônica de forma aceitável e 

consumível.  

Todavia, é perceptível que o discurso do rap, assim como de todos os movimentos sociais em 

prol desta causa, tem reverberado e ganhado mais visibilidade na sociedade brasileira, fazendo com 

que manifestações culturais periféricas como o rap e o funk ganhem projeções nacionais e até 

internacionais com os seus produtos culturais.  

Sendo assim, como toda pesquisa da área das ciências humanas, sem qualquer pretensão de 

dar um fim ou uma resposta conclusiva aos questionamentos, mas sim trazê-los à tona e mostrar uma 

possibilidade de pensamento, deixando espaço para que outros debates possam ser desenvolvidos, o 

presente trabalho conclui que, por mais complexa e profunda que seja a relação da sociedade brasileira 

com o discurso excludente do negro e do periférico e a resistência a mudanças, as portas demonstram 

estar se abrindo, seja por bem ou “à força”, para que os pretos e favelados possam falar e ser ouvidos, 

reivindicando seus direitos e demonstrando sua força para lutar pelo seu lugar na sociedade como 

cidadãos.  
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Resumo  

Este artigo é o resultado de uma pesquisa que realizamos há vários anos no Centro de Estudos 

Avançados da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Centra-se na construção da 

identidade nacional e internacional da Argentina na estrutura cronológica de 1898 a 1914. O corpus 

de análise é uma publicação periódica do Journal of Law, History and Literature. Publicação destinada 

à classe dominante da Argentina e dirigida por Estanislao S. Zeballos. Membro da Geração chamado 

de '80, que levou a cabo um projecto de construção da Nação do Estado usando todas as instituições 

e aparatos ideológicos à sua disposição. No estudo deste corpus documental, são analisados artigos, 

comentários e reflexões referentes à construção da identidade nacional, ou seja, as modalidades de 

construção de Nós e os Outros (alteridade). Zeballos ressaltar que não só foi diretor da publicação 

mencionada, mas um ator político de primordial importância: foi três vezes Chanceler da República, 

rival Barão do Rio Branco do Brasil -Canciller deputado em várias ocasiões; Ministro da Defesa e 

Ministro da Educação e Instrução Pública da Nação. O referencial teórico utilizado é interdisciplinar: 

a história política está associada às contribuições de abordagens advindas das teorias da cultura, das 

Relações Internacionais e da semiótica.  
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Abstract  

This paper is the result of research that we carried out several years ago at the Advanced Studies 

Center of the National University of Córdoba, -Argentina. It focuses on the Construction of National 

and International Identity of Argentina in the chronological framework from 1898 to 1914. The corpus 

of analysis is a periodical publication The Journal of Law, History and Literature. Publication 

intended for the ruling class of Argentina and directed by Estanislao S. Zeballos. Member of the 

Generation called of '80, which carried out a project of construction of the Nation from the State using 

all the institutions and ideological apparatuses at its disposal. In the study of this documentary corpus, 

articles, comments and reflections referring to the national identity construction are analyzed, that is 

to say the construction modalities of Us and the Others (Otherness). It should be noted that Zeballos 

was not only Director of the aforementioned publication but also a political actor of prime importance: 

he was three times Chancellor of the Republic, rival of the Baron de Rio Branco - Minister of Brazil 

- deputy on several occasions; Minister of Defense and Minister of Education and Public Instruction 

of the Nation. The theoretical framework used is interdisciplinary: political history is associated with 

the contributions of approaches coming from the theories of culture, International Relations and 

semiotics.  
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Resumen  

Esta ponencia es fruto de investigaciones  que llevamos a cabo hace ya varios años en el Centro de 

Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, -Argentina. La misma se centra en la 

Construcción de la Identidad Nacional e Internacional de la Argentina en el marco cronológico de  



1898 a 1914. El corpus de análisis es una publicación periódica La Revista de Derecho, Historia y 

Letras. Publicación destinada a la clase dirigente de la Argentina y dirigida por Estanislao S.  
Zeballos.  Miembro de la Generación llamada del ’80, la cual realizó un proyecto de construcción de 

la Nación desde el Estado utilizando todas las instituciones y  aparatos ideológicos a su disposición. 

En el estudio de este corpus documental se analizan artículos, comentarios y reflexiones que hacen 

referencia a la construcción identitaria nacional, es decir a las modalidades de construcción de 

Nosotros y los Otros (Otredad). Cabe destacar que Zeballos no solo fue Director de la mencionada 

publicación sino un actor político de primera importancia: fue tres veces canciller de la República,  

rival del Barón de Rio Branco –Canciller del Brasil- diputado en varias ocasiones; ministro de Defensa 

y ministro de Educación e Instrucción Pública de la Nación.  El marco teórico utilizado es  

interdisciplinario: la historia política se asocia a los aportes de enfoques provenientes de las teorías 

de la cultura, las Relaciones Internacionales y la semiótica.   

  

Palabras claves: Argentina; Zeballos; Identidad Nacional; Nosotros; Otros  

  

  

Introducción  

Esta ponencia es fruto de investigaciones  que llevamos a cabo hace ya varios años en 

el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, -Argentina. La 

misma se centra en la Construcción de la Identidad Nacional e Internacional de la Argentina 

en el marco cronológico de 1898 a 1914. El corpus de análisis es una publicación periódica La 

Revista de Derecho, Historia y Letras. (en adelante La Revista). Publicación destinada a la 

clase dirigente –Madre de la Nación- de la Argentina y dirigida por Estanislao  

S. Zeballos.  Miembro de la Generación llamada del ’80, la cual realizó un proyecto de 

construcción de la Nación desde el Estado utilizando todos los Aparatos Ideológicos del mismo 

para su concreción. No solo fue Director de la mencionada publicación sino tres veces canciller 

de la República,  rival del Barón de Rio Branco –Canciller del Brasil- diputado en varias 

ocasiones. Ministro de Defensa y Ministro de Educación e instrucción Pública de la Nación. 

Cargos fundamentales para la construcción identitaria nacional. El marco teórico utilizado es 

mixto desde lo histórico, las Relaciones Internacionales, Teorías de la Cultura, utilizando el 

Constructivismo –Wendt, Hopf- conceptos desde la Semiótica –Lotman- y psicoanálisis –

Freud, Lacan y Bleichmar- Identidad Nacional –Smith, Gurruxaga, Cervera, Palti. Cultura –

Altamirano, Jitrik. Entre otros. Centralmente en esta ponencia analizamos los artículos, 

comentarios, analectas, etc. que hacen referencia a la construcción identitaria nacional, es decir 

a la construcción de la Nación y a la vez, construye el Nosotros y los Otros (Otredad).  

El nacionalismo como movimiento hacia la construcción de la Nación fue sin duda, la 

mejor ideología para empaquetar el proyecto modernizador en el siglo XIX y XX.  Hace ya 



200 años que el proceso de modernización de los Estado-nación se benefició ampliamente de 

su capacidad para enardecer ánimos en torno a la definición de comunidades –tanto políticas 

como culturales-  lenguas, mitos fundacionales. Pero una vez afianzadas las fronteras, el 

proceso de construcción de la Nación se fue consolidando, siempre y cuando no se debilitara 

el Estado creador de la misma.  

Un tema importante era la enseñanza de la lengua ya que, como es bien conocido, es un 

punto central en la formación de la identidad nacional, como así lo indica la literatura que versa 

sobre el tema. “El lenguaje se convierte en depositario de una gran suma de sedimentaciones 

colectivas”, nos dicen Berger y Luckmann   Lengua y lenguaje se convierten en instrumentos 

de conformación de la identidad, dado que intervienen en la formación del inconsciente y, por 

lo tanto, de la personalidad.  Por ello es tan importante el papel de la escuela, los ayos y la 

familia. No fue una cuestión menor en la construcción de las naciones el tema de la lengua y 

el lenguaje. En este sentido, en “nuestra patria grande”, tuvimos  el famoso debate entre 

Sarmiento y Bello sobre el tipo del lenguaje (castellano o español) que se debería impartir en 

las escuelas.  

Desde el Constructivismo Ted Hopf nos desarrolla una teoría sobre la identidad social 

y la elección de la política exterior, poniendo el acento en las estructuras sociales de una 

sociedad y, dentro de ella, el lenguaje –y el discurso- como mecanismo creador de la 

estructura cognitiva social formada por identidades.   

El tema de la gramática, que hace a la estructura de la lengua y el “lenguaje oficial”, 

fue un asunto de discusión en la conformación de los Estados europeos y, no menor, en 

América Latina. La idea de la homogeneización lingüística (al menos en el terreno 

administrativo por el propio nacimiento de los Estados, con su tendencia al centralismo y al 

sentimiento patriótico) estimuló de manera decisiva no ya al reconocimiento como lengua 

oficial de una de las variedades idiomáticas de un territorio, sino su potenciación y expresión 

diatópica1 y diastrática.2 En torno a este último caso se fueron identificando y marcando las 

diferencias de clase en el uso de la lengua en la forma coloquial. Pero, también, estas 

diferencias diastráticas del lenguaje deberían desaparecer en la escuela, dado que cada 

                                                 
1 Se refiere de los fenómenos que se producen en la lengua en virtud de su extensión geográfica (dialectos).  
2 Se refiere a las variantes socioeconómicas producidas en el lenguaje. Variaciones lingüísticas producidas por el 

nivel socioeconómico.  



ciudadano aprende en su formación primaria (en la escuela) el idioma cultivado, estandarizado, 

homogeneizado y centralizado. Esto significa la normativización de la lengua (tanto en 

gramática como en fonología, ortografía, léxico y sintaxis), y la “normativa necesita del poder 

político, de desarrollo legal, especialmente en caso de subdesarrollo cultural o de naciones 

débiles o emergentes”. Las ventajas de una lengua unificada y estandarizada, en todo sentido, 

permiten una mayor accesibilidad al conocimiento de las leyes y a la participación política y, 

muy especialmente, en el ámbito militar. 3  Y por lo tanto un instrumento esencial de 

dominación.  

En el caso de la Argentina, 4 el tema fue preocupante, sobre todo en las zonas de 

aglomeración muy alta de inmigrantes donde el idioma nativo era “sustituido” o trasvasado (en 

numerosas ocasiones) por lenguas foráneas. Pero no todas las lenguas representaban un peligro 

para la identidad nacional; solamente “algunas”.  Esta preocupación por el idioma, también fue 

objeto de análisis en La Revista. Un buen número de artículos aparecidos en ella se dedicaron 

al problema de la lengua, especialmente a la clase de castellano que se enseñaba en las escuelas 

y a la necesidad en su pureza, que se medía por el hecho de no encontrar palabras 

“italianizantes”. Se necesitaba, urgentemente, de una estandarización de la lengua.  

A modo de ejemplo, reproducimos la opinión de Alejandro Guesalaga, publicada en La 

Revista:  

“Dentro del plan de estudios de las escuelas primarias la enseñanza del idioma 

debe ocupar el primer rango (...) Es decir, que la escuela es y debe ser siempre 

nacional y patriótica... y el medio más importante de esta idea es el estudio de 

la lengua madre, del idioma nacional.” 5  

  

Sin embargo, lo que se nos presenta como paradójico es que en los artículos más 

importantes (de Zeballos y otros autores) en La Revista, se recurría al uso indiscriminado de 

galicismos. Esto no se reducía a una palabra aislada en un mar de prosa castellana sino, muchas 

veces, era superado por el continente de un idioma como el francés o el inglés (en menor 

medida, este último). Esto se entendía como sinónimo de “pertenencia”6 y “cultura”, diferencia 

                                                 
3 ALONSO ALVAREZ, Andrés. “Problemas Jurídicos de la normativización lingüística”. En: Revista de Llengua i 

Dret. n.. 45. p. 91.  
4 En Argentina desde 1860 a 1914 se desarrolló el periodo de inmigración masiva.  
5 . “El idioma nacional en las escuelas. Educación patriótica". En: Revista Derecho... Op. cit. t. 22, 1905. pp. 533534. 

Obviamente hace referencia al castellano más que al español. Sobre este tema es interesante los distintos trabajos sobre 

el colonialismo lingüístico  en el ámbito de la Antropología de la lengua. 6 Pertenencia a la élite.  



diastrática esencialmente. Como sostiene Baczko, el vocabulario no fue jamás una herramienta 

neutra dado que proyecta su sombra sobre el pasado al que se aplica.6   

Junto con el problema de la enseñanza de la lengua, en La Revista, fueron apareciendo 

artículos que reclamaban una incorporación de clásicos, como el artículo de Pedro S. Alcocer.7 

Pero también, sumado a este reclamo, aparecieron otros solicitando que se adicionaran más 

estudios literarios en el currículo escolar. Así, Monner Sans afirmaba que   

  

“Si es la literatura, como se supone con sólido fundamento, la expresión más 

exacta del estado social de un pueblo; si son sus poetas y literarios los que 

exteriorizan la vida nacional y se imponen, cuando muestran inconfundible 

sello y propio valer, al respeto de las demás naciones; sí la ilustración de un 

país se compone de las inteligencias parciales de sus individuos ¿no nos 

aconseja el orgullo nacional fomentar los estudios literarios, para que sea 

más culto y civilizado el pueblo, más acabadas y perfectas las obras de sus 

poetas y oradores?” 8  

    

Estos comentarios sobre la lengua, que Zeballos reproduce en su publicación, denotan 

importancia dado que marcan las discusiones que un país debería tener respecto de su cultura, 

es decir, una cultura nacional. No olvidemos que la lengua y el lenguaje son elementos centrales 

en la formación de la personalidad y de la identidad, como acertadamente sostuvo el padre del 

psicoanálisis. Este tipo de enfrentamientos entre intelectuales son reproducidos justamente por 

esa necesitad de mostrar que la Argentina tenía intelectuales que podían exponer sus ideas, tal 

como se hacía en las Europas.  

La idea de la importancia del hogar como primera escuela fue compartida también por 

Felipe Senillosa,9 quien encuentra y señala que el "hogar es la escuela primaria del deber y del 

derecho", y solamente en "un hogar sano, se podrá desarrollar una educación efectiva”.10  

                                                 
6 BACZKO, Bronislaw. “Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas”. Ed. Nueva Visión. Buenos 

Aires, 1991. p. 17..   
7 ALCÁCER, Pedro S. “Enseñanza clásica”. En: Revista de Derecho… Op. Cit. t. 30, 1908. pp. 66- 81.  
8 MONNER SANS, José María. “Importancia y necesidad  de los estudios literarios. (Discurso pronunciado en la 

Academia Literaria de La Plata”. En: Revista de Derecho… t. 31, 1908. p. 198. Las negritas son nuestras. Monner Sans 

fue un exponente de la difusión de la cultura oficial y de la pureza de la lengua, preconizando la necesidad de organizar 

una campaña de depuración de la lengua imponiendo normas rígidas para su habla y escritura. Las negritas son nuestras.  
9 Nos referimos al Dr. Felipe Senillosa, no confundir con el homónimo arquitecto. Senillosa militó con Alem y fue 

un activo masón de la Logia Constancia número 7. Nació en 1867 y murió en 1933.  
10 SENILLOSA, Felipe. "La crisis social. El hogar escuela del deber y del derecho". En: Revista Derecho...  Op. Cit. 

t. 3, 1899. p. 65.  



A partir de los primeros años del nuevo siglo XX, comenzaron a presentarse, en casi 

todos los países del mundo, propuestas de modificaciones en los planes de estudio en todos los 

niveles de enseñanza. La intención era modernizarlos e introducir el “jardín de infancia” para 

que los chicos desarrollen tempranamente distintas habilidades y puedan socializarse, tal como 

describen los artículos de Juan G. Beltrán11 y B. J. Montero 12 en La Revista en 1908.  

Durante este periodo, en Argentina, hubo varios intentos oficiales de modificación de 

los planes de estudios en todos los niveles y casi siempre merecieron un comentario en La 

Revista. Tal es el caso en el cual Calandrelli criticaba fuertemente el nuevo plan de  "la segunda 

enseñanza", afirmando que en nada servía para la función que debería cumplir esta educación 

y, por lo tanto, tendría que    

  

“…ennoblecer la segunda enseñanza, dándole la importancia que tiene en la 

cultura nacional; mirar directamente á la consecución de una selecta clase 

social, digna por su cultura é ilustración de recibir en sus manos las 

riendas del Estado y la dirección de la cosa pública en parlamentos, en la 

administración de la justicia, en ministerios, en la representación de los 

intereses y de las instituciones sociales, etc. con toda la perfección, el 

civismo, el carácter, la moralidad de los actos de un perfecto y completo 

ciudadano; obligar á los que han sido desdeñados por la naturaleza, á 

seguir estudios de otro orden en que puedan ser útiles á si mismo y á la 

sociedad, en vez de perder inútilmente años, y paciencia en estudios para 

los cuales no han nacido”.13  

  

Queda claro cuál era la función de la enseñanza media y para quienes. Además, se 

destaca quienes no deberían tener acceso a ella por no estar dotados por la naturaleza. 

Recordemos que la clase dirigente se sentía elegida para llevar a cabo los destinos del país, ya 

que así lo habían  establecido ellos mismos. Esta forma de pensamiento estaba en intima 

concordancia con el evolucionismo spenceriano y la "selección natural social", que implicaba 

el destino manifiesto para una determinada clase y con una determinada tarea en la 

construcción de la República y en la construcción social de la realidad: era, justamente, ser  

“la madre de la nación”. La opinión de Calandrelli lo pone más cercana a la opinión de  

                                                 
11 BELTRÁN,  Juan G. “La educación secundaria en Suecia”. En: Revista de Derecho… t. 31, 1908. pp. 46-61,  

continúa en pp. 221-231 y en pp. 488-506. Beltrán fue un destacado historiador, y apasionado geógrafo.  
12 MONTERO, B. J. “Modificaciones introducidas a la enseñanza primaria en Bruselas”. En: Revista de Derecho… 

t. 31, 1908. pp.191-193.  
13 CALANDRELLI, M. "Segunda enseñanza. Nuevo plan de estudios". En: Revista de Derecho... Op. Cit. t. 21, 

1905. p. 297-298. Las negritas son nuestras.  



Alberdi que de Sarmiento en la famosa disputa entre “instruir o educar”.   

  

La enseñanza superior y la “madre de la Nación”  

La importancia de la educación en Estanislao Zeballos no se redujo  al nivel primario y 

secundario, ya que también consideró como vital el nivel universitario. Sobre este opinó 

directamente en los planes de estudios de diversas carreras como los sucesivos proyectos de 

“reforma universitaria” que se presentaron durante estos años. Le dedicaba especial  atención 

al material bibliográfico nuevo que se presentaba en el mundo académico. Para ello, La Revista 

le otorga dos espacios, uno en la Analecta14 y otro en la sección de crítica bibliográfica.  

Era tal la importancia de la educación universitaria que Zeballos afirmaba que  

  

“La instrucción general y universitaria, forma además  la clase gobernante de 

las naciones, y la constituyente [se refiera a la de 1853]... porque como decía 

Avellaneda en su memoria de 1870, son 'sangre de su sangre', y la nación está 

obligada á su turno a formar la clase superior, de hombres de estado, que  

tienden hacia todas las funciones administrativas, que adquiere las profesiones, 

desempeña la enseñanza y forma por decirlo así, la clase dirigente y 

administradora del país (...) por otra parte y este comentario es fundamental, la 

constitución ha reservado á la nación, en la cláusula comentada [se refiere al 

artículo 67 inciso 16 de la Constitución Nacional de 1853] la dirección 

suprema de la instrucción general y universitaria, para que ella responda 

siempre a los ideales políticos, sociales, económicos, y religiosos que 

inspiraron su texto y nuestros destinos.15  

  

La enseñanza superior reclamaba la necesidad de instrumentar sistemas evaluativos 

más rigurosos, ya que consideraban que los existentes eran muy benignos y no se les exigía lo 

que podían dar los alumnos. Como afirma  Wenceslao Escalante  

  

Hubiera sido, pues, un injusticia a la par que un torpe error, derribar de un 

golpe el árbol en plena producción de estimables frutos, para ensayar nuevas 

semillas y esperar su incierta germinación y crecimiento (…) Afanémonos  

todos por obtener el mejor material de enseñanza y perfeccionar cada vez más 

el personal de éstas, estimulando y honrando sus distinguidos servicios a la par 

que dedicación y el trabajo asiduo de los alumnos. Facilitemos la selección 

espontánea de las carreras de la juventud, para que cada uno adopte la profesión 

de sus aptitudes y vocación, y no venga sin ellas á perder lastimosamente su 

                                                 
14 Se denomina así a la sección dedicada a la colección de trozos selectos de obras literarias, palabra de origen griego; 

la acepción latina es florilegio.  
15 ZEBALLOS, Estanislao. "Primer congreso popular de instrucción pública. Discurso inaugural pronunciado por 

el doctor E. S. Zeballos, presidente de la Asociación Nacional del Profesorado, el 2 de enero de 1905". En: Revista de 

Derecho.... Op. Cit. t. 20, 1905. p. 599.  



tiempo, perjudicándose á sí mismo, á su familia y á  la sociedad. Para todo esto 

debemos mantener abiertas de par en par las cátedras y de las aulas, á todo 

talento de profesor ó de discípulo, por desvalido que sea.16  

  

En este discurso, se arroja luz sobre varias cuestiones. En primer lugar, solamente por 

medio de la “instrucción superior”, se podían forjar los dirigentes de la República, sus 

administradores y quienes asumieron el rol de reproductores de los medios de dominación, ya 

que desde el Estado  nacional se controlaba la dirección de la enseñanza en todos sus niveles. 

Por otro lado, acordaba con Rivarola (como observaremos en un artículo a analizar más 

adelante) sobre el peligro de la masividad de la universidad. En este sentido, podemos entender 

a Zeballos ya que, como miembro de la clase dirigente, al igual que Rivarola, veía en el 

aumento de la población de la República el consiguiente incremento en la población educativa 

en todos los niveles. Cuando la demanda de ingreso universitario se realizara por "Otros" no 

pertenecientes a la oligarquía, esta situación podría tornarse muy peligrosa para la continuidad 

de la dominación o del futuro de los resortes fundamentales del Estado. Pero también tiene que 

ver con la necesidad de que esa “madre de la Nación” esté capacitada para hacerse con el 

manejo y administración de la “cosa pública” que exige la profesionalización de por lo menos 

esa parte de la clase dirigente.  

Indudablemente, la clase dirigente nunca previó la posibilidad de acceso a la educación 

primaria que iba a generar, con el tiempo, a los beneficiados la posibilidad del acceso a la 

educación media y superior. En realidad, la clase dirigente solamente estatuía la probabilidad 

real del acceso a una instrucción y no a una educación más avanzada que, a su transcurrir, 

podría poner en jaque y/o cuestionar su dominio del poder político, es decir, su legitimidad.  

                                                 
16 ESCALANTE, Wenceslao. “Conferencia inaugural de los cursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de Buenos Aires, por el señor decano don Wenceslao Escalante, el día 18 de abril, 1907”. En: Revista de Derecho… Op. 

Cit. t. 27. 1907. pp. 31-46.  Escalante fue también, un miembro destacado de la Generación de Zeballos. Nació en Santa 

Fe en 1852 y falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1912. Su familia se radicó en Buenos Aires en 1860 donde cursó 

sus estudios superiores y se graduó de Abogado a los 21 años en 1874. Fue funcionario de Sáenz Peña, Uriburu y de 

Roca en su segunda presidencia. Dirigió el Banco Hipotecario Nacional hasta 1881 y también fue director del Banco de 

la Nación Argentina.  Como fue parte de la Generación del ’80  que modeló una estructura económica argentina  con 

perfil agroexportador, con subordinación a los intereses del capitalismo reinante dentro de la división internacional del 

trabajo. En 1887 fue diputado en la provincia de Buenos Aires. Es recordado por su paso como Ministro de Agricultura 

de la Nación -1901-1904-  A su inspiración, surge la Ley de Tierras,  que encauzaba  la inmigración con finalidades 

productivas y la fundación del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, incorporado luego a la Universidad de 

Buenos Aires como facultad. En 1882 integra la “Comisión Directiva del Congreso Pedagógico”. En las discusiones 

sobre la promulgación de la futura Ley 1420 tuvo en él un acérrimo defensor. Desde 1884 fue un destacado profesor de 

la asignatura Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires.   



En el artículo en el cual se transcribía el discurso de Zeballos, se establecen claramente 

los límites en materia educativa que tenían las provincias y la que le competía al Estado 

Nacional. El dominio completo del diseño de las políticas educativas era competencia única y 

específica  del Estado Central. Las provincias acompañaban pero no decidían en  materia 

educativa, hecho que respaldaba con los articulados de referencia de la Constitución 

Nacional.17 Esta postura está de acuerdo con la necesidad de un control férreo por parte del 

Estado en los contenidos curriculares de las escuelas, como una característica del Estado 

Moderno: tener el control de la enseñanza que a la postre aportará lo suyo en la conformación 

de la identidad de esta joven nación.  

 Ahora bien, ¿el poder público era el único competente en materia educativa para 

Zeballos? Este interrogante nos remite nuevamente a la Constitución:  

  

“El artículo 14 de la Constitución proclama que todos los pueblos [sic] pueden 

enseñar y aprender de acuerdo con las leyes reglamentarias; pero la industria 

de la enseñanza privada es precisamente una de aquellas para las cuales la 

Constitución pone límites á la libertad e ejercerlas de manera explícita, 

reservando al Congreso el derecho de dictar los planes de enseñanza, lo cual 

no es otra cosa que la misión de defender la nacionalidad argentina por medio 

de la educación y de la instrucción pública”.18  

  

Zeballos pensaba que solo el Estado podía diseñar los planes educativos, aquellos que 

constituían la estructura de lo que sería la base de la construcción identitaria y de la otredad. 

Por ello, lo privado solo podía participar como reproductor del proyecto identitario nacional 

estatal. Sin embargo, nos advertía que:  

  

“…si educación privada degenera en industria nociva  gracias a la debilidad é 

incompetencia oficial, el magisterio unido debe contribuir  á evitar que los 

cimientos de la nacionalidad sean minados.”19   

  

Los cimientos de la nacionalidad estaban dados, lógicamente, por la educación y por 

sus contenidos.  

Además, consideraba a la educación pública como:  

  

                                                 
17 Idem. pp. 593-611.  
18 Idem. p. 607.  
19 Ibidem. Las negritas son nuestras.  



“…complemento y garantía indispensable de todas las conquistas; y la nueva 

que se inicia en la República Argentina no es ya de los hombres de espada, ni de 

los hombres de acción, ni de los acumuladores de tesoros; es la de los hombres 

de pensamiento, en cuyo nombre surgen y despliegan su bandera y programa la 

Asociación del Profesorado y este congreso”.20  

  

Esta necesidad de hombres de pensamiento manifestada por Zeballos, coincidía con un  

extenso artículo publicado varios años antes en autoría de Calandrelli. Allí realizaba una amplia 

crítica al Ministro de Instrucción Pública durante la segunda presidencia de Roca, Osvaldo 

Magnasco,  por los planes de estudios que había implementado. En ellos, se daban primacía a 

la “educación técnica”  mientras a su entender “el país ya tiene demasiados carpinteros, 

herreros, etc. y lo que necesitamos  es más intelectualidad, más gente capaz  de escribir 

libros.”21  

En la sección Analecta, Zeballos analizaba la reciente publicación de un libro sobre 

"Finanzas" del profesor de esa materia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, el doctor José A. Terry.22 Luego de "un profundo análisis de la 

obra", destacaba sus fallas y sus virtudes, prevaleciendo las últimas sobre las primeras por ser 

"considerada en detalle la obra del doctor Terry, responde  á  una  tendencia patriótica austera, 

muy oportuna en las aulas de la Facultad."23  

En un artículo comentado en párrafos anteriores, Rivarola le dedicaba un espacio al 

tema de la Universidad ya que preocupaba a la posible masividad. Entendía que ese hecho 

podía afectar la calidad de la enseñanza.24  

Con respecto al tema de las incumbencias académicas, Rivarola  se adhirió a la 

propuesta que el doctor Del Valle hizo en ocasión de una Colación de Grados en la Facultad 

                                                 
20 Idem. pp. 610-611. Las negritas son nuestras. Evidentemente la primera conquista fue territorial y se refería al 

indígena o pueblos originarios (sobre este tema puede verse el libro de E. Zeballos “La conquista de 15000 leguas” donde 

justifica la Conquista del Desierto) Esta “nueva” que hacía referencia, era de carácter ideológico. Aquí le preocupaba los 

elementos “extranjerizantes” manifestados por la inmigración masiva.  
21 CALANDRELLI, M. “El nuevo plan de estudios de segunda enseñanza”. En: Revista de Derecho, Historia y 

Letras. t. 9, 1901. p. 383.  
22 Abogado, periodista, financista y político. Ejerció como Ministro de Hacienda de los presidentes Luis Sáenz Peña, 

Julio Argentino Roca y Manuel Quintana. Durante la segunda presidencia de Roca ocupó el cargo de Ministro de 

Hacienda y posteriormente a la muerte del Canciller Amancio Alcorta, Roca le encargó provisoriamente  el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. En tal carácter, viajó a Santiago de Chile para firmar un tratado de paz con ese país, conocido 

como los Pactos de Mayo.  
23 ZEBALLOS, Estanislao. "Analecta". En: Revista de Derecho, Historia y Letras. t. 3, 1899. p. 317.  
24 RIVAROLA, Rodolfo. "La instrucción superior y el problema nacional en la educación". En: Revista Derecho.... 

Op. Cit. t. 6. 1900. p. 559.  



de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Allí, Del Valle se alarmó 

por la cantidad de   abogados egresados y reclamaba a las autoridades universitarias la creación 

de la Facultad de Humanidades, para dejar a los futuros egresados de la misma la Filosofía, las 

Letras y la Historia, dado que los   abogados no están preparados para tratar estos temas.25  

El asunto de la crítica bibliográfica era constante en los números de La Revista, 

haciendo abierta referencia a la interacción entre las obras y su propósito formativo. Fue 

significativo el artículo de Carranza en el cual se analizó la obra del juez y docente Juan Agustín 

García, en torno a Sociología, Economía y Derecho. Carranza no compartía la postura del autor 

por considerarlo "atrasado" y consideraba que el análisis que debió utilizar García tenía estar 

enmarcado dentro del evolucionismo Spenceriano.2627 Este argumento era muy utilizado en el 

periodo, dado que este tipo de teoría estaba en boga  y los intelectuales, en su gran mayoría y 

de una forma muy particular, adherían a ella (sobre todo aquellos relacionados con las Ciencias 

Sociales). Carranza destacaba que la  obra que era "un libro nacional" y eso era lo rescatable 

del trabajo.  

 Carlos Octavio Bunge publicó un artículo en La Revista, enmarcado en lo que hoy podríamos 

llamar Sociología de la Educación. Allí, trazaba una evolución  desde la Antigüedad hasta la 

Edad Moderna,  deteniéndose en cada Estado y resaltando las características de sus sistemas 

educativos. El análisis estaba estructurado también dentro de la corriente del evolucionismo 

spenceriano, hecho aclarado por el propio Bunge al comienzo del artículo.28   

Otro articulista de La Revista, José Ingenieros, analizaba la reciente publicación del 

doctor José María Ramos Mexía, Las multitudes argentinas. Ingenieros realizó un estudio de 

la obra, partiendo de la influencia de Spencer en el trabajo de Ramos Mexía y resaltando que 

"no es por medio de la psicología de las colectividades donde debe buscarse la divergencia con 

el principio spenceriano. En otra parte, en la 'psicología de las multitudes'", 29  Ingenieros 

criticaba a Ramos Mexía porque no había entendido y no había sabido la diferencia entre 

multitud y colectividades.30   

                                                 
25 Idem. p. 564.  

26 CARRANZA, M. A. "Nota crítica sobre un libro universitario". En: Revista de Derecho... Op. Cit. t. 4, 1899. p.  
27 .  

28 BUNGE, Carlos Octavio. "El espíritu de la educación". En: Revista de Derecho... Op. Cit. t. 5, 1899. pp. 231240.  
29 INGENIEROS, José. "Las multitudes Argentinas. (Nuevo libro del doctor J. M. Ramos Mexía)".  En: Revista de 

Derecho... Op. Cit. t. 5, 1899. p. 246. 30 Idem. p. 247.  



En otro comentario bibliográfico, Ingenieros analizaba la obra de Bunge, Nuestra  

América, y criticaba la deficiente interpretación sociológica. Sin embargo, rescataba el intento 

de hacer una historia fundamentada en la sociología o, en otras palabras, "interpretaciones 

sociológicas de nuestra historia".30 Ingenieros tenía una concepción de la Sociología totalmente 

spenceriana: afirmaba que solamente el criterio evolucionista era válido para la interpretación 

de la ciencia. Si bien Ingenieros criticaba la obra, también la elogiaba, afirmando que "sin dejar 

por ello de ser justos, una viva simpatía nos inclina hacia este libro de Bunge, que es toda una 

obra de valiente y sincera disección de nuestro corrupto ambiente político, y en el concepto del 

autor, un enquiridión31 de propaganda social."33  

El tema de las “multitudes” fue toda una problemática con connotaciones políticas 

profundas, en el sentido que, fruto de la inmigración, comenzó paulatinamente la aparición de 

multitudes urbanas que fueron entremezclándose con el mundo de los trabajadores, y por ende, 

con el mundo de los inmigrantes. Ramos Mexía se interrogaba cómo evitar que la presencia de 

las masas afecte la gobernabilidad y el reconocimiento del papel rector de la minoría dirigente. 

El problema era si la “multitud” se transformara en masa. Para evitarlo, Ramos Mexía habla 

de la existencia de “meneurs”: es decir, de líderes que puedan evitar esta transformación de 

“multitudes” en masa. Estos conductores pueden llevar por buen camino a las masas y podrían 

salir de la propia “madre de la nación.”  

En Nuestras letras y la novela, Enrique E. Rivarola32 critica la falta de lectura de nuestra 

gente, el auge por hacer dinero y el descuido de nuestras letras. A continuación, se pregunta:  

  

“¿hay acaso una novela nacional? ¿Debe existir una novela nacional? Veo 

asomar esta duda, sé que existe esta duda; se habla del arte sin fronteras, del arte 

universal, en las letras como en la pintura, como la música  (...) Y, sin embargo, 

hay novela nacional, debe existir la novela nacional, nosotros la necesitamos más 

que ningún otro país. ¿Por qué? Porque somos un pueblo nuevo; pero, para 

nosotros el tiempo corre con desusada rapidez. Lo que en otros es obra lenta de 

los siglos, nuestra capital, que el centro de nuestra vida, lo realiza en pocos 

años”.35  

  

                                                 
30 INGENIEROS, José. "Nuestra América. De Bunge". En: Revista de Derecho... Op. Cit. p. 204.   
31 Un libro o manual. 
33 Idem. p. 210.  

32 RIVAROLA Enrique E. “Nuestras letras y la novela”. En: Revista Derecho…Op Cit. t. 16, 1903. pp. 333-347. 35  

Idem. p.338.   



Dos artículos, uno en el año 1911 y otro de 1912, merecen un breve comentario por la 

temática tratada. Ambos pertenecen a una colaboradora, Raquel Camaña,33 personaje de vida 

breve que dejó, sin embargo, una profunda huella en la pedagogía de la Argentina.  

El primer artículo que publica La Revista aborda la problemática de la educación sexual. 

La autora sostiene que es necesaria desde la escuela misma y que debería continuar en la 

secundaria y en la universidad. La educación sexual debería ser para ambos sexos.  

También sostuvo, muy decididamente, que la educación debería ser laica y estatal.34 El 

segundo artículo muy interesante comenta:  

  

“El principio y fin de toda educación es civilizar las relaciones humanas: Y bien, 

ningún género de relaciones humanas está necesitado de civilización como las 

relaciones del hombre y de la mujer. (…) La escuela única, laica, popular, basada 

en la coeducación, tenderá normal y humanamente á hacer converger las 

ciencias, las letras, las artes y la moral hacia la ecuación de la escuela en hogar. 

(…) [sostiene que religión y ciencia deben complementarse] Por eso, en el 

porvenir no lejano, comenzará á preocupar á la escuela, científica y 

humanamente, el problema de los sexos basado en un nuevo ideal religioso: ‘la 

religiosidad humana’ cultivada en el hogar. (…) Sin esa ‘religiosidad humana’ 

al dar hoy la instrucción sexual á todos, son excepción, correríase el mismo 

peligro que si se enseñara el manejo de armas á todos, sin excepción, incluso al 

loco y al criminal nato”.35  

  

La construcción del Nosotros incluye múltiples instituciones públicas y privadas, desde 

la escuela a la familia, atravesando la educación primaria y hasta la universitaria, y no siendo 

exclusividad de un solo sexo. Efectivamente, la dirección de la Nación le corresponde 

solamente a un grupo como se vislumbra de las citas. Pero, también, en  La Revista  aparecen 

artículos del tenor “progresista”, como el referido a la educación sexual. No obstante, en otras 

veces, la inclusión de artículos con esta temática, están puestos para demostrar la actualidad de 

La Revista. Es decir, ¿a qué nos referimos con esta afirmación? Que estos temas fueron de 

                                                 
33 Educadora y escritora, nació en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de septiembre de 1883. Estudió en la Escuela 

Normal de La Plata bajo la dirección de la profesora norteamericana Mary O’Graham. Se diplomó en la Escuela Normal 

de Lenguas Vivas de la Ciudad de Buenos Aires. 1910 fue representante de la Argentina en el Congreso de Higiene 

Escolar en París. Dictó numerosas conferencias en la Argentina y en el extranjero  sobre su visión de los problemas 

educacionales. En 1913 junto a Julieta Lantari y otras mujeres de avanzada organizó el Primer  Congreso del Niño. Se 

destacó por su participación en el Primer Congreso Feminista del Comité Pro-Sufragio Femenino que se realizó en 1907. 

Fue una defensora de la educación sexual en las escuelas. Muy admirada por Alicia Moreau de Justo. Su obra más 

conocida  fue “Pedagogía social. Murió en la ciudad de Buenos Aires a la edad de 32 años en 1915.  
34 CAMAÑA, Raquel. “El hogar escuela”. En: La Revista de Derecho… t. 40. 1910 pp. 166-169.  
35 CAMAÑA, Raquel. “Educación integral”. En: La Revista de Derecho… t. 41, 1912. pp. 38-40.  



actualidad en el ámbito internacional, como el feminismo, la inmigración o la seguridad, entre 

otros. De este modo, al tratarlos e incluirlos en la publicación, acercaba cada vez más al mundo 

metropolitano temas que se traban en un mundo cosmopolita. Por lo tanto, si la Argentina 

quería pertenecer a él, también debería tratarlos y transformar a la ciudad de Buenos Aires en 

una ciudad cosmopolita, como París. En otras palabras, ser la París de América Latina.  

Otra escritora mujer es también elegida por La Revista. Se trata de  Lady Juana,36 

escritora asidua de La Revista, quien sostiene que se la criticaba muchas veces, induciéndola a 

escribir dado que no es una tarea para las “señoras bien”. Pero, en realidad, este es un personaje 

que, detrás de las descripciones supuestamente frívolas que hace de la sociedad en que se 

desenvuelve, en realidad propone una crítica del mundo tan mundano en que vive. Establece 

qué se entiende por gente decente y qué no. Toma como modelo lo que la sociedad inglesa 

considera por gente decente. No aquella que no posee dinero sino quienes se han sabido ilustrar, 

cultivado el espíritu con sanas lecturas y dignos modelos de la historia: 40   

  

“Gente decente es aquella que mantiene incólume el “codees” de las buenas 

costumbres, que moralizan y contienen con el ejemplo benéfico á las clases 

inferiores. Gente decente es la que guarda un señorío, una sencillez y una 

distinción innatas en la presentación social; la que sabe honrar a los mayores y 

educar á los hijos en sanas prácticas morales y patrióticas”.37  

  

A modo de conclusión   

Todos ellos hacen ineludiblemente a la construcción de la identidad y la identidad 

nacional, que se construye hacia dentro y posibilitará la determinación de la identidad hacia 

fuera.  

Es por ello que no estamos de acuerdo con el trabajo de Carlos Escudé38 quien mantiene 

que el tipo de educación perfilada desde los ‘900 fue patriótica en el sentido que él le otorga. 

Estamos de acuerdo en que fue patriótica porque, en ese sentido y con esa dirección, apoyó la 

construcción identitaria (una identidad nacional) que, como sostenemos, solo se podía forjar 

desde la escuela y el hogar. Este último se establece como reproductor de los medios de 

                                                 
36 LADY JUANA. “En la ópera”. En: Revista de Derecho.. Op.Cit. t. 16, 1903. pp. 236-244. 40 

Idem. p. 239.  
37 Idem. pp. 239-240.    
38 Ver. ESCUDÉ, Carlos. “El fracaso del proyecto argentino. Educación e ideología”. Ed. Tesis. Buenos Aires, 1990.   



dominación, de socialización que hacían posible la construcción de argentinos, ratificado año 

tras año y generación tras generación por la educación. El sistema educativo argentino:  

  

“…buscaba más que apuntalar el progreso buscaba adoctrinar, uniformar 

mentalidades, difundir mitos tradicionales recién inventados y crear una nación 

artificial a partir de un Estado que fue un accidente histórico-político.”39   

  

Justamente, en la construcción de los Estados Modernos, todas esas características 

fueron necesarias para lograr crear e inventar la Nación. El adoctrinamiento y la ideologización 

fueron un instrumento fundamental para la construcción identitaria tanto de la Argentina de 

esa época, como de la actual y todos los Estados modernos que emplearon a la educación como 

uno de los Instrumentos Ideológicos. Sin estos, sería imposible fundir el  

“crisol” argentino.  

  

                                                 
39 Idem. p. 7  



A Favela e a Medicina Integrativa: Cuidados do Corpo, da Mente e do Espirito.  

  

Fábia de Castro Lemos1  

PPGHCA/Unigranrio   

Jaqueline de Cássia Pinheiro Lima2  
PPGHCA/Unigranrio   

  

Resumo  

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da medicina integrativa, aportada em 

estratégias de intervenção que proporcionam o acesso a saúde aos grupos sociais vulneráveis, tendo 

como ponto de observação a Favela da Barreira, situada na zona norte do Estado do Rio de Janeiro. A 

finalidade do estudo consiste em propor discussões acerca da medicina integrativa como mediadora à 

inserção da espiritualidade como elemento de sustentabilidade ao envelhecimento saudável 

notadamente das populações tidas como vulneráveis, com acessos precários a saúde pública ou a 

programas de saúde coletiva. A espiritualidade, concebida nesse contexto, como instrumento sanitário 

multidisciplinar, pode ser cotejada como veículo de acesso a saúde, propugnando uma rota de cuidado 

alternativo ao envelhecimento saudável nas linhas do pragmatismo do cotidiano, independente dos 

segmentos religiosos, adjuvante no cuidado do corpo, da mente e do espírito, delineando traços 

principiológicos fundamentais que norteiam a medicina integrativa.  

   

Palavras-Chave: Medicina – Integrativa – Espiritualidade – Envelhecimento.  

  

Abstract  

The objective of this study is to demonstrate the importance of integrative medicine, based on 

intervention strategies that provide access to health for vulnerable social groups, especially when it 

comes to issues related to healthy aging. The purpose of the study is to propose discussions about 

integrative medicine as a mediator to the insertion of spirituality as an element of sustainability to 

healthy aging. Spirituality, conceived in this context, as a multidisciplinary sanitary instrument, can be 

compared as a vehicle for access to health, advocating a route of alternative care to healthy aging in the 

lines of daily pragmatism, independent of religious segments, adjuvant in body care, Mind and spirit, 

outlining fundamental principles that guide integrative medicine.  

  

Key words: Medicine - Integrative -  Spirituality - Aging.  

  

Resumen  

El objetivo de este estudio es demostrar la importancia de la medicina integrativa, basada en estrategias 

de intervención que brindan acceso a la salud para grupos sociales vulnerables, especialmente cuando 

se trata de cuestiones relacionadas con el envejecimiento saludable. El propósito del estudio es proponer 

discusiones sobre la medicina integrativa como mediadora para la inserción de la espiritualidad como 

un elemento de la sostenibilidad para un envejecimiento saludable. La espiritualidad, concebida en este 

contexto, como un instrumento sanitario multidisciplinario, puede compararse como un vehículo para 

el acceso a la salud, promoviendo una ruta de atención alternativa al envejecimiento saludable en las 

líneas del pragmatismo diario, independiente de los segmentos religiosos, adyuvante en el cuidado 

corporal, Mente y espíritu, esbozando principios fundamentales que guían la medicina integrativa.  
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Introdução  

 A análise da saúde sob a ótica da medicina integrativa demanda inevitavelmente a 

consideração das contribuições da filosofia, da psicologia e principalmente da espiritualidade, 

no cuidado do corpo, da mente e do espírito, perfazendo novas rotas no caminho do cuidado e 

da saúde.   

 A compreensão dessa nova abordagem no cuidado da saúde não surge desvinculada de 

propósito, mas pode ter sido resultante de observações reiteradas por alguns profissionais em 

saúde, a partir de experiências com pacientes os quais nem sempre respondiam da forma 

esperada a intervenção medicamentosa ou de algum tratamento.   

(Re)conhecer a importância desse novo cenário sanitário, demanda um olhar holístico 

no cuidado humano, redimensionando os debates em saúde, na medicina alternativa e 

complementar.   

Nesse sentido, estruturamos o presente trabalho, a partir de breve reflexão acerca da 

trajetória do entendimento de saúde no Brasil, propondo em seguida uma análise acerca da 

Medicina Integrativa no cenário sanitário, para discutirmos a questão do envelhecimento e a 

Atenção à saúde do idoso, analisando, finalmente, as políticas de saúde voltadas ao 

envelhecimento, relacionando as ações presentes, à concepção holística da medicina 

integrativa, mantendo em Baptista (2007), Burkhanrd (2009) e Lemos (2012) o referencial 

teórico para o desenvolvimento do estudo.    

As linhas que compões a presente análise, não guardam a pretensão de exaurir a 

temática, mas tem por escopo propor reflexões acerca da importância da Medicina Integrativa, 

bem como das ações de Medicina Alternativa e Complementar no cuidado à saúde, buscando 

compreender como a integração das matrizes terapêuticas contribuem com a questão do 

cuidado à saúde no envelhecimento, notadamente os cuidados da medicina integrativa voltados 

à “melhor idade” da terceira idade.   

A análise desenvolvida, parte da concepção da saúde como direito humano 

fundamental, e, portanto, correlato à vida, mantendo nas ações complementares e integrativas, 

uma abordagem que cumpre o caminho da integralidade na atenção à saúde, além de consolidar 

um elemento de fronteira epistemológica na saúde, ampliando saberes e práticas delineando 



caminhos para transformação que partem do cuidado como categoria analítica na promoção da 

saúde integrada.   

  

Tecendo a saúde brasileira: da teoria às práticas de saúde   

 A noção de saúde acompanha a história sanitária no Brasil, muito bem delineada por 

Baptista (2007), à medida que corrobora o tempo, o espaço e as técnicas empregadas que 

permeavam a concepção de saúde. De fato, essa tríade entre tempo, espaço e técnicas 

empregadas, são elementos comuns quando se pensa em Políticas ou Programas de Saúde 

voltados a usuários da saúde pública ou coletiva.     

  

O tema de qualquer modelo de atenção à saúde faz referência não a programas, 

mas ao modo de se construir a gestão de processos políticos, organizacionais e 

de trabalho que estejam comprometidos com a produção dos atos de cuidar do 

indivíduo, do coletivo, do social, dos meios, das coisas e dos lugares. E isto 

sempre será uma tarefa tecnológica, comprometida com necessidades enquanto 

valores de uso, enquanto utilidades para indivíduos e grupos (Merhy, 2002).  

  

 No Brasil, os modelos de atenção à saúde seguem o tempo, mapeiam traços históricos-político 

do espaço. No Brasil colônia, práticas de cura realizada por barbeiros-cirurgiões eram comuns 

nas ruas.   

Os barbeiros ou práticos eram sempre conhecedores de técnicas e procedimentos como 

a sangria, práticas de médicos europeus, atendendo a parcela da população que poderia 

remunerá-los. Já os curandeiros e pajés, pertencentes à cultura negra e indígena, utilizavam 

plantas, ervas, rezas e feitiços em busca do cuidado dos doentes, esses eram mais acessíveis à 

população desprovida de recursos financeiros, tornando-se práticas Griot, por vezes passadas 

de geração a geração.   

Na República, por exemplo, a saúde já institucionalizada, contava com agentes de 

guarda sanitárias a protomedicato os quais compunham juntas médicas com função de 

fiscalização e inspeção sanitária notadamente nos boticários, atualmente conhecidos como 

farmácias, o que não afastava as práticas de cuidado dos doentes provenientes das culturas 

afros, embora aos auspícios da noção higienista, tornarem-se práticas marginalizadas e 

proibidas, por força na normalização médica.   

  

A regulamentação do ensino e da prática médica resultou em um maior controle 

das práticas populares e na substituição gradativa dos religiosos das direções dos 

hospitais gerias, especialmente a partir da República, Outro resultado da Política 

de Normalização Médica foi à constituição de hospitais públicos para atender 



algumas doenças consideradas nocivas à população e de necessário controle pelo 

Estado, como as doenças mentais, a tuberculose e a hanseníase (Baptista, 2007).   

  

 Segundo preconiza Bapstista (2007, p. 32), o interesse pela saúde nesse período, foi 

marcado pela regulamentação da prática profissional relacionada ao interesse público e 

econômico do Estado de garantir sua sustentabilidade e a produção da riqueza, seguindo uma 

velha política, já aplicada com sucesso em outros países da Europa, de controle de mão de obra 

e produtos, com ações coletivas para controle das doenças, disciplina e normatização da prática 

profissional.  

 O pensamento médico há época, radicalmente positivista, fundado inclusive no 

compêndio denominado Estatuto de Cientificidade do Saber Médico, aliado na reflexão, fruto 

das experiências médicas com os ensinos teóricos, mantendo afastamento do empirismo, e 

talvez por essa razão, encontramos obras desse período, sempre escritas por “doutores” 

condenando as práticas curandeiras populares, dos mezinheiros, e até dos boticários.   

 Tal posicionamento das práticas médicas inferiu diretamente nas linhas históricas da 

medicina, gerando a concepção da necessidade da articulação médica vinculada ao acúmulo de 

conhecimentos racionais enunciativos e portanto, taxativos,  garantindo a aplicação do Estatuto 

e com isso a “eficiência” do saber médico, consolidando bases da cultura erudita, a medida que 

restringia as práticas médicas.   

Esse racionalismo positivista, fundado nos ideários de Comte(1832), emergiu 

pressupostos lineares e cronológicos a história da própria medicina, criando uma simbiose entre 

o cuidado na saúde e o dogmatismo racionalista positivista que direcionava as práticas, 

refutando a observação empírica.   

 A evidência da refutação empírica pode ser compreendida nos escritos de Azeredo 

(1799), que denota a tentativa do conhecimento institucionalizado, das universidades, reduzir e 

até marginalizar o conhecimento popular, quando se tratava das discussões acerca das práticas 

de cura, contribuindo para um desenho médico que desconsiderava o empírico em prol das 

teorias médicas.   

  

Depois de eu ter aprendido nas Universidades as regras gerais da Medicina, e 

todas as suas teorias, eu não fiz mais que escutar a voz da natureza e da 

observação quando fui obrigado a principiar e pôr em prática os meios de atacar 

as enfermidades. Portanto, este meu trabalho não é fruto da imaginação, mas sim 

um resultado de experiências. [...] Porque o espírito de filosofar é quem indaga a 

verdade, é quem dá valor a experiência, é quem produz as descobertas, e é quem 

remove o empirismo (Azeredo, 1799).  

   



 Alguns pensamentos que contestavam a concepção dogmática positivista contribuíram 

definitivamente para a trajetória dos cuidados em saúde fundados em práticas interdisciplinares 

marcando a trajetória das propostas de Políticas e Programas em Saúde brasileira.     

 A necessidade de compreensão mais acurada do liame histórico da medicina, segundo 

proposição de Sigerist (1987), leva em consideração a articulação das grandes estruturas sociais 

para melhor entendimento da trajetória de uma “história social da medicina”, ideário que se 

desvelava como contrário ao dogmatismo positivista, permeando o reconhecimento de que 

fenômenos externos teriam o condão de inferir nas práticas científicas.  

 O reconhecimento da fenomenologia como ponto crítico ao positivismo dogmático teve 

em Bachelard (2000), abriu caminho para proposta de uma epistemologia renovada, rompendo 

com a noção linear do pensamento científico, para propor a descontinuidade do fazer científico, 

que requer muito mais uma postura dialética do que dogmática na prática científica.  

 Os debates acerca do dimensionamento epistemológico dos saberes e práticas 

científicas mantêm-se até os dias atuais, dividindo opiniões entre aqueles que concebem ser a 

medicina como um conhecimento próprio produzido, e outros, como Kuhn (2010) que 

entendem a inferência de fatores externos que atuam como fio condutor à atividade de produção 

científica.    

A institucionalização das ciências biomédicas, de certa forma contribuiu para 

fragmentação do conhecimento, à medida que se materializam nas especialidades, focalizando 

as ações em saúde, considerando a fase com que os primeiros institutos de pesquisa em saúde 

no Brasil surgem.   

O cenário era a arena que comportava embates do conhecimento, notadamente entre 

Pasteur e Koch na medicina, mantendo na arena de discussão a ciência dos micróbios, com 

práticas polivalentes se desdobrando em múltiplas disciplinas interrelacionadas entre as áreas 

de química, biologia e medicina, que prometia subjugar as doenças infecciosas e superar os 

impasses entre práticas clínicas e os médicos higienistas que propugnavam práticas médico-

sociais, causando impactos e influência sobre os sistemas de pensamentos e nas estruturas 

sociais, como assinala Benchimol (1995, p. 948).   

A microbiologia transformaria a formação dos que se dedicavam a arte de curar 

e agora, também, à ciência das doenças; a legislação e a organização da saúde 

pública; a arquitetura e os serviços hospitalares, os gestos, a indumentária e a 

proficiência dos cirurgiões. Decantar-se-ia em inúmeras práticas que acabariam 

por se incorporar ao cotidiano das populações, ao menos a dos centros urbanos 

onde era – e é ainda – mais intensa a medicalização das relações sociais.  

  



A inauguração do fenômeno “(inter) disciplinar”3, delineou matrizes ao estudo das 

doenças isso quando pensamos nos parâmetros epistemológicos do estudo da saúde, mantendo 

circularidade apenas nos espaços circunscritos das especialidades clinicas,    

As práticas terapêuticas sempre estiveram presentes na medicina brasileira, ainda mais, 

se pensarmos nos traços sócio-político que contribuem para a formulação de Políticas Públicas. 

Nesse sentido, a formulação de Políticas ou Programas nacionais de saúde, é constantemente 

permeada por critérios formulados pela OMS – Organização Mundial de Saúde, que concebe a 

saúde com um recorde mais ampliado, humanizado.  

A ratificação de tratados e pactos internacionais faz do Brasil signatário e com isso, 

cumpridor de metas sanitárias a serem alcançadas. Essa dinâmica que coloca o Brasil como 

cumpridor de metas internacionais de saúde, pode explicar muito de Políticas ou Programas 

sanitários, sem suporte para implementação, relegando a existência de tais ações apenas no 

papel.   

A corporificação do direito à saúde, no Brasil, caminhou na trajetória da formação dos 

direitos sociais, que por sua vez, emerge a partir do arranjo econômico na década de 30 (Fiori, 

1995).   

A medida em que o Estado assume o papel de agente regulador da economia, com 

projeto econômico fundado na industrialização, siderurgia e transportes consolidando 

infraestrutura em âmbito nacional, mais fortalecido se torna o projeto político-ideológico, que 

emerge medidas que favoreceram sua implementação, como a criação do Ministério de 

educação e Saúde Pública (Mesp), e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), 

marcado pela criação da  Política de Proteção ao trabalhador, traçando as linhas da 

materialização dos direitos sociais (Lima, Fonseca & Hochman, 2005).   

Muito além de uma simples divisão e especificação de funções em razão da área 

de atuação de cada órgão, em um contexto de reestruturação e consolidação de 

políticas sociais, a separação correspondeu a um formato diferenciado de 

reconhecimento de direitos sociais (Lima, Fonseca & Hochman, 2005, p. 41).    

  

A noção do Estado de bem estar social, que abrangia países desenvolvidos da Europa, 

com uma agenda que buscava se comprometer com a democracia e a justiça social, elaborava 

políticas que buscavam aliar a economia com questões sociais visando o bem estar da 

população, voltadas a recuperação de economias afetadas com a guerra.  

                                                 
3 Destaque pela forma como (inter)disciplinar não se enquadrou na proposta da interdisciplinaridade, uma vez que se restringiu 

apenas circular dentro das disciplinas determinadas, conhecimentos restritos.   



 Essa noção, embora tenha influenciando muito pouco a ideologia desenvolvimentista 

brasileira, permeou a leitura do desenvolvimento econômico brasileiro, que passou a considerar 

a necessidade de implantação de Políticas que pudessem promover a melhora da saúde da 

população, como pressuposto e condição do desenvolvimento do país, mantendo na proteção 

social e no direito à saúde, eixos para consecução de Políticas Públicas.   

Esse conceito, de aliar uma agenda econômica com atendimento de demandas sociais, 

acompanhou o período da reforma da saúde, embalado no movimento de redemocratização, 

marcado pela busca da consolidação de direitos, civis, sociais, políticos e fundamentais, 

ampliando os debates, e com isso, a concepção do direito à saúde, que assumia um papel mais 

abrangente.  

Nesse sentido, compreender o direito à saúde, significou entender o processo resultante 

das múltiplas condições humanas, oriundas das práticas sociais e de elementos cotidianos, 

como alimentação, habitação, educação, emprego, o que conduziu a noção do direito à saúde 

como garantia que cogente prestado pelo Estado, indicando assim o dever e necessidade do 

Estado em atuar em prol de condições dignas de vida, na promoção, proteção e cuidado em 

todos os níveis, consoante artigo 196 da Constituição Federal Brasileira (1988).  

  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (Brasil, 1988, art. 196).  

  

 A agenda de reforma sanitária reverberou na construção de axiomas de fundação do 

Estado, e que, naturalmente embasam as Políticas e Programas de saúde, consubstanciando o 

Sistema Único de Saúde (SUS), como fio condutor para efetividade dos programas políticos 

sanitário.   

No entanto, a tangibilidade se desvela como ponto nodal de muitas dificuldades 

enfrentadas, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, para efetividade das Políticas 

de Saúde, ou Programas preconizados na ampliação do cuidado à saúde. As dificuldades por 

sua vez, encontram vários eixos circulares, os quais vão desde a formação do profissional da 

saúde, à indisponibilidade de recursos técnicos, financeiros.   

Por muitas vezes, o profissional da saúde demonstra formação voltada a práticas 

circunscritas ao conhecimento teórico da academia, atendo-se a (re)produzir apenas 

conhecimento preponderantemente acadêmico, refutando questões externas que por muitas 

vezes inferem no cuidado da saúde.   



No que tange as práticas de Saúde integrativas, se forem concebidas como eixo da 

Medicina Alternativa, com escopo complementar, carecem ser compreendidas pelo 

profissional da saúde com o dimensionamento atribuído à própria Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares da Saúde4 (PNPICS), mantendo o referencial fundamental de 

seu núcleo agregador de práticas que integram o saber popular e tradicional, o que não afasta 

práticas espiritualistas, ou de natureza religiosa.  

Nesse aspecto, discutir o conjunto de práticas da medicina integrativa, para o cuidado 

do corpo, da mente e do espírito, como alternativa ao envelhecimento, implica em analisar a 

implementação das aludidas práticas, na perspectiva do cuidado humanizado, na trajetória da 

medicina antroposófica, que abriu caminho a conjugação de práticas ampliadas e de uma 

medicina com caráter holístico.  

  

Medicina Antroposófica e Integrativa, o mosaico do cuidado à saúde  

  

[...] é uma medicina dos homens, corpos e organismos, mas uma medicina das 

coisas: ar, água, decomposições, fermentos; uma medicina das condições de vida 

e do meio de existência. A relação entre organismo e meio será feita 

simultaneamente na ordem das ciências naturais e da medicina, por intermédio 

da medicina urbana. Não se passou da análise do organismo a analise do meio 

ambiente. A medicina passou da análise do meio à dos efeitos do meio sobre o 

organismo e finalmente à análise do próprio organismo   
          Michel Foucault  

  

O cenário da década de 90, delineado nos traços neoliberais das privatizações 

brasileiras, culminando com a criação da ANS5 inaugura de certa forma, a ideia de saúde 

suplementar, e com isso, a compreensão da exploração econômica dos serviços de saúde 

suplementar.   

A abertura permitindo que entes privados explorassem serviços e tratamento de saúde 

trouxe consigo a possibilidade de diversas técnicas de tratamento algumas profiláticas, as quais 

não eram cotejadas pelo SUS, práticas terapêuticas diferenciadas, como acupuntura, 

homeopatia entre outras terapias.  

O fim da década de 90 marca o balanço de quase uma década após a criação do Sistema 

Único de Saúde 6 , emergindo novas diretrizes na Atenção da saúde propugnada pelo 

                                                 
4 Promulgada pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 971 de 03 de maio de 2006.  
5 A ANS foi criada, a princípio pela Medida Provisória – MP 2012-2 de 30.12.99, convertida em Lei 9961/2000 em 28.01.2000.  
6 Promulgado pela Lei 8080/90 de 19.09.1990 regulamentada pela Lei 8142/90 de 28.12.1990  



cumprimento da agenda de reforma do Estado e da Previdência, revestidas da intensão da 

fundação de um novo Estado Democrático de Direito.  

Nesse cenário, é que a XI Conferência Nacional da Saúde (1996/1999)7, propondo, entre 

outras questões, a efetivação do controle social, a partir da participação popular, por meio dos 

Conselhos e Conferências Municipais e Estaduais de saúde, emergiu debates os quais 

agregaram eixos da equidade e o direito de cidadania, integrado aos elementos constitucionais 

da universalidade, integralidade, participação social e descentralização, elementos que 

nortearam as Políticas e Programas de saúde elaborados desde então.   

A agenda da XI Conferência Nacional de Saúde emergiu a necessidade da afirmação 

dos valores da solidariedade social e participação pública como estratégias de controle social 

para, voltada ao alcance dos objetivos delineados na proposta,   

O ingresso de práticas entre outros fundamentos da medicina alternativa propugnados 

por Políticas e programas de saúde, em parte cotejado por documentos internacionais, como, a 

Tradicional Medicine Strategy 2002-20058(OMS, 2002), matizou o cuidado à saúde, atribuindo 

elementos terapêuticos diferenciados.  

Importante destacar que, essas práticas terapêuticas tidas como alternativas por resgatar 

saberes de outras culturas como a medicina Chinesa, a Védica, uso da fitoterapia 9 , que 

sistematiza a utilização de plantas medicinais, ou até mesmo a conjugação de saberes populares 

da cultura griô, da tradição de uso de ervas em banhos e chás, transmitidos oralmente de geração 

a geração, é corporificada pelo conjunto de conhecimento muito presente no século XVIII e 

XIX em grupos que professavam cultos de matriz cultural e religiosa africana, práticas 

elencadas no âmbito da medicina antroposófica, que pode ser considerada como marco inicial 

de práticas integrativas no Brasil.   

A medicina antroposófica, idealizada por Steiner (1861-1925), filósofo austríaco, que a 

partir da concepção hermenêutica de cuidado e compreensão do indivíduo em todas as suas 

dimensões (física e metafísica), alia ciência e aspectos cognitivos humanos, relacionando com 

as ciências naturais, consolidando assim, a medicina com escopo complementar (Steiner & 

Wegman, 2007).     

                                                 
7 Realizada nos dias 16 a 19 de Dezembro do ano de 1996 em Brasília – DF, cujas Diretrizes foram discutidas e aprovadas 

por unanimidade na 89ª Reunião Ordinária realizada em 04 e 05 de agosto de 1999.  
8 Organização Mundial da Saúde (OMS) Traditional Medicine Strategy (2002-2005),Genebra: Suiça, 2002.   
9 Reconhecida pela Portaria 971, de 03/05/2006 - Ministério da Saúde (MS, 2006), regulamentada pela Resolução nº 93 da 

ANVISA, de 12 de julho de 2016 - Altera a RDC nº 26, de 13 de maio de 2014, considerada como uma terapêutica caracterizada 

pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas.  



Reconhecida e praticada como procedimento hábil no cuidado à saúde, Gudrun 

Burkhard (1929), inaugura no Brasil na década de 6010 uma medicina com abordagem que 

considera a compreensão do homem e não da doença, por entender que questões espirituais e 

existenciais inferem na saúde do indivíduo, assumindo o papel precursor da espiritualização da 

medicina, então idealizado por Steiner e Wegman.  

A chegada da medicina antroposófica trouxe consigo novos paradigmas para as bases 

epistemológicas da medicina moderna, estabelecendo diálogos por meio de fontes terapêuticas 

alternativas, emergindo uma concepção ontológica de cuidado humano, concebendo o homem 

e suas dimensões físicas (corpo), e metafísicas (emocional e espiritual), atuante em seu próprio 

meio social, visão que contribuiu para ampliação do acesso a saúde, considerando a unicidade 

do ser humano e suas peculiaridades (Bott, 1991).   

A trajetória do processo de redemocratização, nos passos da participação política de 

grupos que lutavam pela saúde, remete à noção do pluralismo sanitário, marca que permeou a 

luta e as políticas de saúde, marcado então por propostas de modelos de saúde que buscavam 

melhor entender a condição humana, como a medicina antroposófica, determinando o que seria 

hoje a medicina integrativa.   

A PNPICS(2006) significa muito mais do que a mera conjugação dos diversos atores 

terapêuticos, indica um avanço no cenário histórico das práticas de saúde, a medida que 

reconhece e valoriza práticas populares e culturais como instrumentos de hábil no processo de 

tratamento e cuidado na saúde, conferindo nova nuance a ciência médica.  

 O conhecimento científico, então circulante apenas no limite das próprias bases do 

“(inter)disciplinar”, adquire tons e matizes transdisciplinar, comungando práticas de saúde e 

tratamento terapêuticos às fontes interculturais e metafísicas, conferindo outros 

atravessamentos nas terapêuticas que coteja a multiplicidade de meios para alcançar a 

diversidade de fins, consolidando o sentido de integralidade na saúde.  

   As práticas populares, como utilização de plantas e ervas medicinais, a crenoterapia, 

não foram reconhecidas por um longo tempo como tratamento hábil, por não constar no rol dos 

Estatutos médicos ou por não serem reconhecidos como prática médica científica, reforçando 

a cisão entre conhecimento científico e popular, emergido pelo conhecimento comum, ou 

mesmo oriundos de outras culturas.  

                                                 
10 Em 31 de maio de 1969, a médica Gudrun Burkhard criou a Associação Beneficente Clinica Tobias, hoje Associação 

Beneficente Tobias (ABT), lugar que sediou palestras de Otto Wolff em meados da década de 70, ampliando o movimento 

médico antroposófico brasileiro, sendo considerada a pioneira da medicina antroposófica no Brasil.  



 A conjugação de saberes e conhecimento, demonstra a possibilidade de abertura de novos 

caminhos que contribuem para promoção da saúde em diversos níveis, efetivando a 

integralidade e o direito à saúde em todas as suas dimensões.  

  

Envelhecimento saudável, caminhos no cuidado à saúde  

 A compreensão do envelhecimento humano, segue as linhas do perfil demográfico e 

epidemiológico da população brasileira, o que determina o alinhamento e implementação das 

Políticas Públicas e de pactos sociais.  

 Nesse sentido, a Portaria nº 399 publicada em 22.02.2006, preconizando sobre o Pacto 

pela Saúde, contemplou três dimensões na tutela da saúde: a vida, a defesa do SUS e a gestão, 

prestando-se a subsidiar Termos de Compromisso de Gestão Municipais e Estaduais.  

 A preocupação com os cuidados no envelhecimento emerge como uma das prioridades 

do Pacto pela vida e saúde da pessoa idosa, que segundo o Pacto(2006), concebe o 

envelhecimento populacional definido pela mudança na estrutura etária da população, 

estabelecendo assim, o início da velhice, mantendo no Brasil, o critério definidor objetivo de 

pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade.  

 Segundo os dados demográficos do Pacto(2006), naquele período, foi apurado que os 

idosos correspondem a mais de 10% da população brasileira, correspondendo a 

aproximadamente 20 (vinte) milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60  

(sessenta) anos, acompanhando o levantamento realizado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2002) que calculou no período de 1950 a 2025 um aumento de quinze vezes da 

população idosa, e de cinco vezes do restante da população.  

 O Pacto(2006), indica ainda a demografia do envelhecimento populacional no Brasil, 

atribuindo fatores como a fecundidade e da mortalidade no país, como transformadores do 

padrão etário da população, revertendo a representação da pirâmide populacional, cedendo 

lugar ao desenho com bases mais estreitas e vértice característico de “uma sociedade em 

acelerado processo de envelhecimento”.  

É importante destacar, no entanto, as diferenças existentes em relação ao processo de 

envelhecimento entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Enquanto nos primeiros o 

envelhecimento ocorreu de forma lenta e associado à melhoria nas condições gerais de vida, no segundo, 

esse processo vem ocorrendo de forma rápida, sem que haja tempo de uma reorganização social e de 

saúde adequadas para atender às novas demandas emergentes. É função das políticas de saúde contribuir 

para que mais pessoas alcancem idades avançadas com o melhor estado de saúde possível, sendo o 

envelhecimento ativo e saudável, o principal objetivo. Se considerarmos saúde de forma ampliada, 



torna-se necessária alguma mudança no contexto atual em direção à produção de um ambiente social e 

cultural mais favorável para população idosa.  

 A consecução de Políticas de saúde e atenção ao idoso, seguiram o marco legislativo, 

preconizados nos direitos propugnados pela Carta Magna (1988), encontrando base ainda na 

Política Nacional do Idoso, implementada pela Lei nº 8.842/9411, criando condições ao idoso 

de promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, ratificando o direito 

à saúde nos diversos níveis do SUS, sendo consagrado o direito à saúde do idoso, apenas no 

fim da década de 90, por meio da Portaria Ministerial nº 1.395/99.  

As ações públicas foram focadas na agenda de tutela ao idoso, e contribuíram para abrir 

caminhos à elaboração do Estatuto do idoso, promulgado pela Lei 10.741 de 01.10.2003, 

garantindo ao idoso o direito à saúde mediante o conjunto integrado de ações e serviços, 

consoante alude o dispositivo do artigo 15 da Lei supra:  

  

Art 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universasl e igualitário, 

em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos.     

  

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), foi elaborada, com base no 

compromisso brasileiro com a Assembleia Mundial para o envelhecimento, documento 

denominado Plano Madri(2002), tendo alguns fundamentos como a fomento à saúde e bem 

estar na velhice, criação de ambiente propício, favorável ao envelhecimento, promoção do 

envelhecimento saudável, e fomento de recursos sócioeducativos e de saúde direcionados ao 

atendimento do idoso.   

 Nesse cenário, a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares na Saúde, 

surge como eixo da Medicina Antroposófica, materializando-se como instrumento de 

consecução às diretrizes e fundamentos do Plano de Madri, contribuindo para a promoção do 

envelhecimento saudável, a medida que agrega cuidados ampliados, permeando corpo, mente 

e espírito.   

 Nessa perspectiva, a medicina integrativa pode ser concebida como “alternativa”, como 

o conjunto de práticas complementares, que pode favorecer respostas terapêuticas longe da 

lógica da medicalização, dentro da proposta de numa estrutura de cuidado mais humanizada,  e 

que portanto, agrega níveis de efetividade no cuidado à saúde.  

                                                 
11 Lei regulamentada pelo Decreto nº. 1948/96.  



 A autonomia conferida à pessoa idosa também pode ser considerada um avanço, uma 

vez que a buscar de cuidados específicos, que dialogue mais com a condição de saúde de cada 

indivíduo, é questão que remete a pedra de toque e talvez seja o fio condutor na resposta 

terapêutica.  

 A oferta de um modelo alternativo, de medicina integrativa, que agrega a multiplicidade 

de terapias para responder a diversidade de desequilíbrios orgânicos, encontra em práticas 

simples, um potencial dimensionado à cura e a prevenção de doenças.   

Dessa forma, a crenoterapia, tem auxiliado muitas pessoas, notadamente idosos, que a 

exemplo da terapia com águas, buscam nos sítios e parques hídricos, fontes de água mineral 

enriquecida com determinados componentes que promovem o auxilio no tratamento de diversas 

patologias.  

 Por outro lado, práticas espiritualizadas, que contam com a irradiação, o uso da água 

fluidificada que promovem tratamentos e curas espirituais, também se revelam como 

coadjuvantes na terapêutica, aliado, por outro lado, a banhos, chás com ervas medicinais, e uso 

de plantas e métodos que encontram dentro e fora do segmento religioso um trabalho ampliado 

de saúde do indivíduo, alcançando os escopos emocionais, físicos e mentais, daí guardarem 

profunda importância na construção de caminhos para o envelhecimento saudável.    

Considerações Finais  

A Medicina integrativa remete discussão acerca da formação profissional como 

mecanismo de sustentabilidade para oferta ampliada de serviços correlatos. A lei ou formulação 

de políticas não tem força de realização per si. Se não houver condição de exequibilidade do 

dispositivo político ou legal, tende a se tornar apenas letra fria, sem sentido ou concretude.   

Nesse sentido, a formação profissional na saúde, corrobora para ampliação do rol de 

conhecimento médico, e consequentemente, confere formação transdisciplinar, o que dispensa 

embates e disputas “entre conhecimentos” (científico e comum), e com isso, aproxima as 

instancias de cuidado.   

De certo que os embates entre conhecimento científico e conhecimento comum sempre 

nortearão a saúde, sendo necessário, portanto, revisitar constantemente nossas próprias bases 

epistemológicas, as quais norteiam nossa forma de compreender e ler o mundo, determinando 

com isso as ações que praticamos e o sentido que conferimos às práticas que podem emergir 

para além da inovação do processo de trabalho, mas (re)significando o cuidado com o outro.  

A ciência médica precisa levar em consideração as relações sociais, a inserção do sujeito 

e seu lugar de fala, considerando a autonomia conferida ao sujeito na busca de seu próprio 



processo de cura, o que pressupõe não só conhecimentos específicos para cada método 

terapêutico de cuidado, mas conhecimento das condições do próprio indivíduo a ser cuidado, 

na sua matriz única.   

No entanto, é necessário reconhecer a crescente demanda enfrentada diariamente no 

SUS, aliada à falta de recursos para receber e implementar elementos da medicina integrativa, 

e a dificuldade de ações voltadas para educação permanente e continuada na saúde, o SUS, que 

deveria ser o fio condutor das Políticas de Saúde, torna-se o principal entrave para a efetivação 

das propostas de um modelo de medicina integrado.  

Nesse sentido, instituições que tem por escopo o cuidado da mente, do corpo e do 

espírito, encontram um grande campo de trabalho, sendo portanto, agente facilitador do 

ingresso das práticas tidas como integradas, em realizar o modelo de medicina antroposófica, 

notadamente as instituições que tem por escopo trabalhos espirituais e naturais.  

O (re)conhecimento do saber popular, ou conhecimento oriundo de outras culturas, 

revela um avanço na saúde social, ante a compreensão de que a ampliação do acesso à saúde, 

implica na incorporação de outras práticas, para promoção da saúde pública e coletiva, o que 

faz com que a saúde seja concebida como elemento dialógico, fruto da construção de múltiplas 

vozes sociais, e por certo que é nessa dinâmica de circularidade do dialogismo que encontramos 

a condição e sentidos que elevam a saúde como direito e acima disso, como elemento integrador 

das culturas e diásporas que consolidam o Brasil como território da diversidade.  
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Resumo  

Com este texto pretendemos debater o papel da censura, imposta pela Ditadura empresarial-militar (1964 

– 1985) no Brasil, na produção cinematográfica brasileira e estrangeira. Abordaremos, também, as 

nefastas consequências para a população, para os trabalhadores envolvidos nas produções de filmes e 

para o país. Para tanto, utilizaremos vários documentos que mostram como o processo de censura era 

realizado e como as obras nacionais e estrangeiras, durante este período, eram atingidas.  
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Abstract  

With this text we intend to debate the role of censorship, imposed by the business-military dictatorship 

(1964 - 1985) in Brazil, in Brazilian and foreign film production. We will also address the dire 

consequences for the population, the workers involved in film productions and for the country. To do 

so, we will use several documents that show how the censorship process was carried out and how the 

national and foreign works during this period were affected.  
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Resumen  

Con este texto pretendemos debatir el papel de la censura, impuesta por la Dictadura empresarialmilitar 

(1964 - 1985) en Brasil, en la producción cinematográfica brasileña y extranjera. Abordar, también, las 

nefastas consecuencias para la población, para los trabajadores involucrados en las producciones de 

películas y para el país. Para ello, utilizaremos varios documentos que muestran cómo se realizaba el 

proceso de censura y cómo las obras nacionales y extranjeras, durante este período, eran alcanzadas.  
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A Censura no cinema (1964-1988)  

A censura sempre pairou sobre as manifestações artísticas. No cinema não é diferente. 

Desde a década de 1920, nos Estados Unidos da América, por exemplo, a tentativa de censura 

aos filmes girava em torno de um moralismo que impedia nudez, ridicularização do clero, 

escravidão branca, entre outras, através da adoção do código Hays1, que atinge seu ápice no ano 

de 1934 e só acaba na década de 1950. (TRINDADE, p. 1, 2014)  

                                                 
1 Segundo Trindade (2014),“Em 1922, o pastor presbiteriano, também na época diretor-geral dos Correios dos EUA, Will H. 

Hays, foi escolhido para a presidência do Motion Picture Association of America  (MPAA). Em 1924, todos os filmes de 

Hollywood passavam pela análise de Hays, mas foi 1930 que o Hays Code tornou-se oficial.”  



A Associação Hays, foi fundada e integrada por produtores pensando em defender seus 

interesses. Esta Associação criou uma espécie de autocensura evitando, assim, a censura estatal. 

De acordo com Bernardet (1985, p.71-72):   

  

[...], fundaram a chamada Associação Hays, integrada por produtores, para 

defender seus interesses. Essa associação criou uma espécie de código de censura. 

Praticando eles mesmos a censura, os produtores evitaram a censura estatal.  
  

A tentativa de censura esteve presente desde os primeiros filmes, ainda no início do 

século XX, apresentando sempre um caráter político-moralista que não admitia a liberdade de 

expressão, seja ela imposta pelo Estado ou pelos interesses comerciais, como no caso do código 

Hays. Depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, o Estado visava 

controlar a produção cinematográfica através do macarthismo2. A comissão Maccarthy ataca de 

forma violenta a indústria do cinema dos Estados Unidos da América, deixando muitos 

profissionais sem trabalho. Por essa razão, Charles Chaplin deixa os EUA. Segundo Bernardet 

(1985, p.72):  

  

[...] a comissão MacCarthy contra as Atividades Antiamericanas, presidida pelo 

Senador MacCarthy (donde o nome macarthismo), investe furiosamente contra 

Hollywood, impedindo o trabalho de inúmeros profissionais. Esta campanha 

levou Charles Chaplin a deixar os Estados Unidos.  

  

Muitos filmes já foram censurados em diversos países do mundo e, em diferentes épocas, 

por muitas “razões” ou “motivos”, no Brasil não foi diferente. Desde os primórdios da produção 

nacional a censura e o moralismo estiveram presentes em sua História. Muitas vezes o cinema 

brasileiro, ainda em seus primórdios, no início do século XX, enfrentou problemas com a 

polícia, que tinha o poder de censura, quando um filme era denunciado por fatos políticos ou 

pornográficos. Na época não existia um critério que regulava a censura dos filmes, isto era 

realizado, inicialmente, entre os exibidores e o poder estabelecido, mas, muitas vezes o filme 

era proibido. (RAMOS, p.35, 1990)  

Humberto Mauro, um dos mais importantes cineastas brasileiros, chamava a atenção, 

em entrevista, para um moralismo dos realizadores no cinema brasileiro presente na década de 

1930. (GOMES, p. 456, 1974) Outro exemplo da censura na história do cinema brasileiro é do 

                                                 
2 O Macartismo corresponde a um período histórico (nos anos de 1950) marcado pela perseguição política a qualquer pessoa 

acusada de participação em “atividades antiamericanas”. Liderada pelo senador Joseph Raymond McCarthy, através de um 

comitê de investigações instalado no Senado dos EUA, que promovia a perseguição e a inquisição de possíveis envolvidos em 

atividades “comunistas” em audiências públicas transmitidas pela televisão. (WRIGHT, p. 234 – 236, 2000)  



filme Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos, 1955. Durante esse período político 

conturbado pelo recente suicídio de Getúlio Vargas, mas, ainda sob um regime democrático, o 

coronel Geraldo de Menezes Cortes, na época, chefe do Departamento Federal de Segurança  

Pública (DFSP), proibiu a exibição do filme por, segundo ele, ser uma obra feita por  

“comunistas thecos” com “dinheiro de Moscou” que não tinha enredo e só mostrava as misérias 

do Rio de Janeiro, entre outras razões absurdas. O filme só foi liberado para a exibição em 

dezembro de 1955, depois de uma grande campanha a favor de sua liberação, que envolveu 

grandes personalidades artísticas, políticas, além de jornalistas, entre outros. (SALEM, p. 113-

125, 1987)  

O cinema foi conquistando plateias cada vez maiores e, se transformou na arte da 

sociedade de consumo. (BERNARDET, p. 61, 1985). Assim, com enorme importância e 

visibilidade, passou a ser acompanhado por muitos, influenciando e ditando modas, costumes e 

regras.  

No Brasil, a produção cinematográfica passou, periodicamente por ciclos, de maior ou 

menor produção, onde o Estado teve papel fundamental como fomentador dessa indústria. E, 

foi durante um desses ciclos, quando surgiu o movimento do Cinema Novo (1958-1972) 

(RAMOS, p. 346, 1990) e, posteriormente o Cinema Marginal (1968-1973)3, com concepções 

marcadas para um cinema popular baseado na crítica ao modelo industrial de produção, que 

ocorre o golpe civil-militar de 1964.  

A partir do golpe de 1964, a produção cinematográfica brasileira, que já tinha, àquela 

altura, grande repercussão mundial, com filmes importantes, vencedores de grandes festivais 

internacionais, como O Cangaceiro, de Lima Barreto, 19544, Rio, 40 Graus, de Nelson Pereira 

dos Santos, 1955, O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, 19625, Os Fuzis, de Ruy 

Guerra, 19626 e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, 1964 (FILHO, p. 56, 217, 218, 305 

e 630), entre outros, passa a sofrer com a censura e a repressão impostas pelo regime militar. É 

nesse contexto que filmes de vários cineastas brasileiros foram proibidos ou mutilados, ou seja, 

tiveram partes de suas obras cortadas pela censura. Isso ocorria porque os dirigentes do governo 

militar viam no cinema uma “arma” de propaganda ideológica com ligações mundiais e, 

apontavam em documentos, os ideólogos que ensinariam a fazer um cinema político, marcado, 

                                                 
3 Segundo Ramos (1990, p. 346), “a partir do final de 1962 e início de 1963 que o Cinema Novo adquiri sua feição definitiva”. 

Já o Cinema Marginal surge da divergência de jovens cineastas com as mudanças no Cinema Novo.  

4 Melhor filme de aventura no Festival de Cannes. (CINEMATECA BRASILEIRA)  

5 Palma de ouro no Festival de Cannes. (CINEMATECA BRASILEIRA)  

6 Urso de prata no Festival de Berlim. (CINEMATECA BRASILEIRA)  



segundo esses dirigentes, por corrupção, pornografia e violência7. É isso que o documento 

abaixo revela. Esse documento, com o título “Como Eles Agem”, aborda, segundo a ditadura 

militar, as ações e maneiras de agir nas áreas de educação e cultura dos “inimigos” do regime, 

chamado por eles de subversivos, esquerdistas ou de ideólogos comunistas. O documento 

aponta uma tentativa de influência sobre a juventude secundarista e universitária através da 

escola, Universidade e da cultura.  

  

  

1) Fragmento do documento original do Arquivo Nacional8.  

O regime militar teve fases distintas, dividido em três momentos: o primeiro de 1964 a  

1968, fase de introdução e “legalização” do regime, o segundo, de 1969 a 1978, com o aumento 

da repressão, barbaridade, violência e perseguição aos opositores da ditadura, e, o terceiro, de 

1979 a 1985, período de enfraquecimento do regime e de início lento de abertura.  

(HERZOG, p. 1, 20--?) Coincidem com esses momentos as diferenças no tipo e forma de 

censuras adotadas pelos militares. A censura apresenta uma fase inicial, até 1966, chamada de 

moralista, em que predomina, no cinema, a censura baseada no conservadorismo moral com 

indicações de cortes nas obras audiovisuais, mas sem proibição integral da obra. Já entre 1967 

                                                 
7 Documento original do Arquivo Nacional.  

8 Documento retirado do Sistema de Informações do Arquivo Nacional.  



e 1968, tem início a preocupação com o conteúdo político. De 1969 a 1974, a censura assume 

sua face político-ideológica. E, por fim, a fase que vai de 1975 a 1988, em que a atuação da 

censura se direciona para a proibição de filmes brasileiros na televisão, liberando esses filmes 

para os cinemas. (PINTO, p. 4, 2006)  

Além dos filmes brasileiros, sofreram cortes ou proibição total muitas obras de cineastas 

estrangeiros, vistos pela ditadura com o mesmo olhar míope que tinham sobre a produção 

audiovisual nacional. Morte em Veneza (Morte a Venezia), de Luchino Visconti, 

Itália/França/Reino Unido, 1971, por exemplo, um filme que aborda uma relação homossexual 

entre um compositor austríaco e um jovem polonês de férias em Veneza foi considerado pelos 

censores “atentatório à moral e bons costumes”9.  

Em muitos casos, os filmes não tinham sequer sua exibição permitida. Outros até 

conseguiam a aprovação prévia da censura, mas podiam ser apreendidos e depois censurados 

ou reapresentados com “cortes”.  

  

  

2) Matéria do Jornal do Brasil de 26/08/1973, página 15.  

A matéria do Jornal do Brasil, acima, apresenta com naturalidade a apreensão do filme 

O Atentado, de Yves Boisset, 1972, e também comenta a proibição dos filmes A Classe 

Operária vai ao Paraíso, de Elio Petri, 1971, Sacco e Vanzetti, de Giuliano Montaldo, 1971, 

entre outros. O jornal mostra, assim, que em 1973, a censura já era parte do cotidiano da 

sociedade, imposta pelo regime. Assim, filmes como Toda nudez será castigada, de Arnaldo  

Jabor, 1973, filme brasileiro da lista, citado na reportagem, podiam ser “recolhidos” e, 

posteriormente, liberados com “cortes”. Os “cortes”, propostos pela censura, sempre 

desfiguravam e, de certa forma, descaracterizavam os filmes, já que seus autores realizavam 

suas obras com as imagens e planos que escolhiam. Essa “intervenção” nas obras é tão absurda 

                                                 
9  Documento do governo federal comentando e propondo a censura do filme “Morte em Veneza”. Disponível no site: 

Documentos Revelados.  

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-7171/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-7171/


e tão desrespeitosa que, comparativamente, e hipoteticamente, se um censor não gostasse do 

olho da “Monalisa”, por exemplo, poderia retirá-lo ou cobri-lo com bolas pretas, o que era muito 

comum, principalmente em filmes que continham cenas consideradas  

“ofensivas” a moral e aos bons costumes.  

Os filmes nacionais, portanto, eram, depois de finalizados, entregues a censura e 

analisados para serem liberados para exibição, as obras passavam por avaliações de pessoas que 

não tinham nenhuma ligação com o cinema e nem conhecimento e formação para a análise das 

obras cinematográficas.  

  

  

3) Parecer da censura sobre o filme “Toda Nudez Será Castigada”10.  

Portanto, os censores se baseavam simplesmente em observações e análises limitadas ao 

moralismo e ao conteúdo “político”, como vemos no parecer do filme de Arnaldo Jabor.  

Muitos cineastas brasileiros, já consagrados dentro e fora do Brasil por suas obras, eram 

vigiados de perto pelo aparelho repressor do governo ditatorial, entre eles: Joaquim Pedro de 

Andrade, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Paulo 

César Saraceni, Ruy Guerra, Gustavo Dhal, Roberto Santos, Walther Hugo Khouri, entre tantos 

outros. Suas obras, quando prontas, eram avaliadas pela censura e, muitas vezes, liberadas com 

cortes ou proibidas.  

  

                                                 
10  Memórias da Censura no Cinema Brasileiro 1964 – 1988. Disponível em: < 

http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0020005C01501.pdf >. Acesso em: 2 de maio de 2017.  

http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0020005C01501.pdf
http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0020005C01501.pdf


  

4) Documento de requisição de censura do filme “Macunaíma” entregue ao serviço de 

censura e diversões públicas para avaliação11.  

  

Um bom exemplo disso foi o filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade , 1969. 

O diretor adaptou a conhecida e brilhante obra literária de Mário de Andrade para o cinema.  

Nessa comédia, uma alegoria sobre o povo brasileiro, o “herói” Macunaíma não tem caráter, é 

preguiçoso e, em sua viagem pelo Brasil, acaba revelando muito de todo caldo cultural e político 

do país na época.  

Os produtores e o diretor do filme, Joaquim Pedro de Andrade, passaram dezesseis anos 

lutando pela liberação de Macunaíma. A primeira apreciação da censura, em julho de 1969, 

proíbe a película para menores de 18 anos e indica 15 cortes de cenas inteiras. O censor, em seu 

parecer, afirma não conhecer a obra de Mário de Andrade, faz um pequeno resumo do filme e 

aponta além das cenas a serem cortadas, o corte da seguinte fala: “muita saúva e pouca saúde 

os males do Brasil são. ” (PINTO, p.1, 2007)  

A tentativa de liberação do filme é contada pelo próprio Joaquim Pedro em entrevista a 

Leonor S. Pinto (PINTO, p.1, 2007). Nela, o diretor relata que, depois de muitas idas e vindas 

da censura, conseguiu falar diretamente com o chefe da Polícia Federal, que era um cargo 

superior ao chefe da censura, e que este lhe daria uma chance para a liberação do filme.  

O então chefe da Polícia Federal faria uma projeção de “Macunaíma” para sua mulher e algumas 

amigas porque confiava no bom senso daquelas senhoras. Depois da sessão, o chefe da Federal, 

                                                 
11  Memórias da Censura no Cinema Brasileiro 1964 - 1988. Disponível em: < 

http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0110080C00101.pdf >. Acesso em 3 de maio de 2017.  

http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0110080C00101.pdf
http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0110080C00101.pdf


disse que o filme era “uma droga”, e, que sua sobrinha tinha dado nota zero para a exibição. 

Diante disso, Joaquim Pedro apresentou ao senhor as críticas internacionais ao filme, em francês 

e com a ajuda da esposa, que adorou as críticas ao filme, o diretor da Polícia Federal pediu, no 

dia seguinte, que Joaquim Pedro escolhesse três cortes da lista de censura, assim estaria tudo 

certo. O diretor do filme escolheu os três cortes e, em outubro de 1969, conseguiu a liberação 

do filme só para o cinema. Mas, ainda proibido para a televisão.  

(PINTO, p.2, 2007)  

Em 1978, a Embrafilme pediu a liberação de Macunaíma para a televisão. O filme foi 

“liberado” com treze cortes. Em maio de 1979, o filme consegue liberação para cinema, sem 

cortes, para maiores de 16 anos. Em 1981, o filme foi liberado para a televisão, na faixa após as 

23 horas, com o corte de um palavrão. Em julho de 1985, Macunaíma foi liberado, sem cortes, 

após as 22 horas e para o cinema como livre para qualquer faixa etária. Em agosto do mesmo 

ano, os certificados da censura liberaram, finalmente, o filme sem cortes. (PINTO, p.2, 2007)  

 

5) Fragmento do documento original da censura do filme “Manhãs Cinzentas”, de Olney 

São Paulo12.  

O filme Manhãs Cinzentas, de Olney São Paulo, 1969, não teve uma história semelhante. 

Na verdade, este média metragem, pouco conhecido pelo público, acabou sendo o “motivo” 

para a prisão e tortura de seu diretor.   

                                                 
12 Documento retirado do site “Memória da censura no cinema brasileiro 1964 - 1988”, um excelente e minucioso trabalho 

sobre a censura no cinema brasileiro durante a ditadura militar. Disponível em: < 

http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0200133C00801.pdf >.  

  

  

http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0200133C00801.pdf
http://www.memoriacinebr.com.br/PDF/0200133C00801.pdf


Em uma quarta feira cinzenta, dia 21 de junho de 1967, primeiro dia do inverno, 

aconteceu uma manifestação contra a ditadura. Na época, as pessoas eram presas sem 

justificativa e a violência ditava as regras da repressão policial. Durante o protesto, mil pessoas 

foram presas, 57 ficaram feridas e três foram mortas. (CALBO, p. 1, 2006) A equipe de 

filmagem de Manhãs Cinzentas estava presente à passeata e registrou a barbárie policial. Este 

registro, parte do filme, que só foi finalizado em 1969, já com o AI-5 em vigor, serviu para 

compor o roteiro, baseado num conto, de mesmo nome, do próprio autor.  

O filme, uma “ficção científica”, segundo seu diretor, é uma alegoria sobre ditaduras 

latino-americanas onde um casal de estudantes, que participa de um comício, é preso e torturado 

na prisão, respondendo a um inquérito liderado por um robô e um cérebro eletrônico13. Ao 

finalizar o filme, Olney São Paulo fez algumas cópias e, sem passar pela censura, as enviou para 

algumas cinematecas e festivais internacionais, assim, evitaria cortes e a proibição da obra. Em 

agosto de 1969 o filme foi exibido, em sessão particular, no MAM (Museu de Arte Moderna), 

do Rio de Janeiro. Em 7 outubro do mesmo ano, Olney e sua esposa entregaram uma cópia do 

filme a um dos diretores da Federação Carioca de Cineclubes. (CALBO, p. 2, 2006)  

  

Os Cineclubes e a Ditadura  

Os cineclubes, que ressurgiram, com força, no início da década de 1960, eram um espaço 

para projeção, debate e discussões sobre os filmes organizados em diversos lugares: escolas, 

Universidades, sindicatos, associações de moradores, igrejas, por exemplo. (CLAIR, p. 52, 

2008)  

Com o golpe militar, os cineclubes que sobraram, pois muitos foram fechados e seus 

dirigentes perseguidos, passaram a ser um espaço de resistência ao regime. (CLAIR, p. 66, 

2008)   

No dia 8 de outubro de 1969, aconteceu o sequestro de um avião brasileiro, desviado 

para Cuba, durante o sequestro do voo, o filme Manhãs Cinzentas foi supostamente projetado 

e, por isso, o nome de Olney foi vinculado ao sequestro. Em novembro, o Ministério da 

Aeronáutica afirma que um dos sequestradores era membro da Federação de Cineclubes ligando 

Olney ao sequestro. Por essa razão, ele é obrigado a prestar depoimento no dia seguinte. 

(CALBO, p. 2, 2006)  

                                                 
13 Instituto Vladimir Herzog. Memórias da Ditadura. Disponível em: <  http://memoriasdaditadura.org.br/filmografia/manha-

cinzenta/index.html >   

http://memoriasdaditadura.org.br/filmografia/manha-cinzenta/index.html
http://memoriasdaditadura.org.br/filmografia/manha-cinzenta/index.html
http://memoriasdaditadura.org.br/filmografia/manha-cinzenta/index.html
http://memoriasdaditadura.org.br/filmografia/manha-cinzenta/index.html


  

6) Fragmento da capa do Jornal do Brasil de 9 de outubro de 1969.  

No dia 13 de novembro, Olney sumiu de casa, foi preso e torturado, e, só reapareceu, 

por poucas horas, nove dias depois, doente, acompanhado por agentes da Polícia Federal. Foi 

liberado pela polícia no início de dezembro e internado com pneumonia dupla, estando 

extremamente debilitado, somente em 1972, Olney foi absolvido pelo Superior Tribunal  

Militar, ou seja, ainda sob a ditadura empresarial-militar. (CALBO, p. 3, 2006)  

Seu filme, porém, em 1970, foi considerado subversivo, censurado e proibido no Brasil. 

Mas, como já existiam cópias do filme com cineclubistas e no exterior, o filme participou da 

Quinzena de Realizadores do Festival de Cannes, e do Festival de Manheim,  

Alemanha, recebendo o prêmio “FilmDukaten”.(PINTO, p. 163, 2007)  

O documento abaixo, da censura e proibição do filme Manhãs Cinzentas, nos mostra 

exatamente como pensava e agia o regime, através dos seus censores, capazes de proibir 

determinadas obras que, para eles, apresentavam um caráter político de intenções “subversivas”, 

sendo, por isso, “nocivos” ao regime.  

 
7)Fragmento do documento original da censura do filme Manhãs Cinzentas, de Olney  

  



São Paulo, 196914.  

Conhecer a história de Olney São Paulo e seu filme Manhãs Cinzentas é fundamental 

para a compreensão da censura, repressão, tortura e fim das liberdades individuais. Ver como 

um diretor de cinema, como Joaquim Pedro de Andrade, teve que esperar 16 anos pela liberação 

de sua obra, ou mesmo perceber o controle que a ditadura tinha até mesmo sobre filmes 

estrangeiros, nos faz refletir e nos ajuda a entender os processos históricos que devem ser 

conhecidos, replicados e divulgados para não serem repetidos. CENSURA NUNCA MAIS!  
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Resumo   

A partir da paisagem reconfigurada do Porto do Rio pretende-se, neste artigo, refletir sobre a 

interseção entre os grandes projetos de revitalização urbana, patrocinados pelo poder público, e 

as disputas e tensões que envolvem os diversos atores sociais na produção de uma memória 

coletiva do porto. Observando as narrativas institucionais veiculadas no site 

portomaravilha.com.br e algumas manifestações culturais que se concretizam na “nova” região 

portuária, a análise conjuga as teorias que tratam de cidade, imaginário e identidade cultural para 

observar de que forma a paisagem dada, construída e organizada pelo poder publico se projeta e 

se reconfigura em novos imaginários e identidades culturais.    

   

Palavras-chave: Cidade; Identidade Cultural; Memória   

  

Abstract  

From the reconfigured landscape of the Port of Rio, this article intends to reflect on the intersection 

between the great projects of urban revitalization, sponsored by the public power, and the disputes 

and tensions that involve the various social actors in the production of a collective memory from 

the port. Observing the institutional narratives published on the website portomaravilha.com.br 

and some cultural manifestations that take place in the "new" port region, the analysis combines 

theories that deal with city, imaginary and cultural identity to observe how the given landscape, 

constructed and organized by the public power projects and reconfigures itself in new imaginaries 

and cultural identities.  

   

Keywords: City; Cultural identity; Memory  

  

Resumen  

A partir del paisaje reconfigurado del Puerto de Río se pretende, en este artículo, reflexionar sobre 

la intersección entre los grandes proyectos de revitalización urbana, patrocinados por el poder 

público, y las disputas y tensiones que involucran a los diversos actores sociales en la producción 

de una memoria colectiva del puerto. El análisis conjuga las teorías que tratan de ciudad, 

imaginario e identidad cultural para observar de qué forma el paisaje dado, construida, se observa 

en las narrativas institucionales publicadas en el sitio portomaravilla.com.br y algunas 

manifestaciones culturales que se concretan en la "nueva" región portuaria, y organizada por el 

poder público se proyecta y se reconfigura en nuevos imaginarios e identidades culturales.  

   

Palabras clave: Ciudad; Identidad Cultural; memoria  

   

   

Introdução    

Em uma leitura que pressupõe a cidade como um campo simbólico de articulação 

de interesses políticos e econômicos (PESAVENTO, 2007), o consumo configura-se 

como cimento desses valores e comportamentos, uma vez que constrói identidades, regula 



relações sociais e define mapas culturais. Sob a ótica do mercado, portanto, mesmo 

lugares – cidades, países – passam a ser observados como mercadoria. Para Sanchez 

(2010), pode-se observar a relação entre a reestruturação dos espaços urbanos e as 

mudanças culturais relacionadas ao consumo, aos modos de vida e às formas de (re) 

apropriação desses espaços.    

O projeto do Porto Maravilha ganhou relevância e foi viabilizado em função da 

realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 que, junto a outros 

megaeventos que têm pontuado as cenas urbanas do Rio de Janeiro, desde o início do 

século XXI, se configuram em uma clara tentativa de revalorização e reconstituição da 

cidade e seus espaços públicos, que passam a ser revestidos de imaginários coletivos que 

lhes servem de suporte comunicacional para a construção da marca-cidade e, 

consequentemente, para possíveis investimentos e ações de comunicação, potencializando 

negócios em diversos segmentos da economia. Observa-se, assim, nos grandes eventos 

realizados tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, o foco na (re)construção 

e no fortalecimento de simbolismos, tradições, memórias e estilos de vida que remetem a 

um ethos de cidade ideal.    

A operação urbana do Porto Maravilha cobre 5 milhões de metros quadrados da 

região portuária da cidade, compostos pelo quadrilátero entre as avenidas Rio Branco, 

Presidente Vargas, Francisco Bicalho e Rodrigues Alves, os bairros da Gamboa, Santo 

Cristo e Saúde, os morros do Pinto, Conceição, Providência e Livramento e parte dos 

bairros do Cajú, São Cristóvão, Cidade Nova e Centro. Em 2009, após a assinatura da Lei 

Complementar 101/20091 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, iniciou-se o grande projeto 

de intervenção urbanística que pretendia revitalizar a região portuária do Rio de Janeiro. 

Administrado pela empresa de capital misto Companhia de Desenvolvimento Urbano da 

Região Portuária (CDURP), o projeto se articula em quatro eixos de atuação, a saber: 

estímulo ao uso residencial da região; melhoria na infraestrutura - com foco em 

saneamento, malha viária e meio ambiente; incentivo às atividades de comércio e à 

indústria que se desenvolvem na área; e promoção da cultura e entretenimento na região, 

através da valorização de bens materiais e imateriais da cultura local, da criação de um 

circuito histórico-cultural e da consolidação de um calendário de eventos anual da zona 

                                                 
1 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Lei Municipal complementar  n. 101/2009.  Disponível em   

http://www.portomaravilhario.com.br/media/legislacao/2010/06/LC101__23112009.pdf   



portuária. Todos os eixos são efetivamente trabalhados na execução do projeto, mas 

observa-se um interesse especial pelas diretrizes relacionadas à cultura e ao 

entretenimento, evidenciados tanto pelos discursos de sujeitos envolvidos no processo, 

bem como pela materialização desses discursos, através, por exemplo, da construção de 

dois monumentais equipamentos culturais que abrigam o Museu de Arte do Rio (MAR) 

e o Museu do Amanhã, ambos localizados na Praça Mauá, bem como da criação do 

Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, cujo grupo de trabalho curatorial 

se propõe a construir diretrizes para implementação de políticas de valorização da 

memória e proteção do patrimônio cultural da região.2  No entanto, para além de sua 

relevância comercial e do resgate de uma história dita oficial, o Porto é um espaço de 

disputas simbólicas em busca da construção de sua memória, de suas historicidades3 e 

seus significados.    

A partir, portanto, da paisagem reconfigurada do Porto do Rio pretende-se, neste 

artigo, refletir sobre a interseção entre os grandes projetos de revitalização urbana 

patrocinados pelo poder público e as disputas e tensões que envolvem os diversos atores 

sociais na produção de uma memória coletiva do porto. Observando as narrativas 

institucionais veiculadas no site portomaravilha.com.br e algumas manifestações culturais 

que se concretizam na “nova” região portuária, parte-se da abordagem da história cultural 

e dos estudos culturais (PESAVENTO,2007,2014; SEVCENKO, 1998, 2001; HALL, 

2000)  para observar de que forma a paisagem dada, construída e organizada pelo poder 

publico se projeta e se reconfigura em novos imaginários e identidades culturais. O 

percurso da análise se dá, portanto, na interseção entre os campos teóricos visitados e o 

corpus analisado.    

   

A cidade, suas dimensões, sua identidade   

Para pensar sobre a cidade, parte-se da abordagem da história cultural, mais 

especificamente do pensamento da historiadora Sandra Pesavento (2007, 2014). Para a 

autora, a cidade não é mais considerada como um lócus privilegiados da realização da 

produção ou da ação dos atores sociais, “mas, sobretudo, como um problema e um objeto 

                                                 
2 Ver http://www.portomaravilha.com.br/circuito   

3 Entende-se o conceito de historicidade, a partir de Agnes Heller (1993, p. 389), não como “[...] aquilo que acontece 

conosco, tampouco alguma coisa na qual entrássemos como uma vestimenta”, mas como consciência da ação do 

homem no mundo que se faz sempre num espaço-tempo.   



de reflexão, a partir das representações sociais que produz e que se objetivam em práticas 

sociais. ” (PESAVENTO, 2007, p. 3).   

Nesse viés, a autora propõe pensar a cidade a partir de três perspectivas: a da 

materialidade, a da sociabilidade e a da sensibilidade. A cidade é percebida como 

materialidade quando se reconhece estar diante do fenômeno urbano, em contraposição à 

realidade rural. Ou seja, quando se identifica uma ação humana sobre a natureza. Para 

Pesavento (2007), a cidade pode ser compreendida também pelo viés da sociabilidade, 

com seus atores, as relações estabelecidas entre eles, os grupos, as práticas de interação, 

as festas, comportamentos e hábitos. E, finalmente, a autora propõe olhar a cidade a partir 

da dimensão da sensibilidade, ao afirmar que para cada cidade real, concreta, visual, táctil, 

consumida e usada no dia-a-dia há outras tantas cidades imaginárias, representadas, ao 

longo do tempo, pela palavra escrita ou falada, pela música, pela imagem, pelas práticas 

cotidianas, pelos rituais e pelos códigos de civilidade de seus citadinos, pois    

cidades são, por excelência, um fenômeno cultural, ou seja, integradas a 

esse princípio de atribuição de significados ao mundo. Cidades pressupõem 

a construção de um ethos, o que implica a atribuição de valores para aquilo 

que se convencionou chamar de urbano. (PESAVENTO, 2007, p. 3)   

   

A construção da identidade local de um lugar está diretamente relacionada ao seu 

passado e ao atual ambiente histórico, político, econômico, legal e cultural em que está 

inserido. Nos termos de Hall (2013, p.9), essa construção tem a ver com a produção “não 

daquilo que somos, mas daquilo no qual nos tornamos”. Assim, as questões sobre “quem 

podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa representação 

afeta a forma como nós podemos nos representar” se sobrepõem às questões relacionadas 

a “quem nós somos” ou “de onde nós viemos”. O autor entende identidade, portanto, a 

partir de um viés discursivo, como uma construção sempre em processo, em que as 

dinâmicas culturais provocam suturas e fixações, discursos e práticas que, por um lado, 

tentam interpelar os atores a assumirem seus lugares de sujeitos sociais e, por outro lado, 

produzem subjetividades, que os constroem como sujeitos agentes. Ou seja, para Hall  

(2013), uma identidade nunca é fixa, estável, ela é constitutiva a partir da relação com o  

“Outro”, a partir da différance ou por meio dela.   

Dessa forma, a construção cultural e social de uma identidade, afinal, se dará a 

partir da produção de memórias coletivas (Halbawachs, 2006), e dos significados a elas 

atribuídos, das disputas que envolvem a apropriação simbólica, pelos sujeitos, da 

materialidade dos espaços construídos. Nas palavras de Pollack (1989, p. 3), uma 



memória coletiva organizada “resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o 

Estado desejam passar ou impor”.     

Neste contexto, portanto, os megaeventos, com suas expressões culturais e 

midiáticas geradoras de sentido, que pontuam o espaço urbano e seus imaginários, se 

configuram em momentos privilegiados para refletir sobre os projetos que se pensam 

sobre e para a cidade.    

   

Do Porto ao Porto Maravilha   

O Prefeito Eduardo Paes, em discurso público no lançamento das obras do Porto   

Maravilha 4, apoia-se na memória da reforma realizada pelo Prefeito Francisco Pereira 

Passos, em sua gestão de 1902 e a 1904, para legitimar as mudanças que seriam 

impostas à cidade, a partir da reurbanização do porto que foi iniciada em 2011. É fato 

que a cidade do Rio de Janeiro do começo do século XX era muito diferente da atual 

metrópole, e que as obras realizadas por Pereira Passos tiveram tal relevância que 

reordenaram a forma de viver e se locomover na cidade (com perdas e ganhos) que 

perdura, grosso modo, até os dias atuais. Guardadas as devidas ressalvas, no entanto, o 

período de modernização da então Capital da República - denominado pela imprensa da 

época de “Regeneração”, de fato guarda aproximações e afastamentos em relação a atual 

revitalização do Porto do Rio, justificando, assim, a referência feita pelo atual prefeito 

da cidade.   

A história do Porto carioca se confunde com a história da própria cidade. No 

período colonial, teve um papel decisivo, pois além de ser um importante porto de 

reabastecimento na longa viagem de Portugal rumo ao Rio da Prata e também para as 

embarcações portuguesas que atravessavam o Atlântico Sul vindas da Europa, alimentou 

o que foi o principal elemento da economia da cidade ao longo de todo o período colonial, 

e até boa parte do século XIX: o tráfico de escravos.   

No começo do século XIX, a chegada da família Real destaca ainda mais a 

importância do porto para o Rio, tendo em vista que a principal ação política de D. João 

VI para a América Portuguesa foi a abertura dos portos à Grã-Bretanha.    

                                                 
4  Declaração de Eduardo Paes (O GLOBO. 9/7/2012) “Em campanha Paes tenta vincular sua imagem às 

transformações feitas por Pereira Passos” In: http://oglobo.globo.com/rio/em-campanha-paestentavincular-

suaimagem-as-transformacoes-feitas-por-pereira-passos-5433676 acessado em jul/2016).   



Já na segunda metade do século XIX, o Brasil desempenhava um papel importante 

na crescente divisão internacional do trabalho com a produção e comercialização do café, 

papel este que foi impulsionado com a Abolição da Escravatura e o advento da República 

(CHALHOUB, 2001). Neste período, o Rio de Janeiro “foi um pólo de poder geopolítico 

e o porto” (LESSA, 2001, p. 11).    

Com a queda da economia cafeeira, no entanto, ocorreram mudanças econômicas 

que afetaram o país e, em especial a Capital da República, que se transformou “num 

grande centro cosmopolita, ligado intimamente à produção e ao comércio europeu e 

americano” (CHALHOUB, 2001, p. 250). O porto da cidade perdeu sua importância como 

exportador de café e passou a se configurar em um mercado de consumo, um centro 

distribuidor de artigos importados, uma área reservada a comerciantes e estivadores, com 

um entorno de edifícios auxiliares ao seu funcionamento. Restrito, agora, ao fluxo de 

mercadorias, o porto, no entanto, guarda características coloniais, com uma sociedade 

regida pela tradição agrária e escravocrata.   

Com efeito, a cidade não estava preparada para desempenhar suas novas funções, 

uma vez que a complexa realidade social escancarava a pobreza, as mazelas herdadas do 

colonialismo e da escravidão. Era preciso solucionar suas contradições, promover 

reformas urbanas e nos hábitos sociais para que a Capital da República pudesse ser a 

propulsora das transformações que levariam ao desenvolvimento do país. O tão propagado 

“progresso” material foi, assim, a referência simbólica escolhida para transformar o Rio 

no “novo Brasil” (ABREU, 2013).   

Neste cenário, portanto, foi realizada a “Reforma Passos”, como ficou conhecida 

historicamente, no começo do século XX. Baseada na nova ciência do corpo, em que a 

saúde dependia da livre circulação sanguínea e nervosa, nasce, no século XVIII, uma 

visão organicista da urbe, em que a cidade passa a ser concebida como artérias e veias 

(SENNETT, 1999). A vida saudável da cidade, baseada no paradigma da vida saudável 

do corpo, trazia uma preocupação com a limpeza urbana, pois, como um corpo saudável, 

a cidade precisava respirar. Dessa forma, obras com foco em mobilidade urbana e o 

consumo de oxigênio foram priorizadas por reformadores urbanos.   

Com o apoio do Governo Federal, na figura do então Presidente Rodrigues Alves, 

que contratou um imenso empréstimo junto ao banco inglês Rothschild & Sons, foi 

concebida a “Reforma Passos”, a partir de um plano de “Regeneração” em três dimensões: 

comércio, saneamento e urbanização. No âmbito comercial, foi contemplada a 



modernização do porto, que exigia uma “base técnica que minimizasse o tempo de 

atracação e permanência dos navios no cais” (LESSA, 2001, p. 192), o que implicava 

também nas questões sanitárias, segunda dimensão abraçada pela reforma que, além do 

porto – espaço que estaria condenando a cidade às pestes - privilegiou uma “higienização” 

da saúde pública e dos espaços públicos, principalmente, na região central da cidade.  

Retomando a modernização do porto, Lessa (2001) descreve que este foi “equipado, 

então, com 90 guindastes móveis, 18 armazéns internos e 96 externos, com 25 metros de 

plataforma e profundidade de até 10 metros” (LESSA, 2001, p. 193), e passou a responder 

por mais de 40% da receita tributária federal. Vale ressaltar que a reforma da região 

portuária partiu de uma lógica de engenharia logística focada na distribuição de 

mercadorias pelo centro da cidade, desconsiderando a integração da população local ao 

espaço, o que não impediu que área se integrasse, urbanisticamente, ao centro do Rio e 

aos demais bairros em função de sua malha viária (AZEVEDO e PIO, 2016) e que 

concentrasse vasta ocupação populacional, especialmente nos bairros da Saúde, Gamboa 

e Santo Cristo, bem como uma presença considerável de área comercial e de serviços.   

A região portuária ressentiu-se, bem como boa parte da cidade, da mudança da 

capital da República para Brasília. Desse modo, a partir dos anos de 1970, começou a dar 

sinais de obsolescência de suas instalações e, consequentemente, de derrocada de suas 

atividades.     

Com efeito, o Rio de Janeiro teve papel de destaque na crescente inserção do Brasil 

no capitalismo mundial (CHALLOUB, 2001). O financiamento internacional adquirido 

pelo Governo Federal para a execução da obra confirma a incorporação do projeto em 

uma ordem capitalista global, característica que se aprofunda e se sofistica na atual 

reforma da cidade. E também inaugura o padrão de urbanização que seria adotado para o 

Rio, no século XX: intervenção direta do Estado sobre o espaço urbano.   

Cerca de cem anos mais tarde, a região portuária volta a ser cobiçada como 

potencial para investimentos a partir do momento em que a cidade passa a ser gerida por 

uma lógica empresarial. A operação urbana do Porto Maravilha está baseada no modelo 

de planejamento urbano estratégico, em que a cidade-mercadoria passa a ser vendida a 

partir das políticas do Estado que cumprem, então, um receituário estratégico para inserila 

nos fluxos globais. A cidade, portanto, é transformada e gerida como uma empresa, o 

plano diretor e o zoneamento são descartados, uma vez que não atendem aos interesses 



do mercado. Assim, no mundo globalizado, no lugar da regulação, surgem as negociações 

por projeto, concretizando o que o urbanista francês François Ascher denominou de  

“urbanismo ad hoc” (apud VAINER, 2000, 2013, 2016). Sanchez (2010) argumenta que  

essa orientação estratégica tende a silenciar projetos e atores divergentes e 

a construir uma aparente paz social sob a égide do empresariamento da  

cidade. Assim, a recondução da leitura dos problemas da cidade e das 

alternativas que vêm sendo legitimadas parece estar orientada para a 

despolitização da cidade e de seus cidadãos. Projetos políticos em torno da 

‘cidade-mercadoria’ transformam a esfera política local em espaço do 

exercício de um projeto empresarial. Desse modo, é difícil encontrar neles 

qualquer identidade com o entendimento da cidade como espaço da 

política, do conflito e da construção da cidadania. (idem, 2010, p. 67)   

   

E os megaeventos precipitam, intensificam, generalizam a cidade de exceção. No 

rastro da gestão urbana por projetos, portanto, a “revitalização de regiões portuárias” é 

indicada como fase importante do processo de mudança da cidade. Por isso, tornaramse 

tendência mundial. 5  Inserida no contexto dos megaeventos internacionais, a 

(re)construção da imagem da cidade é legitimada pelo discurso institucionalizado da 

competitividade. Arantes (2000) aponta para uma estratégia de utilização de 

“empreendimentos âncora”, ou seja, de grandes projetos de edificações com uso cultural, 

considerados como elementos alavancadores da “requalificação” de áreas urbanas 

degradadas. Essa estratégia tem-se mostrado bastante eficiente para a indústria turística e 

os negócios que envolvem a cultura e o branding das cidades, mas, muito pouco para os 

interesses das comunidades locais.   

Dessa forma, observa-se que a história da região portuária é traçada, material e 

simbolicamente, em consonância com o processo de desenvolvimento da cidade do Rio 

de Janeiro e também da inserção do Brasil no cenário econômico internacional, 

especialmente, após a primeira grande intervenção urbanística, promovida por Pereira 

Passos. No entanto, nem sempre os projetos ancorados pelo poder público levaram em 

conta as experiências dos sujeitos nesses espaços, seus valores, suas memórias e 

historicidades.   

   

Porto Maravilha para quem?     

                                                 
5 Sobre a tendência mundial de revitalização de regiões portuárias ver ANDREATTA, Verena (org.). Porto Maravilha 

e o Rio de Janeiro + 6 casos de sucesso de revitalização portuária. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010.   



Em concordância com o pensamento de Geertz (2008), é através da cultura, dos 

padrões simbólicos que circulam em uma determinada sociedade, que os sujeitos 

encontram sentido para o mundo em que vivem, são estes conjuntos de símbolos que lhes 

conferem orientação, sentimento de pertencimento e senso de comunidade. Na 

contemporaneidade, destaca-se a presença indiscutível da mídia e do consumo nessa teia 

cultural (DEBORD, 1997; KELLNER, 2001), promovendo imbricamentos de diversas 

ordens nas relações sociais e nas construções simbólicas que articulam os modos de ser e 

de viver no cotidiano. O boom de produção e consumo de imagens, serviços e eventos 

culturais que passa a desenhar a economia mundial contemporânea parece, no caso do 

Porto Maravilha, se configurar na narrativa máxima para a construção da marca cidade 

que se pretende para o Rio, a partir das reformas que se operaram na região portuária. 

Neste sentido, a importância simbólica do projeto de reurbanização da região portuária se 

evidencia na análise da comunicação institucional do Porto Maravilha, com destaque, nas 

narrativas analisadas, para a centralidade da Praça Mauá e seu entorno, bem como seus 

ícones máximos da revitalização.     

   

“Se essa praça fosse minha...”   

Em conformidade com o § 7° do Art. 36º da Lei Complementar Municipal nº101, 

que instituiu a operação urbana do Porto Maravilha, o percentual de 3% dos CEPAC6 será 

destinado para a área de preservação do Patrimônio Material e Imaterial, incluindo os 

Programas Porto Maravilha Cultural e o Circuito da Herança Africana. Como divulgado 

na comunicação sobre o Programa Porto Maravilha Cultural, disponível no site 

portomaravilha.com.br, o desafio do projeto é promover mudanças que beneficiem 

moradores e frequentadores da região, porém preservando a identidade cultural e 

arquitetônica da região. Os eixos trabalhados pelo programa e divulgados em folder 

eletrônico disponível no site são: preservação e valorização da memória e das 

manifestações culturais; exploração econômica dos patrimônios material e imaterial, 

respeitando os princípios de integridade, sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento 

social; valorização do patrimônio cultural imaterial; produção e difusão de conhecimento 

                                                 
6 As operações urbanas consorciadas contemplam a alienação dos CEPAC (Certificados do Potencial Adicional de 

Construção), que são títulos mobiliários, regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - geradoras de 

recursos para realização de transformações urbanísticas.   



sobre a memória da região; recuperação e restauro material do patrimônio artístico e 

arquitetônico; realização de diagnóstico sobre o patrimônio histórico, cultural e 

arqueológico.    

Nesse contexto, além dos Museus, que são enunciados como o foco da visitação 

na Praça Mauá, as diversas manifestações que a região portuária comporta – religiosas, 

folclóricas, gastronômicas, artísticas – e que são organizadas em um calendário anual 

disponível no site7., aparecem nos discursos institucionais que tratam a cultura como 

entretenimento.  Nestes discursos, observa-se o objetivo de efetivar a região do porto 

como local de lazer e entretenimento cultural, tanto para os moradores e usuários da 

região, como para os turistas de dentro e de fora do país, como apontam as notícias 

destacadas no site portomaravilha.com.br “Passaporte Cultural do Rio oferece gratuidade 

e descontos em até 700 atrações”8, “Praça Mauá será reinaugurada em domingo de festa”9, 

“Museu do Amanhã supera marca de 500 mil visitantes” 10.   

Nesse sentido, como propõe Arantes (2000, p. 16), “governantes e investidores 

passaram a desbravar uma nova fronteira de acumulação de poder e dinheiro – o negócio 

das imagens”, a “grande quermesse da chamada animação cultural” (idem, p.   

17), que materializa a “cidade-empresa-cultural”.   

Especialmente no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Praça Mauá  foi 

divulgada como palco de atrações artísticas, gastronômicas (com opções diversas de 

alimentação, desde comidas típicas da Associação Sabores do Porto aos contemporâneos 

food trucks) e ativações de espaços das empresas parceiras, como a Loja da Nike, o Balão 

da Skoll e o Bungeee Jump da Nissan. O “Boulevard Olímpico”, um live site promovido 

pela Prefeitura do Rio, contou com três espaços na cidade. O maior deles, com uma área 

de três quilômetros, foi instalado no Porto Maravilha. Os outros dois ficaram no Parque 

Madureira, na Zona Norte do Rio, e no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo 

Grande. Como apresentado na notícia “Boulevard Olímpico do Porto Maravilha”11, o 

maior live site da história das Olimpíadas – reforçado pela marca #cidadeolimpica, ativada 

                                                 
7 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/circuito, acesso em jan. de 2018.   
8 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4528, acesso em jul de 2016.  
9 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4326, acesso em jan de 2018.  
10 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4532, acesso em jan de 2018.  
11 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4584, acesso em jun de 2017.  



no período pré-olímpico12 –, além de transmitir as principais competições dos jogos, 

promoveu atividades em todo o período olímpico e paraolímpico, de 9h às 00h, 

prometendo se tornar “um verdadeiro ponto de encontro entre o espírito carioca e o 

espírito olímpico”. As narrativas que tratam da cultura como entretenimento na região 

operam, portanto, incorporando novos valores culturais e novos padrões de vida 

referenciados na sociedade urbana mundializada, provocando, assim, uma tensão entre o 

global e o local.   

Da praça política de Habermas (1994) à praça romântica de Castro Alves, não se 

pode negar que esta simboliza a essência do espaço público, o lócus privilegiado de 

sociabilização e socialidade, seja para o sujeito em sua dimensão racional ou em sua 

“razão sensível” (MAFFESOLI, 1996).  Pois se “a praça é do Povo” (ALVES, 1996), em 

paralelo aos discursos institucionais que buscam transformar a Praça Mauá em um novo 

símbolo vernacular da cidade, a partir da (re)constituição de sua paisagem como espaço 

de consumo cultural, observam-se as táticas (DE CERTEAU, 1994) que subvertem a 

ideologia oficial e dão novos usos à paisagem dada, construída e organizada pelo poder 

público.   

Em visita ao Porto Maravilha13, a autora dese artigo se deparou com meninos, em 

sua maioria negros, moradores da região portuária, mergulhando no espelho d´água da 

Baía de Guanabara. No final do ano de 2015, quando a Praça Mauá havia sido 

recéminaugurada, esse fato foi amplamente noticiado em jornais de grande circulação na 

cidade e chamou a atenção de quem passava pela região14. Como sugere Mello (2012, p. 

174), “as determminações oficiais e do capital não restringem nossas experiências no 

espaço e no lugar”, os grupos sociais “reagem, recriando com sabedoria, simplicidade ou 

mesmo galhofa novos significados”, e projetando novos imaginários e identidades 

culturais.   

   

Figura 1 - Meninos moradores da região portuário em mergulho na Praça Mauá   

                                                 
12 Esta escultura foi ativada no período pré-olímpico e permaneceu até janeiro de 2017, quando foi substituída por 

outra escultura interativa – “RIO_TEAMO”.   
13 Visita realizada em 26/11/2016.    
14 Ver https://extra.globo.com/noticias/rio/so-de-onda-na-praca-maua-pular-na-baia-de-guanabara-virafebre-entreos-
meninos-do-centro-18224894.html e http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx   



   
Fonte: Foto de autoria da pesquisadora.   

   

Memória, ancestralidade e resistência    

   

Nas imediações da Praça Mauá, no ano em que se iniciaram as obras do Porto  

Maravilha, a prefeitura anunciou a “redescoberta” do Cais do Valongo. O sítio 

arqueológico faz parte do Circuito Histórico de Herança Africana15, criado pelo Programa 

Porto Cultural16, que é composto ainda pela Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo, 

Largo do Depósito, Cemitério dos Pretos Novos e Centro Cultural José Bonifácio e, dede 

julho de 2017, foi alçado a Patrimônio Histórico da Humanidade, pela UNESCO.    

Construído em 1811, com objetivo de retirar da Rua Direita, atual Primeiro de 

Março, o desembarque e comércio de africanos escravizados, o Cais do Valongo foi porta 

de entrada para negros africanos escravizados. Ao longo dos anos, sofreu sucessivas 

intervenções. A primeira delas, em 1843, foi para receber a Princesa das Duas Sicílias, 

Teresa Cristina Maria de Bourbon, noiva do (então) futuro imperador, D. Pedro II. Passou, 

assim, a se chamar Cais da Imperatriz. Com as reformas urbanísticas promovidas pelo 

prefeito Pereira Passos, no início do século XX, o Cais da Imperatriz foi aterrado em 1911.   

A importância histórica do Cais do Valongo é indiscutível, e sua visibilidade, 

assim como dos demais pontos históricos que compõem o Circuito Histórico Africano, 

destaca a importância histórica e cultural dos negros escravizados da região portuária e da 

                                                 
15 Informações sobre o Circuito Histórico de Herança Africana disponíveis 
em http://www.portomaravilha.com.br/circuito, acesso em jan. de 2018.   16 
Link para programa porto    



cidade. Em notícia do próprio site portomaravilha.com.br 16  é possível encontrar 

indicações de que já se sabia desse sítio soterrado, conforme entrevista de Rubem Santos, 

fundador do Centro Cultural Pequena África, parcialmente transcrita no fragmento 

abaixo:   

   

Em 2009, antes de a prefeitura pensar no Porto Maravilha, eu já havia falado com 

o prefeito sobre o Cais do Valongo. Só que à época ninguém acreditava muito. 

Eu também não insisti porque não tinha dados concretos.   

   

Vale ressaltar que os pontos escolhidos pela Prefeitura para o turismo patrimonial 

da cultura negra representam parte da presença histórica dos negros na zona portuária. A 

região da Pequena África18 concentra não apenas seis, mas mais de quarenta lugares 

representativos da cultura afro-brasileira, como aponta o aplicativo “Passados  

Presentes”, desenvolvido a partir do Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico 

Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil - um trabalho 

coordenado por Hebe Mattos, Martha Abreu e Milton Guran, no Laboratório de   

História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense (LABHOI/UFF), com apoio 

do Projeto Rota do Escravo, da Unesco, em 201417. Dezenove pontos principais estão 

destacados no mapa, outros 42 podem ser acessados na função “Perto de Mim” do 

aplicativo.   

Desde 2012, no Cais do Valongo, as “Mães de Santo” conduzem, no primeiro 

sábado do mês de julho, um ritual de limpeza, purificação e homenagem aos espíritos 

ancestrais dos mais de 500 mil escravos que desembarcaram no Rio de Janeiro, no período 

do Brasil Colonial18. Em visita ao Cais do Valongo, a autora desta pesquisa acompanhou 

a 5ª edição da Lavagem do Cais do Valongo19.   

   
Figura 2 - Cerimônia de 5ª Edição da Lavagem do Valongo   

                                                 
16 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4158, acesso em jan de 2018. 18 Expressão 

cunhada pelo artista e compositor Heitor dos Prazeres, no início do século 20, para designar a região portuária, área 

de forte presença negra na região central da cidade.   

      
17 Informações sobre o projeto “Passados Presentes” disponível no site 

http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php, acesso em jan. de 2018.   
18 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/africadetalhe/cod/3, acesso em jan. de 2018.   
19 A 5ª Lavagem do Cais do Valongo aconteceu no dia 09 de julho de 2016, na Praça Jornal do Comércio.   



   
Fonte: Foto de autoria da pesquisadora.   

   

 O ritual envolve cantos religiosos, água de cheiro, flores e votos de amor e paz, 

misturados às batidas dos atabaques dos blocos tradicionais de carnaval Filhos de Gandhi, 

Lemi Ayó e Orumilá. A presença do poder público na Lavagem do Cais do Valongo 

resume-se à institucionalização do evento, que passa a fazer parte do calendário anual do 

porto. Por outro lado, religiosos, transeuntes, integrantes dos blocos se apropriam do 

espaço de forma criativa, misturados ao consumo de bens simbólicos das barracas de 

comida e artesanato expostas no local, evidenciando que, para além do resgate de uma 

história dita oficial, o Cais do Valongo é apropriado por diversos atores com interesses 

distintos, é um espaço de disputas simbólicas em busca da construção de sua memória e 

dos seus significados para a região portuária.   

No entanto, seu resgate pelo poder público se deu no momento em que a cidade 

estava sendo preparada para megaeventos mundiais, em que o multiculturalismo, a 

afirmação da diversidade configuram-se em atributos que passam a agregar valor ao 

projeto de marca da cidade, fazendo parte do receituário para o desenvolvimento de uma 

cidade global. Assim, observa-se que, em relação à Pequena África, os discursos 

institucionais ecoados pelo poder público se apoiam em vestígios do passado, em 

enunciações outrora produzidas e que, por vezes, se repetem, para realizar um trabalho de 

enquadramento de memória (POLLACK, 1989).    

Desse modo, a memória coletiva (HALBWACHS, 2006), utilizada como recurso 

discursivo na comunicação institucional do Porto Maravilha, se configura em elemento 

constituinte do sentimento de identidade, são memórias compartilhadas coletivamente que 



ajudam a constituir os sujeitos culturalmente como comunidades, coletividades 

(POLLACK, 1989). O que remete à dimensão política da construção dessas memórias, 

em que algumas histórias são contadas e outras silenciadas. O que está lembrado e o que 

está esquecido é a questão chave que orienta o senso de “quem somos” e “quem desejamos 

ser”. Escolher o que será lembrado é traduzir a memória em discursos manejáveis, é 

acionar, no presente, a memória como recurso para ancorar o planejamento do futuro, o 

que faz pensar a quem se destina, de fato, a revitalização do Porto do Rio.   

   

Considerações finais   

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a interseção entre os grandes 

projetos de revitalização urbana patrocinados pelo poder público e as disputas e tensões 

que envolvem os diversos atores sociais na produção de uma memória coletiva do porto. 

Para tanto, foram analisadas as narrativas institucionais do Projeto Porto Maravilha, 

através do site portomaravilha.com.br, e algumas manifestações culturais na região 

portuária.   

O percurso da análise partiu da abordagem da história cultural e dos estudos 

culturais para traçar alguns aspectos teóricos que permitiram pensar as representações e 

linguagens sobre os espaços urbanos. Em seguida, a recuperação de alguns rastros 

históricos da cidade possibilitou entender a importância histórica do porto para a cidade 

do Rio e, em paralelo, traçar ressonâncias e rupturas entre as reformas de Pereira Passos, 

no início do Século XX, e atual reforma urbana pela qual passou a região portuária. 

Guardadas as peculiaridades de cada intervenção, é possível observar que há um elo entre 

os dois projetos, que trata da busca pela consolidação de um novo ethos de cidade como 

espaço de acumulação capitalista, como lócus do progresso, objetivando investimentos 

financeiros mundiais.   

“De uma hora para outra a antiga cidade desapareceu e outra surgiu como se fosse 

obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia. ” (LIMA 

BARRETO, 1998, p.87).   

Esta frase de Lima Barreto comentando a escala e os objetivos da reforma urbana 

de Pereira Passos, que deu origem ao eufórico imaginário modernizador da República - 

à Belle Époque brasileira -, poderia ser repetida hoje por um morador da cidade do Rio 

de Janeiro ou mesmo um frequente observador dos seus espaços urbanos, ao se deparar 

com as novas instalações do Porto Maravilha.   



Em uma “sociedade do espetáculo”, pode-se considerar que, nas palavras de 

Debord (1995, p. 10), “em seus próprios termos o espetáculo é a afirmação da aparência 

e a afirmação de toda a vida humana, quer dizer, social, como simples aparência. ” Neste 

trabalho, no entanto, observamos que na profundidade das aparências, constitui-se uma 

forma de compreender a realidade. O espaço, não é, assim, observado, analisado, ele é 

vivido, sentido, experienciado.   

No Porto Maravilha, a materialidade do espaço se apresenta nas intervenções, na 

construção de novas praças e na revitalização de outras; na reordenação da malha viária, 

com a construção de novas ruas, túneis; na implantação de uma nova modalidade de 

transporte, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos); na construção de edificações exuberantes 

que abrigam equipamentos culturais do presente, que convivem com patrimônios culturais 

do passado. Mas, em conjunção com a dimensão material do espaço, observa-se que o 

Porto é palco para as relações, as vivências, as experiências dos sujeitos representadas em 

práticas culturais, que se configuram na dimensão sensível do espaço.   

As intervenções urbanas realizadas na região do porto, portanto, não podem ser 

interpretadas somente como transformações do seu espaço material ou econômico. No 

trânsito entre o individual e o coletivo, entre as objetividades e subjetividades, o Porto 

Maravilha se reinventa simbolicamente, em uma dinâmica onde os sujeitos, apesar de 

expostos a um imaginário proposto por valores institucionais, que objetivam organizar e 

programar a vida social na região a partir da lógica cultural do consumo, encontram, nas 

“artes do fazer cotidiano” (CERTEAU, 1994), “brechas” latentes de resistência, que se 

configuram em cimento, elemento de vinculação, mediação da cultura local, 

convergindo para uma contínua (re)construção do corpo social, seu imaginário e suas 

identidades culturais.   
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Resumo  

Esta investigação trata da incidência de gravidez considerada elevada, de adolescentes cujos motivos 

revelam a necessidade de ampla disseminação da informação a fim de minimizar os efeitos causados na 

vida de jovens entre 15 e 18 anos que convertem seus sonhos juvenis em realidade característica de um 

processo de transformação adulta, e nem o revezamento do tempo provoca a inversão prematura e real 

do fato. Os dados socioeconômicos indicam as jovens que engravidam durante a adolescência não 

possuem condições básicas de escolaridade ou habilidade para as atividades cotidianas de ser mãe, 

principalmente por se tratarem de pessoas de baixo poder aquisitivo e residem em bairros periféricos, 

sem acesso aos serviços básicos em saúde.   

  

Palavras-chave: Gravidez na adolescência, Jequié-Bahia, Causas e consequências.  

  

Abstract  

This research deals with the incidence of pregnancy considered to be high, of adolescents whose reasons 

reveal the need for a wide dissemination of information in order to minimize the effects caused in the 

life of young people between 15 and 18 years that convert their juvenile dreams into reality reality of a 

process of adult transformation, and neither does the relay of time cause the premature and real reversal 

of the fact. Socioeconomic data indicate that young women who become pregnant during adolescence 

do not have basic schooling or ability to perform daily activities of being a mother, mainly because they 

are people of low purchasing power and live in peripheral neighborhoods without access to basic health 

services .  

  

Keywords: Adolescent pregnancy, Jequié-Bahia, Causes and consequences.  

  

Resumen  

Esta investigación trata de la incidencia de embarazo considerada elevada de adolescentes cuyos motivos 

revelan la necesidad de una amplia difusión de la información a fin de minimizar los efectos causados 

en la vida de jóvenes entre 15 y 18 años que convierten sus sueños juveniles en realidad característica 

de un proceso de " la transformación adulta, y ni el relevo del tiempo provoca la inversión prematura y 

real del hecho. Los datos socioeconómicos indican que las jóvenes que se embarazan durante la 

adolescencia no poseen condiciones básicas de escolaridad o habilidad para las actividades cotidianas 

de ser madre, principalmente por tratarse de personas de bajo poder adquisitivo y residir en barrios 

periféricos, sin acceso a los servicios básicos en salud .  

  

Palabras clave: Embarazo en la adolescencia, Jequié-Bahía, Causas y consecuencias.  

  

Introdução  

Uma das questões que verificamos no ambiente sertanejo é o radicalismo de tradições 

antepassadas que não aceitam a gravidez na adolescência e a nova condição da jovem, por vezes 



deixando-as à própria sorte, ou seja, além da falta de condições para sobreviverem, e 

escolaridade para terem um adentra mento ao mercado de trabalho, a adolescente viverá 

momentos difíceis.   

Os conhecimentos prévios apontam para fatores Socioambientais que direcionam a falta 

de acesso às políticas de prevenção e saúde, ou a escassez de perspectiva das jovens com relação 

ao projeto de vida definido anteriormente. A falta de oportunidade e condição tiram o incentivo 

e a capacidade de subverter a ordem do que deveria ser a expectativa de crescimento e sucesso. 

A evasão escolar interfere no aprendizado e as informações básicas sobre educação sexual e 

métodos contraceptivos ficam a cargo de conhecimento do senso comum. Quando a instituição 

familiar deveria ser o alicerce para a orientação e domínio dos arroubos juvenis. A falta do 

diálogo induz ao afastamento entre pais e filhos, e a influência de amigos que nem sempre 

conhecem as consequências dos atos considerados irresponsáveis definem os caminhos a 

seguirem. A fim de testarmos as hipóteses elaboradas, sugerimos objetivos que possam 

identificar os bairros periféricos com números significativos de jovens grávidas com acesso 

restrito a políticas de prevenção e saúde pública, conscientizar as adolescentes sobre as causas 

e consequências da gravidez como forma de evitar o crescimento da evasão escolar no ensino 

médio e trazer a família para o ambiente escolar mostrando os malefícios causados pela gravidez 

precoce indesejada.   

  

Mudanças Físicas e Psicológicas da Adolescência  

A gravidez precoce está se tornando cada vez mais comum na sociedade contemporânea, 

pois os adolescentes estão iniciando a vida sexual mais cedo. A gravidez na adolescência 

envolve muito mais do que problemas físicos, pois há também problemas emocionais, sociais, 

entre outros. Uma jovem de 14 anos, por exemplo, não está preparada para cuidar de um bebê, 

muito menos de uma família. Com isso, entramos em outra polêmica, o de mães solteiras, por 

serem muito jovens os rapazes e as moças não assumem um compromisso sério e na maioria 

dos casos quando surge a gravidez um dos dois abandona a relação sem se importar com as 

consequências. Por isso o número de mães jovens e solteiras vem crescendo consideravelmente. 

O que pode trazer sérias consequências, como por exemplo, a evasão escolar; ou em menor 

comprometimento o abandono temporário da vida escolar.  

Nas últimas décadas, a gestação na adolescência tem sido considerada um importante 

assunto sobre a saúde pública, devido aos índices registrados. Anualmente cerca de 16 milhões 

de adolescentes dão à luz em todo o mundo, segundo dados da OMS de maio de 2012. “Todos 



os dias, 20 mil meninas com menos de 18 anos dão à luz em países em desenvolvimento. Do 

total de 7,3 milhões de novas mães adolescentes, 2 milhões têm menos de 15 anos; se persistirem 

as tendências atuais, o número de nascimentos advindos de meninas com menos de 15 anos 

pode chegar a 3 milhões por ano em 2030.” Segundo relatório Situação da População Mundial 

2013, publicado pelo UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas.  

A adolescência se trata de um período na qual ocorrem mudanças físicas e psicológicas 

no indivíduo, o mesmo passa por um período de transição da fase infantil para a fase adulta, 

adquirindo autonomia sobre o próprio corpo. No contexto do estudo apresentado mostra que o 

adolescente possui maior vulnerabilidade, pois se encontra em momentos de importantes 

transformações, em busca de uma identidade e aceitação social.  

A definição de adolescente segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) retrata que 

é o período entre 10 e 19 anos de idade (CONTI et al., 2005), esse período inclui mudanças nos 

aspectos biológicos, sociais e psicológicos, mostrando que a idade se refere apenas a uma 

definição cronológica.  

Em se tratar da gestação na adolescência, pode-se perceber que está implantado 

culturalmente como algo incomum, não é visto como uma experiência a ser vivenciada nessa 

fase, no entanto, a partir do movimento de contracultura na década de 1960, os jovens buscavam 

reivindicar o livre exercício da sexualidade, a fim de tornar a gravidez aceita na adolescência e 

fora do matrimônio, todavia, esse fator foi determinante para aumentar o índice de 

problemáticas sociais.  

Muitos jovens utilizam a gravidez para se auto afirmarem, preencher a carência afetiva 

e chamar a atenção dos pais para a desestruturação da família, entre outros motivos (Portal do 

Psicólogo, 2003; Guimarães, 2001).  

Considerando os aspectos inconscientes para a compreensão da gravidez na 

adolescência, percebe-se que os jovens utilizam a mesma para se auto afirmar, visto que nessa 

fase ocorrem muitos conflitos relativos à etapas de desenvolvimento e que geram ansiedade 

pertinente àquilo que iriam perder. Dessa forma, projetam seus anseios na gravidez, tendo em 

vista a figura de uma mãe que consegue acolher as angustias de um filho, assim, como não se 

sentem um membro constitutivo da sociedade e sem papel definido na sociedade.  

A gravidez é o estado de desenvolvimento de um embrião, sendo necessário primeiro o 

ato sexual, e posterior, a fecundação. A gravidez na adolescência consiste nessa atividade sexual 

precoce e inconsequente causada por diversos fatores, como a falta de diálogo, por exemplo.  



Godinho et al.(8) afirmam que, durante o período de transformações, o apoio dado às 

adolescentes é muito importante, para que elas tolerem as mudanças a que estão sujeitas e não 

se sintam vulneráveis às transformações biopsicossociais. Para tanto a família deve estar bem 

estruturada, a fim de não facilitar a ocorrência, comum entre as adolescentes, de violência, uso 

de drogas e gravidez precoce.  

Dessa forma, nota-se que o exemplo da família é fundamental para que o adolescente 

possa enfrentar o mundo e as experiências que ainda estão por vir. Daí a necessidade de diálogo 

entre pais e filhos para que estes não busquem informações erradas ou incompletas com amigos 

ou parceiros que também não detêm conhecimento suficiente.  

De acordo com os entrevistados, essa tese foi ratificada, pois quando se perguntou o 

motivo que leva um adolescente a engravidar, quase todas as pessoas colocaram como principal 

ponto, a falta de diálogo com os pais. Esse diálogo é de importância maiúscula, servindo de 

base para evitar, posteriormente uma gravidez indesejada. Além desse, outros foram citados, 

como a falta de educação sexual nas escolas, e a condição social, que de certa forma, impediria 

essa inserção do indivíduo nas escolas, e ainda, a autoafirmação por parte dos adolescentes. A 

partir dessas analises, é possível inferir que a conscientização dos jovens é necessária, para que 

haja um controle de natalidade nessa faixa etária.  

A família é o alicerce da formação e orientação de todo e qualquer indivíduo. Problemas 

como a falta de diálogo ou afeto entre seus membros e a adolescente podem refletir em uma 

gravidez precoce.  

Segundo Zimerman (2000) o grupo familiar, por influenciar na estrutura psíquica da 

criança, interfere na sua personalidade e na maneira em que o indivíduo interage em suas 

relações sociais. Desta forma, relações distantes, sem diálogo, ou com violência dentro do 

ambiente familiar provocam fragilidade emocional e desproteção das jovens para lidar com 

assuntos que são naturalmente inerentes a elas como é o caso de sua sexualidade.  

Durante as entrevistas feitas no Município de Jequié, foi evidenciado o importante papel 

da base familiar na ocorrência da gravidez na adolescência. A maioria dos entrevistados citou a 

família, dentre vários fatores, como o principal. A deficiência na orientação sexual dentro do 

ambiente familiar se dá, segundo Bruna, 21 anos, pelo fato do sexo ser considerado um tabu na 

sociedade. De acordo com ela “as crianças e adolescentes crescem e aprendem de maneira 

inadequada, através, principalmente, da internet e de amigos”. Percebe-se assim grande 

importância de ações que possam atingir a família para promover a prevenção da gravidez 

precoce, e suas consequências para a vida das adolescentes.  



Educação é o ato de educar, de instruir e disciplinamento. No seu sentido mais amplo, 

educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são 

transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se formando através de 

situações presenciadas e experiência vivida por cada indivíduo ao longo da vida.  

“Por sua vez, a escola desponta como um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

do biopoder, buscando garantir amplo impacto populacional no controle da sexualidade de 

crianças e, principalmente jovem. Cabe, portanto, refletir sobre de que modo à educação está 

imbricada nessa problemática, sobre como ela se relaciona com outras áreas do saber, como a 

medicina e a demografia, a fim de gerenciar assexualidade de jovens e crianças”. (HELENA, 

2007.p.289).  

Buscamos saber portando, se a baixa escolaridade estava ligada com a falta de 

informações sobre sexualidade. Questionamos, dessa forma, se os entrevistados achavam que a 

baixa escolaridade interferia no acesso a informações básicas sobre educação sexual.  

Destarte, obtivemos resposta como a de Iago Prina “Com toda certeza. Se não tiver base na 

escola não vai ter base em nenhum outro lugar, a escola é o lugar onde os adolescentes estão 

passando pela fase de conhecimento”.  

De maneira análoga, segundo Helena Altmann (2017),citada por Globo Repórter (2004) 

“até que ponto a educação sexual faz falta?”. (...). O repórter anunciava que tratariam sobre o 

“drama dos jovens que vivem suas primeiras experiências sexuais” e concluía: “nesse início de 

século, os adolescentes surpreendem pela pressa: tornam-se pais e mães como se isso fosse 

apenas mais uma brincadeira”.  

Sendo assim, segundo a análise geral dos dados, a falta de educação sexual, contribui 

para gravidez na adolescência. Como também a falta de diálogo entre os pais e seus filhos.  

Com isso, questionamos aos entrevistados ”vocês acham que a falta de diálogo entre pais e 

filhos prejudica a educação dos adolescentes?”; obtivemos respostas como a de Nemezio que 

disse: “Sim. Sem dúvida, nós costumamos colocar nas costas da escola, porém educação de 

fatos vem dos pais ou de quem cuida desse adolescente”.  

De acordo com as pesquisas realizadas sobre a gravidez na adolescência, deve-se 

considerar que o modo de vida dessas adolescentes e a sua classe social terão total influência 

nas suas ações, uma vez que o baixo poder aquisitivo destas pode dificultar o acesso às políticas 

de prevenção e saúde.  

Sobretudo, segundo Osório e Levisky não tem como estudar a adolescência e o que esses 

jovens vivenciam e pensam sem levar em conta os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, 



ou seja, é imprescindível considerar o modo de vida dessas jovens e suas classes sociais, já que 

esses são fatores determinantes para o alto índice de gravidez na adolescência.  

Nessa perspectiva, é notório que a maneira como essas jovens vivem, a carência aos 

serviços básicos em saúde, a falta de informações e diálogo coma família sobre educação básica 

de sexualidade, vem corroborando para um número muito alto de gravidez indesejada 

precocemente. Além disso, conforme alguns entrevistados a baixa escolaridade não são 

considerados a principal causa deste problema, sendo que há uma gama de informações sendo 

bombardeadas diariamente em diversos meios de redes sócias, sites de busca e algumas 

emissoras de TV.  

É exatamente nesse ponto da discussão que podemos perceber que o problema está na 

forma que essas pessoas filtram esse excesso de informação. Portanto, segundo os entrevistados 

supramencionados deve haver uma intervenção por parte dos órgãos responsáveis nos bairros 

mais carentes garantindo-os políticas públicas de saúde e prevenção eficiente, além de 

conscientizar as classes socioeconômicas mais baixas da sociedade a importância do diálogo 

familiar á respeito da educação sexual.  

  

Considerações Finais  

A proposta desta pesquisa se baseou em analisar quais os fatores que corroboram para o 

alto índice de gravidez na adolescência no município de Jequié. A gravidez indesejada 

precocemente, além de ser um problema social e familiar é discutida como um agravante a saúde 

pública.   

Os caminhos da pesquisa foram trilhados a partir da identificação de hipóteses sobre os 

fatores que estão relacionados e culminam em uma gravidez precoce, que são a baixa 

escolaridade, a falta de diálogo familiar e questões socioeconômicas das jovens. A partir destas 

hipóteses foi realizado um questionário, que foi respondido por 20 moradores do município de 

Jequié, a fim de confirmar os pressupostos levantados.   

Tomando como referência as respostas dos entrevistados, a gravidez na adolescência 

fundamenta-se nas hipóteses levantadas, principalmente na falta de diálogo entre pais e filhos, 

visto que ainda há a falta de aceitação dos pais que os filhos (as) possuam uma vida sexual ativa. 

O questionário realizado através de um diálogo possibilitou um aprofundamento maior do tema, 

uma vez que os entrevistados se sentiam a vontade de relatar suas próprias experiências.  

A pesquisa de campo foi de fundamental importância no aprendizado, pois foi possível 

observar relatos de experiências que mostraram o alto índice de adolescentes que engravidam 



de forma indesejada. Foi visto também a necessidade de comunicação na família, que é 

considerado o alicerce. E ainda, mostrou que a baixa escolaridade e baixa situação econômica 

interferem no processo de culminância da gravidez na adolescência. Assim, aliado ao 

referencial teórico, a pesquisa de campo foi elementar para o aprofundamento e 

contextualização da vivência dessas adolescentes.   

O projeto feito é viável se aplicado e efetivado nas escolas de forma a atingir as famílias. Ao 

levar informações a estas para que possam lidar com as jovens da maneira mais adequada, 

promovendo diálogos e orientação dos jovens para evitar uma gravidez indesejada.  
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Resumo   

A comunicação "As Bases de Apoio dos Imigrantes e Refugiados no Rio de Janeiro" pretende identificar 

e analisar as pretende as bases de apoio às quais refugiados e imigrantes se apoiam em sua chegada e 

desafio de viver no Rio de Janeiro. Tais bases de apoio podem ser constituídas das mais diversas 

associações, coletivos, organizações e pessoas ligadas diretamente ou não à causa da imigração. O mapa 

de redes, convergências e abrangência dessas bases de apoio poderá ser lido tal como uma cartografia 

afetiva, na qual podemos identificar uma cidade diferente do mapa geopolítico ao qual estamos 

acostumados. Ou seja, na cartografia afetiva o que está em questão são o vínculo e a qualidade dele, o 

que nos fornece pistas sobre a força e influência de atores como os quais os imigrantes e refugiados 

contam para aqui viver, mas que muitas vezes não figuram entre as organizações reconhecidas na área 

da migração. A análise será realizada a partir da perspectiva da psicossociologia, ou seja, interdisciplinar. 

Pretende-se considerar as dimensões discursiva, intersubjetiva e dialógica advindas da análise do 

discurso dos sujeitos pesquisados presentes em publicações escritas ou entrevistas orais dadas pelos 

próprios migrantes transnacionais.    

  

Palavras-chaves: Bases de Apoio Comunitárias; Imigrantes Transnacionais; Relatos   

  

Abstract  

The communication "The Bases of Support of Immigrants and Refugees in Rio de Janeiro" aims to 

identify and analyze the aims of the bases of support to which refugees and immigrants rely on their 

arrival and challenge to live in Rio de Janeiro. Such bases of support can be constituted of the most 

diverse associations, groups, organizations and people linked directly or not to the cause of the 

immigration. The map of networks, convergences and scope of these bases of support can be read as an 

affective cartography, in which we can identify a city different from the geopolitical map to which we 

are accustomed. That is, in affective cartography what is at issue are the bond and the quality of it, which 

provides us with clues about the strength and influence of actors such as immigrants and refugees who 

live here but who are often not among recognized organizations in the area of migration. The analysis 

will be carried out from the perspective of psycho-sociology, that is, interdisciplinary. It is intended to 

consider the discursive, intersubjective and dialogic dimensions arising from the discourse analysis of 

the subjects surveyed present in written publications or oral interviews given by the transnational 

migrants themselves.  

   

Keywords: Community Support Bases; Transnational Immigrants; Reports   

   

Resumen  

La comunicación "Las Bases de Apoyo de los Inmigrantes y Refugiados en Río de Janeiro" pretende 
identificar y analizar las bases de apoyo a las que refugiados e inmigrantes se apoyan en su llegada y 
desafío de vivir en Río de Janeiro. Tales bases de apoyo pueden ser constituidas de las más diversas 
asociaciones, colectivos, organizaciones y personas ligadas directamente o no a la causa de la 

inmigración. El mapa de redes, convergencias y alcance de esas bases de apoyo podrá ser leído como 
una cartografía afectiva, en la que podemos identificar una ciudad diferente del mapa geopolítico al 
que estamos acostumbrados. Es decir, en la cartografía afectiva lo que está en cuestión son el vínculo y 
la calidad de él, lo que nos proporciona pistas sobre la fuerza e influencia de actores como los que los 



   

inmigrantes y refugiados cuentan para aquí vivir, pero que muchas veces no figuran entre las 
organizaciones reconocidas en el ámbito de la migración. El análisis se realizará desde la perspectiva 
de la psicosociología, es decir, interdisciplinar. Se pretende considerar las dimensiones discursiva, 
intersubjetiva y dialógica surgidas del análisis del discurso de los sujetos investigados presentes en 
publicaciones escritas o entrevistas orales dadas por los propios migrantes transnacionales.  

   

Palabras clave: Bases de Apoyo Comunitarias; Inmigrantes transnacionales; informes  

   

A casa da irmã no Rio, que acolhe, incentiva, não o deixou desistir; o trabalho no 

restaurante árabe em Copacabana, o irmão que partiu depois de um tempo. Cita a Cáritas RJ, 

como responsável pelo apoio com os papéis, inclusive para seu ingresso na Faculdade de 

Química, cita o governo brasileiro por não apoiar com recursos, como acontece em outros 

países. Adel Bakkour, refugiado sírio que atualmente vive no Rio de Janeiro, traz em seu relato 

diversas bases de apoio, sejam elas comunitárias ou familiares, formais ou informais. É essa 

riqueza que tentamos encontrar ao passear pelo olhar de Adel quando conta sobre seu processo 

de decisão de imigrar e os desafios enfrentados aqui no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro.  

Conta da ida do irmão de volta para a Síria, como sendo “primeira vez que a gente se separou.   

Ele é mais novo do que eu.” Fala também sobre as “pessoas boas” que conseguiu 

conhecer aqui, ou seja, na faculdade de Química ou no trabalho.    

Partimos da perspectiva da psicossociologia, portanto, interdisciplinar, na qual devemos 

considerar as dimensões discursiva, intersubjetiva e dialógica advindas da análise do discurso 

dos sujeitos pesquisados presentes em publicações escritas pelos próprios migrantes 

transnacionais. O passo seguinte é tomarmos emprestado o conceito de “Bases de Apoio 

Comunitárias” de Rizzini e Barker (2000) em seu trabalho com programas que focaram na 

identificação e fortalecimento dos apoios comunitários para Famílias, Crianças e Jovens em 

diversas comunidades do Rio de Janeiro. A inovação dessa perspectiva foi a mudança de foco 

dos programas para as crianças e adolescentes que antes eram percebidos como em “situação 

de risco” “para uma abordagem que privilegia a promoção de desenvolvimento de todas as 

crianças.” (RIZZINI e BARKER, 2002, p.9) Deste modo, o que está sendo privilegiado é o 

olhar para a potência da comunidade ao invés do que nela falta. São seus arranjos já 

estabelecidos ou em construção, são as possibilidades já exploradas e que em maior ou menor 

grau apoiam famílias e crianças em seus cotidianos. Ao identificar as bases já existentes e 

produzidas pela potência dos próprios moradores, é então possível apoiar seu processo de 

fortalecimento1.    

                                                 
1 A autora trabalhou de 2005 a 2006, no Projeto Fortalecendo as Bases de Apoio de Crianças e Adolescentes pelo Instituto 

Promundo em parceria com o CIESPI.    



   

Nosso exercício aqui é o de transpormos este olhar para a potência e identificação das 

diversas forças e redes já existentes que apoiam os imigrantes, ao invés de tentarmos identificar 

nos processos de acolhimento e suporte à integração o que é falho e/ou falta. Mas é uma proposta 

que não pretende desvelar todo o conhecimento possível e dar respostas finais. Antes de tudo, 

pretende dar início à construção da pesquisa de doutorado da autora2.   

Assim, o que agora propomos é identificar quais são as bases de apoio aos refugiados e 

imigrantes transnacionais a partir dos relatos sobre suas chegadas e desafios de viver no Rio de   

Janeiro no caderno PRESENÇA DO MIGRANTE NO RIO DE JANEIRO: O 

OLHAR DO IMIGRANTE, dos organizadores Pastoral do Migrante e Coletivo Rede 

Migração Rio e publicado por Scalabrini International Migration Network (SIMN), em 

dezembro 2017.    

Tais bases de apoio podem ser constituídas das mais diversas associações, coletivos, 

organizações e pessoas ligadas diretamente ou não à causa da imigração. Há também muitos 

casos nos quais as redes e bases de apoio são anteriores à chegada ao Brasil e/ou continuam 

para além das fronteiras de estado, já que vivem carregadas por novas tecnologias ou antigas, 

como as cartas. O casal colombiano Leonardo Ruge e Ninibe Forero descreve com cores 

vibrantes o apoio recebido por uma senhora em terras de Samaipata, na Bolívia.    

 É preciso esclarecer que a transposição do conceito de bases de apoio comunitárias à 

realidade dos imigrantes não os coloca em um lugar de tutela, tampouco pretende infantilizar 

aqueles que aqui chegam, mas de reconhecer uma similaridade na situação de imigração que, 

especialmente se forçada, cria situações de vulnerabilidade, mesmo que momentâneas. Não 

compreender completamente os códigos do país de chegada, não conseguir comprar coisas de 

ordem básica ou chegar a um lugar por não entender o sistema de transporte, não dominar a 

língua, buscar trabalho que garanta o mínimo para a sobrevivência, conseguir acessar os 

serviços e navegar pela burocracia brasileira. O poeta já disse que viver é muito perigoso. 

Diríamos que também é um desafio constante, ainda mais se essa vida se desenrola em outro 

país. Apesar do aspecto transnacional da migração que estamos abordando aqui, 

compartilhamos da perspectiva da Comunicação Intercultural como todo e qualquer diálogo 

para a intercompreensão entre duas ou mais pessoas, já que todos os indivíduos são plurais em 

suas identidades, na qual são partilhados os códigos linguísticos e culturais, mesmo entre os 

sujeitos que compartilhem da mesma língua. Isso porque    

   

                                                 
2 Doutoranda do Programa EICOS - Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, Instituto de Psicologia da UFRJ.   



   

“o sentido apoia‐se na crença de que a convenção linguística, que pretende dar 

um caráter universal ao significado, pode assumir matizes. Em outras palavras, 

um mesmo significado se manifesta em sentidos circunscritos a produções 

discursivas oriundas de inserções no mundo social” (GONDIM e FISCHER, 

2009, p.2).   

   

Obviamente cada caso é um caso, não há dois processos de imigração iguais, já que cada 

um de nós é em si mesmo um ser completamente único. Como coloca Agossou Lucien 

Ahouangan citando Haesbaert, “podemos dizer que há tantos tipos de migrantes quanto de 

indivíduos ou grupos sociais envolvidos nos processos migratórios” (HAESBAERT, 2011, 

p.246 apud AHOUANGAN, 2017, p.29). O desenvolvimento das competências, tanto dos 

indivíduos do país de chegada quanto os próprios imigrantes passam por uma evolução para que 

haja uma comunicação intercultural exitosa, na qual os sujeitos partem de uma “perspectiva 

mais etnocêntrica para uma mais etnorrelativa”, como coloca Bastos (2014, p.50) e que pode 

ser aprimorada ao longo da vida.   

A necessidade de garantir acesso e tratamento igualitários aos imigrantes, por meio de 

uma política migratória baseada nos direitos humanos está nas principais mudanças trazidas 

pela recém-aprovada Lei da Migração, LEI nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que substituiu o  

“Estatuto do Estrangeiro [o qual priorizava] a segurança nacional, a organização institucional, 

os interesses socioeconômicos do Brasil e o trabalhador nacional”3.    

A nova lei também garante o “cumprimento de obrigações legais e contratuais 

trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão 

da nacionalidade e da condição migratória”, por meio de sua seção II, Art. 3º item XI. Porém, 

conseguir emprego no Brasil ainda é uma dificuldade para muitos dos imigrantes e refugiados 

que aqui chegam. Como afirma Illes e Dimitrov (2015) “Desmistificar o fenômeno migratório 

e afastar estereótipos negativos é um desses desafios que se impõem”. (pp.17-18) Charly resume 

alguns dos estereótipos aos quais os imigrantes transnacionais estão sujeitos:   

“Só pelo fato de sermos africanos, somos considerados analfabetos. Pensam que 

não temos cultura, que não temos formação, que somos ignorantes. Só pelo fato 

de sermos árabes, pensam que somos terroristas. Pelo fato de sermos 

colombianos, acham que somos traficantes.   

   

Pelo fato de que somos estrangeiros, pelo fato de que somos refugiados e porque 

somos africanos, porque somos haitianos ou árabes ou colombianos, ficamos com 

os trabalhos mais duros, os mais pesados. Nos dão as piores funções e as piores 

condições de trabalho. Acham que não temos inteligência ou formação. Mesmo 

quando temos currículos melhores que os demais.   

                                                 
3  https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-

estrangeirosnobrasil.shtml Acesso em 17 jul 2018   

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1883696-lei-de-migracao-o-que-muda-nas-regras-para-estrangeiros-no-brasil.shtml


   

   

Para as mulheres refugiadas, a situação é ainda pior. Se o campo de trabalho para 

nós refugiados já é tão restrito, as refugiadas ficam duplamente discriminadas e 

percebemos que a maioria delas está desempregada” (KONGO, 2017, p.13).   

   
  O papel do trabalho como fonte de renda e estabilidade, não somente financeira, como também 

emocional, é em decorrência de sentir-se mais seguro e em uma situação menos vulnerável.  

Como afirma Adel:    

   

“Eu comecei a dar aula no Abraço Cultural também, que é um curso de idiomas 

com refugiados (os professores são nativos). Eu dou aula de árabe e, por 

enquanto, a minha vida tá um pouquinho estável – vamos ver pra onde vai... 

Quando começar a estudar Relações Internacionais, acho que vai mudar mais 

ainda” (BAKKOUR, 2017, p.8).   

   

   Podemos colocar o Abraço Cultural como um ponto importante do mapa de Adel.   

Segundo o próprio site, o Abraço Cultural é uma organização não-governamental e   

 “Um projeto pioneiro, que tem refugiados como professores de cursos de idiomas 

e cultura. Os principais objetivos são promover a troca de experiências, a geração 

de renda e a valorização pessoal e cultural de refugiados residentes no Brasil. Ao 

mesmo tempo, possibilitamos aos alunos o aprendizado de idiomas, a quebra de 

barreiras e a vivência de aspectos culturais de outros países. Nascemos em São 

Paulo em 2015 e chegamos ao Rio de Janeiro em 2016”4   

   

Ou seja, é uma organização que já nasce com uma perspectiva intercultural e que nos 

dá pista sobre as motivações e perfis das bases que se movimentam e apoiam os imigrantes no 

Rio de Janeiro. Tal perspectiva intercultural, na qual as diferenças são respeitadas e, como 

indica Baumann (2001) a respeito do conceito do pensamento multirrelacionado, há um   

“processo de convergência, [no] qual distintos vetores culturais apontam para o mesmo 

ponto de convergência, mas cada um segue sua própria lógica”. (p. 156) Apesar dessa práxis ter 

sido nomeada por Baumann (2001) como uma práxis multicultural, preferiremos nomeá-la 

como intercultural, já que ela não só permite a convivência e respeito entre diversas culturas, 

mas compreende as transformações que as mesmas sofrem em sua convivência e estão em 

constantes mudanças, sem a preocupação em ter que escolher entre valorizar ou diminuir as 

diferenças, já que  “...temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 

que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades” (SANTOS, 2003, p. 56).   

                                                 
4 http://www.abracocultural.com.br/sobre-o-abraco/#nossa-historia Acesso em 12 jul 2018   
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O trabalho também é citado por Charly Kongo, que o coloca na centralidade de seu 

relato desde o título, O trabalho para os refugiados no Brasil – o olhar de um refugiado 

congolês, seguido da citação do ditado popular da República Democrática do Congo “O trabalho 

é o seu pai e também a sua mãe”. Ele deixa claro  que “não há liberdade nem paz sem trabalho. 

Só com trabalho conseguimos um futuro melhor. Mas o trabalho que queremos é o trabalho 

digno.” (KONGO, 2017, p.12) E não como muitos oferecidos aos imigrantes, como bem nos 

explica o advogado venezuelano Jose Rafael Bolívar, ao contar sobre um dos trabalhos que 

conseguiu: “tive a oportunidade de vender jornais em eventos e ganhava apenas vinte... quarenta 

centavos por cada jornal vendido. Era um trabalho humilhante e cansativo, para pagar somente 

a alimentação do dia”. (BOLÍVAR, 2017, p.17) A seguir conta como até lugares nos quais 

poderíamos esperar o respeito aos trabalhadores, muitas vezes isso não acontece:    

“Passei também como recepcionista de um hotel, onde exploravam todos os 

imigrantes que lá trabalhavam pelo simples fato de serem migrantes. Não 

respeitavam as leis e não pagavam nenhum tipo de benefício. Ganhava apenas o 

salário mínimo, sem nenhum direito garantido pela CLT” (BOLÍVAR, 2017, 

p.17).   

Em seus nove anos no Brasil, Charly enfatiza a importância de ter conseguido trabalho 

no setor de hotelaria após o domínio do português, além de acumular o trabalho como professor 

de francês na ONG Abraço Cultural, já citada anteriormente. A língua parece ser sempre um 

desafio a ser transposto, mesmo para os falantes de espanhol, já que os códigos culturais são 

distintos. Passaremos por este ponto mais à frente.    

Com mulher e filho brasileiros, a família de Charly aqui no Rio, também pode ser 

colocada como uma base de apoio, assim como seu o curso de Tecnologia de Gestão em 

Turismo, apesar de não qualificar expressamente sua relação com o curso universitário em 

andamento. É possível pensarmos que Charly seja uma base de apoio a vários refugiados e, 

assim, figuraria na cartografia afetiva de outros imigrantes, graças a seu apoio como voluntário 

da Cáritas RJ e como representante dos refugiados no Rio. Em 2015, na abertura do projeto 

Futebol das Nações, parceria do Maracanã com a Cáritas RJ, foi ele quem falou em nome de 

todos os refugiados ali presentes.    

O trabalho tem vários fatores a ele relacionados, desde a estabilidade do próprio 

trabalhador, a valorização de seu conhecimento, impacto na autoestima e bem-estar financeiro 

e mental, além de ser fonte de aporte de recursos para a família que ficou no país de origem e 

depende dessas remessas. Como afirma Charly Kongo (2017),    



   

   

“O trabalho conquistado por cada refugiado tem uma grande importância. Além 

de reconstruir a nossa vida, ajudamos nossos irmãos e irmãs que permaneceram 

em nossa terra natal. Vocês sabem que a maior ajuda que a população dos países 

pobres recebe não vem de entidades governamentais, mas das pequenas remessas 

que os refugiados e migrantes fazem? E que elas são tão importantes quanto a 

ajuda financeira internacional? É uma ajuda direita, livre da corrupção dos 

governos de nossos países. Sem nossa ajuda, nossas famílias não sobreviveriam” 

(p.13)   

   

   

Portanto, o apoio via oferta de trabalho, essencial para viver de maneira digna e não 

somente sobreviver a cada dia. Mas não só de trabalho se vive e outras bases de apoio precisam 

existir, inclusive para se conseguir um trabalho. No caso do haitiano Jajá sua fé em Deus é uma 

fonte de apoio, sendo “amparado pela fé em Deus – que sempre está em primeiro lugar na minha 

vida (como se fala entre nós: “Primeiro Deus”).” (JAJÁ, 2017, p. 14) Não sabemos se 

compartilham da mesma fé, mas a igreja Nossa Senhora da Paz na Rua Glicério, em São Paulo, 

fez a ponte para sua base de apoio no Rio de Janeiro, por meio de alguém que entregou num 

pequeno papel o endereço da Igreja Santa Cecília. Conta que  “Fui recebido pelo padre Mario 

Geremia, que prontamente me acolheu e me deu alojamento sem fazer muitas perguntas. Imediatamente, 

me senti seguro, feliz e tranquilo. Naquele momento eu entendi o quanto é importante para um migrante 

ser bem acolhido e encontrar apoio para recomeçar a reconstruir a própria vida.” (JAJÁ, 2017, p. 15)   

Relata como a Pastoral do Imigrante atua como sua base de apoio, já que lá “é como se 

fosse nossa família, porque as pessoas escutam, nos acolhem, falam conosco, nos alojam, 

celebram no nosso idioma e festejam junto a nós, do nosso jeito e na situação em que a gente se 

encontra naquele momento.” Em seu relato também cita ter encontrado amigos e uma família 

que o ajuda no Morro Santa Marta, onde mora, indicando a importância dessas bases informais, 

muitas vezes individuais, e não somente as organizações formais e pessoas que nelas atuam no 

processo de adaptação e bem-estar geral dos imigrantes. É o caso dos bons samaritanos, citado 

pelo venezuelano Jose Rafael Bolívar em seu relato, que o ajudou a comprar remédios em mais 

de uma ocasião quando estava doente e sem recursos, especialmente em Manaus. Aqui podemos 

encontrar o tecido sobre o qual se tecem as redes, o capital social:   “é aqui compreendido como 

um recurso produzido e reproduzido em redes de relacionamentos entre pessoas que se congregam em 

torno de valores e objetivos comuns. O capital social fortalece o tecido social de uma dada coletividade, 

ampliando suas potencialidades para o desenvolvimento sustentado. Em sua origem, o termo tem uma 

conotação política e sociológica, e não econômica, como se supõe frequentemente. Algumas definições 

de capital social atribuem importância simplesmente às associações ou relacionamentos entre 

indivíduos. A noção relevante para este projeto, no entanto, é o conceito de “recursos relacionais”, tais 

como informação, serviços, recursos econômicos, idéias, apoio mútuo, e tudo o que existe em função da 

ação comum e do relacionamento entre indivíduos” (PROMUNDO/CIESPI, 2006, p.14)   

   

   



   

Tal capital social, traduzido aqui nas bases de apoio comunitárias encontradas neste 

percurso migratório ou, como diria Bolívar (2017), na “aventura migratória” empreendida por 

cada um dos migrantes que relatam seus percursos, conquistas e preocupações. Tais bases 

podem ser tanto relacionadas à compra de medicação, como vimos acima, como a oferta de um 

trabalho e abrigo ou até mesmo à orientação e encaminhamento para um local ou organização 

que possa apoiar o migrante, não só em sua chegada, mas também no caminho para sua 

reorganização de vida.    

Em relação à “aventura migratória” nota-se que a descrição sobre a chegada e o percurso 

até um momento mais estável do cotidiano tem uma riqueza de detalhes e um processo de 

narração muitas vezes mais intenso do que os desafios depois que os migrantes se sentem mais 

adaptados (será esse mesmo o termo?) em sua vida diária. As idas e vindas de informações, 

processos legais ligados a suas permanências e busca por espaços próprios, por exemplo.    

A chegada, assim, parece ser um momento particularmente especial, como relata Jajá 

(2017) “Depois de uma viagem longa, sofrida e difícil, cheguei a São Paulo. Gastei tudo o que 

tinha para poder chegar e tentei contato com os meus amigos. Sem sucesso. Os números dos 

telefones deles haviam mudado e ninguém me dava retorno – nem mesmo pelas redes sociais.   

Fiquei sozinho, sem saber o que fazer ou para onde ir” (p. 14). Também o advogado 

Bolívar   

(2017) relata sua ponte de chegada via amigos e deixa claro que “o primeiro momento 

na chegada de um migrante é decisivo para sua vida futura. Se não tiver este apoio, ele pode 

desanimar e cair na rua e de lá nunca mais sair” (p.18). O beninense Agossou Lucien Ahouangan 

conta sobre sua chega de maneira impactante:   “A minha primeira experiência no Brasil foi com a 

Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pois o meu amigo que foi me buscar no aeroporto teve um 

desentendimento com o motorista do táxi que nós pegamos. Como eu não entendia absolutamente nada 

do Português, não sabia o motivo dessa discussão. Contudo, meu maior problema naquele dia não foram 

as armas apontadas pra minha cabeça: meu problema era o frio para o qual eu não estava preparado. Eu 

sempre pensei que as estações do Rio de Janeiro eram iguais às de meu país de origem. Eu tive que 

enfrentar uma temperatura de 15 graus, quando eu estava acostumado a 29 graus. Essa foi minha segunda 

experiência no Brasil” (2017, p.32).   

   

Mesmo que a chegada não tenha sido como planejada ou sonhada, aos poucos vão 

encontrando um terreno mais ou menos fértil em termos receptivos. Agossou (2017) pontua 

episódios de preconceito e discriminação, mas diz que:  

  “No meu caso, a minha integração foi bem mais fácil do que eu imaginava. A 

diferença entre o povo brasileiro e seus homólogos africanos é que os africanos 

moram do outro lado do Atlântico. O próprio brasileiro talvez sem querer faça o 

estrangeiro se sentir como em casa. O povo brasileiro é aconchegante, alegre e 

bem divertido, características do povo africano”.    



   

 Acreditamos que esse capital social tenha a ver com o nível de abertura para o diferente, 

com o respeito aos direitos humanos e a conscientização da riqueza das trocas culturais, nas 

quais  é  possível  “incluir  as  diferenças  sem  percebê-las  como  deficiências” 

(PROMUNDO/CIESPI, 2006, p.13) O efeito dessa interação é parte de um processo individual 

de desenvolvimento humano. Usemos a definição de Bronfenbrenner, que a partir de seu 

modelo ecológico enxerga o desenvolvimento humano de uma maneira mais holística, 

definindo-o como:  “o processo através do qual a pessoa em desenvolvimento adquire uma noção mais 

ampla, diferenciada e válida do seu ambiente, e torna-se motivada e apta para se engajar em atividades 

que revelam as propriedades desse ambiente, mantendoo ou reestruturando-o em níveis de igual ou maior 

complexidade em forma  e  conteúdo” (BROFENBRENNER,  1979,  p27  apud PROMUNDO/CIESPI, 

2006, p.13).   

Os artistas colombianos Leonardo Ruge e Ninibe Forero contam sobre esse processo 

ao falar da viagem da família:    

“o fato é que viajamos por dez meses pelo Equador, Peru e Bolívia, conhecendo 

e aprendendo com esta nossa “nova vida”; aprendendo com as pessoas e, 

especialmente, aprendendo sobre nós mesmos, nos conhecendo melhor e nos 

fortalecendo um pouco mais. Foi tão grande a nossa mudança interna, a mudança 

na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa maneira de ver a 

vida que, de certa forma, queríamos que todo o mundo tivesse a oportunidade de 

viajar para ampliar um pouco seu ponto de vista sobre a vida. Não viajar 

forçadamente, como nosso caso, mas sim ter a oportunidade de conhecer mais a 

fundo outras culturas” (2017, p.21).    

   

E, como a muitos dos imigrantes, lhes tocou a solicitação de refúgio como forma de 

proteção e também de permanência, mesmo que temporária, no Brasil. Assim, o próprio sistema 

de solicitação de Refúgio aparece como uma base de apoio em mais de um relato, como 

exemplificam Ruge e Forer (2017): “O sistema que representa a palavra REFÚGIO, o 

conhecemos aqui no Rio de Janeiro aonde fizemos a solicitação para sermos amparados pelo  

governo brasileiro... Com isso começa um novo capítulo de nossas vidas” (p.21).   

É importante levarmos em conta que os relatos foram produzidos pelos imigrantes a 

pedido da Pastoral do Migrante e do Coletivo Rede Migração Rio, o que pode ter influenciado 

na valorização dos atores e organizações ligadas à Igreja Católica, aqui chamados nossas bases 

de apoio. Isso não diminui sua importância, muito pelo contrário, já que é um trabalho 

valorizado pelos próprios imigrantes. Porém, também aparecem as críticas, como no relato do 

Leonardo Ruge e Ninibe Forero sobre um fato ocorrido na Cáritas RJ:   

“O triste é o dano que uma pessoa é capaz de fazer a outra quando talvez tenha 

toda a intenção de ajudar, mas não tenha os meios. Isso aconteceu com a 

funcionária que, sem saber o “valor” do nosso carro, assegurou que tinha “a 



   

situação sob controle”, mas depois de alguns meses simplesmente disse a frase 

mais escutada por nós nos últimos tempos: “Infelizmente não conseguimos”” 

(2017, pp.22-23).   

   

Trazemos aqui esse ponto para também pensarmos no peso que cada uma dessas bases 

tem quando se trata de processos essenciais para a vida dos imigrantes. A consequência é de 

que a família agora não pode partir por causa do carro. Mesmo assim, afirmam que “Aconteceu 

com a gente e sem perceber somos novos habitantes no Rio. Sem nos darmos conta estamos 

aprendendo cada dia mais a ser cariocas. Conhecemos bons amigos que tem uma visão otimista 

e não pessimista do problema” (RUGE e FORERO, 2017, p.23).   

Deste modo, algumas das lutas são travadas pela sobrevivência diária, outras são para se 

locomover ou ir ao supermercado e comprar algo em especial, outras já vão em direção a 

questões mais políticas, como as das imigrantes colombianas Catalina Revollo Pardo, Ana 

Elizabeth León González e Andrea Catalina León Amaya, via o Coletivo de Colombianxs 

por la paz –RJ, que pleiteia a consolidação de “um processo de cidadania transnacional, no 

qual as ações do coletivo enriqueçam os processos do movimento de migrantes no Rio e Janeiro 

e no Brasil e também mantenham um vínculo ativo com a conjuntura colombiana” (REVOLLO 

et alli, 2017 ,p.28).    

O próprio projeto político de melhorar a recepção e o processo de adaptação ao Rio de 

Janeiro deve ser realizado em uma perspectiva intercultural, na qual as diferenças são 

respeitadas e, como indica Baumann (2001) a respeito do conceito do pensamento 

multirrelacionado, há um “processo de convergência, [no] qual distintos vetores culturais 

apontam para o mesmo ponto de convergência, mas cada um segue sua própria lógica” (p. 156). 

Tal como nos contam Adel e Charly parece precisar ser feita em um caminhar conjunto, seja 

ainda ensaiando participar de um coletivo de maneira mais formal, como Adel, seja algo mais 

organizado como o Coletivo de Colombianxs por la paz, ou apresentando-se e sendo 

reconhecido como porta voz dos refugiados como Charly – todos, de alguma maneira, 

contamnos sobre as lutas políticas e a necessidade de exercermos nossa cidadania.    

   

   

Considerações finais   

Apesar de “Ninguém [ter] ideia de como é ser migrante e viver na condição de imigrante 

sem ser e sem viver como migrante” (BOLÍVAR, 2017, p. 16), é possível gerar processos de 

estimulem aumento da conscientização da população de maneira geral, além de ações 

específicas relacionadas à nova lei da migração para sua efetivação e maior participação dos 



   

imigrantes na vida política do país. Em uma época na qual o trânsito de pessoas pelo globo tem 

sido cada dia maior e mais rápido,    

“o desenvolvimento de competências para comunicar com o Outro tem vindo a 

adquirir uma maior relevância, quer no discurso político, quer no discurso 

educativo. Este Outro tem vindo a ser encarado não só como um sujeito 

linguística e culturalmente distinto (dentro dos pressupostos de uma pluralidade 

tradicional – Byram, 2009), mas também como alguém com quem não se partilha 

a totalidade de códigos linguísticos e culturais. Nesta perspectiva, reconhece-se 

que todo o encontro plurilingue é intercultural, mas que também os encontros 

aparentemente monolingues tendem a ser interculturais, dada a pluralidade 

identitária de cada indivíduo (pluralidade pós-moderna – ibidem), ou seja, 

admite-se que “we all are diverse”” (DERVIN, 2010, p. 4 apud BASTOS, 2014, 

p.7).   

   

O que pode ser um exercício importante, portanto, não só para a convivência harmoniosa 

entre estrangeiros e nacionais, mas também para a construção de uma sociedade mais justa, 

igualitária e inclusiva. Neste sentido, o trabalho de desmistificação sobre os imigrantes deve ser 

realizado não somente na esfera pública, com serviços preparados para atender aos imigrantes 

de maneira respeitosa e igualitária. É importante que haja trabalhos específicos junto às 

empresas, por exemplo, aos gestores de recursos humanos e demais portas de entrada para a 

força de trabalho que vem de fora, já que a geração de renda e a conquista de um trabalho estável 

são fatores fundamentais na construção de uma vida feliz, como apontam grande parte dos 

relatos.    

Mas é preciso atentar para o fato de que muitas das bases de apoio comunitárias, sejam 

indivíduos ou pequenos grupos, são também essenciais no processo de chegada e da vivência 

em um país estrangeiro. Assim, campanhas via grande mídia certamente fazem diferença na 

recepção dos imigrantes de maneira geral, em especial daqueles que já chegam em situação de 

vulnerabilidade, como acontece com muitos, se não a maioria dos solicitantes de refúgio que 

escolhem ou descobrem ter chegado ao Brasil. Políticas públicas de acolhimento e apoio são 

imprescindíveis, mas precisam ser pensadas a partir da convergência de que nos fala Baumann  

(2001), pois, como afirma Jobana Moya Aramayo5, “Se não se pensam as políticas públicas 

desde a interculturalidade, a população migrante nunca será realmente contemplada. A 

globalização quer que todos sejamos iguais, mas temos particularidades. Podemos valorizar essa 

diversidade e a partir dela construir algo novo”.    

                                                 
5 “Jobana Moya Aramayo é mãe de Wayra e Fernando Osvaldo, imigrante da bolívia e ativista pela não-violência e pelos direitos 

das mulheres imigrantes. Fundadora da Equipe de Base Warmis - Convergência das Culturas”. Disponível em:   

<https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db- 

hgCqtsNTTsDs6QJUWNYNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf> Acesso em 12/07/32018   

https://www.facebook.com/jobana.moya?fref=mentions
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
https://www.facebook.com/novosdialogosdaescolapublica/?hc_ref=ARRDOJk7Db-hgCqtsNTTsDs6QJUWN-YNPrcg9_8aVBzWgueiz7esOrT3s_QA1__PddA&fref=nf
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Resumo  

Esta comunicação apresenta algumas conclusões de um projeto de pesquisa realizado no departamento 

de Psicologia da UFPE com egressos do Programa “Ganhe o Mundo”. Trata-se de uma política pública  

de mobilidade internacional proposta a alunos de ensino médio da rede pública do estado de Pernambuco 

desde 2012. De metodologia qualitativa, o estudo questiona o papel do acesso a redes sociais virtuais 

nas estratégias identitárias adotadas pelos jovens no enfrentamento das dificuldades decorrentes das 

diversas rupturas entre a sociedade de origem e a sociedade de acolhimento. A análise de conteúdo das 

entrevistas confirma o papel relevante exercido pelas redes sociais virtuais tanto na integraçao dos jovens 

durante o intercâmbio quanto na aquisição de uma experiência intercultural vivida como enriquecedora 

pelos participantes.   

   

Palavras-chave: Estratégias identitárias; Mobilidade Internacional; Redes Sociais Virtuais.   

  

Abstract  

This paper presents some conclusions of a research project carried out in the Psychology Department of 

UFPE with graduates of the "Win the World" Program. It is a public policy of international mobility 

proposed to high school students in the public network of the state of Pernambuco since 2012. From a 

qualitative methodology, the study questions the role of access to virtual social networks in the identity 

strategies adopted by young people in the face of difficulties arising from the various ruptures between 

the company of origin and the host society. The content analysis of the interviews confirms the relevant 

role played by virtual social networks both in the integration of young people during the exchange and 

in the acquisition of an intercultural experience lived as enriching by the participants.  

   

Key words: Identity strategies; International Mobility; Virtual Social Networks.  

  

Resumen  

Esta comunicación presenta algunas conclusiones de un proyecto de investigación realizado en el 

departamento de Psicología de la UFPE con egresados del Programa "Gane el Mundo". Se trata de una 

política pública de movilidad internacional propuesta a alumnos de enseñanza media de la red pública 

del estado de Pernambuco desde 2012. De metodología cualitativa, el estudio cuestiona el papel del 

acceso a redes sociales virtuales en las estrategias identitarias adoptadas por los jóvenes en el 

enfrentamiento de las jóvenes dificultades derivadas de las diversas rupturas entre la sociedad de origen 

y la sociedad de acogida. El análisis de contenido de las entrevistas confirma el papel relevante ejercido 

por las redes sociales virtuales tanto en la integración de los jóvenes durante el intercambio y en la 

adquisición de una experiencia intercultural vivida como enriquecedora por los participantes.  
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1. Introdução   

Na contemporaneidade, as “Novas” Tecnologias de Comunicação e Informação 

(“N”TIC) tornaram-se símbolos hegemônicos da globalização, modulando novas formas de 

transmissão e de sociabilidade o que implica em novos saberes, novas campos de investigação 

e novas práticas profissionais (COSTA-FERNANDEZ & DONARD, 2016). O conceito de 

“virtual” nos impõe novos modelos de compreensão tanto da realidade quanto de processos 

psíquicos, nos levando a abandonar antigas categorias como “real, imaginário e simbólico” não 

mais eficientes num mundo onde os automatismos da comunicação superam a necessidade de 

mentalização (LEVY, 1997). Neste movimento, conflitos identitários se reforçam e práticas até 

então eficazes se mostram insuficientes para dar conta das mudanças, justificando assim a 

utilização sem riscos da expressão “mutação cultural” (DENOUX, 2016). Alterações são 

previsíveis mesmo a nível da constituição das subjetividades, das identidades e das modalidades 

de interações sociais das novas gerações. A análise da produção de diferentes modos de 

sociabilidade e de subjetivação passa a se referir aos princípios de visibilidade da subjetividade 

e de publicitação de si (NEVES e PORTUGAL, 2011). As redes sociais, os jogos digitais 

online, a identificação do jogador ao “avatar”, nos fazem pensar a “identidade” em termos de 

“multiplicidade” e de “fragmentação” subvertendo a noção de unidade totalizante do “eu 

central” (DA SILVA, 2003). Usuários de diferentes gerações passam a multiplicar seus 

contatos, levados por um nomadismo frenético e uma publicizaçao de si permanente.    

Num mundo cada vez mais conectado, atravessado por questões transnacionais e por 

sujeitos cosmopolitas, a mobilidade torna-se então vetor de capital social, um valor almejado e 

projetado como solução hegemônica para problemas originalmente locais e territorializados. 

Em situações de contato de culturas, que seja na mobilidade internacional, frequentemente 

voluntária como na mobilidade estudantil ou na expatriação profissional, ou nas migrações, 

quase sempre involuntárias ou impostas por razões políticas, econômicas ou climáticas, as TIC 

passam a ocupar um lugar relevante na comunicação dos usuários. Que sejam refugiados, 

exilados, o migrante de hoje dispõe de instrumentos que permitem um contato quase 

permanente com a sociedade de origem, o que reduz em muito o sofrimento e o vazio dos 

primeiros dias passados na sociedade de acolhimento. (SABÓIA & FERNANDEZ, 2016)    

Mas quais serão as funções exercidas pelas TIC, em particular o acesso às redes sociais 

virtuais, na mobilidade internacional dos jovens? O acesso às redes sociais virtuais viriam 

facilitar a integração no país de acolhimento, ou ao contrário, impedir o estabelecimento de 



novos vínculos, mantendo o jovem em relação contínua com familiares e amigos da sociedade 

de origem? Quais as repercussões de tais estratégias na dinâmica identitária dos jovens?    

   

Este artigo apresenta algumas conclusões de um estudo realizado num contexto 

acadêmico de iniciação científica (PIBIC)3 do departamento de Psicologia da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE).  Trata-se de um recorte do projeto internacional « Aspectos 

interculturais do impacto do acesso a redes sociais e jogos em rede nos processos de 

socialização e de subjetivação de adolescentes na França, no Brasil e no Vietnam » 4 . 

(COSTAFERNANDEZ et als., 2013). Ele visa compreender o papel exercido pelas TIC, em 

particular redes sociais virtuais comme Facebook e Whatsapp na integração social de jovens 

participantes do projeto “Ganhe o Mundo”. Trata-se de uma Política Pública implantada pelo 

Governo do Estado de Pernambuco em 2012, com o objetivo de proporcionar mobilidade 

internacional a alunos de ensino médio da rede pública. Desde então, milhares de alunos 

pernambucanos, menores de 18 anos, fizeram intercâmbio de 6 meses em países da Europa, 

Américas e Oceania afim de aprenderem um idioma estrangeiro. De volta à sociedade de 

origem, que relatos fazem desta experiência? Que dificuldades encontraram e que estratégias 

identitárias adotaram para enfrentá-las?    

A partir destes questionamentos, foi definido como objetivo geral do estudo a 

compreensão do uso de redes sociais virtuais por participantes do programa « Ganhe o Mundo 

» durante a mobilidade internacional e suas repercussões na dinâmica identitária dos jovens.  

Após identificar os objetivos, as etapas e procedimentos do Programa « Ganhe o Mundo », 

procuramos compreender, através de suas narrativas, o papel exercido pelo acesso às redes 

sociais virtuais na integração à sociedade de acolhimento. Conseguimos assim identificar as 

modalidades de estratégias identitárias mais adotadas durante o intercâmbio e finalmente 

analisar as repercussões subjetivas do acesso às redes sociais virtuais na dinâmica identitária 

dos alunos egressos do Programa “Ganhe o mundo”.     

   

2. O programa “ganhe o mundo”    

 Nessa linha de transformações que ocorreram no mundo e na ideia de “sociedade do 

conhecimento”, foi criado o programa “Ganhe o Mundo” no Estado de Pernambuco em 2011. 

                                                 
3 Projeto realizado com o apoio da Pró-Reitoria para assuntos de Pesquisa e de Pós-graduação (PROPESQ)   
4 Coordenado pela Profa. Dra. Elaine M. Costa Fernandez com o apoio da FACEPE   



Ele foi instituído oficialmente pelo Governo de Pernambuco na forma da lei estadual Nº 14.512, 

a qual afirma:   

Art. 1º Fica criado o projeto GANHE O MUNDO, que visa a ofertar aos alunos 

do ensino médio da rede pública estadual de ensino do Estado de Pernambuco, 

de forma gratuita, programas de intercâmbio internacional, supervisionados e 

custeados pelo Poder Público.   
(PERNAMBUCO, 2011)   

   

 Em 2012, o programa enviou 560 alunos da rede pública de escolas de Pernambuco 

para o exterior e em 2018, oferece novas 1045 vagas entre Canadá, Estados Unidos da América, 

Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Chile, Espanha, Colômbia e Alemanha (Edital Programa 

Ganhe o Mundo, 2018). O programa visa acompanhar o crescente desenvolvimento econômico 

de Pernambuco, dando oportunidades de intercâmbio aos alunos de escolas públicas.    

Para participar, ocorre a verificação de que o aluno está dentro de alguns requisitos 

como: estar matriculado regularmente no 1º ano do ensino médio numa escola estadual; ter, no 

mínimo, 14 anos  (até a data do embarque da viagem) e no máximo 17 anos (até a data de 

retorno do intercâmbio); ter obtido, ao longo do primeiro ano do ensino médio, a frequência 

mínima de 85%; ter alcançado a média mínima de 7,0 (sete) pontos no desempenho acadêmico 

escolar na disciplina de Português e Matemática no primeiro ano do ensino médio. Após essa 

etapa, o aluno é selecionado através de uma prova de português, matemática e língua estrangeira 

cursada pelo candidato (inglês, espanhol ou alemão). Além dos custos intercâmbio, os 

estudantes recebem uma bolsa de manutenção durante o período. (PERNAMBUCO, 2011)   

Dentre os objetivos do programa está proporcionar esse contato com outras culturas e 

ampliar seus horizontes socioculturais além de desenvolver novas competências e habilidades, 

através também dessa experiência com as diferenças nas relações interpessoais, com o sistema 

educacional do país diferente do Brasil e etc.  Também pretende-se, com essa política pública, 

proporcionar uma inclusão de uma população menos favorecida financeiramente do Estado 

pois, muito provavelmente, não teriam condições de arcar sozinhas com custos desse tipo.   

 O programa Ganhe o Mundo foi bastante inovador em seu período de criação e isso 

acabou inspirando outros projetos voltado para mobilidade internacional no ensino médio no 

Brasil, os quais têm se popularizado bastante nos últimos anos. Houve o surgimento de novos 

programas com diretrizes parecidas com o PGM, como é o caso dos programas - ambos 

instituídos em 2015 - “Gira Mundo” na Paraíba e o “Cidadão do Mundo”, no Maranhão. 

(Cavalcanti Filho, 2017)   



Do ponto de vista epistemológico, partimos de um posicionamento que articula 

psiquismo e cultura, universal e específico (DANTAS, 2012) e da perspectiva intercultural 

segundo a qual o sujeito se individualiza no contato do sistema cultural que ele contribui a 

constituir. Neste paradigma a noção de pertencimento cultural é essencial para apreensão da 

singularidade do adolescente e de suas identidades, cada vez mais fragmentadas e múltiplas na 

contemporaneidade (HALL, 2005). Nestas perspectivas, a ruptura temporária com o contexto 

cultural de origem e o confronto com os novos referenciais culturais da sociedade de 

acolhimento levam o jovem em mobilidade internacional a adotar estratégias identitárias 

voltadas à resolução de conflitos. Buscou-se então compreender o impacto subjetivo da 

mobilidade estudantil através do papel exercido pelo acesso a redes sociais virtuais na 

integração dos jovens na sociedade de acolhimento e suas repercussões nas estratégias 

identitárias adotadas.    

   

3. Fundamentação teórica    

As  bases teóricas das reflexões aqui apresentadas se inscrevem na linha de 

pesquisa «Processos psicológicos nas migrações, Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) e Interculturalidade» do Laboratório de Interação Social e Humana 

(LabInt) do PPGPsi da UFPE 5  . As pesquisas desenvolvidas se interessam pelos 

processos psicológicos, tanto intrapsíquicos quanto interpessoais e as estratégias 

identitárias individuais e coletivas nas migrações e/ou em situações de contato de 

culturas. Objetiva-se apreender os modos de expressão e de superação de conflitos 

provocados pelas rupturas de contextos, assim como avaliar o papel exercido pelas TIC 

associadas ao desenvolvimento da Internet e do ciberespaço nos rearranjos identitários, 

na promoção da cidadania, da diversidade cultural e dos Direitos Humanos. Visa-se 

assim, contribuir à compreensão das especificidades, desafios e repercussões destes 

símbolos hegemônicos da contemporaneidade na subjetivação e interação social de seus 

usuários. São igualmente exploradas as modalidades de interculturação e de criação 

identitária face ao sofrimento psíquico e aos cuidados aferentes. As análises são feitas 

com sujeitos em diferentes idades da vida, diásporas, na sociedade de origem e/ou na 

                                                 
5 Diretório de grupos de pesquisa do CNPq: http://lattes.cnpq.br/web/dgp;    

   



de acolhimento. Privilegia-se a perspectiva intercultural, com ênfase no cruzamento de 

olhares e na triangulação metodológica.    

Partimos do pressuposto que o advento da globalização tem sido responsável 

pelas mudanças no modo como o homem adquire e transmite o conhecimento em todo 

o mundo. A internacionalização do ensino acadêmico, definida para “o conjunto de 

políticas e práticas empreendidas por sistemas acadêmicos, instituições e indivíduos 

para lidar com o ambiente acadêmico global” (ALTBACH e KNIGHT, 2007) é uma 

consequência desse fenômeno, e corresponde à crescente necessidade de 

aperfeiçoamento da formação acadêmica a fim de atender às demandas do mundo 

globalizado. A internacionalização do ensino reflete o que Altbach e Knight (2007) 

denominam de “sociedade do conhecimento” e representa uma alternativa de 

aperfeiçoamento do aprendizado por permitir o contato com diferentes instituições e 

saberes, além de ampliar a visão de mundo do estudante através do contato intercultural. 

Um indivíduo que possui experiências em instituições estrangeiras é cada vez mais 

valorizado pelo caráter cosmopolita de suas vivências interculturais, passando a ser 

considerado « cidadão do mundo ». Mas a internacionalização do ensino não se resume 

a um processo pragmático através do qual o estudante adquire novos conhecimentos. 

Ela supõe processos psíquicos com efeitos no equilíbrio emocional e na dinâmica 

identitária do jovem.     

 Este projeto de pesquisa, no prosseguimento da dissertação de mestrado “Estratégias 

identitárias e processos interculturativos na mobilidade estudantil da UFPE/Recife”6 

visa compreender as repercussões subjetivas da mobilidade estudantil, se focando neste 

caso, em alunos de escolas de ensino médio da rede pública do Estado de Pernambuco, 

egressos do Programa “Ganhe o Mundo”.  Este programa decorre de Políticas Públicas 

orientadas para atender o crescente desenvolvimento econômico do Estado de 

Pernambuco, com inúmeros investimentos privados e públicos, aumentando assim as 

oportunidades de trabalho.    

Art. 1o Fica criado o projeto GANHE O MUNDO, que visa a ofertar aos alunos 

do ensino médio da rede pública estadual de ensino do Estado de Pernambuco, 

de forma gratuita, programas de intercâmbio internacional, supervisionados e 

custeados pelo Poder Público (LEI ESTADUAL No 14.512, 2011). O projeto foi 

oficializado em 7 de abril de 2011, enviou 560 alunos da rede pública de escolas 

de Pernambuco para o exterior em 2012, e oferece mil vagas no ano de 2017, 

                                                 
6 Apresentada em 2016 por Dayana Saboya ao Programa de Pós-Graduação em psicologia da UFPE, sob a orientação da Prof. 

Dra. Elaine Magalhães Costa Fernandez,   



sendo 715 para países de língua inglesa e 285 para países de língua espanhola 

(Texto edital Programa GOM 2017).    

   

As mudanças de contexto decorrentes do processo de mobilidade vão ter 

repercussões sobre a identidade do indivíduo, perturbando a sua consciência de unidade 

(o sujeito se sente múltiplo) assim como o valor de si (o sujeito se sente desvalorizado). 

Camilleri (1991 apud Sabóia & Fernandez, 2016) partindo da definição de identidade 

enquanto uma atividade em movimento, vai modelizar estratégias de enfrentamento dos 

desafios provocados pelas rupturas:    

Diante do conflito gerado pelas situações de migração, a identidade se reorganiza 

assimilando os novos símbolos e significantes da nova cultura, de modo a gerar 

processos interculturais que implicam em uma reinvenção de si evitando o 

sentimento de desamparo. (SABOIA & FERNANDEZ, 2016, p. 27)   

   

A nível teórico, utilizamos então o modelo de « estratégias identitárias » (CAMILLERI, 

1990) que define a dinâmica identitária como um conjunto de estratégias adotadas pelo sujeito 

para integrar a diversidade de referências culturais. Segundo Camilleri, toda situação de contato 

de culturas provoca uma ruptura nos referenciais culturais, com repercussões sobre a imagem 

identitária do sujeito em mobilidade. As estratégias são condutas individuais, definidas a partir 

de valores e práticas coletivas, adotadas pelos sujeitos inconscientes ou conscientemente, em 

situação de ruptura de contextos culturais, no intuito de restaurar a imagem identitária. Segundo 

Lipiansky, Taboada-Leonetti e Vasquez, trata-se de procedimentos acionados (consciente ou 

inconscientemente) por um ator (individual ou coletivo) para alcançar uma ou várias finalidades 

(definidas explicitamente ou se situando ao nível inconsciente), procedimentos esses elaborados 

em função da situação de interação, ou seja, em função das diferentes determinações (sócio-

históricas, culturais, psicológicas) dessa situação (1990 p.24 apud BENDASSOLI e BORGES-

ANDRADE, 2012).    

Essas condutas surgem frente ao desamparo, ao risco de fragmentação nas situações de 

contato de culturas. Vale ressaltar que esses processos geram grandes impactos e 

transformações na dinâmica identitária do aluno que vai estudar no exterior, pois trata-se de 

condutas que visam ultrapassar as dificuldades e conflitos provocados pela ruptura com a 

sociedade de origem e vencer a desestabilização provocada pelo encontro com a sociedade de 

acolhimento. Existem diversos fatores que influenciam esses impactos e acionam um processo 

de busca pela estabilidade: fatores pré-migratórios, como o suporte recebido pelo estudante e 

pós- migratórios como aspectos demográficos e sociais da sociedade de acolhimento; além de 



características singulares do aluno como personalidade e sensibilidade intercultural, abertura, 

comportamentos flexíveis, habilidade com o idioma local (ANDRADE e TEIXEIRA, 2009).    

 Camilleri (1990 apud Sabóia & Fernandez, 2016) classifica as estratégias identitárias 

em duas tipologias. A primeira leva em conta a sua finalidade e a segunda leva em conta a 

eficácia. No que diz respeito à finalidade, as estratégias identitárias podem ser classificadas em 

duas categorias: 1. As estratégias que visam o restabelecimento do valor de si, frequentemente 

adotadas quando o jovem em situação de mobilidade se sente desprestigiado e não reconhecido 

no seu valor. Sua finalidade consiste em preservar o valor de si diante de situações 

depreciativas, tendo relação direta com a autoestima do sujeito.  2. As estratégias que visam 

restabelecer o sentimento de unidade de sentido. Este grupo de estratégias busca reencontrar 

o sentimento de unicidade e de permanência da imagem identitárias (o sujeito deve se sentir 

único e singular, apesar da ruptura de contexto cultural).   

No que diz respeito à eficácia, Camilleri (1990, apud GALINDO, 2015) secciona as 

estratégias em três diferentes grupos: A. coerência simples, são estratégias que permitem que 

o jovem conserve uma unidade identitária e se adapte a outro referencial cultural, mantendo as 

referências culturais de origem (supervalorização da função ontológica) ou da sociedade de 

acolhimento (valorização dominante da função pragmática). Elas supõem a resolução da 

contradição através da supressão de um dos seus termos; B. coerência complexa, são 

estratégias que supõem uma negociação subjetiva do indivíduo para encontrar um equilíbrio 

entre os modelos culturais distintos, suas vantagens e inconvenientes. Elas levam em conta 

todos os elementos em oposição (Bricolage identitárias ou Lógica racional); C estratégias de 

moderação de conflito, adotadas quando o indivíduo se depara com muitos conflitos e 

dificuldades face às rupturas culturais, ele se auto-culpabiliza e pode buscar formas de fuga 

danosas como uso de substâncias como álcool e drogas.  São estratégias problemáticas que não 

permitem evitar o conflito.    



    
Tradução de Filipe Galindo (2015)7   

   

Visa-se então, a partir deste modelo, compreender as repercussões subjetivas do acesso 

às redes sociais virtuais na dinâmica identitária dos alunos participantes do  

Programa “Ganhe o mundo”, através da análise das modalidades de estratégias identitárias 

adotadas pelo aluno durante o intercâmbio.    

   

I.  Metodologia    

O desenho da pesquisa é qualitativa.  A coleta de dados consistiu em entrevistas 

com cinco alunas do ensino médio que retornaram ao Brasil depois de completar um 
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intercâmbio internacional de 6 meses como parte do programa "Ganhe o Mundo" entre 

os anos de 2012 e 2016. O conteúdo foi voltado para suas histórias, o papel 

desempenhado pelas redes sociais virtuais, a integração na sociedade de acolhimento e 

sobre a ligação com a sociedade de origem.  A análise dos dados foi feita segundo o 

método da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009).  Temas da entrevista:   

1) Principais lembranças da experiência, pontos positivos e pontos negativo;   

2) Principais dificuldades encontradas. Conflitos constatados entre a sua cultura de origem 

e a sociedade de acolhimento;   

3) Condutas e estratégias adotadas para enfrentar os conflitos;   

4) Uso das redes sociais virtuais. Principais sites, públicos e/ou privados? (Facebook, 

Whatsapp, Instagram, blogs, fórum de discussão);   

5) Impactos desta experiência na sua forma de ser e de interagir consigo mesmo e com os 

outros. Esta experiência te permitiu te conhecer melhor?   

Inicialmente foi realizada uma categorização “processo pelo qual os dados 

brutos são transformados e agregados em unidades que permitem uma descrição exata 

das características relevantes do conteúdo” (BARDIN, 1969 APUD AMADO, 2013) e 

em seguida foi realizada uma comparação transversal entre as narrativas. Os nomes das 

entrevistadas são fictícios.   

   

II. Resultados e discussão   

   

4.1. Análises individuais   

   

Laura    

 Laura, 16 anos, fez um intercâmbio de seis meses no Canada para aprender o inglês.  

Durante a entrevista ela mostrou uma perspectiva muito positiva quanto ao intercâmbio que 

realizou pelo programa Ganhe o Mundo. Ela trouxe diversos pontos em que essa vivência lhe 

ajudou a ser mais comunicativa, melhorar na língua, ter uma visão mais ampla sobre o mundo 

e, principalmente, sobre seu próprio amadurecimento.  O contato com a sociedade de 

acolhimento foi bastante impactante e logo trazido no começo da entrevista, principalmente 

quando falou das diferenças culturais, como quando afirma “Em geral eu acho que a questão 

cultural pesa muito. A gente tá num país que não tem muita educação por mais que seja um 

projeto educacional, eles não investem muito na educação e quando a gente vai pra lá, é uma 



escola pública que a gente vai e a gente vê um mundo totalmente diferente e também quando 

diz.  O que me deixou muito abismada é que a família que eu fui lá era uma família média, de 

classe média só que a casa que eles têm lá é totalmente diferente, é como se fosse uma família 

rica aqui no Brasil”.   

 Entre as dificuldades encontradas durante o período do intercâmbio, Laura citou a 

timidez como uma barreira para conseguir conversar em inglês com os outros e desenvolver 

mais o idioma: “Tipo eu me sentia bem mas como eu era muito tímida eu acabava me sentindo 

mal também porque eu não conseguia desenvolver muito, entendeu?”. Apesar dessa 

dificuldade, afirmou que teve uma boa adaptação, até que não queria mais voltar depois que se 

acostumou mais com a situação.   

 Outro ponto que emergiu foi a questão da comida. Laura disse que foi um dos pontos 

mais difíceis para se adaptar “Eu cheguei a emagrecer, não comia praticamente nada então foi 

muito difícil essa parte da minha adaptação na alimentação, muito difícil mesmo”. Isso se deu 

pela diferença do tipo de comida servida lá e a do Brasil Porque aqui eu como normal, feijão, 

arroz, essas coisas. Só que lá no almoço é uma pizza, um hambúrguer, é um pão na chapa. ” 

(Estratégia ontológica)   

 Quando perguntada como fez para lidar com essa dificuldade, ela afirmou que foi um 

processo conjunto, tanto sua família tentou procurar mais informações sobre que tipo de comida 

agradava brasileiros quanto ela mesma se esforçou para se adaptar. Sua forma de ver a situação 

foi mudando, tanto com relação à comunicação quanto à comida “Eu fiz essa minha auto análise 

que tipo era uma oportunidade única então se eu ficasse presa nessas coisinhas, nessas 

besteiras eu não ia pra frente, não ia aproveitar o Canadá, não ia aproveitar a família, não ia 

aproveitar a escola, não ia aproveitar a cultura, não ia nada.   

Então eu tive que ir por cima dessas dificuldades”.   

 Um ponto central a destacar é como a visão de si e do mundo mudou após o intercâmbio, 

ela se percebeu mais comunicativa e isso lhe chamou bastante atenção “Como passar por uma 

experiência como essa, passar praticamente seis meses longe da sua família, você tá ali 

sozinha, ou é você ou é você. Ou você sai e procura conversar, ter uma relação com as pessoas 

de lá ou você fica em casa presa e não aproveita nada do seu intercâmbio. Então quando eu 

voltei meus amigos falaram ‘nossa, você tá muito diferente, mais comunicativa e tudo mais’. E 

essa timidez ainda tem mas deu uma passada mais, eu procurei melhorar o máximo possível”.   

 Também criou outras expectativas para o futuro “Dá mais vontade de viajar, eu já quero 

viajar o mundo assim, horrores. Todo dia eu penso ‘Meu Deus, por que mais um dia no Brasil? 



’”. (Estratégia pragmática) essa nova perspectiva também está presente quando diz “Porque a 

gente fica muito preso a isso daqui, porque por mais que a gente saiba como é lá, a gente não 

tem essa experiência lá, não pensa que é possível, alcançável. E quando você chega lá é tudo 

muito diferente, muito novo. É muito incrível, você fica tipo ‘nossa, como assim, nunca imaginei 

na minha vida’’.   

 Sobre o uso das redes sociais virtuais pela participante, este surgiu como um ponto 

chave, principalmente no começo do seu intercâmbio para falar com pessoas que já conhecia 

no Brasil “Tipo, era mais o whatsapp mesmo, com muita frequência assim. Principalmente nas 

primeiras semanas eu vivia com o celular na mesa pra comer até meus hosts dizerem ‘Não é 

bonito ficar com o celular na mesa na hora da janta’”. A própria Laura percebeu o motivo para 

usar tanto o celular assim que chegou ao Canadá “Isso eu fui perdendo porque o celular, 

querendo ou não, era uma forma de sair daquele mundo então como era uma situação muito 

nova e eu me sentia muito só. Também a questão da timidez, eu não tinha muito contato com 

outras pessoas pra desenrolar uma conversa, então eu pegava o celular e ficava ali no meu 

mundo com pessoas que eu já conheço conversando”. A decisão de mudar aquela conduta e não 

usar mais tanto o celular foi da própria Laura “Mas era tipo, direto no celular, bastante e aos 

poucos eu fui mudando mais isso e fui deixando o celular pra lá. Olhando mais ao redor, 

tentando conversar mais com as pessoas e tendo mais contato com aquelas pessoas que tavam 

ali, de carne e osso pra mim do que ficar mais no celular conversando com pessoas do Brasil”.    

   

Giovana    

 Giovana, 16 anos, fez um intercâmbio de seis meses no Chile para aprender o espanhol. 

A maior dificuldade trazida por Giovana foi com relação ao idioma. Giovana já havia estudado 

espanhol antes mas, em específico na cidade em que ficou durante 6 meses, era bastante 

diferente do que ela havia aprendido, com gírias e expressões diferentes, o que dificultou a sua 

compreensão da língua durante do intercâmbio “eu queria me comunicar direito mas eu não 

entendia o que eles diziam”. Para enfrentar essa dificuldade, Giovana optou por não tentar se 

adaptar à forma que as pessoas ao seu redor, durante intercâmbio, se expressavam “eu falava 

do meu jeito, inclusive eles perguntavam se eu era de outro país”. Nota-se que essa é uma 

estratégia de Supervalorização da Função Ontológica porque houve um investimento menor na 

sociedade de acolhimento e Giovana manteve a característica que obteve na de origem.   

 Outro aspecto que emergiu entre as dificuldades foi o racismo entre membros da 

sociedade de acolhimento: “Mesmo assim eu já sofri racismo, minha própria mãe de lá disse 



que ela não gostava de gente negra simplesmente porque eles eram negros e, aparentemente, 

eles são “sujos” por causa da cor”. Ela confessou se sentir impotente diante desta situação por 

não conseguir defender as pessoas que passavam por isso, apesar de afirmar que até brigava por 

causa desse tipo de coisa. A forma que a entrevista encontrou de lidar com essa dificuldade foi 

tentar fazer com que aquilo não afetasse sua experiência “eu, com a forma do preconceito, eu 

decidi fingir que aquilo não existia, embora fosse presente”. Nesse caso Giovana utilizou uma 

estratégia de negação.   

 Quando falou do contato através das redes sociais, Giovana afirmou que seu meio 

preferencial era o Whatsapp, mas este, diferente das outras entrevistadas, servia mais para se 

comunicar entre os brasileiros que estavam no local ou com chilenos que havia conhecido. Para 

se comunicar com a família, utilizava mais o facebook e essa atividade não era tão comum “eu 

me comunicava no máximo com o pessoal do Brasil umas duas vezes por semana”. Quanto ao 

impacto do intercâmbio na sua vida, a entrevistada disse que não houve muita diferença, não 

sentiu que mudou “eu continuei a mesma pessoa do jeito que cheguei lá. Só mudou tipo algumas 

coisas como o modo de ver em como as pessoas agem com pessoas que vem de fora”.   

   

Luana  

 Luana, 16 anos, fez um intercâmbio de seis meses no Canada para aprender o inglês. A 

sua entrevista também teve um caráter bastante positivo e com foco na experiência do 

intercâmbio como uma fonte de sabedoria e crescimento pessoal “eu fui uma pessoa muito 

boba, assim, eu tinha 15 anos na época, eu virei 16 lá. Só que eu era muito ingênua, assim, eu 

diria, muito boba. Aí assim, me trouxe muita sabedoria de vida, me trouxe muito 

amadurecimento”. (Estratégia pragmática) O desenvolvimento pessoal junto ao idioma foi 

mostrado como o ponto principal de desenvolvimento durante o intercâmbio “então quando 

você chega lá, você tem que se virar na outra língua, acho que assim, melhorou o meu… Foi 

quando eu comecei a falar inglês, sabe? ”.    

 Quando perguntada sobre os conflitos que enfrentou no período, Luana afirmou que ter 

ido especificamente para o Canadá facilitou esse processo, diante de sua grande diversidade de 

estrangeiros que circulam e habitam o país, além de ser muito parecido com os Estados Unidos. 

Além disso lhe chamou a atenção como as pessoas do local eram bastante educadas e solícitas, 

isso foi algo que também lhe auxiliou a se sentir mais confortável. Um ponto trazido foi a forma 

diferente dos canadenses se comportarem “porque tem aquela coisa que o brasileiro é muito 

mais intimista, a gente nem conhece a pessoa já se acha amigo, já palpita na vida da outra 



pessoa e lá realmente meu espaço é meu espaço”. Para lidar com os conflitos que foram 

surgindo, Luana disse que tentou falar mais baixo dentro de casa, eu acho que me contive mais. 

Nesse período inicial, ela procurou estar mais atenta ao seu redor e em como as pessoas de lá 

costumavam agir “você vai observando como eles fazem as coisas e você vai seguindo, como 

eles falam, como eles gesticulam, tudo, pra se adequar à forma deles realmente”.    

 A respeito das redes sociais, os recursos mais utilizados por ela foram o Facebook e o 

Skype, ambos principalmente para se comunicar com sua família no Brasil, o que acontecia 

entre duas e três vezes por semana. Ela também contou que foi algo que participou da sua 

interação com as pessoas do Canadá também, inclusive que na escola havia um grupo pra se 

comunicar pelo facebook.   

   

Marina   

 Marina, 16 anos, passou também seis meses no Canada para aprender o inglês. A 

experiência de fazer intercâmbio foi considerada muito nova, era a primeira vez que ela ficava 

longe de casa então, no começo, sentiu muita falta do Brasil. Apesar disso, ela sempre 

apresentou diversos aspectos positivos que o intercâmbio teve na sua vida, um deles foi que 

começou a valorizar mais sua própria família. Uma dificuldade trazida durante o período foi o 

idioma, apesar de ter passado um ano e meio estudando a língua na escola, então teve 

dificuldade de expressar o que queria: “é muito difícil, mesmo a gente falando já inglês, era 

difícil se comunicar lá, um pouco”.    

 Algo que impressionou a entrevistada foram aspectos da cultura do Canadá voltadas à 

organização social como organização, cuidados com o meio ambiente, planejamento de 

trânsito, educação, entre outros. Inclusive disse que notar isso foi algo que lhe instigou a levar 

alguns desses costumes quando voltou para o Brasil “aqui quando eu cheguei em casa comecei 

a separar o lixo, economizar água, pedi até pra minha mãe trocar a pia de lavar prato porque 

tava gastando muita água”. Ela fez a observação de que achou as pessoas de lá pouco calorosas 

“aí assim brasileiro que é brasileiro mesmo né, acha estranho, que a gente tá acostumado com 

esse calor humano, com essa recepção que a gente tem”. Mas não considerou isso como 

negativo ou positivo, apenas diferente e não foi algo que lhe atrapalhou no relacionamento com 

as pessoas de lá.   

 No começo ela teve um pouco de dificuldade com relação a comida porque era bastante 

diferente do Brasil, mas também não foi um obstáculo pois afirmou que gostava muito das 

comidas de lá e, inclusive, ganhou peso durante o período. Além disso, falar sobre essas 



diferenças entre as comidas foi algo frequente nas conversas com sua família, então acabou se 

tornando um tópico que os aproximou “a gente pode trocar bastante conhecimento nessa parte, 

‘Ah, no Brasil a gente come com ketchup e no Canadá não se coloca’”. O maior ponto positivo 

que trouxe foi o desenvolvimento da sua independência “um dos maiores ganhos que eu tive lá 

no Canadá foi esse crescimento pessoal, me virar sozinha, fazer as coisas independente dos 

meus pais”.   

   

 4.2. Análise transversal   

Através da análise transversal do centeudo das entrevistas, quatro eixos temáticos se 

impuseram como altamente relevantes:   

Eixo 1: O papel das TIC no estabelecimento de novos contatos com pessoas da 

sociedade de acolhimento antes, durante e após o período de mobilidade internacional;  

Eixo 2: O papel das TICs na criação de uma rede de apoio com outros brasileiros na 

sociedade de acolhimento durante o período de mobilidade internacional;   

Eixo 3: O papel das TICs em manter contato com a sociedade local durante o período de 

mobilidade internacional;   

Eixo 4: As consequências da experiência durante o período de mobilidade internacional 

na trajetória de vida dos participantes.   

   

Ilustração de estratégias adotadas em função dos eixos temáticos:   

   

Eixo 1: O papel das TIC no estabelecimento de novos contatos com pessoas da 

sociedade de acolhimento antes, durante e após o período de mobilidade 

internacional:   

Diversas formas de acesso às redes sociais virtuais foram citadas como meio de 

aproximação de pessoas da sociedade de acolhimento. Nota-se o uso intenso do 

Whatsapp para marcar ou desmarcar encontros. Esta rede social virtual também forma 

citadas como permitindo manter o contato mesmo após o intercâmbio. Nota-se na 

narrativa de Laura (2018) uma variação de comportamento nas redes sociais:    

   

No começo eu me relacionava um pouco com pessoas da minha própria sala que 

eram canadenses, algumas meninas e daí logicamente a gente trocou rede social, 

instagram essas coisas. E tem uma parte boa que até hoje tenho contato com essas 

pessoas por causa das redes sociais. Porque os canadenses, como eles são muito 



frios, pessoalmente eles não se aproximavam tanto, mas pelas redes sociais eles 

se soltavam mais e a gente também se soltava mais....   

   

Eixo 2: O papel das TICs na criação de uma rede de apoio com outros brasileiros na 

sociedade de acolhimento durante o período de mobilidade internacional;   

      

 Foi possível notar um forte envolvimento entre as intercambistas com os brasileiros 

que também estavam na sociedade de acolhimento através das redes sociais. Isso foi 

trazido como algo de caráter facilitador de todo o processo de adaptação, como uma 

forma de reunir aquele grupo de jovens que estavam todos vivenciando a mesma 

situação, falavam o mesmo idioma e compartilhando experiências em comum. Nota-se 

também na fala de Luana (2018) um paradoxo, contradições entre o desejo de se integrar 

e a necessidade de compartilhar com aqueles que compartilham das mesmas 

experiências:     

Eu estava num grupo também, porque tinha outros brasileiros que estavam no 

meu grupo, na mesma escola que eu e assim, isso me ajudou muito. Porque às 

vezes o pessoal fala “não tem contato com brasileiro! ” Mas eu acho que às vezes 

você precisa pra não ficar com tanta saudade de casa. [...] você ter outra pessoa 

que tá passando pela mesma situação é mais reconfortante, eu diria.   

   

Eixo 3: O papel das TICs em manter contato com a sociedade local durante o período 

de mobilidade internacional;   

Muito frequentemente o uso das TIC e o acesso às redes sociais virtuais foram 

associados ao contato com a sociedade de origem, principalmente a família. Em geral 

esse contato aparecia mais forte no início dos intercâmbios, período de maior 

fragilidade, pelo fato do jovem ainda estar se adaptando à nova cultura do país 

acolhedor, como ilustra a fala de Mariana (2018):    

   

Pronto, a rede social me ajudou bastante. Quando dava saudade eu ficava no 

skype com minha mãe, com minhas irmãs conversando, com meus amigos. 

Quando minha família não podia ficar lá conversando com o tempo todo, sempre 

tinha amigo disponível pra estar conversando comigo.   

   

Eixo 4: As consequências da experiência durante o período de mobilidade 

internacional na trajetória de vida dos participantes.   

Nota-se um maior amadurecimento e senso de responsabilidade dos participantes depois 

do intercâmbio, como afirmado por Luana (2018):    

   



Eles são bem assim, estimulam sua independência então eu sentia muito isso na 

minha família, que eles sempre me deixavam decidir as coisas que são pra mim. 

Então isso te dá muita responsabilidade sobre si mesma, te dá muita 

independência. Então você ganha muito autoconhecimento e se torna uma pessoa 

muito mais madura.   

   

Conclusão   

Este estudo realizado num contexto de iniciação científica, procurou uma maior aproximação 

com alguns alunos de ensino médio que participaram do programa Ganhe o Mundo, além de contribuir 

para um maior entendimento do programa e de suas repercussões nas identidades dos jovens. Trata-se 

de uma de Política Pública do Governo do Estado de Pernambuco que visa oferecer a possibilidade a 

alunos da rede pública de ensino fazerem um estágio linguístico de 6 meses no estrangeiro. Para a grande 

maioria dos participantes, esta foi uma ocasião única que ampliou suas perspectivas de vida pela 

experiência intercultural vivenciada.    

Como verificamos acima, as TIC se revelaram facilitadoras tanto na integração desses 

jovens com a cultura de acolhimento quanto com a sociedade de origem, no caso estudado, o 

Brasil. As participantes declararam que algumas redes sociais virtuais, principalmente o 

Facebook, serviu de ferramenta para aproximação com novos contatos da sociedade de 

acolhimento, por se tratar de um meio diferente de socialização, pareceu diminuir as fronteiras 

entre essas duas realidades. Além disso foi uma ferramenta indispensável para, após o 

intercâmbio, manter contato com as novas amizades construídas na sociedade de acolhimento.    

 Outra vantagem apresentada pelas TIC foi a preservação do contato com a sociedade 

de origem. As alunas de ensino médio encontradas afirmaram utilizarem majoritariamente o 

Facebook, o Whatsapp e o Skype para se comunicarem com seus familiares e amigos que 

permaneceram no Brasil, o que as ajudou bastante, especialmente no início do intercâmbio. 

Esse contato foi benéfico pois, naquela situação de ruptura, falar com pessoas conhecidas serviu 

para aliviar as tensões que sentiam e tornar menos drástica a separação.    

Com isso, fica evidenciado o papel exercido pelas TIC no processo adaptativo desses 

jovens em mobilidade fora do país. O uso das redes sociais virtuais se revelou muito atrelado 

ao quotidiano dos usuários, ao ponto de se tornar essencial durante esse período marcado por 

mudanças. O acesso às redes sociais virtuais se tornou rapidamente a única forma utilizada 

pelas participantes para se comunicarem com suas famílias e amigos no Brasil, assim como no 

desenvolvimento de novas relações com as pessoas do país de acolhimento. Diversas narrativas 

confirmam utilizarem as redes sociais virtuais para estabelecerem novos contatos quando o 

grupo cultural não era tão aberto presencialmente e também para manter o contato - depois de 



voltar para casa - com as amizades feitas no intercâmbio. Este dado parece ilustrar a facilidade 

de expressão ressentida pelos jovens nas redes sociais.   

Com base no conjunto de dados obtidos neste estudo experimental fica bastante 

perceptível os impactos positivos desta política pública de internacionalização de alunos do 

ensino médio de escolas públicas de uma região pobre do Brasil.  O “Programa Ganhe o 

Mundo” parece ter deixado consequências muito positivas na vida dos jovens egressos, que 

beneficiaram da oportunidade de participarem e realizarem um intercâmbio durante um 

semestre. As participantes significam a experiência como algo que possibilitou um grande 

desenvolvimento pessoal e independência, além de diversos outros aprendizados que foram 

singulares para cada uma. Dessa forma, a proposta de ampliar as oportunidades para estudantes 

de escola pública é considerada como de extrema validade e importância.     

 A experiência intercultural nesse caso é apontada como bastante enriquecedora por 

permitir esse desenvolvimento tanto no indivíduo quanto nos diversos grupos que ele está 

inserido, seja no Brasil ou no país em que fez intercâmbio. O contato com o diferente, a 

percepção e o convívio com a Alteridade, abriu espaço para experiências que desenvolvem 

competências únicas para os que tiveram essa oportunidade.   

 Com a conclusão deste primeiro estudo ficam outros questionamentos, que darão 

origem a novos projetos em torno das TIC e da Interculturalidade. Tal já é o caso do novo 

projeto proposto à PROPESQ pelas autoras para ser realizado em 2018/2019 visando uma 

compreensão mais detalhada da população participante do programa assim como dos impactos 

interculturais na comunidade envolvida. Busca-se um aprofundamento teórico e prático das 

repercussões da experiência vivida pelos egressos do Programa Ganhe o Mundo mas também 

a percepção dos outros alunos da escola assim como dos próprios professores encarregados de 

enquadrarem todo esse processo.   
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Resumo   

Na sociedade conexionista atual, o uso das redes sociais associado aos portais eletrônicos do Poder 

Público é considerado uma eficaz ferramenta na construção de maior transparência dos seus atos. No 

tocante às Câmaras Municipais, contudo, vemos que a análise da vertente eletrônica de accountability 

ainda é deficitária, carecendo de uma maior depuração, sobretudo, no campo da Comunicação Social. 

Com isto, procuramos neste trabalho investigar a construção de accountability nos sítios eletrônicos em 

conjunto com os perfis de redes sociais (páginas de Facebook) de câmaras municipais. Neste sentido, 

foram apreciados portais e perfis de câmaras municipais das dez cidades com maior população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Para esta mensuração, apreciaremos de uma metodologia analítica nas 

categorias de transparência, prestação de contas com os gastos da Casa Legislativa e interatividade com 

o usuário. Assim, em relação ao portal eletrônico, buscaremos aferir não somente a existência de fatos 

geradores dessas áreas, mas sua facilidade em encontrá-las. Já em relação aos perfis nas redes sociais, 

nosso enfoque orbitará em como tais entidades utilizam esse ambiente virtual, para além de um mural 

eletrônico, mas como um real meio de se dialogar com o cidadão.   
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Abstract  

In today's connectionist society, the use of social networks associated with the electronic portals of the 
Public Power is considered an effective tool in the construction of greater transparency of its acts. 

Regarding the Municipalities, however, we see that the analysis of the electronic accountability aspect 
is still deficient, requiring a greater clearance, above all, in the field of Social Communication. With 
this, we seek in this work to investigate the construction of accountability in the electronic websites in 
conjunction with the social network profiles (Facebook pages) of city councils. In this sense, portals 
and profiles of municipal councils of the ten cities with the largest population of the Metropolitan 
Region of Rio de Janeiro were evaluated. For this measurement, we will appreciate an analytical 
methodology in the categories of transparency, accountability with the expenses of the Legislative 
House and interactivity with the user. Thus, in relation to the electronic portal, we will seek to assess 
not only the existence of facts that generate these areas, but its ease in finding them. Regarding profiles 
in social networks, our focus will be on how these entities use this virtual environment, in addition to 
an electronic mural, but as a real means of dialogue with the citizen.  
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Resumen  

En la sociedad conexionista actual, el uso de las redes sociales asociado a los portales electrónicos del 
Poder Público es considerado una eficaz herramienta en la construcción de mayor transparencia de sus 
actos. En cuanto a las Cámaras Municipales, sin embargo, vemos que el análisis de la vertiente 
electrónica de accountability todavía es deficitaria, careciendo de una mayor depuración, sobre todo, 
en el campo de la Comunicación Social. Con esto, buscamos en este trabajo investigar la construcción 

de accountability en los sitios electrónicos en conjunto con los perfiles de redes sociales (páginas de 
Facebook) de cámaras municipales. En este sentido, fueron apreciados portales y perfiles de cámaras 
municipales de las diez ciudades con mayor población de la Región Metropolitana de Río de Janeiro. 
Para esta medición, apreciaremos de una metodología analítica en las categorías de transparencia, 



rendición de cuentas con los gastos de la Casa Legislativa e interactividad con el usuario. Así, en 
relación al portal electrónico, buscaremos no sólo la existencia de hechos generadores de esas áreas, 
sino su facilidad para encontrarlas. En cuanto a los perfiles en las redes sociales, nuestro enfoque 
orbitará en cómo tales entidades utilizan ese ambiente virtual, además de un mural electrónico, pero 
como un verdadero medio de dialogar con el ciudadano.  

   

Palabras  clave: accountability; Rio de Janeiro; redes sociales  

   

1. Introdução   

A partir da dinâmica fornecida pelas novas tecnologias de comunicação, seus usos e 

potencialidades podem ser aplicados aos mais diversos campos do saber humano. No tocante 

aos ramos Administração Pública, Contabilidade Pública e Ciência Política, essas tecnologias 

conseguem promover grandes avanços em setores que até então eram engessados e complexos 

para aqueles que são externos ao cotidiano dessas disciplinas, tanto em suas práticas, quanto em 

seus procedimentos. O setor público, sobretudo, se apropria dessas novas tecnologias com o 

intuito de construir uma gestão mais eficiente. Dessa forma, a introdução desses sistemas 

digitais traz consigo uma promessa de melhor prática de accountability, em especial, sob os 

holofotes de garantir uma maior eficácia no exercício da cidadania e interatividade com a 

população (SCHEDLER, 1999, p.38).   

A proposta de se gerar tal accountability digital envolve a vontade do poder público de 

fornecer à sociedade seus serviços de modo mais fácil, além de permitir uma verdadeira 

aproximação entre as entidades administrativas e o cidadão. Isto, na teoria, geraria uma maior 

transparência e democratização de processos, como prega o conceito clássico de accountability. 

A partir da primeira metade da década deste século, um dos mecanismos utilizados para 

operacionalizar o governo eletrônico foi a implementação de portais e sítios eletrônicos. À 

época, era crucial ter o casamento da ideia de modernidade e transparência. Com a expansão da 

internet de alta velocidade, esse fenômeno, por si só, pode ser visto como incompleto, visto que 

a partir da sociedade conexionista que vivemos, a utilização de mídias sociais para a produção 

e disseminação de conteúdo torna-se fundamental para a publicização de qualquer ato, seja ele 

privado, mas, acima de tudo, público.  

   

2. Accountability Eletrônico e o campo da Comunicação Social   

A ideia do conceito de accountability é fundamental tanto para os estudos de 

Administração, em especial, àqueles dedicados a Administração Pública (RAUPP, PINHO, 

2013; PINHO, SACRAMENTO, 2009), Comunicação Organizacional e Relações Públicas 

(FITZPATRICK, BRONSTEIN, 2006), Ética e gestão das organizações e negócios 

(VENTURA, 2012; BEU, BUCKEY, 2001), entre outras áreas das chamadas Ciências Sociais 



(ROOM, 2002),  além da Ciência Política e estudos sobre democracias (MIGUEL, 2010; 

MIGUEL, 2005).    

Sem dúvida, é mister a máxima de que organizações e instituições (principalmente as 

públicas) intimamente atrelado ao surgimento da profissão de Relações Públicas e os 

fundamentos da comunicação organizacional. A preocupação com a transparência, contudo, 

como algo derivado da accountability se insere também no âmago de algumas preocupações 

contemporâneas mais amplas. Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han (2013), professor 

de Estudos Culturais da Universidade de Friburgo, na Alemanha, relata em sua obra “Sociedade 

da Transparência” que a bandeira deste elemento tornou-se o lema hegemônico do discurso 

público contemporâneo. Vivemos, segundo este autor, em uma era em que a transparência 

deixou de ser um simples valor para se transformar em uma verdadeira obsessão.    

De acordo com Miguel (2005, p.27), o termo “accountability” é uma daquelas palavras 

que não possuem tradução para o português. Confluimos com o pensamento de Bijos (2012, 

p.92), quando ele afirma que tal instituto é abordado em diversas áreas do saber, mormente, 

àquelas ligadas às finanças, como Contabilidade, Economia e Administração. Cada um desses 

campos adequa o termo accountability de um modo específico. Com isso, iremos tratar deste 

tema voltado para a área de Comunicação Social.   

O professor de Ciência Política do Centro de Ensino e Pesquisa Econômica da Cidade 

do Méximo, Andreas Schedler, nos informa que o conceito de accountability possui “dois 

pilares distintos: responsividade e execução”. O primeiro pilar está relacionado à obrigação dos 

funcionários e agentes públicos de informar e explicar, sempre pautado na verdade dos fatos, o 

desempenho de suas funções e decisões; enquanto no tocante ao segundo pilar, é a capacidade 

de algumas agências em fiscalizar e impor sanções aos que violaram o cumprimento de suas 

funções (SCHEDLER, 1999, p.15).   

Deste modo, observamos que, oriundo da concepção de accountability, temos três 

formas de prevenir e reparar o abuso do poder político. Schedler discorre, em primeiro lugar, 

através da submissão do poder às sanções – forma relacionada ao pilar de enforcement/punição. 

Tal fato limitaria qualquer tipo de atos estranhos aos previstos pela empresa. Em segundo lugar, 

pela obrigação do exercício transparente das funções, no sentido de um monitoramento público. 

Por fim, pelo dever de justificar os atos – ambas relacionadas ao pilar da responsividade. No 

entanto, Schedler, Diamond e Plattner (1999, p.4) afirmam que, embora esses dois pilares 

geralmente estejam visíveis (responsividade e execução), o exercício da accountability acontece 

mesmo sem o relacionamento de ambos.   



Um exemplo dado pelos autores é de que a maior parte dos cidadãos não pode questionar 

e interrogar pessoal e diretamente os candidatos ou representantes, porém todos podem premiar 

ou punir através do voto. Assim, além de Schedler, uma série de autores (MIGUEL, 2005 e 

2010; BIJOS, 2012; entre outros) defende que é importante traçar uma distinção entre 

accountability e responsividade1. Segundo Schedler (1999, p.19), “enquanto a accountability 

obriga o poder - público/político - a entrar em um diálogo, a noção de responsividade permite 

que o poder permaneça em silêncio”.   

Deste modo, diferentes formas de accountability demandam diferentes instrumentos de 

controle ou supervisão (voto, meios de comunicação, etc.). Assim, neste artigo, traremos a 

proposta de debater a vertente vertical da accountability, ou seja, “à necessidade que os 

representantes têm de prestar contas e submeter-se ao veredicto da população”. Pode-se dizer, 

pois, que “a ideia norteadora de accountability política é controlar o poder político”, conforme 

conclui Schedler.   

Neste sentido, quando trazido à tona o termo accountability, merecem destaque as 

expressões de “transparência e publicidade”, relacionadas a ele. Não se tratam apenas de  

“vizinhos”, pois podem ser encarados como condições para sua legitimação (PARMEGIANI, 

2014, p.4)   

   

  3.  Transparência e Publicidade   

Para Schedler, a accountability no que toca ao pilar da responsividade, “tem o objetivo 

de criar transparência”. O autor estabelece, assim, uma relação direta entre os dois conceitos.  

O’Neill (2006, p.35), por sua vez, afirma que há um consenso “em ver a transparência como 

indispensável para a accountability e boa governança, para prevenir a corrupção e melhorar a 

performance” dos representantes. O fato é que a transparência se tornou um elemento padrão 

da governança. De maneira geral, transparência pode ser entendida como um método para 

prevenir abusos de poder e para governança inteligível e acessível ao povo.  Na definição do  

Asian Development Bank2  refere-se “à disponibilidade da informação ao público em geral e a 

clareza sobre regras/normas, regulações e decisões governamentais”.   

Um governo transparente, defende Hood (2004, p.16), denota regras fixas e publicadas, 

baseadas em informações e procedimentos acessíveis ao público. Sua principal função é 

                                                 
1 Apesar de muito próximos, conforme Miguel (2005, p.25), são conceitos diferentes: semanticamente, o termo 

responsividade – embora ainda não seja encontrado oficialmente nos dicionários de Língua Portuguesa, já é 

adotado amplamente no vocabulário da Ciência Política – corresponde a responsiviness, do inglês.    2 Disponível 

em: https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main   



disciplinar instituições e seus integrantes levando a público as informações sobre sua 

performance. Emerge dessa definição, portanto, outro termo chave para a compreensão da 

accountability: a publicidade, no sentido de tornar algo público, levar uma informação ao 

conhecimento público.   

Schedler é paradigmático ao afirmar que “accountability democrática deve ser pública”, 

pois sem ela resta apenas uma caricatura de accountability. Para o pesquisador Stephen 

Coleman (2005, p.190), as normas de accountability exigem interesses e ações públicos. Nesse 

caso, o termo não se refere apenas ao público como povo ou forma de sociabilidade, mas 

principalmente ao verbo publicar, a tornar algo de conhecimento público, a levar a público.   

   

Ainda, pensador italiano Norberto Bobbio (2005, p. 28) defende que a publicidade em 

relação às ações do governo, uma vez que “o poder político é o poder público (...) mesmo 

quando não é público, não age em público, esconde-se do público, não é controlado pelo 

público”.  Desta forma, a publicidade, representa uma importante ferramenta no pilar de punição 

da accountability, promovendo, por exemplo, “a destruição da reputação através da exposição 

pública” (SCHEDLER, 2006, p.18). Assim, os meios de comunicação de massa e associações 

civis são agências de accountability fundamentais para uma desaprovação pública.   

  

4. Digitalização do Poder Público   

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) entre as quais se destacam a 

Internet, as redes de computadores, a transmissão via satélite e a telefonia móvel, criaram 

condições para o surgimento da sociedade do conhecimento. O Estado, por intermédio do 

governo eletrônico (e-gov), é o principal instrumento de que os cidadãos dispõem atualmente 

para enfrentar os desafios impostos pela globalização, por meio de interações inéditas entre 

sociedade, empresas e governos (BRAGA, 2008, p.55).    

A diminuição das barreiras de acesso à informação reconfigura a estrutura tradicional da 

prática política. Consultar oportunidades de emprego, contatar representantes políticos, 

acompanhar a utilização das verbas públicas ou propor agenda de discussão das políticas 

públicas torna-se possível a partir das tecnologias de informação e comunicação, canais de que 

os governos se apropriam para disponibilizar vários serviços aos cidadãos (SANTOS, 2009, 

p.29).    

Em termos gerais, pode-se pensar nas seguintes relações sustentadas pelo governo 

eletrônico: aplicações Web com foco no segmento governo-fornecedor (G2B – government to 



business); aplicações Web voltadas para a relação governo-cidadão (G2C – government to 

costumer); e aplicações Web referentes a estratégias governo-governo (G2G – government to 

government). O governo eletrônico, além de promover essas relações em tempo real e de forma 

eficiente, poderia ainda ser potencializador de boas práticas de governança, além de catalisador 

de uma mudança profunda nas estruturas de governo, proporcionando mais eficiência, 

transparência e desenvolvimento (RUEDIGER, 2002, p.38).   

Para Vaz (2003, p.66), os benefícios do governo eletrônico são apontados como 

apropriáveis pelo governo (aumento da capacidade operativa, ganhos de eficiência, melhor 

relacionamento com os cidadãos). Também podem ser vistos a partir de outro ponto de vista, o 

do cidadão (melhor atendimento, acesso a serviços e a informações e condições de interagir 

com governo).   

Ao abordar a presença da accountability em portais de governos estaduais e municipais 

no Brasil, Pinho (2006, p.112) constata que os avanços, no tocante à accountability, ainda são 

modestos. O que se observa, de modo geral, é que os portais ainda não fazem uso das tecnologias 

de informação e comunicação para promover interatividade com a sociedade, sendo a ideia de 

interatividade e de exploração do potencial da comunicação muito baixa. De forma 

complementar, com a expansão do uso das redes sociais, esse cenário ainda é praticamente 

inexistente.   

Independentemente do poder e da esfera governamental, há concordância quanto às 

possibilidades de aumento da participação da sociedade civil com a implementação do governo 

eletrônico. Ainda que existam iniciativas de construção de portais no Legislativo, essa esfera 

do poder não tem atraído o interesse de pesquisadores na mesma proporção da verificada em 

relação aos portais do Executivo.  As TICs também têm se espraiado por outros setores do 

Estado, tais como os poderes Legislativo e Executivo, visando aos mesmos objetivos: maior 

eficiência e maior transparência, o que pressupõe maior abertura ao diálogo com a sociedade 

(RAUPP, 2011. p.128).   

A investigação, no entanto, sobre a construção da accountability em portais eletrônicos 

de câmaras municipais ainda é incipiente. Normalmente, os estudos abordam o Executivo, como 

ocorre com os trabalhos de Akutsu (2005), Amaral (2007), Menezes (2006 e, Pinho (2006, 

2008).    

O objetivo deste artigo é investigar as condições de construção da accountability em 

portais eletrônicos e perfis em redes sociais de câmaras municipais. Para tanto, observamos os 

perfis e endereços de dez câmaras municipais das cidades com maior população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, com o intuito de se observar como são construídas as 



condições para a prestação de contas e para que haja transparências nos atos públicos e 

participação/interação com os cidadãos.   

   

 5.   As Redes Sociais    

De maneira geral, uma rede social pode ser entendida como um conjunto formado por 

dois elementos básicos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e as suas 

conexões (RECUERO, 2011, p.7). Segundo a autora, a noção de rede social no campo científico 

foi utilizada pela primeira vez como parte do trabalho do matemático Leonard Euler. As redes 

sociais não são, assim, um conceito novo. Contudo, o advento da comunicação mediada por 

computadores, além de permitir que indivíduos pudessem comunicar entre si, amplificou a 

capacidade de conexão, criando-se as redes sociais mediadas por computadores.    

O sociólogo Manuel Castells (2007, p.32) também admite a já longa existência das redes 

sociais complexas e ressalta que, com os recentes avanços tecnológicos – em especial, os novos 

meios –, elas destacaram-se como forma dominante de organização social. Segundo Castells, 

as pessoas organizam-se cada vez mais, não só em redes sociais como em redes sociais ligadas 

por computador. Apesar de ser um conceito multidisciplinar, Recuero conclui que “estudar 

redes sociais é, portanto, estudar os padrões de conexões expressos no ciberespaço”.   

Segundo Danah Boyd e Nicole Ellison (2007), os sites de redes sociais (SRS) são 

sistemas que permitem: a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; a 

interação pelos comentários publicados; e a exposição pública da rede social de cada 

ator/usuário em sua lista de amigos. Deste modo, os autores nos fornecem um conceito 

complementar ao de Recuero.   

O Facebook, lançado em 2004, é um sistema criado por Mark Zuckerberg. Raquel 

Recuero define este Site de Redes Sociais (SRS) como um portal que   

   

funciona através de perfis e comunidades. (...) O sistema é muitas vezes percebido 

como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que 

fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra inovação 

significativa do Facebook  foi o fato de permitir que usuários pudessem criar 

aplicativos para o sistema. (RECUERO, 2011, p.54)   

Em 2018, o Facebook atingiu a marca de 127 milhões de usuários mensais no Brasil2. 

Desses, 90% usa a rede social a partir de dispositivos móveis (smartphones, tablets etc). Em seu 

site oficial, a rede mantém a informação de que, somente no Brasil, em 2016, haviam 111 

                                                 
2 Disponível em: https://www.facebook.com/facebookmedia/blog   



milhões. Em dois, desse modo, isso representa um aumento de 14% no número de usuários. No 

mundo todo, o Facebook possui 2,2 bilhões de usuários.    

O último dado oficial sobre uso de internet no Brasil, feita pelo IBGE em 2016, aponta 

que 116 milhões de brasileiros acessam à rede mundial de computadores3. O número represenca 

cerca de 65% da população com 10 anos ou mais.   

   

  6.  Mundo digital e o accountability Eletrônico   

A efetivação dos serviços propiciados pelo Poder Público pode ser facilitada pela 

utilização de portais eletrônicos e sites de redes sociais. Um portal é uma porta de entrada na 

rede mundial. Pode assumir a configuração de sites públicos que permitem ao cidadão realizar 

um conjunto de serviços. A partir do portal, muitos usuários definem seus próximos passos na 

web. Os portais representam locais de intensa visitação. Portanto, ser reconhecido como um 

portal está diretamente relacionado à força com que o site atrai visitantes. Os serviços mais 

comuns de um portal incluem o de e-mail, bate-papo (chat) e de busca, além dos serviços de 

notícias, gratuitos ou não (CUNHA, 2000, p. 72). Tudo isso pode ser aplicado ao Legislativo 

eletrônico, caracterizando assim o e-Legislativo.   

Ao abordar a presença da accountability em portais de governos estaduais e municipais 

no Brasil, Pinho (2006) constata que os avanços, no tocante à accountability, ainda são 

modestos. O que se observa é que os portais ainda não fazem uso das tecnologias de informação 

e comunicação para promover interatividade com a sociedade, sendo a ideia de interatividade e 

de exploração do potencial da comunicação ainda praticamente inexistente.   

Independentemente do poder e da esfera governamental, há concordância quanto às 

possibilidades de aumento da participação da sociedade civil com a implementação do governo 

eletrônico. Ainda que existam iniciativas de construção de portais no Legislativo, essa esfera 

do poder não tem atraído o interesse de pesquisadores na mesma proporção da verificada em 

relação aos portais do Executivo (KERBAUY, 2005, p.33).   

No que tange às redes sociais, por ser um tema novo neste âmbito de boas práticas de 

gestão e transparência, devemos em primeiro lugar, questionar se é possível que os SRS podem 

ser considerados uma ferramenta de accountability.    

                                                 
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/95-dos-brasileiros-usaram-celular-para-acessar-a-webnofim-
de-2016-diz-ibge.shtml   



Coleman (2005, p.191) inclina-se positivamente a essa questão uma vez que concebe a 

accountability “como um processo interativo e possível através dos meios digitais de 

comunicação”. John Bertot segue a mesma tendência quando sugere que as TICs  

(Tecnologias da Informação e Comunicação) oferecem novos caminhos, fornecendo amplo 

acesso a conteúdos e interações, gerados a partir da interação social dos usuários nas mídias 

sociais.   

E o potencial dessa nova tecnologia não se esgota aí, na opinião dos autores: as mídias 

sociais têm quatro grandes vantagens potenciais: colaboração, participação, capacitação e 

tempo. São colaborativas e participativas, por sua própria natureza, já que são definidas pela 

interação social. Elas fornecem aos usuários a capacidade de se conectar e formar comunidades 

para socializar, compartilhar informações, ou alcançar um objetivo ou interesse comum. As 

mídias sociais podem capacitar os seus usuários, pois oferecem uma plataforma de discussão.     

Elas permitem que qualquer pessoa com acesso à Internet publique ou difunda 

informações a um baixo custo ou até gratuitamente, democratizando efetivamente a mídia. Em 

termos de tempo, as permitem que os usuários publiquem informações em tempo quase real, de 

acordo com Bertot. O sucesso das iniciativas políticas, como a accountability, assentes nas TICs 

dependerá, segundo o autor de fatores como: implantação, educação, aceitação entre os cidadãos 

e cultura, entre outros.    

Por outro lado, os autores confiam no caráter transformador das mídias sociais e na 

superação dos desafios (citados há pouco) através da combinação de vontade política e 

tecnologia. Ainda, em Coleman (2005), por sua vez, defende que as mídias digitais têm 

potencial para funcionar como dispositivos com efeito de radar, precisamente porque são 

interativas, diminuindo a importância da velha dicotomia emissorreceptor/produtorconsumidor.   

Na prática, em pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) e pelo IBOPE, 

desenvolvida em 2014, revelou um aumento na utilização da Internet e das mídias sociais (em 

que os SRS se enquadram) para a atividade política. A pesquisa revelou que, 35% dos jovens 

brasileiros disseram que se tornaram mais envolvidos politicamente a partir de informações em 

seus feeds de notícias. Os números fazem parte da pesquisa “Juventude Conectada”4, aborda 

também o comportamento dos entrevistados em relações a diversos outros tipos de mobilização, 

além de educação e empreendedorismo. Ainda, outros 47% se declararam imparciais e 18%, 

distantes do ativismo virtual.   

                                                 
4 O texto completo da pesquisa disponível em : http://fundacaotelefonica.org.br/projetos/juventude-conectada/. Acesso 

em: 21 de junho de 2018.   



Embora ainda considerem cedo para medir o impacto das TICs nas iniciativas políticas, 

os autores defendem que há indicações de que podem promover a transparência e ajudar a 

combater corrupção por cumprirem as seguintes tarefas:  a) fornecer informações sobre as regras 

do governo e os direitos dos cidadãos; b) fornecer informações sobre as decisões e ações do 

governo; c) promover o monitoramento das ações e gastos do governo; d) divulgar informações 

sobre o desempenho do governo; e) abrir processos governamentais, como registros de terra, os 

pedidos de certificados e status de pagamentos de impostos; f) identificar os funcionários eleitos 

e funcionários públicos sob investigação por corrupção e atividades fraudulentas; e g) divulgar 

ativos e investimentos de funcionários eleitos e funcionários públicos (BERTOT, 2010, p.266).   

Uma vez que a accountability é caracterizada pelo monitoramento (exercido pelo 

público) e justificativa das decisões tomadas por agentes públicos e pela punição quando o 

desempenho é considerado insatisfatório, os itens b, c e d têm relação direta com o conceito e 

sua prática. E se as TICs, neste caso o Facebook, podem “fornecer informações sobre as 

decisões e ações do governo; promover o monitoramento das ações e gastos do governo; [e] 

divulgar informações sobre o desempenho do governo” (BERTOT, 2010, p.272), elas tornamse 

ferramentas de accountability.    

Dessa forma, observamos que o Facebook também pode atender aos dois pilares da 

accountability, conforme descritos por Schedler (1999, p.4): atende ao primeiro, pois oferece 

aos agentes públicos uma plataforma para informar e explicar publicamente seu desempenho e 

suas decisões, deixando claro ao público porque agiram da forma que agiram; e atende ao 

enforcement/punição, já que, como meio de comunicação, pode levar “[à] destruição da 

reputação através da exposição pública” (SCHEDLER, 1999, p.16). Há casos no Brasil em que 

publicações no Facebook influenciaram diretamente e negativamente a reputação de uma 

pessoa. Conclui-se, assim, que o Facebook pode funcionar como uma ferramenta de 

accountability – desde que seja usado para isso.   

   

 7.   Quadro de análises   

A pesquisa realizada para investigar as condições de construção da accountability nos 

portais eletrônicos e perfis no Facebook de câmaras municipais é de cunho avaliativo e 

exploratório, realizada por meio de estudo de casos múltiplos, com abordagem 

predominantemente qualitativa.   

Na definição da amostra, foram selecionados os portais eletrônicos e perfis nesta rede 

social das dez cidades com maior população da Região Metropolitana do Estado do Rio de 



Janeiro. O pressuposto foi o de que, pelo porte populacional, e a consequente forte arrecadação 

de impostos, esses municípios teriam suas câmaras com maiores condições de construir portais 

e perfis mais desenvolvidos, contemplando, inclusive, o quesito accountability. Os portais e 

perfis analisados, com os respectivos endereços eletrônicos, são apresentados no quadro 1.   

   

 
Observações:   

(1) – Os números se referem aos números de 2016 fornecidos pelo Instituto  

Brasileiro de Geografia e Estatística.   

(2) – O perfil indicado como oficial foi aquele que o portal oficial da câmara nos 

redirecionou ou, através de análise qualitativa da busca pelo Facebook, achamos o endereço 

oficial.   

(3) – O número é referente a data de 1º de julho de 2018.   

(4) – Entende-se como “perfil verificado” aquele que foi submetido para análise de 

autenticidade do Facebook, corroborando que tal página represente, de fato, aquela instituição 

ou órgão.    

De modo a termos um panorama geral dos canais de comunicação das câmaras 

municipais observados, levantamos quais seriam eles, além de especificarmos se utilizam ou 

não as redes sociais. Tais canais estão dispostos na Tabela 2, abaixo.   

   

              

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabela 1 :  E laborada   pelo autor     

  



                                                  Tabela 2 -  Elaborado pelo autor   

Observamos que a utilização de um sítio ou portal eletrônico é unanimidade entre as 

instituições públicas e, por conseguinte, nos objetos analisados para este trabalho. É importante, 

contudo, no contexto de sociedade conexionista, a presença de tais instituições nas redes sociais 

a fim de promover maior publicidade dos atos e diálogo com o cidadão. Se, até o início dos 

anos 2000, a presença digital era importante, atualmente o debate social-virtual torna-se 

premissa básica para uma melhor gestão, tanto no âmbito administrativo, quanto na vertente da 

eficácia.    

Deste modo, vemos que ainda é basilar a presença de perfis das câmaras municipais em 

redes sociais. Como informamos, utilizamos para a confecção deste trabalho observação dos 

órgãos legislativos municipais das dez maiores cidades do Rio de Janeiro. A criação do perfil 

em redes sociais, diferentemente da confecção de um site oficial, não demanda investimento 

financeiro5. O uso de tais ferramentas otimizaria a divulgação de informações relevantes para a 

sociedade, bem como, uma maior publicidade no trabalho desempenhado pelos vereadores. De 

fato, neste ínterim, é possível verificar que os parlamentares usam tais redes sociais para gerar 

engajamento com seus nichos e apoiadores. Tal movimento deveria ser replicado pelas câmaras 

a fim de promover um maior grau de cidadania entre as discussões criadas em plenário com o 

dia a dia da sociedade local.   

Tida como a rede social mais popular entre os brasileiros, com mais de 120 milhões de 

usuários ativos, o Facebook ainda não é utilizado por todas as câmaras municipais apuradas 

neste estudo. No tocante às demais redes sociais mais utilizadas, o Twitter só é presente em uma 

instituição: a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Já o Instagram figura em somente duas das 

câmaras municipais aferidas. Sendo a segunda rede social mais utilizada no mundo, com cerca 

de 1,5 bilhões de usuários ativos, o Youtube é usado na maioria dos casos como  

“repositório frio” de vídeos, onde, em sua maioria, trata-se das longas sessões legislativas. A 

exceção, novamente, trata-se da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde há breves pílulas 

do que se é discutido, no programa “Câmara Rio Notícias”. Nas demais, não vemos matérias a 

respeito de projetos discutidos ou de outras naturezas. Quando há um assunto de grande 

relevância, há a transmissão ao vivo das sessões, como ocorreu com o velório da vereadora 

assassinada em março de 2018, Marielle Franco.   

                                                 
5 Excluímos dessa definição a utilização de impulsionamento pago em postagens. Ainda, é possível a confecção de 

sites de forma gratuita, mas que apresentam uma série de restrições no tocante à construção e usabilidade, sobretudo, 

na aquisição de domínio e hospedagem do portal.   



  

  7.1.   Análise dos portais  

No que concerne os portais das câmaras, foi construído um modelo de análise com três 

dimensões da accountability: prestação de contas, transparência e diálogo, conforme mostra a 

Tabela 3.  Cada uma dessas dimensões foi dividida em indicadores específicos dessas áreas. 

Observando a ocorrência ou não desses indicadores nos portais, buscarmos aferir se existia 

condições deles criarem accountability, em algum grau.    

A partir do modelo de análise, foi elaborado um protocolo de observação para coletar os 

dados disponíveis nos portais eletrônicos mantidos pelas câmaras municipais. Os indicadores 

foram agrupados de acordo com as dimensões consideradas, conforme modelo de análise 

apresentado na tabela 3. Seguindo-se os itens do protocolo, foram feitas as visitas aos portais 

eletrônicos e anotadas as informações disponíveis.   

   

  Tabela 

3 - Indicadores dos Portais - Elaborado pelo autor    

    

7.1.1.    Prestação de contas    

De acordo com a Tabela 4, 60% das câmaras municipais de nossa amostragem 

apresentam relatórios de Gestão Fiscal (RGFs). O RGF é um dos instrumentos de Transparência 



da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF 

objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes 

federativos, dos limites estabelecidos pela LRF. Entre os RGFs, o demonstrativo da despesa 

com pessoal é o mais recorrente, além dos balancetes financeiros mensais. No portal da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro é disponibilizado o montante feito pelos vereadores em viagens e 

gastos com pessoal.     

Nosso levantamento mostrou, ainda, que nas câmaras municipais de Itaboraí e Mesquita 

não houve incidência de nenhum dos elementos para transparência. A própria Câmara  

Municipal de Mesquita reconheceu este fato, justificando que “em 17 anos, nunca teve um setor 

de Comunicação Social, mas está em processo de modernização”. Ainda, não há qualquer 

inferência aos gastos produzidos por esta câmara municipal (figura 1).6   

   

   
Tabela 4 - Elaborado pelo autor   

   

                                                 
6 Disponível em: https://www.mesquita.rj.leg.br/institucional/noticias/terceira-noticia. Acesso em: 15 de julho de 2018.   



  
Figura 1 - Portal da Câmara Municipal de Mesquita. Aba sobre licitações e contratos está em branco.   

    

O processo de prestação de contas relaciona-se, principalmente, à publicidade quanto à 

origem e à utilização dos recursos públicos. Sua efetivação é essencial para o exercício da 

accountability. Contudo, isso não parece ser a realidade dos portais observados, nos quais a 

divulgação dos relatórios ocorre normalmente de forma parcial e/ou fora do prazo legal. Se os 

RGFs não são publicados integralmente e dentro do prazo legal, mesmo havendo sanções legais 

pelo descumprimento dessas exigências, estamos distantes de uma situação em que a sociedade 

civil poderá acessar, por meio dos portais eletrônicos, a essência da prestação de contas e exigir 

a responsabilização pelos gastos públicos. Em outras palavras, não se nota uma predisposição 

a cumprir esse requisito fundamental da accountability.   

  

7.1.2.   Diálogo   

As observações acerca da ocorrência de indicadores de participação/interação nos 

portais selecionados foram agrupadas na tabela 5. Embora algumas câmaras tenham perfis em 

redes sociais, não há um link específico para elas nas home pages, como ocorre nas páginas das 

câmaras de de São João de Meriti e São Gonçalo.   

No tocante à própria construção dos portais, o uso de links e domínios oficiais é de 

fundamental importância para fornecer um caráter de instituição pública ao portal. A página da 

Câmara Municipal de Belford Roxo carece desse objeto, pois seu link está atrelado a um 

construtor de páginas 7  . Este fato abre brechas na seara da segurança da informação, 

comprometando áreas sensíveis do site, como acesso à contracheques dos servidores e 

                                                 
7 O link oficial para a página da Câmara de Belford Roxo é http://cmbr.hospedagemdesites.ws/cmbr02/   



alterações em informações oficiais do trabalho do órgão que, em tese, são consideradas 

fidedignas (hackeamento das informações ou inserção de hoax8).   

A tabela 5 nos mostra que todos os portais selecionados constam os campos de 

“Endereço”, “Telefone” e “Email”. Há, no entanto, uma defasagem quanto à atualização de 

dados dos telefones. Na tentativa de entramos em contato com as respesctivas câmaras pelos 

números, a fim de saber sua real eficácia, não obtivemos retorno de nenhuma delas.   

Em todos os portais é possível observar o contato dos vereadores, com email e telephone 

funcional. Ainda, é visto que o processo de transparência em alguns portais é feito de modo 

semi-direto, isto é, via preenchimento de formulários para a requisição de dados. Não há, 

entretanto, um balanço ou análise das requisições feitas, bem como o número total delas nos 

portais. Ainda, em 40% dos portais, não há menções às ouvidorias ou locais específicos para 

encaminhamento de denúncias ou críticas.   

   

   
Tabela 5 - Elaborado pelo autor   

  

Este campo de diálogo mostra-se importante, pois nosso objetivo é aferir se existe algum 

canal de interação, por meio do portal, com as câmaras. E, como a própria definição de diálogo, 

espera-se um retorno desses canais, em razão do assunto proferido. Deste modo, ao não possuir 

nenhuma estatística de retorno, telefones onde não há um receptor, endereços de email sem, 

sequer, uma resposta automática de retorno, é configurado um espaço não contributivo para 

debates e não colabora para a criação de um verdadeiro accountability    

A participação/interação mostra-se bastante frágil nos portais analisados, sem condições 

efetivas de contribuir para a construção da accountability.    

                                                 
8 Hoax é o nome das mensagens alarmistas com conteúdo falso que frequentemente lotam as caixas de e-mails ou invadem as 

redes sociais e outros sites na Internet.    

   



De acordo com Santos (1993) e Pinho (2008) esses resultados apontam a falta de 

participação política como o verdadeiro ponto graco do processo político brasileiro ou, pelo 

menos, um dos entraves a esse processo.  A despeito dos resultados alcançados, a baixa 

capacidade dos portais de promover a participação pode desencadear o que Santos (1993) 

observa nos cidadãos brasileiros: apatia ou desmotivação. Por sua vez, essa baixa participação 

dos cidadãos, segundo Pinho (2008) acaba comprometendo a exigência de transparência e de 

prestação de contas.   

Vemos, no entanto, que essa baixa participação ocorre, sobretudo, pela falta de 

motivação por parte dos gestores de ter um diálogo mais produtivo com a sociedade. Ocorre, 

neste caso, o fenômeno do “mural virtual”, onde a gestão dos portais das câmaras “produzem 

um conteúdo sem conteúdo”, isto é, ao mesmo tempo em que os portais são alimentados com 

informações sobre a câmara, não há um tratamento específico para tais informações, de modo 

a leva-lá efetivamente ao indivíduo.   

  

  

7.1.3.     Transparência  

Tida como um dos principais elementos da accountability, a transparência dos 

portais é fundamental para definirmos o acesso de informações sensíveis dos usuários 

ao trabalho de vereança.   

   
Tabela 6 - Elaborada pelo autor   

Apenas nos portais de Magé e Mesquita as informações básicas não estão completas. 

Ainda, no que se refere ao primeiro portal, ao acessar o portal de transparência, ocorre um erro 



de DDNS (figura 2). Somente em três portais pudemos verificar a existência de uma ferramenta 

de busca de temas. Quase todos os portais observados apresentam um campo denominado  

“Notícias” ou “Últimas informações”, cujo conteúdo normalmente é voltado sobre a própria 

Câmara Municipal. A exceção, novamente, acontece com o portal da Câmara Municipal de   

Mesquita, pelo motivo já exposto anteriormente – ausência de setor de Comunicação 

Social.  Os portais que apresentam Legislação não disponibilizam uma ferramenta de busca. 

Deste modo, a busca sobre a legislação orgânica da cidade ou Regimento Interno da Câmara 

respectiva é feita somente pelos atalhos de buscas de páginas na internet9.   

   
Figura 2 - Erro ao tentar acessar o portal de transparência de Magé.   

   

Um aspecto importante é a divulgação do Diário Oficial da Câmara10. Os diários oficiais 

são jornais criados, mantidos e administrados por governos para publicar as literaturas dos atos 

oficiais da administração pública executiva, legislativa e judiciária. De fundamental 

importância, é através deles que o contribuinte pode verificar desde a nomeação (ou outros atos 

de mobilidade/aposentadoria) de servidores, comissionados, até compras – por meio de licitação 

ou dispensa - de materiais básicos para a câmara, como papel higiênico, lâmpadas e outros 

insumos. Assim, observamos que somente 40% dos portais apresentam tal produto 

comunicacional.   

                                                 
9 Em geral, o comando a ser realizado é Ctrl+F.   
10 O Poder Judiciário é pacífico quanto à não-obrigatoriedade do uso de Diário Oficial. Em 2009, a publicação de 

leis e outras deliberações em âmbito municipal não estão restritas a órgão oficial do município. De acordo com o 

relator do TST do Recurso Revista (RR-4604/2006-030-07-00.2), Waldir Oliveira da Costa, existem municípios 

pequenos e pobres no país que não possuem imprensa oficial, sendo incompatível com a realidade brasileira a 

exigência de que todos os municípios tenham Diário Oficial, pois isso significaria mais despesas.   

   



Na página da Câmara Municipal de São Gonçalo, há vários trechos em branco ou não 

preenchidos, embora haja o espaço reservado (Figura 3). Verificamos que as abas de História, 

Acesso, Estrutura e Lei Complementar 28/2015 não possuem conteúdo qualquer.   

  
Figura 3 - Página que descreveria a história da câmara está em branco.    

   

Os dados acerca dos servidores de cada casa legislativa também são dispersos. Na página 

da Câmara Municipal de São Gonçalo, a transparência informações é deficitária, sendo preciso 

inserir dados pessoais de vereadores e servidores da casa, diferentemente de outros exemplos, 

os quais vemos tais dados em listagens. Em Nova Iguaçu, por exemplo os dados da remuneração 

de servidores são de 2016. Já os contratos vigentes em licitação não são atualizados desde 2017.   

Em metade dos portais analisados foi possível verificar a existência de acompanhamento 

dos projetos de lei dos vereadores da Casa Legislativa. Há, no entanto, uma falta de usabilidade 

da ferramenta nas câmaras de São Gonçalo e Duque de Caxias. Somente nos sites do Rio de 

Janeiro e Niterói é possível realizar uma busca por tema de interesse ou por vereadores. 

Comumente usado em sites de transparência, como o Rio Transparente e Transparência Brasil, 

não verificamos a incidência e/ou possibilidade de exportação de dados do portal em formato 

CSV, JSON ou qualquer outro, frequentemente usado para questões de análise e tratamento de 

dados.   



   

A Câmara Municipal de Belford Roxo é alvo de sentença judicial para se adequar à Lei 

de Acesso à Informação e Transparência. Desde janeiro de 2018, a instituição é penalizada em 

uma multa diária de R$5.000 por não cumprir os requisitos básicos desta lei 11 . Entre as 

exigências listas pela Justiça estão a acessibilidade de conteúdo a pessoas com deficiência, a 

criação de meios para que a população possa encaminhar pedidos de acesso a informações pela 

internet, a disponibilização de informações sobre licitações e a publicação de relatórios de 

empenhos e despesas. É possível verificar que tais informações ainda não constam no site da 

câmara municipal.   

   

  
Figura 4 - Mesmo com ordem judicial, acesso aos dados da Câmara de Belford Roxo não são possíveis.    

Mesmo com aspectos deficitários e limitações no tocante à tecnológia, verificamos que 

é possível uma maior transparência dos portais, sobretudo, pelo caráter de divulgação de 

notícias relevantes e acesso às tramitações de projetos de leis e discussões realizadas no plenário 

da câmara municipal. Deste modo, observamos que o aspecto da Transparência é mais 

difundindo na política virtual das Câmaras Municipais que a dimensão da Prestação de Contas.   

Visto isso, o próximo passo é preciso problematizar até que ponto tais notícias não são 

geradas para a promoção de determinado partido político, projeto de poder ou ambições 

pessoais. De fato, este não é o objeto tratado no trabalho em questão, mas o tema mostra-se 

                                                 
11 Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/camara-de-belford-roxo-tem-120-dias-para-adequar-

portaldatransparencia-21446244.html. Acesso em: 21 de junho de 2018.   



relevante para observações futuras, visto que o uso de equipamento público para benefício 

pessoal, além de ser eticamente reprovável, constitui-se crime contra a Administração Pública.12   

    

8.  Análise dos perfis em redes sociais   

Antes de entrar na análise propriamente dita do estudo de caso proposto neste artigo, é 

preciso estabelecer que, apesar de se ter chegado à conclusão de que o Facebook pode ser um 

instrumento de accountability, o perfil das câmaras municipais serão analisados tendo em vista 

que os SRS possuem limitações, próprias da estrutura de rede e de software (KLASTRUP, 

2010). Deste modo, há uma barreira de atividades que os usuários podem fazer dentro da rede 

social – compartilhar, comentar ou curtir -, não sendo possível extrapolar esse rol de tarefas.   

De certa forma, o desempenho do usuário fica condicionado,   

Conforme a Tabela 1, verificamos que sete entre as dez câmaras municipais possuem 

perfis no Facebook. Dentre elas, somente duas (câmaras municipais do Rio de Janeiro e Nova 

Iguaçu) possui o perfil verificado como autêntico nas redes sociais. Isto é, o próprio Facebook, 

através de mecanismos de auditoria (envio de documentos, depoimentos entre outros) conferiu 

à página que ela representa, de fato, quem diz ser. Esse elemento confere credibilidade às 

postagens feitas pela página, mas, além de tudo, permite que outra página com o mesmo tema 

não seja criada.    

Para a confecção deste texto, analisamos o período de 12 meses de todas as páginas 

indicadas na Tabela 1, isto é, entre os períodos de junho de 2017 a junho de 2018. O período 

abarca momentos relevantes na política nacional, sobretudo, fluminense, a saber: eleições 

presidenciais, eleições governamentais, manifestações sindicais, discussões sobre processos de 

impedimentos de prefeitos, além do episódio do atentado acarretando em óbito da vereadora do 

Rio de Janeiro, Marielle Franco. Para esta análise, utilizaremos os seguintes indicadores para 

as redes sociais, divididos entre os respectivos graus de engajamento: nenhum, baixo, médio e 

alto.   

                                                 
12 Por se tratar de uma modalidade nova, por analogia, o crime é tipificado como peculato, positivado no artigo 

312 do Código Penal   



   
                          Tabela 7 - Elaborada pelo autor   

A partir dessa observação, é possível compreender que uma mesma página pode ter 

elementos de baixo, médio e alto grau de engajamento, ao mesmo tempo. O que buscamos aferir 

com essa classificação é a presença de tais elementos para que possamos aferir a existência de 

accountability eletrônico por meio dessas páginas.   

 

Tabela 8 - Elaborado pelo autor   

  

De início, 30% das câmaras analisadas não possuem perfil oficial no Facebook (São 

João de Meriti, Magé e Itaboraí). Apesar de não ser mandatório, o Facebook se consagra como 

a principal rede social do Brasil, conforme apontamos. Neste sentido, atuar nela se torna 

fundamental para uma boa publicização de atos, feedbacks de projetos legislativos e, até 

mesmo, consultas à população, mesmo que tendo caráter infralegal. Dentre as demais, é 



importante ressaltar que somente duas possuem a aferição oficial da rede social (perfil 

verificado). Ao observamos estaa situação por um viés negativo, é possível que usuários comuns 

criem páginas de câmaras municipais não autenticadas e, com isso, propagar notícias falsas 

(fake news) ou informações errôneas a respeito de vereadores, projetos de leis e até mesmo 

sobre o cotidiano da cidade que a câmara tem atuação.   

Premissa fundamental para a inserção nas redes sociais, em nenhum dos sete perfis com 

presença rede foi possível detectar uma rotina ou periodicidade nas postagens. Em média, há 

um distanciamento de 7 dias entre uma postagem e outra. Sabendo que as sessões em plenário 

são diárias nas câmaras, é aceitável que haja, ao menos, um informativo referente a tal sessão, 

com resumo das principais deliberações feitas.   

Com esta informação, derivamos que existe uma falta de padronização de conteúdo, 

tanto na escrita oficial, quanto no formato e design das postagens. Neste aspecto, vemos que é 

importante a incorporação de um plano de mídia voltado para as redes sociais, de modo a 

conferir uma uniformização de família de fontes tipográficas, bem como uso e consolidação de 

elementos gráficos em postagens. As peças publicitárias usadas para difundir determinada 

informação precisam se adaptar ao formato e linguagem da rede social.    

   

  Figura 5 - Nas postagens é 

possível perceber uma falta de padronização em fontes e distribuição de elementos gráficos   

   

Ainda, em relação ao conteúdo, observamos no período analisado poucas provocações 

por partes dos perfis ao público em discutir projetos elaborados pelos vereadores, sob qualquer 

aspecto. Como destaque, no perfil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 26 de junho de 



2018 houve a transmissão ao vivo da discussão da PL 59/2018.13 (Figura 6). Em geral, a 

produção de conteúdo desses perfis resume-se em divulgação de fotos de eventos ou textos que 

chamam para estes eventos.   

   
Figura 6 - Convocação para transmissão ao vivo.   

   

O uso de postagem patrocinada não é utilizado em nenhum dos perfis observados. 

Embora não seja proibido, o seu uso é evitado, pois necessita de verba específica para o 

impulsionamento. A Prefeitura do Rio, por exemplo, orienta seus órgãos referente ao tema 

através de seu Manual de Boas Práticas Digital:   

“[O uso de postagem patrocinado é permitido] desde que a sua secretaria, 

subsecretaria, autarquia ou empresa municipal possua verba para o investimento 

é possível patrocinar um post. Este tipo de mídia é ideal para divulgar um 

comunicado relevante. Todo e qualquer post patrocinado deve ser sempre 

comunicado à assessorial de mídia digital da Prefeitura.”   

No tocante ao diálogo, todos os perfis analisados não possuem uma metodologia de 

respostas aos usuários. Deste modo, sempre que indagados sobre determinado assunto, há um 

hiato na resposta. Neste aspecto, percebemos que aflora o segundo pilar de accountability, no 

sentido de punição/enforcement, previsto por Schedler.    

Não verificamos, portanto, qualquer interação dos administradores das páginas das 

câmaras municipais com os usuários. Em raras exceções é possível perceber a continuidade da 

postagem principal, ou seja, quando o administrador comenta na postagem principal algo 

referente a sua perpetuidade, como “voltamos em breve” ou “tem mais daqui a pouco”.   

                                                 
13 O projeto de lei complementar 59/2018 prevê que aposentados municipais do Rio de Janeiro que ganham 

acima do teto tenham desconto de 11% em contracheques.   

   



Os usuários cobram respostas e posicionamentos da instituição sobre os mais variados 

aspectos, protestando sobre informação omissas, não publicadas ou incompletas das páginas. A 

partir da ferramenta de avaliação das páginas, podemos associar à reputação das casas 

legislativas, já que os teóricos consideram a possibilidade de “destruição da reputação através 

da exposição pública” (SCHEDLER, 1999) um dos principais instrumentos desse pilar da 

accountability. Por conta disso, a Tabela 9 mostra o posicionamento dos perfis das páginas 

através da nota dada pelos usuários do Facebook às mesmas14.   

   

   
Tabela 9 - Elaborado pelo autor   

Desta maneira, ao termos como centro de nossas atenções a discussão sobre 

accountability, o conteúdos publicados nas páginas não se configuram como uma ferramenta 

dela. Isto, pois, de acordo com Schedler, tais páginas não utilizam o espaço para informar suas 

decisões (“com fatos confiáveis, implicando credibilidade”) e explicá-las (“com base em razões 

válidas e argumentação”), mas apenas tendo um papel de mural virtual.   

Essas postagens, portanto, funcionam como via de mão única, em que os usuários são 

apenas receptores da informação, se limitando ao consumo da mesma, ainda que interaja – de 

forma limitada – com a notícia. Ignora-se, assim, o potencial interativo das mídias digitais 

frisado por Coleman (2005, p.180). Logo, os perfis das câmaras municipais no Facebook, de 

modo geral, não cumprem uma das premissas da accountability que é o estabelecimento de um 

diálogo (SCHEDLER, 1999), de interatividade (COLEMAN, 2005).   

    

                                                 
14 Como não existem perfis de São João de Meriti, Magé e Itaboraí, elas não foram avaliadas, ocupando a última 

posição. As páginas de Mesquita e Nova Iguaçu desativaram a função avaliação das páginas. Já a página de Belford 

Roxo conta com somente duas avaliações, não possuindo, portanto, uma aferição que se aproxime da realidade.   



9.   Conclusão    

A investigação sobre as condições de construção da accountability em portais 

eletrônicos e páginas do Facebook das câmaras municipais partiu da premissa que, embora 

sejam bastante utilizados, os portais não conseguem atingir de forma abrangente a sociedade 

como os sites de redes sociais (SRS) - em especial, o Facebook - conseguem. A opção por 

câmaras de municípios das dez cidades com maior população da Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro ocorreu devido à hipótese de, por ter maior arrecadação, teriam 

condições mais favoráveis de criar portais e perfis, onde as características de accountability 

pudessem ser contempladas.   

Neste sentido, no tocante aos portais, identificamos que, apesar de todas as câmaras 

municipais terem um sítio eletrônico específico, peca em vários aspectos, sobretudo, no viés de 

prestação de conta com a sociedade. Na parte que concerne ao diálogo, podemos observar que 

a participação popular dentro dos sites inexiste ou é feita de modo unilateral. Contatos de 

telefone são inócuos, bem como não há a garantia de leitura e resposta dos e-mail’s. De modo 

mais evidente, a transparência visualizada nos portais pode ser definida como instrumental ou 

formal. Isso significa que tal transparência não consegue ser de fato evidenciada, tendo, 

somente, seu pressuposto de existência.   

Em paralelo, vimos que utilizar o Facebook como ferramenta de accountability é 

possível. Nas páginas avaliadas, no entanto, percebemos que não há o enquadramento neste 

perfil. Isto, pois, as páginas não usam toda a sua potencialidade em publicar conteúdos referente 

aos trabalhos das respectivas casas legislativas (acompanhamento de projetos de leis, discussões 

em plenário), bem como não incentivam a participação popular, seja através de enquetes, seja 

através de consultas públicas ou meras provocações nas postagens. Deste modo, podemos aferir 

que tais páginas funcionam como simples murais virtuais, onde o conteúdo é voltado para a 

divulgação de eventos, reuniões ou palestras em que os vereadores estejam envolvidos.   

Assim, no que se refere ao primeiro grande pilar da accountability, pela própria natureza 

do Facebook, seria normal uma maior ênfase ao caráter informacional e argumentativo (no 

sentido de explicar decisões tomadas). Porém nenhum dos dois aspectos fora abordado em 

nenhuma das sete páginas das câmaras na rede social. De forma mais incisiva, contudo, o 

segundo pilar prevaleceu, pois percebe-se a reação dos usuários com o silêncio que tais páginas 

deixam ao não responder dúvidas e questões simples do cotidiano daquela cidade. O reflexo 

disso acontece na avaliação das páginas, onde, por vezes, usuários criticam o trabalho de 

vereança de forma bastante efusiva.   



A inclinação que observamos no contexto digital é de que cada vez mais a sociedade se 

torne um juiz virtual perpétuo da gestão governamental do governo, enquanto os representantes 

assumem o papel de defensores das suas decisões e buscam conectarem-se aos representados 

através de uma série de ferramentas (COLEMAN, 2005), entre elas o próprio Facebook.   

O que pudemos perceber com esse levantamento é uma perpetuidade do modelo 

tradicional de comunicação, onde o indivíduo se configura como mero receptor. Embora haja 

um movimento de contestação deste comportamento, pelos objetos analisados, vemos um 

ambiente ainda estranho aos governantes, onde sua potencialidade não fora captada em sua 

plenitude. O uso de redes sociais vai muito além de um simples mural virtual.    
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Processos psicossociais em saúde: Transtorno de pânico em perspectiva  

  

Gilberto Leocádio de Lima Filho1  

  

Resumo  
Partindo da premissa de que o estado de saúde de uma população é associado ao seu modo de vida e ao 

seu universo social e cultural, ou seja, as formas de pensar e de agir dos indivíduos são influenciadas ou 

determinadas pela cultura, constata-se que há uma necessidade de uma visão integrada e 

multidimensional dos problemas de saúde e doença. É o caso dos estudos sobre a síndrome de pânico. 

O Presente artigo compartilha a experiência do projeto de extensão: “Psicoterapia de pacientes com 

síndrome de pânico”. Dados da (OMS) aponta para um número espantoso de pessoas que vivem com 

transtornos de ansiedade no mundo. São cerca 264 milhões. No Brasil 9,3% dos brasileiros têm algum 

transtorno de ansiedade. É a maior taxa em todo o mundo. As mulheres são mais acometidas e não se 

sabe exatamente as causas dessa diferença. O transtorno de ansiedade é uma preocupação mundial e não 

basta apenas apontar os dados epidemiológicos, são urgentes respostas plausíveis dos determinantes 

sociais. Portanto, é necessário começar a considerar algumas hipóteses de conjunção de fatores locais e 

globais. A nossa tarefa consiste em entender como os fatores psicossociais influenciam na manifestação 

sintomática da síndrome de pânico.   

  

Palavras chave: História de Vida. Psicoterapia. Síndrome de Pânico. Transtorno de ansiedade.  

  

Abstract  

Based on the premise that the health status of a population is associated with their way of life and their 

social and cultural universe, that is, individuals' ways of thinking and acting are influenced or determined 

by culture, it is verified that there is a need for an integrated and multidimensional view of health and 

disease problems. This is the case of studies on panic syndrome. The present article shares the experience 

of the extension project: "Psychotherapy of patients with panic syndrome". Data from (WHO) points to 

a staggering number of people living with anxiety disorders in the world. There are about 264 million. 

In Brazil 9.3% of Brazilians have some anxiety disorder. It is the highest rate in the world. Women are 

more affected and the exact cause of this difference is unknown. Anxiety disorder is a worldwide 

concern and it is not enough just to point the epidemiological data, there are urgent plausible answers of 

the social determinants. Therefore, it is necessary to begin to consider some hypotheses of conjunction 

of local and global factors. Our task is to understand how psychosocial factors influence the symptomatic 

manifestation of panic syndrome.  
  

Keywords: Anxiety Disorder. Life History. Panic Syndrome. Psychotherapy.  

  

Resumen  

Esta investigación trata de la incidencia de embarazo considerada elevada de adolescentes cuyos 

motivos revelan la necesidad de una amplia difusión de la información a fin de minimizar los efectos 

causados en la vida de jóvenes entre 15 y 18 años que convierten sus sueños juveniles en realidad 

característica de un proceso de " la transformación adulta, y ni el relevo del tiempo provoca la inversión 

prematura y real del hecho. Los datos socioeconómicos indican que las jóvenes que se embarazan 

durante la adolescencia no poseen condiciones básicas de escolaridad o habilidad para las actividades 

cotidianas de ser madre, principalmente por tratarse de personas de bajo poder adquisitivo y residir en 

barrios periféricos, sin acceso a los servicios básicos en salud.  

  

Palabras clave: Embarazo en la adolescencia, Jequié-Bahía, Causas y consecuencias.  
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Introdução  

O projeto de extensão denominado “Psicoterapia para pacientes com síndrome de 

pânico” por mim coordenado, nas instalações da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

- UESB ofereceu atendimento psicoterápico, entre os anos de 2016 a 2018, a cerca de 10 

pacientes da comunidade universitária. Esse projeto foi concebido para oferecer tratamento 

psicoterápico, bem como apoio, suporte social e aconselhamentos para os pacientes 

diagnosticados com esse tipo de transtorno. Uma das razões da sua existência foi a percepção 

de um número crescente de queixas de alunos da graduação e pós-graduação com os sintomas 

característicos da síndrome. O perfil geral das pessoas que atendemos no projeto eram mulheres 

na faixa etária entre 20 e 38 anos sendo a maioria estudantes de graduação e pós-graduação; 

outras duas já eram formadas. Isso corrobora os dados de Salum e outros (2009) que afirma que 

o transtorno de pânico é cerca de duas vezes mais comum em mulheres e, geralmente, inicia no 

final da adolescência ou no início da vida adulta, com média de aparecimento entre os 20 e 30 

anos. Nenhum homem se inscreveu ou foi atendido nesse período.   

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2% a 4% da população 

mundial enfrenta esse transtorno (WHO, 2017). Para Silva (2006) a época mais comum para 

ocorrerem os primeiros ataques de pânico é entre os 15 e 30 anos de idade, o que não exclui a 

ocorrência em qualquer outra faixa etária. As mulheres são mais acometidas e não se sabe quais 

as causas dessa diferença. A recorrência dos ataques faz com que muitas pessoas sintam que 

não podem continuar trabalhando ou tendo a mesma vida ativa de antes. Por isso não é raro o 

abandono de carreiras profissionais absolutamente promissoras (SILVA, 2006:45).  

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM V 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) a síndrome ou transtorno do pânico é 

um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo 

intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de 

perigo iminente. Para Vasques-Menezes (2002) os ataques são recorrentes e inesperados tendo 

início súbito e atingindo ponto máximo de desconforto muito rapidamente, mais ou menos em 

10 minutos. Eles podem acontecer em qualquer lugar e em situações inesperadas como numa 

aula, fazendo compras no shopping, no avião ou mesmo em casa. Durante esses ataques um 

conjunto de quatro (ou mais) dos seguintes sintomas ocorrem:  

1. Palpitações, coração batendo, ou batimentos cardíacos acelerados.  

2. Sudorese  

3. Tremores ou agitação.  

http://www.minhavida.com.br/temas/medo
http://www.minhavida.com.br/temas/medo
http://www.minhavida.com.br/temas/medo
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4. As sensações de falta de ar ou sufocamento.  

5. Sensação de asfixia.  

6. Dor ou desconforto torácico.  

7. Náusea ou desconforto abdominal.  

8. Tontura ou vertigem.  

9. Calafrios ou ondas de calor.  

10. Parestesias (dormência ou sensação de formigamento).  

11. Sensação de irrealidade) ou despersonalização (estar separado de si mesmo).  

12. O medo de perder o controle ou "enlouquecer".  

13. Medo de morrer.  

Vasques-Menezes (2002) alerta a importância para a determinação de um ataque de 

pânico em considerar o contexto no qual ocorre e define três tipos característicos.   

1 Ataques de pânicos inesperados (não evocados), onde o início não está associado 

com um ativador situacional: “vem do nada”.  

2 Ataques de pânicos ligados a situações (evocados), nos quais o ataque de pânico 

ocorre, quase invariavelmente, logo após a exposição de um ativador situacional.  

3 Ataques de pânicos predispostos pela situação, que ocorrem na exposição ao 

ativador situacional, mas não estão invariavelmente associados a este ativador, podendo não 

ocorrer após a exposição.   

A ocorrência de ataques de pânicos inesperados é um requisito para um diagnóstico de 

tratamento de pânico (com ou sem agorafobia). Ataques de pânicos ligados a situações são mais 

característicos da fobia social.  

  

Referencial teórico  

A síndrome de pânico é considerada oficialmente uma entidade diagnóstica a partir da 

terceira revisão do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou (DSM) III de 

1987. Se compararmos com outros transtornos mentais ele pode ser considerado como 

relativamente novo. A síndrome de pânico tem uma característica bem evidente que é a natureza 

física dos sintomas, como taquicardia, sudorese, dor e desconforto abdominal entre outros, o 

que a diferencia, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza mais 

por tensões emocionais. Nesse sentido, muitos estudos sobre a síndrome se empenharam em 

investigar a dimensão neuroendócrina, que é mais descritiva e mais objetiva. Por exemplo, ao 

descrever o papel do sistema nervoso central e periférico nas manifestações sintomáticas, como 

o trabalho de Cosci (2012) “The psychological development of panic disorder: implications for 



neurobiology and treatment”. Seu objetivo principal é a busca de uma literatura que aproxime 

a neurobiologia ao tratamento. Também temos o trabalho de Mezzaslma e outros (2004)  

“Neuroanatomia do transtorno de pânico”, de cujo principal propósito é uma 

investigação dos circuitos cerebrais do transtorno de pânico utilizando técnicas de 

neuroimagens e/ou psicofármacos.  

Uma quantidade expressiva de trabalhos que tratam da síndrome de pânico tem como 

principal base a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC). Essa abordagem é congruente com 

as premissas neuroendócrinas e também tem como foco básico os sintomas. A principal 

referencia de trabalho é Barlow (1988) “Anxiety and its disorders: the nature and treatment of 

anxiety and panic”. Esse estudo clássico teve bastante seguidores como é o caso dos trabalhos 

de Blaya e Manfro (2006) com o seu artigo  

“Transtorno de pânico: diagnóstico e tratamento”. Os bons resultados alcançados a 

partir dos tratamentos psicoterápicos e psiquiátricos trazidos pela Terapia Cognitivo 

Comportamental (TCC) estimularam muitas pesquisas da síndrome de pânico sob essas 

premissas. Como por exemplo, o trabalho de Rangé (2008) “Tratamento para o transtorno de 

pânico e agorafobia: uma história de 35 anos”. O autor descreve a evolução do conhecimento 

sobre um tratamento cognitivo-comportamental do transtorno de pânico e da agorafobia.  

Muitos dos artigos publicados são resultados terapêuticos e desenvolvimento de novas 

tecnologias com a predileção por uma abordagem neurobiológica, nosológica. Ressalta-se o 

trabalho de Iannone e outros (2016) “Estimulação transcraniana em pacientes com síndrome de 

pânico”.  

Numa busca de pesquisa online feita numa das principais base de dados existente, a 

SciELO, vemos que a maioria dos trabalhos recentes aborda a neurobiologia, não obstante, são 

muito escassos os trabalhos numa abordagem fenomenológica. Dos poucos publicados 

encontramos o artigo de Valença (2013) “Transtorno de pânico: aspectos psicopatológicos e 

fenomenológicos”, que, na verdade fala muito pouco sobre os aspectos fenomenológicos, mas, 

ao menos aborda uma associação entre o ataque de pânico sendo desencadeado por 

determinados contextos emocionais, como por exemplo, desentendimentos familiares ou 

ameaça de separação conjugal. Também o trabalho de Perozzo e Mahl (2010) “O perfil 

biológico, psicológico e social de pessoas que apresentam transtorno de pânico”. Neles os 

autores fazem um estudo entre o perfil psicossocial e os fatores desencadeantes.  

  



A abordagem psíquica e social em debate  

  Existem ainda diversas lacunas no estado atual do conhecimento de um distúrbio 

psicológico tão preocupante. Uma delas é uma abordagem psíquica e social que tenha um 

enfoque na subjetividade com relação ao fenômeno da síndrome de pânico. A dimensão 

psicossocial quando citada limita-se às repercussões na vida da pessoa. O que é importante 

também! No entanto, não há uma associação etiológica entre a dimensão psicossocial e a 

enfermidade, bem como, não há uma discussão sobre o mundo do enfermo de síndrome de 

pânico. Também, não são facilmente encontrados, ao menos na língua portuguesa, estudos que 

investigam a etiologia da síndrome de pânico associado à subjetividade ou a história de vida. 

Portanto, há um importante espaço para ser ocupado com investigações que levem em 

consideração a cultura, a subjetividade, a relação psíquica e social.  

Embora haja um significativo avanço e sofisticação da biomedicina constata-se a sua 

dificuldade de oferecer respostas satisfatórias para muitos problemas, sobretudo, para os 

componentes psicológicos ou subjetivos que acompanham, em grau maior ou menor, qualquer 

doença. Partindo da premissa de Uchoa e Vidal (1994) de que o estado de saúde de uma 

população é associado ao seu modo de vida e ao seu universo social e cultural, ou seja, as formas 

de pensar e de agir dos indivíduos são influenciadas ou determinadas pela cultura, constata-se 

que há uma necessidade de uma visão integrada e multidimensional dos problemas de saúde e 

doença.  

A síndrome de pânico é caracterizada por certas emoções como o medo, pavor, angústia, 

aflição e ansiedade em níveis de intensidade significativos. Como nos deixa claro a abordagem 

fenomenológica, há uma relação de intencionalidade dessas emoções. Ou seja, não existe o 

medo do nada, o pavor do nada. Existe o medo ou o pavor de algo, mesmo quando esse algo 

não é totalmente consciente. Quando estamos diante de abordagens biomédicas que, como já 

foi dito, apontam para os mecanismos neuroendócrinos da síndrome de pânico percebemos 

claramente a lacuna existente desses conteúdos intencionais, isto é, da relação entre a emoção 

no sentido amplo e o aparato neuroendócrino. Portanto, identificar os pontos mais significativos 

da história de vida de um paciente, bem como compreender a associação dos aspectos 

emocionais e que tenha uma relação com a manifestação dos sintomas é tarefa fundamental 

para o propósito de futuras pesquisas.   

  

Relatos de experiência do atendimento de pacientes com síndrome de pânico  

Como dito anteriormente foram atendidas 10 pacientes todas do sexo feminino. As 

queixas iniciais e as motivações que as levaram a buscar a ajuda psicológica eram variadas. O 



itinerário terapêutico, no entanto era bem semelhante: a maioria procurou ajuda médica, 

principalmente de médicos cardiologistas.  Frequentemente o conjunto de sintomas é 

confundido com ataques e arritmia cardíaca tendo como principal itinerário terapêutico o 

médico cardiologista, por conseguinte, dando pouca importância aos fatores psicológicos. 

Posteriormente as pacientes foram indicadas a médicos psiquiatras, em seguida passaram ao 

tratamento medicamentoso, cujas medicações mais frequentes das pacientes foram o Cloridrato 

de fluoxetina, Cloridrato de Sertralina, Clonazepan, Topiramato, Diazepan. Por fim foram 

buscar o tratamento psicológico. Muitas alegaram não sentir eficácia com a medicação, e se 

queixaram com a intensificação de certos sintomas com tensão, insônia, irritabilidade. Esses 

foram os mais comuns.  

O tratamento psicológico mostrou a todas elas uma situação que Fritz Perls (1988) 

chamaria de gestalt aberta, ou seja, processos não concluídos; pontos muito sensíveis em suas 

histórias de vida e que não foram adequadamente encerrados; completados. Cada uma delas 

revelava uma situação de impasse em que nenhuma solução era “agradável”, ou fácil. Cada 

uma das histórias de vida tinha questões centrais que formavam um enredo e dava sentido as 

suas respectivas vidas. Quando vista por este prisma é perfeitamente compreensível suas 

manifestações emocionais. Antes da psicoterapia nenhuma delas era capaz de associar uma 

relação de causa e efeito entre aspectos fundamentais da sua história de vida e os seus sintomas. 

O processo psicoterapêutico em algumas pacientes pôde refazer o caminho da primeira crise e 

visualizar o estopim. Ou seja, um determinado acontecimento com o potencial de desencadear 

fortíssimas emoções. Teoricamente as manifestações de ataques de pânico estariam ligadas a 

mecanismos que o organismo desenvolveu ligando um estímulo a uma resposta emocional 

como essa. Hans Selye (GURUNG, 2011; SELYE, 1929) chama de “o elemento perturbador 

da homeostase”. Tanto no estresse – tema caro a Selye – quanto no ataque de pânico o elemento 

perturbador tem um forte vínculo com o acontecimento por ser significativo. Teoricamente 

podemos imaginar que a resposta emocional, que tem o potencial de perturbar e desencadear 

reações neuroendócrinas tem uma forte relação com as gestalts abertas, por conseguinte, o 

conteúdo mental está ligado a eventos da sua história de vida. Quando os pensamentos ou 

acontecimentos associados às gestalts são evocados desencadeariam as reações que 

caracterizam a síndrome. Não haveria reação dessa magnitude se o evento evocado fosse 

insignificante.   

A história de vida vai delineando um significado pessoal que se assemelha aos mitos de 

fundação de certas sociedades. Só que esse é uma espécie de mito pessoal. A construção do 

mito é a construção do significado pessoal. Kleinman (1988) tem um importante debate a esse 



respeito. As questões centrais que tem o potencial de desencadear as reações estão ligadas ao 

mito pessoal. Por exemplo, a filha que foi preterida na separação dos pais e que conviveu com 

o forte sentimento de rejeição. Posteriormente desenvolveu uma baixa autoestima e um pavor 

da ideia de ser rejeitada. Pra entender melhor, vejamos exemplos cotidianos: a separação 

conjugal, a demissão ou mesmo a simples briga com uma amiga, que naturalmente faz parte da 

rotina das pessoas, tem um potencial muito forte de desencadear o pânico para esta paciente 

citada. Para completar, as circunstâncias tanto pessoais quanto sociais ajudarão a um destino 

comum de muitos que sofrem do mesmo transtorno. Ou seja, o mundo em que vivemos é mais 

inseguro como constata Giddens (2005).  

O surto de síndrome de pânico no Brasil, no entanto, não pode ser explicado por 

questões centrais e idiossincrásicas das pacientes que tratamos no nosso projeto, como, por 

exemplo, os relatos de abandono, dilemas, rejeição ou carência afetiva que foi o ponto forte da 

história de vida dos nossos pacientes. Esta é a dimensão pessoal, cada história de vida é singular 

e especial às suas questões centrais. A história de vida se associa aos problemas socioculturais 

e potencializa o transtorno.  

 A nossa tarefa presente e futura é entender como os fatores psicossociais influenciam 

na manifestação sintomática da síndrome de pânico. Os dados epidemiológicos dão indicações 

importantes, mas não responde a esta questão. A metodologia estatística como instrumentos de 

mensuração talvez seja inadequada para interpretar a propensão deste surto que já é uma 

preocupação de saúde pública. Investigar a síndrome de pânico numa dimensão psicossocial 

relacionando a biografia e a teia de significado na vida do sujeito é o nosso desafio. Portanto, a 

nossa pergunta é bastante assertiva, neste sentido, ou seja: como os elementos psicossociais 

influenciam a manifestação da síndrome de pânico?  

  

A síndrome de pânico em contexto  

O surto de síndrome de pânico precisa ser enxergado em contexto. As pessoas com esse 

transtorno, por motivos diversos, terão um conjunto sintomático e comportamental em comum. 

Para entender o transtorno em contexto devemos nos perguntar se o momento social que 

estamos vivendo atualmente é propenso à manifestação da síndrome? Helman (2009) tem um 

importante postulado que ajuda a traçar um caminho para esse entendimento: a psiquiatria 

transcultural. Ele afirma que é o estudo e a comparação da doença mental e dos seus tratamentos 

em diferentes culturas e grupos sociais. Portanto, ela está mais relacionada com as dimensões 

psicológicas, comportamentais e socioculturais, mesmo quando tenha uma comprovada base 

orgânica. Ou seja, o que interessa é a forma como os fatores culturais afetam as percepções e o 



comportamento do paciente. Duas proposições chamam atenção da relação cultura com a 

doença. A cultura pode ser parte da etiologia ou da causa de certas doenças; A cultura influencia 

a apresentação clínica e a distribuição da doença mental.  

“A cultura é um entre muitos determinantes do comportamento humano e é sempre parte 

de um contexto, lugar, demografia e condições socioeconômicas (HELMAN, 242)”. Portanto, 

para Helman é mais adequado falar em distúrbios ligados ao contexto do que distúrbios ligados 

à cultura.  

Chegamos, então, a um ponto em que vale a pena um esforço interpretativo ainda que 

seja por conjecturas. Primeiro expondo dados que têm uma boa confiabilidade. Segundo a 

OMS, o número total estimado de pessoas que vivem com transtornos de ansiedade no mundo 

é de 264 milhões. Este total para 2015 reflete um aumento de 14,9% desde 2005. O transtorno 

de ansiedade é uma preocupação mundial e não basta apenas apontar os dados epidemiológicos 

é necessário e urgente respostas plausíveis. No caso do Brasil os dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) divulgadas em 23 de fevereiro de 2017, apontam que 9,3% dos brasileiros têm 

algum transtorno de ansiedade. É a maior taxa em todo o mundo. E no caso da depressão o 

Brasil fica em quinto lugar com uma taxa que afeta 5,8% da população (WHO, 2017). Portanto, 

é necessário começar a considerar algumas hipóteses de conjunção de fatores locais e globais. 

Aqui no Brasil fatores socioeconômicos, como pobreza e desemprego são hipóteses que não 

podem ser descartadas. O país que viveu uma falsa euforia entre os anos de 2006 a 2010, com 

a promessa do “Brasil potência”, pouco tempo depois passou por uma fortíssima recessão e um 

desemprego que chegou a mais de 12,7% segundo dados do IBGE. Nesse contexto econômico 

as crises emocionais e o estresse são fatores potenciais que devem ser considerados. No dia a 

dia há uma forte sensação de desesperança e medo.  

Os problemas socioeconômicos afetam a todos. Mas quando uma pessoa está passando 

por uma dificuldade psicológica, como no caso do transtorno de ansiedade e de pânico isso se 

potencializa em níveis consideráveis. Em outras palavras, essa pessoa passa a ser muito mais 

susceptível e mais vulnerável do que outra que não tem o transtorno. O desemprego e todas as 

transformações tecnológicas que ameaçam a sobrevivência, sobretudo de mulheres chefe de 

famílias, é um problema adicional da luta pela sobrevivência. As estudantes de graduação e 

pós-graduação que nós atendemos no projeto de extensão, por exemplo, têm também 

expectativas preocupantes quanto ao futuro profissional por conta do desemprego. Ou seja, elas 

passam a antecipar um sofrimento que possivelmente virá, justamente, porque estamos diante 

da realidade econômica preocupante.  



O projeto de vida de independência e autonomia de muitas mulheres é desafiado pelas 

dificuldades de lidar com a vida prática. Uma das nossas pacientes era mãe solteira que tinha 

que bancar sozinha uma casa, cuidar de três filhos e recentemente ficou desempregada. Ou seja, 

ela tem uma sobrecarga de preocupação decorrente do contexto econômico e social além do 

peso afetivo e emocional que ela carrega sozinha. Quando tudo isso é somado a paciente já não 

sabe o que é o pavor dos seus problemas de história de vida dos problemas econômicos e sociais. 

Tudo fica muito confuso e desesperador. Esses são os fenômenos sociais recorrentes. Portanto, 

os sintomas do pânico e do transtorno de ansiedade não apareceram do nada. Eles estão 

fortemente relacionados a uma trajetória que é dominada pela história de vida, e pelo contexto 

social que é vivenciado. As contingências e os acontecimentos foram sendo incorporados e 

tomando forma sui generis. Por fim, as histórias são diferentes, os processos são semelhantes e 

os sintomas são os mesmos.  

  

Considerações finais  

A Psicoterapia tem oferecido soluções eficazes para muitos dos problemas dos pacientes 

que sofrem com a síndrome de pânico. Ela ajuda muito a desatar os nós e clarear a confusão 

mental que os pacientes sofrem durante um período de manifestação. Mas isso não é suficiente, 

pois a própria psicoterapia tem limites. O paciente dá-se conta dos embaraços da sua vida; de 

como ficou hipersensível com alguns problemas, que, no caso de outras pessoas que não sofrem 

da síndrome se ajustariam mais facilmente. Assim, ele tem a possibilidade de separar os seus 

problemas não resolvidos – que fazem parte da sua biografia – com os problemas atuais. É no 

processo psicoterapêutico que os pacientes conseguem enxergar em que contexto sociocultural 

e econômico eles se encontram, e assim, tendo boas chances de discernir o que é o transtorno 

psíquico do que são os medos proporcionados pelo contexto social. Nesse sentido a ajuda da 

terapia é primorosa. Não obstante, é a ação que proporciona a transformação. Os 

enfrentamentos cotidianos com o suporte terapêutico é quem ajuda a superação e as mudanças 

pretendidas. Partimos, portanto, do princípio de que não existem soluções mágicas ou fáceis. 

Nem mesmo de terapia medicamentosa. A consciência ajuda a ação que facilita o enfrentamento 

e a transformação. Isso é válido para diversos tipos de demandas psicológicas, só que no caso 

da síndrome de pânico a pessoa normalmente encontra-se bastante fragilizada para o 

enfrentamento. Daí a importância do suporte. Além disso, o organismo foi sensibilizado e os 

mecanismos bioquímicos facilmente ativados. A dessensibilização precisa ser de alguma forma 

incluída nos processos. Tanto a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), quanto algumas 

técnicas em Gestalt Terapia devem incluir o processo de dessensibilização. A nossa vantagem 



em relação a TCC é que a gente localiza os pontos mais significativos, portanto, mais sensíveis 

para trabalhar.   

A psicoterapia para pacientes com síndrome de pânico tem potencialidades e limites. A 

ideia de interdisciplinaridade nos ensina que nenhum campo tem um domínio total de 

conhecimento. Portanto, a participação do trabalho psicoterapêutico sob as premissas da 

dimensão psicológica e social complementa e fortalece o debate acerca dos problemas 

complexos de saúde e doença. A psicologia da saúde tem uma importante interface com a 

biomedicina e em especial a neuro-endocrinologia. Essa proximidade não pode ser descartada 

nem concorrente, mas sim complementar. A biomedicina, por sua vez, não pode enxergar a 

psicologia como uma área de conhecimento menor. Psicólogos, antropólogos e sociólogos 

devem assumir o seu papel de intérprete da sociedade, haja vista que alguns fenômenos da saúde 

mental estão imbricados na cultura, economia e política, portanto, carente de explicações.  
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Resumo  

O presente artigo tem por objetivo trazer uma reflexão revisionista sobre a história da colonização que 

ocorreu no Haiti. Para tanto, será feita uma análise do romance La isla bajo el mar (2016) de Isabel 

Allende na perspectiva dos estudos pós-coloniais latino-americanos com o intuito de identificar 

estratégias de resistência contra a colonização, expondo, assim, o ponto de vista que foi apagado, 

silenciado ou rechaçado pelos polos culturais dominantes, pois como afirma Bonnici (2009, p.271) “A 

reescrita tem por finalidade a quebra da ocultação da hegemonia canônica e o questionamento dos vários 

temas, enfoques, pontos de vista da obra literária em questão, os quais reforçavam a mentalidade 

colonial”. As análises estão ancoradas nos estudos críticos de Homi Bhabha (1998), Frantz Fanon (1983), 

Thomas Bonnici (2009) e Tzvetan Todorov (2010), entre outros.  

  

Palavras-chaves: Colonização; Escravidão; Resistência.   

  

Abstract  

This article aims to bring a revisionist reflection on the history of colonization that occurred in Haiti. To 

do so, an analysis of Isabel Allende's novel La isla bajo el mar (2016) will be made in the perspective of 

Latin American postcolonial studies with the purpose of identifying strategies of resistance against 

colonization, thus exposing the point of view which has been erased, silenced or rejected by the dominant 

cultural poles, as Bonnici (2009, p.271) states: "The purpose of the rewriting is to break the concealment 

of canonical hegemony and question the various themes, approaches, points of view of the work literary 

in question, which reinforced the colonial mentality ". The analyzes are anchored in the critical studies 

of Homi Bhabha (1998), Frantz Fanon (1983), Thomas Bonnici (2009) and Tzvetan Todorov (2010), 

among others.  
  
Keywords: Colonization; Slavery; Resistance  

  

Resumen  

El presente artículo tiene por objetivo traer una reflexión revisionista sobre la historia de la colonización 

que ocurrió en Haití. Para ello, se hará un análisis de la novela La isla bajo el mar (2016) de Isabel 

Allende en la perspectiva de los estudios postcoloniales latinoamericanos con el objetivo de identificar 

estrategias de resistencia contra la colonización, exponiendo así el punto de vista que ha sido borrado, 

silenciado o rechazado por los polos culturales dominantes, pues como afirma Bonnici (2009, p.271). 

"La reescritura tiene por finalidad la quiebra de la ocultación de la hegemonía canónica y el 

cuestionamiento de los diversos temas, enfoques, puntos de vista de la obra literaria en cuestión, los 

cuales reforzaban la mentalidad colonial ". Los análisis están anclados en los estudios críticos de Homi 

Bhabha (1998), Frantz Fanon (1983), Thomas Bonnici (2009) y Tzvetan Todorov (2010), entre otros.  

  

Palabras claves: Colonización; la esclavitud; Resistencia  

  

Na História, podemos dizer que não são os fatos que são contados, mas sim versões de 

uma história. E as versões que se tornam institucionais são sempre as discursadas por aqueles 



que detêm o poder político e econômico. E buscar somente uma versão, uma única referência 

sobre algo pode nos levar a posições equivocadas, atitudes preconceituosas e excludentes. Por 

muito tempo, somente o ponto de vista do colonizador foi retratado na História, inclusive nas 

Literaturas. Então, é necessário descolonizar a mente da sociedade que vem há tempos 

acreditando em histórias contadas por colonizadores europeus e, posteriormente, pelos 

escritores norte-americanos e europeus, pois não há como conhecer e compreender um fato 

através de uma única fonte e principalmente a fonte do colonizador.  

Os estudos pós-coloniais buscam uma ruptura dessa história única e de cunho 

eurocêntrico, evidenciando as relações de poder existentes na produção do conhecimento. Para 

tanto, os teóricos desses estudos buscam desconstruir pensamentos que naturalizam a 

inferioridade dos povos de países que eram colônias, valorizando suas experiências que foram 

marginalizadas através da canonização de formas de conhecimento produzidas pelos países 

detentores do poder. Muitos desses pensadores têm desenvolvido o revisionismo e a releitura 

de fatos históricos e propõem estudos das narrativas escritas após a ocupação colonial até os 

dias de hoje.  

Este trabalho tem por objetivo trazer uma reflexão revisionista sobre a história da 

colonização que ocorreu no Haiti. Faremos uma análise do romance La isla bajo el mar (2016) 

de Isabel Allende na perspectiva dos estudos pós-coloniais latino-americanos com o intuito de 

identificar estratégias de resistência contra a colonização, expondo, assim, o ponto de vista que 

foi apagado, silenciado ou rechaçado pelos polos culturais dominantes.  

Isabel Allende fez uma releitura da história da colonização que ocorreu em Santo 

Domingo, atual Haiti, e a reescreveu a partir da visão de sua personagem ficcional, Zarité 

Sedella, que é uma escrava, ou seja, deu voz ao colonizado.   

La isla bajo el mar (2016) é um romance histórico que tem como pano de fundo a 

colonização que ocorreu no Haiti, a rebelião dos escravos, a revolução de independência da ilha 

de Santo Domingo e o surgimento de uma comunidade afrodescendente em Nova Orleans, nos 

Estados Unidos. A novela narra a história de Tété, Zarité, que é uma escrava mulata, filha de 

uma africana de Guiné com um marinheiro branco. A história se passa no século XVIII e se 

inicia com a chegada de Toulouse Valmorain na ilha de Santo Domingo. Ele foi para visitar seu 

pai que estava muito doente e ficaria por lá só um tempo. Entretanto, com a morte de seu pai, 

Valmorain teve que ficar em definitivo na ilha para cuidar das plantações de cana de açúcar, 

dos negócios e, assim, sustentar sua mãe e irmãs que estavam na França. Oito anos depois de 

sua permanência na ilha, numa de suas viagens a Cuba, num baile do consulado da França, 



conheceu Eugenia García Del Solar com quem se casou. Pediu a Violette Boisier, uma cortesã 

de luxo, que se tornara sua amiga para ajudá-lo com a arrumação da casa e ela se encarregou 

também de encontrar os criados apropriados. Violette comprou Zarité, que é a protagonista desta 

história.  

Zarité pertencia à madame Delphine. Ela iria fazer nove anos quando foi comprada por  

Violette.  Teté foi criada por Honoré, um escravo africano que também pertencia à madame  

Delphine. Foi ele que lhe ensinou a religião africana. Já na casa de Valmorain, em SaintLazare, 

ela foi uma escrava doméstica e ficou responsável também por cuidar de Eugenia. Zarité era 

obrigada a ter relações sexuais com seu amo e teve um filho com ele, o qual não pode ficar com 

ela por causa de Eugenia que não poderia suspeitar de nada. Mais tarde, Eugenia deu à luz o 

filho, Maurice, porém ela não pode criá-lo, pois ficou louca por não entender a religião dos 

negros, o vodu. Zarité criou Maurice como se fosse seu filho e este a considerava como uma 

mãe. Em Saint-Lazare, ela conheceu Tante Rose, uma curandeira que ajudava todo seu povo. 

Ela foi uma madrinha para Tété, foi como uma mãe. Também conheceu Gambo, um escravo 

que foi capturado e trazido de Guiné para a ilha. Com ele, ela conheceu o que era o amor e o 

prazer, mas não ficaram juntos. Ele fugiu em busca de sua liberdade. Ela não foi com ele, pois 

estava grávida prestes a dar à luz e porque não deixaria Maurice. Depois, com a revolta dos 

escravos, ocorreram algumas rebeliões. Gambo retornou para avisar que iriam atacar as 

plantações de Saint-Lazare e se vingar dos brancos. Ele ajudou Zarité na fuga com Rosette, 

Maurice e Toulouse Valmorain. Gambo pediu que ela ficasse com ele, mas ela preferiu seguir 

com Valmorain. Disse que o patrão tinha prometido sua liberdade e de sua filha. Então seguiram 

para Cuba e depois foram para Nova Orleans. Em Nova Orleans, Valmorain se casou novamente 

e Zarité conheceu um novo amor. Ela teve filhos e netos livres.  

Allende faz uma revisão da história tida como a oficial da colonização de Santo 

Domingo. Ela traz a versão, os pormenores e os relatos do povo escravizado, silenciado, negado. 

De acordo com Mignolo (2003, p. 83), essa perspectiva trazida por ela “são histórias esquecidas 

que trazem para primeiro plano, ao mesmo tempo, uma nova visão epistemológica.”.    

Thomas Bonnici define o colonialismo como “opressão militar, econômica e cultural de 

um país sobre o outro” (BONNICI, 2009, p.15). Para ele, há dois tipos de colonização: a antiga 

e a capitalista. A colonização antiga queria somente os tributos, bens e riquezas das colônias. 

Já a colonização capitalista, além de querer tais itens, provocou uma devastação na cultura, às 

vezes milenar, de muitos povos, a qual foi substituída por uma cultura eurocêntrica e cristã.   



Aqui na América ocorreu a colonização capitalista. Os colonizadores espanhóis 

chegaram e devastaram o povo nativo. Todorov, em seu livro La conquista de América: el 

problema del outro, mostra um pouco do que o povo indígena passou com a colonização. Ele 

diz que por volta de 1500 a população global girava em torno de 400 milhões e desses, 80 

milhões estavam na América e 90% da população foi dizimada. Todorov (2010, p. 144) assevera 

que “Si alguna vez se ha aplicado con precisión a un caso la palabra genocidio, es éste”. Os 

indígenas foram mortos por homicídio direto tanto durante a guerra como fora dela, por 

enfermidades trazidas pelos colonizadores, por maus tratos, por fome. Las Casas disse que:  

Por manera que no se juntaba el marido con su mujer, ni se veían en ocho ni en 

diez meses, ni en un año; y cuando al cabo deste tiempo se venían a juntar, venían 

de las hambres y trabajos tan cansados y tan deshechos, tan molidos y sin fuerzas, 

y ellas, que no estaban acá menos, que poco cuidado había de comunicarse 

maridalmente; desta manera cesó en ellos la generación. Las criaturas nacidas, 

chiquitas perescían, porque las madres, con el trabajo y el hambre, no tenían leche 

en las tetas, por cuya causa murieron en la isla de Cuba, estando yo presente, 7000 

niños en obra de tres meses; algunas madres ahogaban de desesperadas las 

criaturas; otras, sintiéndose preñadas, tomaban hierbas para malparir, con que las 

echaban muertas. (TODOROV, 2010, p. 145)  

  

Em La isla bajo el mar, logo no início da obra, há menção sobre o povo nativo que vivia 

na ilha de Santo Domingo. É relatado que em menos de 50 anos o povo foi extinto da ilha.  

Había leído en alguna parte que los habitantes originales de la isla, los arahuacos, 

la llamaban Haití, antes de que los conquistadores le cambiaran el nombre por La 

Española y acabaran con los nativos. En menos de cincuenta años no quedó un 

solo arahuaco vivo ni de muestra: todos perecieron, víctimas de la esclavitud, las 

enfermedades europeas y el suicidio. (ALLENDE, 2016, p. 15)  

  

É relatado também que com a extinção do povo indígena, os colonizadores trouxeram 

para América o povo africano para usar como mão de obra: “Cuando terminaron con los 

indígenas, importaron esclavos secuestrados en África y blancos de Europa, convictos, 

huérfanos, prostitutas y revoltosos.” (ALLENDE, 2016, p.16). Sobre esse contexto histórico, 

Serrano López mostra em seu estudo intitulado La Esclavitud en Santo Domingo que:  

  

La trata de negros se inició cuando las potencias europeas necesitaron mano de 

obra para sus imperios coloniales. En el siglo XV, durante sus expediciones 

marítimas, siguieron la costa africana para financiar sus viajes, haciendo 

prisioneros a negros que luego revendían como esclavos. ‘Este comercio supuso 

el nacimiento de un nuevo tipo de esclavitud, el inicio de la trata de negros y la 

fortuna de los negreros’ (Meyer, 1989:21). Así comenzaba uno de los 

desplazamientos de población más importantes de la historia de la humanidad: la 

deportación de unos quince millones de hombres y mujeres. (SERRANO LOPÉZ, 

2014)  

  



Ao entrarmos em contato com a versão eurocêntrica da história da colonização, parece 

que o povo escravizado se submeteu à escravidão e não reagiu. Parece que não demonstrou 

nenhuma resistência, pois os colonizadores não contam a história do povo 

colonizado/escravizado, mas sim a sua história ao colonizar esses povos e seus continentes. 

Então, onde aparece a versão da história dos povos colonizados? Bonnici (2009) já nos traz esse 

questionamento. Ele diz:  

Quais são os documentos históricos ou literários nos quais a voz do subalterno é 

transmitida? Como o colonizado se descreveu durante séculos de submissão? 

Como o europeu viu a presença do outro? No cânone literário o colonizado 

encontrou sua voz ou esta ficou relegada à ausência? (BONNICI e ZOLIN, 2009, 

p. 269)  

  

A partir da literatura podemos resgatar a versão da história que apresenta a voz do povo 

colonizado, do povo que teve sua voz silenciada. Pois, ao contrário do que parece, o povo 

subalternizado não se submeteu, ele reagiu e gerava formas de resistência.   

O conceito de resistência está no âmago do projeto do pós-colonialismo, como a 

sua efetiva prática o foi durante os anos da consolidação do colonialismo 

capitalista na Modernidade. As revoltas, violentas ou discursivas, nascem do 

colonialismo e podem ser encontradas em qualquer fase de seu desenvolvimento, 

caracterizado pela invasão das regiões tropicais pelos europeus e a transformação 

e a obliteração da cultura e da identidade dos sujeitos coloniais. (BONNICI, 2009, 

p.15)  

  

 Frantz Fanon, em sua obra Los condenados de la tierra (1983), mostra que a primeira reação 

do colonizado é a violência, pois este foi violentado. Então, para Fanon, como a colonização foi 

um processo instituído através da violência, ela não será destituída de forma pacífica.  

La violencia que ha presidido la constitución del mundo colonial, que ha ritmado 

incansablemente la destrucción de las formas sociales autóctonas, que ha 

demolido sin restricciones los sistemas de referencias de la economía, los modos 

de apariencia, la ropa, será reivindicada y asumida por el colonizado desde el 

momento en que, decidida a convertirse en la historia en acción, la masa 

colonizada penetre violentamente en las ciudades prohibidas. (FANON, 1983, 

p.19)  

  

Muitos pensam que Fanon está incentivando a violência, mas não, ele está colocando a 

situação real sobre o fato. Essa reação através da violência seria a resistência armada. No 

romance, podemos ver através da conversa do doutor Parmentier com Valmorain essa reação 

através da violência: “[...] Los esclavos ya no cuentan con ningún simpatizante en la  

Asamblea, hasta la Sociedad de Amigos de los Negros está callada, pero estas atrocidades son 

la respuesta lógica a las que nosotros hemos perpetrado contra ellos.”(ALLENDE, 2016, 



p.188). Mas além dessa resistência armada, há também outro estágio que é a resistência cultural, 

chamada por Bonnici (2009) de “transformação” e chamada de “contradiscurso” ou  

“contradiscurso canônico” por Slemon (1987).  

 Uma das primeiras formas de resistência contra a colonização/escravidão que destacamos é o 

suicídio. O povo escravizado, muita das vezes, preferia a morte a viver sob escravidão. Tanto o 

povo indígena como os negros usavam essa estratégia para não se submeter à servidão. Como 

vimos, no início da obra analisada, já há esse relato do suicídio dos indígenas: “En menos de 

cincuenta años no quedó un solo arahuaco vivo ni de muestra: todos perecieron, víctimas de la 

esclavitud, las enfermedades europeas y el suicídio”. (ALLENDE, 2016, p. 15, grifo nosso). 

Com os negros, não foi diferente. A mãe de Zarité, por exemplo, preferiu a morte: “[...] pero 

la madre no alcanzó a saberlo, porque se había lanzado al mar desde un parapeto”. 

(ALLENDE, 2016, p. 113). Outro que pensou nisso foi Gambo:   

Buscó la oportunidad de lanzarse por la borda, pensando que después del festín 

de los tiburones que siguieron al barco desde el África hasta las Antillas, su alma 

iría nadando a la isla bajo el mar a reunirse con su padre y el resto de su familia. 

«Si mi padre supiera que pretendía morir sin luchar, de nuevo me escupiría en 

los pies.» Así me lo contó. (ALLENDE, 2016, p.140) 1  

  

Outra estratégia de resistência que destacamos é o infanticídio. Muitas mulheres tanto 

indígenas como negras preferiam matar seus filhos a verem eles se tornarem escravos. As 

mulheres não queriam que as crianças sofressem que passassem por humilhações, que fossem 

abusadas, exploradas, passassem fome e vivessem como escravos sendo tratadas como objetos. 

Bartolomé de Las Casas registrou essa tática das mulheres indígenas: “[...] algunas madres 

ahogaban de desesperadas las criaturas [...]” (Las Casas apud. TODOROV, 2010, p. 145). No 

romance de Allende, também há esse registro. A mãe de Zarité tentou matá-la:  

“Apenas la madre pudo incorporarse trató de estrellarla contra el suelo, pero se la arrebataron 

a tiempo.” (ALLENDE, 2016, p.112). Além do infanticídio, tentavam também o aborto. Las 

Casas também registrou isso: “[...] otras, sintiéndose preñadas, tomaban hierbas para 

malparir, con que las echaban muertas” (Las Casas apud. TODOROV, 2010, p. 145). E na 

obra, tanto Zarité como sua mãe, também, tentaram esse método. A mãe de Tété: “La mujer 

intentó provocarse un aborto, por lo que recebió más azotes de lo que otra en su estado hubiera 

soportado […]” (ALLENDE, 2016, p.112). E, Zarité recorría a remédios feitos por Tante Rose 

para evitar a gravidez e quando se percebeu grávida quis remédio para abortar:   

Tété recurría a los remedios de Tanta Rose para evitar otra preñez, tal como hacían 

otras esclavas, pero no siempre daban resultado. La curandera decía que algunos 

                                                 
1 A citação está em itálico porque no texto original está assim, pois essa é a narração da protagonista.  



niños insisten en venir al mundo, porque no sospechan lo que les aguarda. Así fue 

con el segundo crío de Tété. De nada sirvieron los manojos de estopa 

impregnados en vinagre para evitarlo, ni las infusiones de borraja, los sahumerios 

de mostaza y el gallo sacrificado a los loas para abortarlo. A la tercera luna llena 

sin menstruar, fue a rogarle a su madrina que acabara con su problema mediante 

un palo puntiagudo, pero ella se negó: el riesgo de una infección era enorme y si 

eran sorprendidas atentando contra la propiedad del amo, Cambray tendría un 

motivo perfecto para despellejarlas a azotes. (ALLENDE, 2016, p.135-136)  

  

A marronagem foi outro método de resistência utilizado pelo povo escravizado. Os 

negros fugiam para lugares isolados como interior das matas e montanhas, organizando, assim, 

comunidades livres de negros fugitivos, os chamados “marrons”, por isso marronagem. Zarité 

ainda menina, quando ainda pertencia à madame Delphine e também depois quando foi vendida 

para Violette tentou fugir, pois queria a liberdade:   

[…] Eso sí, mademoiselle, le confieso que me costó algunas palizas quitarle la 

pésima costumbre de escaparse.  

—¡Eso es grave! Dicen que no tiene remedio…  
—Así es con algunos bozales, que eran libres antes, pero Tété nació esclava. 

¡Libertad! ¡Qué soberbia! —exclamó la viuda, clavando sus ojitos de gallina en 

la chiquilla, que esperaba de pie junto a la puerta—. Pero no se preocupe, 

mademoiselle, no volverá a intentarlo. La última vez anduvo perdida varios días 

y cuando me la trajeron estaba mordida por un perro y volada de fiebre. No sabe 

el trabajo que me dio curarla ¡pero no se libró del castigo! (ALLENDE, 2016, p. 

50)  

  

Tété, quando esteve na casa de Viollete, tentou fugir, mas não conseguiu. Ela ficou 

perdida na cidade e, então, resolveu voltar e no caminho se escondeu em um estábulo, onde foi 

encontrada por outro escravo:  

Los esclavos sabíamos que los cimarrones estaban en las montañas, pero no 

sabíamos que detrás de las primeras cumbres había muchas más, tantas que no 

se podían contar. […] «¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre esconderte aquí?», me 

preguntó al fin, sin levantar la voz. «Tengo que llegar a las montañas», le 

expliqué, también en un susurro. El castigo por ayudar a un esclavo fugitivo era 

por demás conocido y el hombre vaciló. «Suélteme, por favor, nadie sabrá que 

estuve aquí», le rogué. (ALLENDE, 2016, p.54-55)  

  

Quando Tété voltou para casa de Violette, esta lhe deu um sermão. Mostrou para a 

menina que era melhor ela se conformar, pois não conseguiria fugir, mas se, por ventura, ela 

conseguisse poderia até morrer:  

«Agradece que no te azotes como mereces, mocosa tonta. ¿Adónde pensabas ir? 

¿A las montañas? Nunca llegarías. Sólo algunos hombres lo logran, los más 

desesperados y valientes. Si por un milagro pudieras escapar de la ciudad, cruzar 

los bosques y los pantanos sin pisar las plantaciones, donde te devorarían los 

perros, eludir a los milicianos, los demonios y las serpientes venenosas y llegaras 

a las montañas, los cimarrones te matarían. ¿Para qué quieren una chiquilla 



como tú? ¿Eres capaz de cazar, de pelear, de empuñar un machete? ¿Sabes 

siquiera darle contento a un hombre?» (ALLENDE, 2016, p.56)  

  

Alguns negros escravizados, mesmo fracos devido às condições de viagens nos navios 

negreiros, que eram péssimas, praticamente sem espaço e sem comida, ao chegarem ao porto, 

quando retiravam as cadeias para o batismo, fugiam para se livrar da escravidão:  

Ni la vigilancia ni la represión más brutal impedían que muchos escaparan; 

algunos lo hacían en el puerto, apenas los desembarcaban y les quitaban las 

cadenas para bautizarlos. Se las arreglaban para correr desnudos y enfermos, con 

un solo pensamiento: huir de los blancos Atravesaban llanuras arrastrándose en 

los pastizales, se internaban en la jungla y trepaban las montañas de ese territorio 

desconocido. Si lograban unirse a una banda de cimarrones, se salvaban de la 

esclavitud. Guerra, libertad. Los bozales, nacidos libres en África y dispuestos a 

morir por volver a serlo, les contagiaban su valor a los nacidos en la isla, que no 

conocían la libertad y para quienes Guinea era un reino difuso en el fondo del 

mar. (ALLENDE, 2016, p.132-133)  

  

As sabotagens e as constantes rebeliões também são mostras de resistência. Alguns 

escravos se organizavam e realizavam sabotagens que prejudicavam as produções das fazendas. 

Houve muitas rebeliões, mas sabemos pouco sobre porque não se registravam esses episódios. 

Allende destacou na obra esses feitos dos escravos. Através da voz de Zarité, ela mostra que os 

escravos iam até as plantações para roubar o que necessitavam: “[...] Se intraducía en las 

plantaciones a robar alimentos, herramientas, armas y animales […]”. (ALLENDE, 2016, 

p.179)  

A plantação de Valmorain também foi sabotada. Alguns escravos atearam fogo nas 

plantações, mas o capataz conseguiu controlar o incêndio antes de ocorrer um estrago:  

En la plantación, Prosper Cambray despertó al amanecer con un incendio en uno 

de los campos y la gritería de los esclavos, muchos de los cuales no sabían lo que 

ocurría, porque no habían sido incluidos en el secreto de la sublevación. […] No 

había mucho que lamentar, el incendio fue controlado rápidamente, se quemaron 

sólo dos carrés de caña seca; mucho más grave fue en otras plantaciones del norte. 

(ALLENDE, 2016, p.173)  

  

 O romance mostra que além de sabotar as plantações, alguns escravos sabotavam sua própria 

vida:  

  

[…] los esclavos saboteaban lo que podían, desde el filo de los cuchillos hasta la 

propia salud, se suicidaban o comían carroña y se debilitaban en vómitos y 

mierda, […] A finales de septiembre la rebelión se había generalizado en el norte, 

los esclavos huían en masa y antes de irse le prendían fuego a todo. Faltaban 

brazos en los campos y los plantadores no querían seguir comprando esclavos que 

huían al primer descuido. (ALLENDE, 2016, p.184)  

  



 Além desses, outro importantíssimo método de resistência foi o cultural. É através da dança e 

da religião, o vodu, que os escravos se sentiam libertos mesmo enquanto escravos. A dança se 

tornou um símbolo de liberdade e felicidade, uma fonte de força para resistir à opressão imposta 

pela escravidão e também uma forma de afirmação identitária. Por meio da dança, Zarité fugia 

temporariamente de sua condição de escrava.  

Mi primer recuerdo de felicidad, cuando era una mocosa huesuda y desgreñada, 

es moverme al son de los tambores y ésa es también mi más reciente felicidad, 

porque anoche estuve en la plaza del Congo bailando y bailando, sin 

pensamientos en la cabeza, (…) Con los tambores desaparece la Zarité de todos 

los días y vuelvo a ser la niña que danzaba cuando apenas sabía caminar. Los 

tambores vencen al miedo. Los tambores son la herencia de mi madre, la fuerza 

de Guinea que está en mi sangre. Nadie puede conmigo entonces, me vuelvo 

arrolladora como Erzuli, loa del amor, y más veloz que el látigo. […] Cuando yo 

todavía no sabía andar, [Honoré] me hacía danzar sentada, y apenas pude 

sostenerme sobre las dos piernas, me invitaba a perderme en la música, como en 

un sueño. «Baila, baila, Zarité, porque esclavo que baila es libre…mientras 

baila», me decía. Yo he bailado siempre.  
(ALLENDE, 2016, p. 9-11)  

  

 A novela La isla bajo el mar mostra que a religião, além de símbolo de liberdade, felicidade, 

identidade e força para superar a adversidade, era um meio de comunicação e propagação das 

informações importantes entre os escravos. Segundo a crença africana, era através dos sons dos 

tambores que as divindades falavam e também através deles que os negros se comunicavam uns 

com os outros. No capítulo que ilustra como se deu o início da revolução, Allende nos apresenta 

através da voz de Tété como foi feita a comunicação: “¿Cómo se corrió la voz? Dicen que el 

mensaje lo llevaron los tambores de calenda en calenda, de hounfort en hounfort, de ajoupa en 

ajoupa; el sonido de los tambores viaja más lejos y más rápido que el ruido de una tormenta y 

toda la gente conocía su lenguaje.” (ALLENDE, 2016, p.179)  

 Zarité narra como foi o ritual. Ela detalha cada ação e mostra como os espíritos fizeram parte 

dessa revolução:  

Los tambores comenzaron a hablar y responderse, a marcar el ritmo para la 

ceremonia. Las hounsis bailaron en torno al poteau-mitan moviéndose como 

flamencos, agachándose, alzándose, los cuellos ondulantes, los brazos alados, y 

cantaron llamando a los loas, primero a Légbé, como siempre se hace, luego uno 

por uno a los demás. La mambo, Tante Rose, trazó el vévé en torno al poste 

sagrado con una mezcla de harina, para alimentar a los loas, y de ceniza para 

honrar a los muertos. Los tambores aumentaron su intención, el ritmo se aceleró 

y el bosque entero palpitaba desde las raíces más hondas hasta las estrellas más 

remotas. Entonces descendió Ogun con ánimo de guerra, OgunFeraille, dios viril 

de las armas, agresivo, irritado, peligroso y Erzuli soltó a Tante Rose para dar 

paso a Ogun, que la montó. […] Ogun- Feraille levantó el asson hacia el cielo y 

la voz del loa, más poderoso estalló en boca de Tante  
Rose para exigir el fin de la esclavitud, llamar a la rebelión total y nombrar a  



los jefes: Boukman, Jean-François, Jeannot, Boisseau, Célestin y varios más. No 

nombró a Toussaint, porque en ese momento el hombre que se convertiría en el 

alma de los rebeldes estaba en la plantación en Bréda, donde servía de cochero. 

(ALLENDE, 2016, p.181-182)  

  

 Alguns escravos simulavam submissão como um mecanismo de sobrevivência, ou seja, a falsa 

submissão era apenas uma estratégia para se conseguir um objetivo maior, como, por exemplo, 

sua liberdade. Esses escravos se tornavam, assim, protagonistas de sua própria história. Zarité 

é uma representação disso, pois ela nasceu escrava, então, foi criada para servir e obedecer, 

mesmo assim, desde criança ela já queria fugir para obter a liberdade. Em uma de suas conversas 

com Violette, ela diz: “«Yo quiero ser libre, como usted»” (ALLENDE, 2016, p. 56), mas ela 

percebe que não será fácil conseguir a liberdade, então usa estratégias para se proteger de 

situações que seriam piores para ela, como por exemplo, ser propriedade de um amo mau como 

Prosper Cambray, um capataz ruim, sem piedade, que desejava comprá-la:  

Mientras no molestara a Tété, podía fornicar a su antojo, pero la única que lo 

incendiaba de lujuria y despecho era ella, porque estaba fuera de su alcance. La 

observaba de lejos, la espiaba de cerca, la atrapaba al vuelo en cualquier descuido 

y ella siempre se le escabullía. « Tenga cuidado, señor Cambray. Si me toca, se 

lo diré al amo», le advertía Tété, tratando de dominar el temblor de la voz. « Ten 

cuidado tú, puta, porque cuando te tenga en mis manos me las vas a pagar. ¿Quién 

crees que eres, desgraciada? Ya tienes veinte años, pronto tu amo te va a 

reemplazar por otra más joven y entonces será mi turno. Te voy a comprar. Te 

voy a comprar barata, porque no vales nada, ni siquiera eres buena reproductora. 

¿O es que tu amo no tiene cojones? Conmigo verás lo que es bueno. Tu amo estará 

feliz de venderte», la amenazaba, jugando con el látigo de cuero trenzado. 

(ALLENDE, 2016, p.134)  

  

Então, Zarité soube se fazer útil e necessária dentro da casa de seu amo Valmorain. Ela 

coordenava os escravos domésticos, servia sua ama Eugenia, criou Maurice, filho dos senhores, 

e Rosete, sua filha com Valmorain. E ainda era abusada sexualmente por seu amo desde a 

infância, o que ela jamais esqueceu mesmo depois de liberta: “No había olvidado la primera 

violación del amo, cuando era uma niña, el ódio, el dolor, la vergüenza, ni los abusos 

posteriores que soportó por años.” (ALLENDE, 2016, p. 408). No entanto, mesmo durante os 

abusos, ela encontrava formas de escape, usava algumas estratégias para fugir desses abusos. 

Uma das estratégias utilizadas era o uso do álcool. Ela embriagava Valmorain de forma tal que 

parecia que ele estava sendo atendido em suas vontades, porém quando essa estratégia não dava 

certo, ela escapava em seus pensamentos, deixava somente seu corpo ali, a mente e alma não.  

Tété había aprendido a dejarse usar con pasividad de oveja, el cuerpo flojo, sin 

oponer resistencia, mientras su mente y su alma volaban a otra parte, así su amo 

terminaba pronto y después se desplomaba en un sueño de muerte. Sabía que el 

alcohol era su aliado si se lo administraba en la medida precisa. Con una o dos 



copas el amo se excitaba, con la tercera debía tener cuidado, porque se ponía 

violento, con la cuarta lo envolvía la neblina de la ebriedad y si ella lo eludía con 

delicadeza se dormía antes de tocarla. (ALLENDE, 2016, p.123-124)  

  

Tété também usava sua imaginação. Depois de conhecer o amor e o prazer, quando 

ocorria o ato sexual com seu amo, ela se imaginava com Gambo, seu amado.  

Esto lo digo con vergüenza: a veces, cuando yacía con el amo, imaginaba que 

estaba con Gambo. Me mordía los labios para sujetar su nombre y en el espacio 

oscuro de los ojos cerrados fingía que el olor a alcohol del blanco era el aliento 

de pasto verde de Gambo, a quien todavía no se le habían podrido los dientes por 

comer pescado malo, que el hombre peludo y pesado jadeante encima de mí era 

Gambo, delgado y ágil, con su piel joven cruzada de cicatrices, sus labios dulces, 

su lengua curiosa, su voz susurrante. Entonces mi cuerpo se abría y ondulaba 

recordando el placer. Después el amo me daba una palmada en las nalgas y se 

reía complacido, entonces mi ti-bon-ange volvía a esa cama y a ese hombre y yo 

abría los ojos y me daba cuenta de dónde estaba. Corría al patio y me lavaba con 

furia antes de ir a acostarme con los niños. (ALLENDE, 2016, p.179-180)  

  

Então, essa fuga também era uma forma de resistência. Teté não entregou sua mente e 

sua alma a seu amo, ela apenas “deixava” que seu corpo fosse usado por ele.  

 Como já mencionamos, há duas formas de resistência: a violenta e a não violenta. Bonnici, em 

seu livro Resistência e intervenção nas literaturas pós-coloniais, propõe que através das obras 

ficcionais haja uma ética da resistência não violenta. Essa resistência é uma crítica aos padrões 

eurocêntricos, é a valorização do povo oprimido e de sua cultura, é a desconstrução de “um 

conjunto de influências exercidas pelo poder dominador, transformando-as em ferramenta para 

manifestar seu profundo senso de identidade” (Ashcroft, 2001b, p.20 apud Bonnici, 2009, p. 

53). Através da literatura pós-colonial, podemos materializar o revide e a resistência os quais, 

como diz Bonnici, “postos em suas condições concretas, são retratados não apenas pela 

violência física, mas especialmente pela violência discursiva para a recuperação da identidade 

e da cultura e para a transformação da objetificação em subjetividade” (BONNICI, 2009, p.16). 

Segundo o crítico brasileiro, é necessário o uso das estratégias da literatura pós-colonial para 

que haja uma descolonização da literatura eurocêntrica.   

O projeto de descolonização da literatura eurocêntrica implica a crioulização da 

língua europeia, o uso da paródia e da mímica, a apropriação do poder para 

afirmar a identidade através da releitura, a denúncia do estrago colonial revelado 

pela diáspora, a ampliação do cânone literário, a ruptura da primazia dos textos 

metropolitanos pela reescrita. (BONNICI, 2009, p.29)  

  

 Isabel Allende, ao escrever La isla bajo el mar, fez uso de algumas estratégias discursivas para 

alcançar seu objetivo reivindicador e revisionista da história da colonização que ocorreu no 

Haiti.  



Podemos dizer que a primeira estratégia utilizada por Allende foi a releitura. A autora, 

em uma entrevista para a Revista Nos, disse que a origem desta novela La isla bajo el mar se 

deu através de sua novela El Zorro, escrita em 2005, onde um dos capítulos dessa novela se 

passou em Nova Orleans. Então, ela fez uma viagem até essa cidade e ficou fascinada pela 

cidade e pela cultura afro-americana de lá. Segundo ela, é uma cultura sem igual no país, pois 

tem influência francesa e do Caribe. E, ao estudar a história ela compreendeu que essa influência 

se deu por causa dos dez mil refugiados que chegaram à cidade fugindo da revolução dos 

escravos que ocorreu em Haiti, em 1800. Ela fez uma investigação histórica durante uns quatro 

anos para escrever La isla bajo el mar. Allende disse: “Siguiendo la pista de esos refugiados 

me sumergí en la historia de Haití y así nació la novela.” (ALLENDE, 2009).   

Allende nos trouxe uma perspectiva revisionista da história contada e documentada 

através do discurso hegemônico sobre a colonização do Haiti. E sua releitura revelou as 

implicações no processo colonial e nos fez descobrir várias estratégias de colonização e 

resistência a partir do ponto de vista do colonizado. É como diz o crítico Edward Said (1995, 

p.87 apud Bonnici, 2009, p.40): “Quando voltamos ao arquivo cultural, começamos a relê-lo 

de forma não unívoca, mas em ‘contraponto’, com a consciência simultânea da história 

metropolitana que está sendo narrada e daquelas outras histórias contra (e junto com) as quais 

atua o discurso dominante.”.  

Depois da releitura, a estratégia que ela utilizou foi a reescrita. A autora aproveitou as 

lacunas da versão histórica eurocêntrica e criou alguns personagens ficcionais para da voz ao 

povo que foi silenciado. A história é contada pela protagonista Zarité, que apresenta a sua 

própria versão da história. E, em uma sociedade patriarcal e escravocrata, ela, por ser mulher, 

negra e escrava, encontra-se triplamente oprimida e sem visibilidade. E o que Allende faz é 

justamente retirar o povo representado por Zarité do esquecimento, do silêncio, levando-o ao 

protagonismo dando, assim, visibilidade a esse povo.   

Isabel Allende tenta desconstruir o pensamento hegemônico dominante dando voz ao 

colonizado. Um exemplo disso se encontra na passagem em que Zarité nos conta a história de 

Gambo e mostra a visão dele sobre o colonizador:  

Entonces Gambo vio a los blancos por primera vez y pensó que eran demonios; 

después se enteró de que eran gente, pero nunca creyó que fueran humanos como 

nosotros. Estaban vestidos con trapos sudados, pecheras de metal y botas de 

cuero, gritaban y golpeaban sin razón. Nada de colmillos ni garras, pero tenían 

pelos en la cara, armas y látigos y su olor era tan repugnante que mareaba a los 

pájaros en el cielo. (ALLENDE, 2016, p.139-140)  

  



De acordo com a cultura eurocêntrica, bárbaro é quem não segue a religião católica e 

não fala a língua do europeu. Entretanto, a definição que encontramos para barbárie no 

dicionário é selvageria; qualidade ou condição do que é bárbaro, cruel ou desumano. Para os 

colonizadores, o povo nativo da América e o da África eram bárbaros, mas podemos ver através 

de relatos históricos e ficcionais que bárbaros eram os colonizadores europeus. Ainda na 

narrativa de Zarité contando sobre a vida de Gambo, podemos identificar as estratégias da 

colonização e ver a crueldade e desumanidade aplicada. O povo africano trazido não era da 

mesma tribo, da mesma região, da mesma nação. Além das pessoas serem arrancadas de seu 

continente e de suas famílias, elas eram de vários lugares da África, não falavam a mesma língua 

e muita das vezes pertenciam até a tribos inimigas: “Lo separaron de las mujeres y niños, lo 

metieron en un corral, caliente de día y frío de noche, con cientos de hombres que no hablaban 

su lengua.” (ALLENDE, 2016, p.140, grifo nosso). As condições do povo dentro dos navios 

negreiros eram as piores:  

Resistió la primera parte del trayecto, que duró dos ciclos completos de la luna, 

a pie, atado a los demás con sogas y con un yugo de madera al cuello, arreado a 

palos, casi sin alimento ni agua. Cuando ya no podía dar un paso más, surgió 

ante sus ojos el mar, que ninguno en la larga fila de cautivos conocía, y un castillo 

imponente sobre la arena. […] Al principio estaban tan apretados que no podían 

echarse en el suelo, pero a medida que sacaban los cadáveres, hubo más espacio. 

Después vino lo peor, lo que él no quería recordar, pero volvía a vivirlo en los 

sueños: el barco. Iban tendidos uno al lado del otro, como leños, en varios pisos 

de tablones, con hierros al cuello y cadenas, sin saber adónde los llevaban, ni 

por qué se bamboleaba esa enorme calabaza, todos gimiendo, vomitando, 

cagándose, muriéndose. La fetidez era tanta que llegaba hasta el mundo de los 

muertos y su padre la olía. Tampoco allí Gambo pudo calcular el tiempo, aunque 

estuvo bajo el sol y las estrellas varias veces, cuando los sacaban en grupos a la 

cubierta para lavarlos con baldes de agua de mar y obligarlos a bailar para que 

no se les olvidara el uso de las piernas y los brazos. (ALLENDE, 2016, p.139-

140)  

  

E além de tudo isso, havia as crueldades por pura diversão:  

Los marineros lanzaban por la borda a los muertos y los enfermos, después 

escogían a algunos cautivos y los azotaban por diversión. A los más atrevidos los 

colgaban de las muñecas y los bajaban lentamente al agua, que hervía de 

tiburones, y cuando los subían sólo quedaban los brazos. Gambo también vio lo 

que hacían con las mujeres. (ALLENDE, 2016, p.140)  

  

Outro personagem que materializa a maldade dos colonos é Lacroix. Ele passava melaço 

nos negros e os colocava para serem devorados por formigas vermelhas. E também abusava das 

mulheres:  

[Teté] Agradecía su suerte, porque Lacroix, el dueño de la plantación vecina a 

Saint-Lazare, mantenía un serrallo de niñas encadenadas en una barraca para 

satisfacer sus fantasías, en las que participaban sus invitados y unos negros que 



él llamaba «mis potros». Valmorain había asistido una sola vez a esas crueles 

veladas y quedó tan profundamente alterado, que no volvió más. (ALLENDE, 

2016, p. 123)   

  

De acordo com Bonnici (2009, p. 271), “A reescrita faz parte do contradiscurso, [...] tem 

por finalidade a quebra da ocultação da hegemonia canônica e o questionamento dos vários 

temas, enfoques, pontos de vista da obra literária em questão, os quais reforçavam a mentalidade 

colonial.”. E Isabel Allende, ao expor os fatos ocultados no período da colonização do Haiti, 

provocou a quebra da ocultação da hegemonia canônica e nos possibilitou uma reflexão sobre 

um fato histórico que antes só era apresentada a versão eurocêntrica.  

Outra estratégia discursiva utilizada por Allende é a ironia. Ela apresenta o discurso 

hegemônico de forma irônica, pois mostra as controvérsias daquele contexto histórico. A 

história se passa em Santo Domingo, que é uma colônia francesa, e no século XVIII, que é o 

século da razão, dos direitos humanos. Entretanto, a economia se baseava toda na escravidão, o 

que gerava uma grande tensão devido às ideias iluministas.   

Para la época en que Toulouse Valmorain llegó allí, un tercio de las exportaciones 

de Francia, a través del azúcar, café, tabaco, algodón, índigo y cacao, provenía de 

la isla. Ya no había esclavos blancos, pero los negros sumaban cientos de miles. 

El cultivo más exigente era la caña de azúcar, el oro dulce de la colonia; cortar la 

caña, triturarla y reducirla a jarabe, no era labor de gente, sino de bestia, como 

sostenían los plantadores. (ALLENDE, 2016, p. 16)  

  

Toulouse Valmorain é um personagem que representa a materialização dessa ironia. 

Valmorain era simpatizante dos ideais liberais, logo ele não seria a favor da escravidão e muito 

menos da forma como ela ocorria na América, mas quando viu que seus negócios, seus lucros 

dependiam totalmente do trabalho escravo, mudou de opinião e passou a pensar e agir de 

maneira diferente. “Antes de verse obligado a vivir en la isla también le habría chocado la 

esclavitud, de haber conocido los detalles, pero su padre nunca se refirió al tema. Ahora, con 

cientos de esclavos a su cargo, sus ideas al respecto habían cambiado.” (ALLENDE, 2016, p. 

21)  

Antes de sua chegada à ilha, Valmorain se considerava culto e voltado à área das 

ciências. Ele pensava em se dedicar à essa área quando voltasse para França:   

Se definía como hombre de letras y a su regreso a Francia pensaba dedicarse a  la 

ciencia. Admiraba a los filósofos y enciclopedistas, que tanto impacto habían 

tenido en Europa en las décadas recientes y coincidía con algunas de sus ideas 

liberales: El contrato social de Rousseau había sido su texto de cabecera a los 

dieciocho años. (ALLENDE, 2016, p. 16-17)  

  



Em uma de suas conversas com o doutor Parmentier, Valmorain diz que a escravidão é 

um mal necessário:  

[…] La esclavitud es un mal necesario, la única forma de manejar una 

plantación, pero se puede hacer de forma humanitaria.  
—No puede ser humanitario poseer y explotar a otra persona —replicó 

Parmentier.  
—¿Nunca ha tenido un esclavo, doctor? —No. 

Y tampoco lo tendré en el futuro.  
—Lo felicito. Tiene usted la fortuna de no ser un plantador —dijo Valmorain —

No me gusta la esclavitud, se lo aseguro, y menos me gusta vivir aquí, pero 

alguien tiene que manejar las colonias para que usted pueda endulzar su café y 

fumar un cigarro. En Francia aprovechan nuestros productos, pero nadie quiere 

saber cómo se obtienen. Prefiero la honestidad de los ingleses y americanos, que 

aceptan la esclavitud con sentido práctico —concluyó Valmorain. —En Inglaterra 

y Estados Unidos también hay quienes cuestionan seriamente la esclavitud y 

rehúsan consumir los productos de las islas, en especial azúcar — le recordó 

Parmentier.  
—Son un número insignificante, doctor. Acabo de leer en una revista científica 

que los negros pertenecen a otra especie que la nuestra. (ALLENDE, 2016, p. 99-

100, grifo nosso).  

  

Em outra ocasião, Toulouse Valmorain diz que a economia do mundo descansa na 

escravidão e ela não deve ser abolida:  

—Comprendo su repugnancia por la esclavitud, doctor —dijo Valmorain  —

También a mí me atrae la idea de reemplazarla por otro sistema de trabajo, pero 

me temo que en ciertos casos, como las plantaciones, no lo hay. La economía del 

mundo descansa en ella, no puede abolirse. (ALLENDE, 2016, p. 103)  

  

Enquanto na França estavam no auge os ideais liberais, como por exemplo, O contrato 

social de Rousseau, que versava sobre como se preservar a liberdade natural do homem e ao 

mesmo tempo garantir a segurança e o bem estar da vida em sociedade, aqui em sua colônia na 

América dizimaram os nativos e estavam maltratando, escravizando e matando também os 

negros. Enquanto lá a Revolução francesa pregava: liberdade, igualdade e fraternidade, aqui o 

lema para com os negros era: escravidão, desigualdade e desumanidade. Embora a Revolução 

francesa pregasse a igualdade, esta era somente para os homens brancos, os negros e mulatos 

não estavam inclusos.  

Entretanto la Revolución francesa había llegado como un coletazo de dragón a la 

colonia, sacudiéndola hasta los fundamentos. Los grands blancs, conservadores 

y monárquicos, veían los cambios con horror, pero los petits blancs apoy aban a 

la República, que había acabado con las diferencias de clases: libertad, igualdad 

y fraternidad para los hombres blancos. Por su parte los affranchis habían enviado 

delegaciones a París a reclamar sus derechos ciudadanos ante la Asamblea 

Nacional, porque en Saint-Domingue ningún blanco, ni rico ni pobre, estaba 

dispuesto a dárselos. (ALLENDE, 2016, p. 134135)  

  



Depois foi proclamada também, na França, a Declaração dos Direitos do Homem. Com 

isso, os mulatos viam a possibilidade de conseguir a igualdade com os brancos, mas os negros, 

mais uma vez estavam excluídos.  

La última noticia era la Declaración de los Derechos del Hombre proclamada en 

Francia. Los blancos estaban en ascuas y los affranchis, que habían sido siempre 

marginados, veían por fin una posibilidad de obtener igualdad con los blancos. 

Los derechos del hombre no incluían a los negros, como le explicó Tante Rose a 

la gente reunida en una calenda, la libertad no era gratis, había que pelearla. 

(ALLENDE, 2016, p. 152)  

  

 Isabel Allende se utiliza também da mímica como estratégia discursiva para contestar a história 

escrita pelos colonizadores. Para Bhabha (1998, p. 130), “a mímica colonial é o desejo de um 

Outro reformado, reconhecível como sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas não 

exatamente”, ou seja, seria o desejo da transformação do sujeito colonial em um ser incorporado 

das características do colonizador. A cultura do colonizador seria, assim, imposta ao colonizado. 

“A mímica emerge como representação de uma diferença que é ela mesma um processo de 

recusa.” (BHABHA, 1998, p. 130).   

 No romance, vemos que os escravos, ao chegarem ao novo continente, deveriam ser batizados: 

“Los africanos recibían el bautismo en masa apenas los desenbarcaban en el puerto, como 

exigía el Código Negro” (ALLENDE, 2016, p. 84), mas eles não se convertiam, não se 

tornavam devotos dos santos católicos. Eles eram obrigados a serem batizados e a assistirem a 

algumas missas: “pero su contacto con el cristianismo no pasaba de eso y de aquellas misas a 

la carrera de los frailes trashumantes. Si el vudú los consolaba, no había razón para impedirlo, 

opinaba Toulouse Valmorain.” (ALLENDE, 2016, p. 84-85). A protagonista Zarité, por 

exemplo, era obrigada a orar com sua ama, inclusive em espanhol, mas na hora que precisava 

de ajuda espiritual ela adorava e intercedia aos deuses africanos, ela, no caso, clamava a Erzuli, 

loa do amor, pois era servidora/filha dela. Em uma ocasião, ela clamou a Erzuli para pedir 

proteção a seu amado Gambo: “Erzuli, loa del amor, sálvalo de todo mal, protégelo. Así 

clamaba yo.” (ALLENDE, 2018, p. 131). Honoré, que lhe ensinou a religião africana, na 

ocasião, lhe advertiu a não adorar, nem recorrer aos deuses dos brancos:  

Honoré siempre me hablaba de Guinea, de los loas, del vudú, y me advirtió que 

nunca acudiera a los dioses de los blancos, porque son nuestros enemigos. Me 

explicó que en la lengua de sus padres vudú quiere decir espíritu divino. Mi 

muñeca representaba a Erzuli, loa del amor y la maternidad. (ALLENDE, 2016, 

p. 54)  

  

 Além dessas estratégias discursivas, Allende utiliza a civilidade dissimulada, que também é 

chamada de cortesia dissimulada. Segundo Bhabha (1998, p. 147), a cortesia dissimulada se 



refere à “recusa nativa de satisfazer a demanda narrativa do colonizador”.  Esse conceito traz 

uma discussão referente à resistência do colonizado à imposição da cultura do colonizador. A 

personagem Tété ilustra isso, pois aprendeu a língua francesa, mas não tinha esta como uma 

língua melhor, superior, usa a língua crioula para se comunicar com seus iguais: “Tété siempre 

usaba francés en la casa. Con el resto de la gente en la plantación se entendia en créole y con 

Eugenia en un español que iba reduciéndose a unas pocas palabras indispensables.” 

(ALLENDE, 2016, p.121-122). Ela aprendeu a rezar aos santos católicos, mas não cria neles.   

 Segundo Bonnici (2009, p. 62), “A cortesia dissimulada, portanto, dá ao colonizado maior 

agência e autonomia porque se apropria das estratégias ambivalentes do poder colonial”. E no 

romance, os mulatos, por exemplo, imitavam os brancos em tudo, se diziam católicos, mas 

recorriam, em secreto, ao vodu, ou seja, eles se declaravam católicos só para se aproximar da 

classe que eles tanto almejam ser, os brancos. Era uma estratégia que usavam a seu próprio 

favor.   

Sus nuevas amistades eran mulatos, algunos bastante ricos, propietarios de tierras 

y esclavos, católicos, aunque en secreto solían recurrir al vudú. Descendían de los 

mismos blancos que los despreciaban, eran sus hijos o nietos, y los imitaban en 

todo, pero negaban hasta donde podían la sangre africana de sus madres. 

(ALLENDE, 2016, p. 143)  

  

Por último, destacamos também a apropriação. Bonnici (2009, p. 37) diz que “através 

da apropriação, o colonizado assume a linguagem [...] do colonizador e a põe a seu próprio 

serviço. É, portanto, a maneira pela qual a cultura colonizada usa os instrumentos da cultura 

dominante para contrapor-se ao controle político do dominador”. Para exemplificar essa 

estratégia, utilizamos a personagem Violette Boisier. Ela repete o comportamento europeu com 

um propósito específico, não porque acredita que seja o verdadeiro. Violette quis aprender a 

língua do colonizador não porque acredita que essa língua seja superior, mas sim, para alcançar 

os seus objetivos: “Violette Boisier, una de las más claras entre sus alumnas, pero sin ninguna 

pretensión de afrancesarse; al contrario, la chica se refería sin complejo a su abuela 

senegalesa. Le interesaba hablar correcto francés para hacerse respetar entre sus amigos 

blancos.” (ALLENDE, 2016, p. 48). Segundo Bonnici (2009, p.38), a apropriação: “expressa 

as diferentes experiências culturais e insere essas experiências nas maneiras dominantes 

representativas para alcançar o maior público possível”.   

Conclui-se, então, que o povo que foi escravizado, ao contrário do que se poderia pensar, 

não se sujeitou à imposição colonial. Os escravizados não tiveram uma atitude pacífica. Eles 

lutaram contra a escravidão e utilizaram várias estratégias de resistência. E na obra La isla bajo 



el mar, Isabel Allende utilizou várias estratégias discursiva de resistência que subvertem o poder 

colonial e assim os colonizados/escravizados adquirem dentro da história uma performance não 

de povo pacífico que se sujeita às imposições coloniais, mas de povo que assume o 

protagonismo de sua própria história, o que nunca seria mostrado nos textos eurocêntricos .  
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Resumo  

O presente trabalho tem por objetivo analisar a conexão epistemológica envolvendo a geopolítica, 

o direito e as relações internacionais como elemento propulsor da formação da ordem 

metaconstitucional dos direitos humanos. Assim sendo, no âmbito do constitucionalismo da pós-

modernidade, o regime jurídico de proteção dos direitos humanos caminha entre duas grandes 

perspectivas que se contrapõem entre si, quais sejam, de um lado, o projeto globalizante do Estado 

Neoliberal de Direito e, do outro, o projeto epistemológico do  
Metaconstitucionalismo do Estado Universal de Direito. É nesse sentido que urge construir um 

novo arquétipo que possa reaproximar a ética e o direito na realização da vida digna para todos, 

independentemente da influência da geopolítica mundial de poder, atribuindo-se força normativa 

ao direito cosmopolítico kantiano de curso universal.  

  

Palavras-chave: Estado Universal de Direito. Pax Americana. Metaconstitucionalismo.    

  

Abstract  

The present work aims to analyze the epistemological connection involving geopolitics, law and 

international relations as a propelling element in the formation of the meta-constitutional order of 

human rights. Thus, within the framework of the constitutionalism of post-modernity, the juridical 

regime of protection of human rights walks between two great perspectives that are opposed to 

each other, namely, on the one hand, the globalizing project of the Neoliberal Rule of Law and, 

on the other , the epistemological project of the Meta-constitutionalism of the Universal Rule of 

Law. It is in this sense that it is urgent to build a new archetype that can reconnect ethics and law 

in the realization of a dignified life for all, regardless of the influence of the world geopolitics of 

power, attributing normative force to Kantian cosmopolitan law of universal course.  

  

Keywords: Universal Rule of Law. Pax Americana. Meta-constitucionalism.   

   

Resumen  

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la conexión epistemológica envolviendo la 

geopolítica, el derecho y las relaciones internacionales como elemento propulsor de la formación 

del orden metaconstitucional de los derechos humanos. Así, en el marco del constitucionalismo 

de la posmodernidad, el régimen jurídico de protección de los derechos humanos camina entre 

dos grandes perspectivas que se contraponen entre sí, cuales sean, por un lado, el proyecto 

globalizante del Estado Neoliberal de Derecho y, , el proyecto epistemológico del 

Metaconstitucionalismo del Estado Universal de Derecho. Es en ese sentido que urge construir 

un nuevo arquetipo que pueda reaproximar la ética y el derecho en la realización de la vida digna 

para todos, independientemente de la influencia de la geopolítica mundial de poder, atribuyéndose 

fuerza normativa al derecho cosmopolítico kantiano de curso universal.  
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Palabras clave: Estado Universal de Derecho. Pax Americana. Metaconstitucionalismo.  

  

Sumário: Introdução temática. 1. O Estado Neoliberal de Direito e Pax Americana 

(mundo americano). 2. O Estado Metaconstitucional de Direito e a Ordem Mundial 
Multipolar (mundo pós-americano). Conclusão.  

  

Summary: Thematic introduction. 1. Neoliberal Rule of Law and Pax Americana 

(american world). 2. Meta-constitutional Rule of Law and Multipolar World Order (post-

american world). Conclusion.  

  

Introdução Temática  

No presente artigo, submetido ao Simpósio DIR 4 - Poder do Estado, Relações 

Internacionais e Ordem Metaconstitucional dos Direitos Humanos do VI Congresso 

Internacional do Núcleo de Estudos das Américas, serão estudados os elementos teóricos 

que informam a reconfiguração da ordem geopolítica mundial e seus impactos sobre o 

sistema de proteção dos direitos humanos.     

Tal abordagem tem como eixo epistemológico a análise da conexão envolvendo a 

geopolítica, o direito e o poder do Estado como elemento propulsor da formação da ordem 

metaconstitucional dos direitos humanos. Nesse sentido, colima-se articular estudos 

referentes ao panorama geopolítico mundial e seus impactos na ordem constitucional dos 

Estados nacionais. De fato, um dos grandes desafios do Estado Democrático de Direito é 

a criação de um novo arcabouço teórico que se põe em busca de desenhar uma nova teoria 

da eficácia das normas constitucionais e, em especial, das normas garantidoras de direitos 

humanos.   

Como se verá, a ordem metaconstitucional dos direitos humanos é fruto da 

superação da crença inabalável na hegemonia exegética da norma constitucional 

legislada, corolário da soberania do Estado e do princípio da impenetrabilidade da ordem 

jurídica interna de jurisdição constitucional.   

Assim sendo, no âmbito do constitucionalismo da pós-modernidade, o regime 

jurídico de proteção dos direitos humanos caminha entre duas grandes perspectivas que 

se contrapõem entre si, quais sejam, de um lado, o projeto globalizante do Estado 

Neoliberal de Direito e, do outro, o projeto epistemológico do Metaconstitucionalismo do 

Estado Universal de Direito. Com tal tipo de visão, é possível compreender a correlação 

entre a geopolítica unipolar de poder da Pax Americana e o Estado  

Neoliberal de Direito, bem como a conexão entre a geopolítica multipolar de poder e o 

Estado Metaconstitucional de Direito.   



Com efeito, em tempos de globalização da economia, intensifica-se a 

correspondência entre a geopolítica mundial e a efetividade dos direitos fundamentais, 

especialmente os dos hipossuficientes.  

No decorrer da era pós-moderna, as interconexões entre geopolítica, economia, 

relações internacionais, direito internacional e direito constitucional ganham especial 

relevância na periferia do sistema capitalista, na medida em que afetam diretamente os 

pilares de sustentabilidade do Estado Democrático Social de Direito. 2  

Trata-se de um esforço de desconstrução do dirigismo constitucional, com o 

desiderato de retomar o arquétipo constitucional pré-weimariano de cunho neoliberal. 

Realmente, com o fim da Guerra Fria, surge a tendência de adoção desse modelo pré-

weimariano, vale explicitar, o modelo liberal que existia antes da Constituição de Weimar, 

de 1919, na Alemanha, símbolo da democracia welfarista.    

Isto significa dizer, por outras palavras, que o fim da competição entre o 

liberalismo capitalista e o intervencionismo welfarista, o perfil constitucional que se 

impôs em escala planetária não foi o do projeto epistemológico metaconstitucional, 

baseado no Estado Universal de Direito, mas, sim, o projeto epistemológico neoliberal, 

baseado no Estado Garantista de Direito. Portanto, o resultado desse projeto de poder 

unilateral e neoliberal não poderia ser outro senão a criação de uma ordem civilizatória 

distorcida que enfraquece as tendências de proteção internacional dos direitos humanos.  

Com rigor, desponta um sistema de proteção de direitos humanos sob ameaça, 

uma vez que se afasta da sua característica de universalidade, deixando claro que o projeto 

neoliberal aposta no poder de influência mundial do capitalismo democrático da Pax 

Americana, gestando um cenário geopolítico unipolar controlado pelos Estados Unidos e 

seus aliados preferenciais, a Europa e o Japão. Com isso, é a geopolítica de poder 

hegemônico que passa a orientar a seu talante a ordem constitucional dos países de 

modernidade tardia, como, infelizmente, é o caso do Brasil.   

Com rigor, o que se quer aqui demonstrar é que a queda do muro de Berlim, em 

1989, é o ponto de inflexão da efetividade dos direitos sociais, na medida em que a ordem 

liberal erigiu como novo eixo hermenêutico do mundo pós-Guerra Fria o arquétipo 

constitucional pré-weimariano, que se ocupa tão somente com a revalorização da primeira 

                                                 
2 Nos últimos tempos, a discussão em torno dessas relações se há intensificado, especialmente a partir da tentativa de 

reconfiguração neoliberal do Estado, cuja proposta metodológico-científica restaura o modelo de estatalidade mínima 

com o objetivo de desregulamentar relações jurídicas privadas, relativizando o conceito de soberania.  



dimensão (direitos civis e políticos) em prejuízo para os direitos sociais e trabalhistas de 

segunda dimensão.   

Ora se por um lado, as linhas mestras do projeto neoliberal alertam para os 

perigos do paradigma unipolar de poder da Pax Americana, incapaz de lidar com os 

problemas sociais hodiernos dos países de modernidade tardia, por outro lado, há que se 

reconhecer os grandes desafios do projeto epistemológico metaconstitucional no que 

tange ao princípio fundante do Estado Universal de Direito, qual seja, a quase utópica 

garantia de direitos universais cosmopolitas de inspiração kantiana. Com efeito, o 

metaconstitucionalismo não se coaduna com decisões judiciais fundamentadas apenas nos 

documentos de direito interno.   

Não se trata, aqui, de negar o conceito de soberania do Estado nacional, matéria 

amplamente debatida até mesmo pelo positivismo jurídico, mas, sim, a falta de um 

caminho científico que leve à proteção metaconstitucional dos direitos humanos a partir 

da jurisdição constitucional. De suma importância, portanto, o exame dos conflitos 

existentes entre o direito internacional e o direito interno, desenvolvidos sob a égide de 

uma geopolítica de poder hegemônico global.    

Urge, pois, identificar o estado da arte do regime jurídico de proteção dos direitos 

humanos, que se encontra em transição entre o constitucionalismo garantista do Estado 

Neoliberal de Direito e o constitucionalismo cosmopolita do Estado Metaconstitucional 

de Direito, perpassando ao mesmo tempo pela transição da ordem geopolítica unipolar de 

Pax Americana para a ordem mundial multipolar.    

É por isso que, antes de examinar a formação da ordem metaconstitucional como 

último estágio do regime de proteção dos direitos humanos na era pós-moderna, é 

necessário, antes, investigar a ordem neoliberal da Pax Americana.  

  

1. Estado Neoliberal De Direito E Pax Americana (Mundo Americano)  

O cenário jurídico-constitucional que circunscreve o Estado pós-moderno é 

induvidosamente um paradigma ainda em construção, mas, que, no entanto, já apresenta 

imbricações complexas de um mundo globalizado que é, a um só tempo:  

a) geopoliticamente pós-bipolar; 3  

b) filosoficamente pós-moderno;   

                                                 
3 Mundo pós-bipolar significa o mundo do tempo presente, que surgiu com o fim da Guerra Fria e da bipolaridade 

geopolítica entre os EUA e a ex-URSS, daí a designação de mundo pós-bipolar.   



c) juridicamente pós-positivista;  

d) midiaticamente pós-verdadeiro;  

e) soberanamente pós-nacional;  

f) estadisticamente pós-welfarista.  

De fato, vive-se a era da pós-bipolaridade geopolítica (colapso da União Soviética 

e fim da Guerra Fria), da pós-modernidade filosófica (fim dos ciclos liberal e social), do 

pós-positivismo jurídico (superação da aplicação positivista mecânica da lei), da 

prevalência da pós-verdade (notícias criadas - fake news - suplantam as notícias 

verdadeiras), do Estado pós-nacional (relativização do conceito de soberania absoluta a 

partir do processo de globalização da economia) e da estatalidade pós-welfarista (crise do 

Estado Social ou Welfare State). Como bem destaca Luís Roberto Barroso:  

  

Planeta Terra. Início do século XXI. Ainda sem contato com outros 

mundos habitados. Entre a luz e sombra, descortina-se a 

pósmodernidade. O rótulo genérico abriga a mistura de estilos, a 

descrença no poder absoluto da razão, o desprestígio do Estado. A era 

da velocidade. A imagem acima do conteúdo. O efêmero e o volátil 

parecem derrotar o permanente e o essencial. Vive-se a angústia do que 

não pôde ser e a perplexidade de um tempo sem verdades seguras. Uma 

época aparentemente pós-tudo: pós-marxista, pós-kelseniana, pós-

freudiana. 4  

  

De tudo se vê, por conseguinte, essa incrível velocidade da era pós-moderna que, 

em menos de duas décadas, já produziu três grandes momentos de ruptura paradigmática 

da História da Humanidade, a saber: a queda do muro de Berlim (1989), a queda das 

Torres Gêmeas (2001) e a crise financeira mundial (2008).   

Tais eventos têm desdobramentos disruptivos para a Ciência Política e para o 

Direito Constitucional, na medida em que trazem no seu âmago as ideias de globalização 

da economia, abertura mundial do comércio, engenharia constitucional pré-weimariana, 

era de desregulamentação/descodificação, neutralização axiológica do dirigismo 

welfarista, relativização do conceito de soberania, redução jurídica do Estado, 

constitucionalismo garantista/absenteísta etc.   

Com isso queremos dizer que o neoliberalismo de Pax Americana será o 

contraponto do metaconstitucionalismo da ordem mundial multipolar. É preciso, pois, 

                                                 
4  BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro 

(Pósmodernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: A nova interpretação constitucional. Ponderação, Direitos 

fundamentais e Relações Privadas. Organizador Luís Roberto Barroso. Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 2.  



galgar patamar científico mais elevado para olhar com olhos de ver a matriz de impactos 

cruzados que informa a relação entre a geopolítica mundial e o regime jurídico de proteção 

dos direitos humanos, daí a relevância da consolidação de uma hermenêutica do 

desenvolvimento nacional.  

Realmente, é indispensável captar o verdadeiro papel do Estado no mundo 

globalizado, mormente na periferia do sistema mundial, onde, frequentemente, interesses 

geopolíticos externos das grandes potências mundiais impõem mudanças na Constituição 

e nos grandes marcos regulatórios da economia nacional.   

Observe, com atenção, que, muitas vezes, nem mesmo países, como o Brasil, 

situado entre as dez maiores economias do planeta, com latitude geopolítica de contribuir 

para a consolidação de uma ordem geopolítica multipolar, conseguem perceber ou 

enfrentar tais imposições externas. Isso deixa claro que o jogo geopolítico de poder 

mundial se projeta e influencia as ordens internas, notadamente, dos países de 

modernidade tardia, o que logicamente obriga o estudioso dos direitos humanos a 

examinar as interferências jurídico-constitucionais advindas do projeto epistemológico 

neoliberal, implantado após a queda do Muro de Berlim e cujo foco passou a ser a redução 

jurídica do Estado e a desregulamentação do comércio global.   

Nesse sentido, Paulo Bonavides, com precisão acadêmica, mostra que:  

  

O fato novo e surpreendente do modelo de globalização em curso é que ele 

não opera nas relações internacionais com valores e princípios; sua 

ideologia, aparentemente, é não ter ideologia, posto que esteja a mesma 

subjacente, oculta e invisível no monstruoso fenômeno de poder e 

subjugação, que é a maneira como a sociedade fechada e incógnita das 

minorias privilegiadas, dos concentradores de capitais, faz a guerra de 

escravização, conquistando mercados, sem disparar um só tiro de 

canhão e sem espargir uma única gota de sangue. Desferem, 

simplesmente, a pretexto de reformar, modernizar e globalizar a economia, 

os sinistros golpes de Estado institucionais, tendo para tanto por 

instrumentos e executores os governos títeres da “ditadura constitucional” 

de que ora estamos sendo vítimas neste País.5 (grifos nossos).  

  

Assim, é imperioso vislumbrar a globalização, tanto sob seu aspecto positivo de 

integração cultural de todos os povos da Terra, mas, também, sob seu ponto de vista 

                                                 
5  BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial. A derrubada da constituição e a 

recolonização pelo golpe de estado institucional. 4ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 6-7. 6 FUKUYAMA, 

Francis. O fim da história. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1998.  



negativo de imposição do projeto neoliberal, cujo símbolo máximo é a ideia de 

pensamento único do fim da História de Francis Fukuyama. 6   

De fato, essa ideia-força de fim da História projeta a imagem de uma nova 

mundialidade sem guerras e de cooperação internacional benéfica para toda a 

humanidade. Em essência, o fim da História quer simbolizar a vitória do capitalismo e a 

repotencialização da doxa liberal. Em conseqüência, o constitucionalismo da 

pósmodernidade (aqui sendo por enquanto interpretado como o Estado Neoliberal de 

Direito) caracteriza-se por ser um movimento político-hermenêutico de forte crítica ao 

dirigismo constitucional da era moderna.   

Com rigor, salienta a emergência de um novo paradigma constitucional, próximo 

do arquétipo liberal e afastado do welfarismo constitucional. Apresenta-se com 

incredibilidade em relação às propostas sociais universalizantes do dirigismo 

constitucional, como aquela que justifica a intervenção estatal para a proteção dos 

hipossuficientes. A questão da intervenção estatal no domínio privado é tida agora como 

um jogo retórico de promessas inexequíveis que jamais atingirão a universalidade dos 

cidadãos. No plano da teoria constitucional, o movimento neoliberal apresenta forte 

crítica às concepções hermenêuticas de proteção de trabalhadores, que retiram a 

competitividade dos Estados nacionais no mercado internacional.   

Foi com tal tipo de retórica que a elite dominante da periferia do sistema mundial 

foi facilmente seduzida pelo projeto do capitalismo democrático neoliberal.   

Infelizmente, como bem destacou Bonavides, operou-se a guerra de escravização 

dos países subdesenvolvidos pela conquista de mercados sem disparar um só tiro de 

canhão e sem espargir uma única gota de sangue. Isso não é preciso, pois, não há nenhum 

tipo de reação. É o próprio Congresso Nacional que se encarregará de legislar em defesa 

dos interesses estratégicos dos países desenvolvidos em detrimento dos interesses 

nacionais.   

Nesse diapasão, é muito triste perceber que os Parlamentos dos Países de 

modernidade tardia deixam de representar democraticamente o povo, passando a atuar 

como meros reprodutores de normas jurídicas feitas fora dos limites soberanos do Estado 

e fazendo valer a visão de Norberto Bobbio, quando afirma que o poder real já não é mais 



o Parlamento, porque se transformou em mera câmara de ressonância de decisões políticas 

tomadas fora do seu âmbito. 6  

Com efeito, é melancólico constatar que, na nossa região geopolítica, o projeto 

epistemológico neoliberal, sem nenhuma necessidade de fazer uso da força militar e sem 

nenhum tipo de derramamento de sangue, revelou-se eficaz e eficiente na imposição da 

força normativa dos mercados e seu consectário mais insensível, qual seja: a neutralização 

axiológica da Constituição Dirigente, retirando-lhe a eficácia positiva ou social tão 

arduamente conquistada, sob a justificativa de que se acentuava cada vez mais a crise do 

Estado Democrático Social de Direito (Estado do Bem-Estar Social também denominado 

Welfare State).   

Com espeque na livre iniciativa e na autonomia da vontade como instrumentos 

realizadores da democracia e da liberdade política, o projeto neoliberal da Pax Americana 

procurou justificar eticamente a desconstrução dos direitos sociais e trabalhistas de 

segunda dimensão, tornando obsoleto o dirigismo constitucional, acusado de retrógrado e 

impróprio à competitividade internacional e à abertura mundial do comércio, exatamente 

num momento em que a globalização da economia exigia a desregulamentação dos 

mercados mundiais e a relativização do conceito de soberania.   

No entanto, é neste contexto neoliberalizante de retomada do arquétipo 

constitucional pré-weimariano que se julga fundamental trazer de volta os direitos sociais 

fundamentais para a centralidade do constitucionalismo da pós-modernidade.  

Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho:   

  

Os direitos econômicos, sociais e culturais, na qualidade de direitos 

fundamentais, devem regressar ao espaço jurídico-constitucional e ser 

considerados como elementos constitucionais essenciais de uma 

comunidade jurídica bem ordenada. 7   

  

Independentemente da aceitação ou não do fim da Guerra Fria como marco 

inicial para o Estado pós-moderno, o fato é que a queda do muro de Berlim gerou grandes 

transformações jurídicas no Estado Contemporâneo. Em nenhum dos três grandes 

paradigmas estatais da modernidade (Estado Absoluto-Estado Liberal e Estado Social), 

                                                 
6 Para Norberto Bobbio, o parlamento, na sociedade industrial avançada, não é mais o centro do poder real, 

mas apenas, frequentemente, uma câmara de ressonância de decisões tomadas em outro lugar. Cf. BOBBIO, 

Norberto. A era dos direitos.  Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 159.  
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 98.  



viveu-se a perspectiva de um cenário internacional unipolar, tal qual a tão propalada Pax 

Americana dos dias de hoje.   

O pensamento jurídico brasileiro não costuma investigar os elementos teóricos 

que informam essa perspectiva de unipolarismo geopolítico mundial e seus reflexos no 

campo jurídico-constitucional e, na sua esteira, no regime jurídico de proteção de direitos. 

Na doutrina pátria, um dos poucos autores que enfrentou o tema foi Daniel Sarmento, e, 

mesmo assim de forma perfunctória, valendo, pois, reproduzir sua visão:  

  

O colapso do comunismo, simbolizado pela queda do muro de Berlim, 

eliminou uma das ideologias rivais que se defrontavam e disputavam 

espaço num mundo até então bipolar. Com o fracasso retumbante da 

experiência marxista-leninista e o advento da Pax Americana, o 

capitalismo ficou mais a vontade para impor, agora sem concessões, o seu 

modelo econômico e social, que constituiria, segundo alguns, o ‘fim da 

história’. Como se o fiasco do socialismo pudesse ofuscar os problemas 

crônicos do capitalismo, em especial a sua tendência para promover a 

desigualdade e aprofundar a exclusão social.8  

  

Com a devida vênia, acredita-se que o eminente jurista se equivoca quanto ao 

conceito de Pax Americana ao identificá-la com o fim da história de Francis Fukuyama 

e, portanto, com a ideia de triunfo do capitalismo sobre o socialismo.   

Com rigor, a ideia de Pax Americana é um conceito geopolítico muito mais 

amplo, cujo significado é a imposição de um cenário internacional unipolar com 

predominância cêntrica norte-americana em todos os campos do poder nacional (político, 

econômico, militar, cultural e científico-tecnológico).   

Realmente, por ser a única superpotência ainda remanescente, acredita-se que 

estamos vivendo sob os auspícios dessa Pax Americana. No entanto, a nosso juízo, 

acreditamos que tal interpretação é errônea, na medida em que os EUA não têm capital 

geopolítico suficiente para impor um cenário internacional unipolar, vale dizer, um 

quadro mundial onde não haja reação política, econômica, militar, cultural e tecnológica 

por parte das demais nações do mundo. O estabelecimento da Pax Americana seria 

sinônimo da natural envergadura dos EUA para reger unilateralmente as relações 

internacionais, o que evidentemente não parece ser verdadeiro. 9  

                                                 
8  SARMENTO, Daniel. Os direitos fundamentais nos paradigmas liberal, social e pós-social-(pós-modernidade 

constitucional?). In: FERRAZ Jr., Tércio Sampaio (Coord.). Crises e desafios da Constituição brasileira. Rio de 

Janeiro, 2002, p. 399.  
9 Com a devida vênia, definitivamente, não se pode concordar com a ideia de que o Estado pós-moderno é uma nova 

concepção estatal regida pela supremacia absoluta de uma Pax Americana. Prefere-se optar pela construção acadêmica 

de que o Estado pós-moderno é, ao mesmo tempo, economicamente quadripolar (Estados Unidos, União Europeia, 



Além disso, o estudioso dos direitos humanos tem o dever acadêmico de 

compreender que, na América Latina, a nação estadunidense fez uso da retórica da 

democracia como vetor de contenção geopolítica da ex-União Soviética, enfraquecendoa, 

no entanto, na vida real. Com efeito, a estratégia norte-americana para a região respaldou 

os governos militares, em detrimento dos próprios valores democráticos e dos direitos 

fundamentais do cidadão latino-americano, em especial os atinentes à liberdade de 

expressão e à participação política. 10  

Deixa-se para reflexão do leitor, em exame concreto da realidade, se a opção 

estratégica adotada pela América Latina e, em especial, pelo Brasil, atendeu aos seus 

próprios interesses ou, ao contrario, se foi apenas a concretização de uma estratégia que 

lhe era exterior e emanada dos Estados Unidos da América.  

Observe, com atenção, que, diante de todo esse quadro conjuntural, sofistica-se 

a tarefa do jurista contemporâneo, uma vez que não lhe é mais facultado desconsiderar 

variáveis metajurídicas (notadamente geopolíticas) na complexa equação dogmática do 

direito contemporâneo. Seu campo de atuação transcende a esfera do jurídico e da letra 

da lei, para penetrar na esfera multidisciplinar circunscritiva da força normativa da 

geopolítica mundial. Não lhe é dado mais permanecer alheio aos fatos geopoliticamente 

relevantes no mundo globalizado. Trata-se de conhecer a realidade do mundo dos fatos, 

abrindo-se o debate para a questão da influência recíproca entre direito e geopolítica. É 

induvidoso, portanto, que novos conceitos, tais como geodireito, constitucionalismo 

estratégico e judicialização da geopolítica sejam incorporados na equação epistemológica 

do jurista hodierno.  

A resposta constitucionalmente adequada só merecerá tal designação quando 

fruto de uma análise multidisciplinar, que se caracteriza pela decisão judicial tomada com 

apoio em avançadas teorias da geopolítica mundial. E mais: como já visto, no âmbito de 

um mundo pós-guerra Fria altamente complexo, a perspectiva metaconstitucional dará 

nova feição para a teoria dos direitos humanos, notadamente do princípio da dignidade da 

pessoa humana em escala planetária.   

                                                 
Japão e China), culturalmente multipolar (choque de civilizações huntingtoniano) e militarmente unipolar (supremacia 

norte-americana indiscutível).  
10 Portanto, fácil é concluir agora que o constitucionalismo dos países subdesenvolvidos ficou sem identidade própria, 

sem saber onde estava e para onde seguia. Sob o pálio de uma Constituição sem força normativa, atos estatais 

antidemocráticos eram legitimados retoricamente em nome da própria democracia.  



Com tal tipo de intelecção em mente, é possível buscar o aperfeiçoamento da 

proteção jurídica de direitos humanos, que deve se mover na direção de um marco legal 

mais sofisticado e que seja capaz de captar a conexão científica existente entre a 

geopolítica mundial e a proteção metaconstitucional de direitos humanos no âmbito de 

um verdadeiro Estado Democrático de Direito.   

Com o objetivo de garantir a realização de direitos em escala planetária, o 

exegeta contemporâneo não pode mais ficar adstrito à norma constitucional legislada pelo 

Estado soberano (prius da jurisdição constitucional), mas, sim buscar e captar o 

verdadeiro sentido e alcance da norma metaconstitucional cosmopolita (prius do controle 

de convencionalidade).   

Em consequência, já não se tem mais nenhuma dúvida sobre a nova teoria 

metaconstitucional dos direitos humanos, que é edificada, a um só tempo, na ascensão 

normativa das normas internacionais e no eclipse do unipolarismo geopolítico 

norteamericano. Eis aqui a essência da ordem metaconstitucional de direitos humanos, 

qual seja a superação do mundo americano de geopolítica unipolar de poder hegemônico, 

que cede seu lugar para uma nova mundialidade calcada no equilíbrio multipolar.   

Agora, a normatividade dos direitos humanos cosmopolitas não se atrela tão 

somente ao conteúdo da norma constitucional posta (legislador democrático nacional), 

mas, também, ao grau de aceitabilidade que a norma metaconstitucional (legislador dos 

sistemas universal e regionais de proteção) atinge no ambito de juízes e tribunais de direito 

interno. É por tudo isso que importa examinar a seguir a transição geopolítica da Pax 

Americana para uma Ordem Mundial Multipolar, cujo perfil se coaduna mais facilmente 

com a ideia-força de uma ordem metaconstitucional de direitos humanos.   

  

1- Estado Metaconstitucional de Direito e Ordem Mundial Multipolar (Mundo 

Pós-Americano)  

A presente segmentação temática propõe uma nova leitura acerca do regime de 

proteção dos direitos humanos, decorrente de duas grandes perspectivas que se 

apresentam ao constitucionalismo da pós-modernidade, quais sejam, o Estado 

Neoliberal de Direito e o Estado Metaconstitucional de Direito.   

Ou seja, a linha epistêmico-conceitual aqui proposta tem a finalidade de 

examinar a dicotomia que se apresenta ao Estado Neoconstitucional de Direito que navega 

entre dois mares distintos. De um lado, o Estado Neoliberal de Direito e a sua tentativa de 



neutralização axiológica da Constituição Dirigente Welfarista a partir da mitigação dos 

direitos sociais de segunda dimensão e, do outro, o Estado Metaconstitucional de Direito, 

cuja dinâmica é calcada no regime jurídico de proteção dos direitos humanos de curso 

universal.  

Ora, tanto a proteção constitucional assegurada pelo Estado nacional soberano, 

quanto a proteção global prevista nas Convenções Internacionais de Direitos Humanos, 

constituem o regime jurídico de tutela do cidadão cosmopolita. Colima-se, portanto, nessa 

segmentação temática, analisar a correspondência biunívoca existente entre o sistema 

jurídico de proteção dos direitos humanos e a ordem geopolítica mundial.  

Ou seja, em termos simples, existe um vínculo que coloca o Estado Neoliberal 

de Direito e a proteção de direitos civis e políticos em contato com a ordem mundial 

unipolar de Pax Americana (mundo americano). Da mesma forma, existe um elo forte 

entre o Estado Metaconstitucional de Direito e a proteção de direitos cosmopolitas de 

curso universal e a Ordem Mundial Multipolar (mundo pós-americano).   

Com rigor, a doutrina pátria não costuma investigar tais linhas paralelas que 

colocam, lado a lado, a trajetória ascensional da ordem geopolítica mundial (ordem 

bipolar, pax americana e ordem multipolar) e as fases de evolução dos direitos humanos 

(direitos pré-históricos, direitos constitucionalizados e direitos cosmopolitas). 11  

Na linha do tempo, o constitucionalismo pós-moderno surge após 1989, onde se 

depara com a crise do welfarismo constitucional, a globalização da economia, o projeto 

hegemônico neoliberal e a neutralização axiológica da segunda dimensão de direitos 

fundamentais, aí incluída a proteção dos trabalhadores e hipossuficentes. Essa é a 

perspectiva de implantação do Estado Neoliberal de Direito, antítese do Estado 

Metaconstitucional de Direito.    

Portanto, para compreender o estado da arte do regime de proteção dos direitos 

humanos é necessário compreender toda a fase moderna de constitucionalização dos 

direitos fundamentais. Não se pode confundir o constitucionalismo da modernidade (fase 

de constitucionalização dos direitos fundamentais e suas etapas liberal e social) com o 

                                                 
11 Realmente, esta temática ainda não mereceu, no Brasil, um tratamento sistemático pela doutrina, o que evidentemente 

dificulta a análise da classificação das diferentes fases de evolução que marcam a proteção dos direitos humanos ao 

longo da História, desde a antiguidade clássica até os dias atuais. A ideia aqui é ir para além dessa proteção nacional 

dos direitos humanos (constitucionalismo democrático ocidental) com o objetivo de examinar a visão pós-moderna dos 

direitos humanos, operando-se a vinculação entre o Estado Metaconstitucional de Direito e a proteção transnacional 

dos direitos humanos (transconstitucionalismo do Estado pós-moderno).  



constitucionalismo da pós-modernidade (fase de metaconstitucionalização dos direitos 

humanos).   

Como já amplamente examinado, o constitucionalismo da modernidade tem duas 

grandes vertentes, a saber: o constitucionalismo garantista do Estado Liberal de Direito e 

o constitucionalismo dirigente do Estado Democrático Social de Direito. Em ambas 

vertentes, o regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais dá-se dentro das 

fronteiras do Estado nacional soberano.   

Em termos simples, é certo afirmar que a fase de constitucionalização dos 

direitos fundamentais vivenciou dois grandes ciclos democráticos, a saber: o Estado 

Liberal de Direito e o Estado Democrático Social de Direito. Tais ciclos democráticos 

perfazem a modernidade dos direitos fundamentais.  

Já o constitucionalismo da pós-modernidade está vinculado à fase 

metaconstitucional, modelo ainda em construção, mais que já projeta a proteção dos 

direitos humanos para além das fronteiras nacionais. Será o fim de um mundo 

geopoliticamente unipolar e, na sua esteira, o fim de um direito internacional hegemônico 

caracterizado pelo sistema yaltiano de poder que marcará o nascimento do 

constitucionalismo da pós-modernidade, aqui caracterizado como a busca da 

constitucionalização transnacional dos direitos humanos, ou seja, trata-se de um 

projeto epistemológico de direito cosmopolítico que substitui os projetos do liberalismo 

e do socialismo.   

Assim sendo, a fase de constitucionalização transnacional aspira consolidar um 

novo ciclo democrático, agora dito democracia pós-moderna ou democracia cosmopolita, 

cujo empuxo arquimediano é a implantação de uma Ordem Mundial Multipolar, calcada 

no equilíbrio geopolítico de poder, sem predominância cêntrica de nenhum Estado ou 

coligação de Estados. 12  

Com efeito, opera-se aqui revolução profunda no ideal de proteção de direitos, 

sobre o qual se assenta a ordem metaconstitucional de direitos humanos. Não se pretende, 

neste momento, tratar de todas as características do metaconstitucionalismo pós-moderno, 

mas, tão somente, destacar sua relevância para o estudo dos direitos humanos na 

                                                 
12  No entanto, sem nenhum tipo de zotismo acadêmico, há que se reconhecer que o projeto epistemológico 

metaconstitucional kantiano encontra grande resistência advinda do seu principal opositor, qual seja, o projeto 

epistemológico neoliberal da Pax Americana. O ponto de inflexão entre a modernidade e a pós-modernidade é aqui 

vislumbrado como sendo a passagem de um mundo unipolar norte-americano para um mundo multipolar de equilíbrio 

geopolítico.    



contemporaneidade, uma vez que simboliza a supremacia de tais direitos sobre o próprio 

Estado, superando, pois, a ideia de impenetrabilidade kelseniana da ordem jurídica 

soberana nacional.    

Para bem compreender tal transição, é preciso reconhecer que os direitos 

humanos são direitos históricos, que evoluem de acordo com as limitações e obrigações 

que são impostas ao Estado em prol da proteção do indivíduo perante esse mesmo Estado, 

ou seja, o reconhecimento de que a proteção dos direitos humanos é gradual e em 

constante mutação. Como bem mostra Bobbio na sua obra “A era dos direitos”:  

  

Do ponto de vista teórico, sempre defendi - e continuo a defender, 

fortalecido por novos argumentos - que os direitos do homem, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades 

contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 

e nem de uma vez por todas. 13  

  

Para o eminente autor, os filósofos são convocados a dar seu parecer sobre um 

fundamento dos direitos do homem que seja absoluto, irresistível, inquestionável, o que 

parece ser um problema mal formulado, pois:  

  

a liberdade religiosa é um efeito das guerras de religião; as liberdades civis, 

da luta dos parlamentos contra soberanos absolutos; a liberdade política e 

as liberdades sociais, do nascimento, crescimento e amadurecimento do 

movimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou 

nenhuma terra, dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o 

reconhecimento da liberdade pessoal e das liberdades negativas, mas 

também a proteção do trabalho contra o desemprego, os primeiros 

rudimentos de instrução contra o analfabetismo, depois a assistência para 

a invalidez e a velhice, todas elas carecimentos que os ricos proprietários 

podiam satisfazer por si mesmos.  
15  

  

Nesse sentido, perfeita a intelecção de Norberto Bobbio, demonstrando a trajetória 

de evolução dos regimes de proteção dos direitos humanos, desde a garantia da liberdade 

religiosa somente alcançada a partir da Paz de Vestfália de 1648 (formação do Estado 

absoluto), perpassando pelo respeito às liberdades civis resultantes da luta dos 

parlamentos contra soberanos absolutos (formação do Estado Liberal de Direito) até, 

finalmente, chegar-se às liberdades sociais resultantes do movimento dos trabalhadores 

                                                 
13 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 25. 
15 Idem, ibidem.   



assalariados, dos camponeses com pouca ou nenhuma terra, dos pobres, dos 

hipossuficientes, contra o analfabetismo e da assistência para a invalidez, velhice e 

infância (Estado Democrático Social de Direito).   

Observe, aqui, com atenção, a importância dessas fases de evolução do 

constitucionalismo da modernidade, cujo âmbito de incidência ainda se encontra dentro 

dos limites territoriais de um Estado nacional soberano.  

Diferente é a estrutura do novo paradigma de metaconstitucionalização dos 

direitos humanos, que transcende as fronteiras nacionais. Eis aqui o ponto central do 

presente estudo: compreender que, a partir da metaconstitucionalização, opera-se a 

transformação mais radicalizante da concepção jurídica de proteção dos direitos humanos, 

qual seja a transposição do constitucionalismo democrático e a inauguração do 

transconstitucionalismo de inspiração kantiana.   

O que agora importa é examinar a proteção supranacional dos direitos humanos, 

reduzindo o campo de atuação do Estado soberano, quer seja pela autolimitação dos 

Estados soberanos com relação às normas jus cogens de direito internacional, quer seja 

pela positivação de normas cosmopolitas que se sobrelevam sobre o próprio Estado.   

A finalidade do paradigma democrático metaconstitucional é a garantia dos 

direitos humanos em escala planetária. Sua pretensão metodológica é a consecução de 

normas cosmopolitas que vinculem por intermédio do respeito dos Estados soberanos aos 

direitos humanos. É nesta trilha que a fase metaconstitucional dos direitos humanos 

cosmopolitas surge em substituição à fase moderna de constitucionalização de direitos 

fundamentais de um determinado Estado nacional.   

Ontem, a fase moderna de constitucionalização dos direitos fundamentais e seus 

dois grandes ciclos democráticos: Estado Liberal de Direito e Estado Democrático Social 

de Direito.14 Hoje, a fase pós-moderna, na qual se vive a esperança de implantação da fase 

metaconstitucional dos direitos humanos.  

Como já amplamente dito, a ordem metaconstitucional de direitos humanos ainda 

se encontra em construção, sendo certo afirmar, entretanto, que representa o estado da 

arte na proteção dos direitos cosmopolitas, na medida em que projeta a ideiaforça de um 

Estado Universal de Direito de inspiração kantiana, que não se submete às vontades 

                                                 
14 Tais ciclos democráticos perfazem a modernidade dos direitos fundamentais.   



nacionais soberanas. O indivíduo ganha proteção supranacional contra as violações do 

seu próprio Estado nacional.   

Consequentemente, a metaconstitucionalização de direitos, ao constituir 

exigências do Estado Universal de Direito, permite a consolidação de um novo ciclo 

democrático, agora dito pós-moderno de cidadania cosmopolita. É importante 

compreender, com clareza, que o projeto epistemológico metaconstitucional, de viés 

kantiano, encontra no controle de convencionalidade um dos seus grandes pilares de 

sustentabilidade.   

Certamente a proteção metaconstitucional de direitos é uma grande expectativa e 

perspectiva dogmática, notadamente pelo avanço que representa quando se considera os 

tratados internacionais já ratificados na História da humanidade, daí seu potencial no 

âmbito do projeto cosmopolita de constitucionalização transnacional dos direitos 

humanos. Com efeito, a proposta central da ordem metaconstitucional de direitos 

humanos, que se expressa do ponto de vista jurídico-hermenêutico pelos núcleos 

normativos representados pela garantia dos tratados internacionais de direitos humanos 

(notadamente a proteção à infância, à mulher, à velhice, à pessoa com deficiência etc.), é 

estabelecer um sistema ideal a ser instrumentalizado através da cidadania cosmopolita, 

que é complexa e de difícil exequibilidade, pois pretende deslocar a proteção jurídica para 

o âmbito universal em detrimento da forma nacional soberana.   

Busca-se, aqui, nesta última fase, a construção de uma ordem internacional 

democrática cosmopolita. É por tudo isso que se entende que o grande desafio do Estado 

Neoconstitucional de Direito é refutar a consolidação do Estado Neoliberal de Direito, 

colocando em seu lugar o Estado Metaconstitucional de Direito.   

Vicente Barretto mostra com precisão que “o conceito de direito cosmopolita, 

proposto por Kant, refere-se, principalmente, ao entendimento de que a evolução 

histórica, e com ela as luzes da razão, iriam encontrar ou formular normas de 

fundamentação ética, que poderiam ser consideradas como uma forma de direito”. 15  

Um dos postulados essenciais em que se funda o metaconstitucionalismo é a 

racionalidade universalizante, na qual os valores a serem protegidos são livremente 

aceitos por todos os homens, independentemente de nacionalidade, cultura, etnia ou 

religião. Segundo tal paradigma, há uma única ordem jurídica, cujos valores são 

                                                 
15 BARRETTO, Vicente de Paulo. “Bioética, biodireito e direitos humanos”. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria 

dos direitos fundamentais, 2002, p. 385.   



compartilhados pela comunidade cosmopolita. Enfim, essa é a essência da ordem 

metaconstitucional de direitos humanos.   

Por outro lado, há que se reconhecer que os alicerces do Estado Metaconstitucional 

de Direito se equilibram sobre um conjunto frágil de realidades vinculantes, como, por 

exemplo, a ideia-força da construção de um Estado Universal de Direito, no qual a 

violação de um direito fundamental em determinada região pobre da África ou da América 

Latina repercutirá igualmente em todas as demais nações do Planeta. É claro que tal 

perspectiva ainda não se encontra no horizonte visível da sociedade internacional atual, 

no entanto, o que é importante compreender é que uma ordem civilizatória 

metaconstitucional pressupõe a consolidação de um Estado Universal de Direito dessa 

natureza.  

Além disso, uma ordem metaconstitucional de direitos humanos pressupõe um 

plexo de realidades vinculantes em todas as expressões do poder nacional. Isto significa 

dizer, por exemplo, que, geopoliticamente, seu motor é a implantação de uma ordem 

mundial multipolar, sem predominância cêntrica de um único poder global ou aliança 

de poderes prontos para exercer a liderança mundial a seu talante.   

Com a devida agudeza de espírito, o leitor deve compreender que esta realidade 

vinculante demonstra que a ordem mundial pós-moderna, no campo da geopolítica, se 

encontra em transição de uma ordem unipolar de hegemonia norte-americana para uma 

ordem multipolar de equilíbrio global, mais afeita às perspectivas do Estado 

Metaconstitucional de Direito.   

Com isso, começa a aparecer no horizonte da agenda mundial, a ideia kantiana de 

projetar justiça além fronteiras, sob a égide de uma sociedade internacional de Estados 

Democráticos de Direito de cidadania cosmopolita. Proclama-se, no âmbito do paradigma 

metaconstitucional dos direitos humanos, a pós-modernidade axiológica, na qual o regime 

jurídico protetivo de direitos caminha no trilho da ética universal.  

É a virada kantiana privilegiando a dimensão ética universal das normas jurídicas e 

homenageando iniciativas de proteção ao núcleo intangível de dignidade humana dos 

hipossuficientes em escala planetária.   

  

Conclusão  

O presente trabalho procurou analisar as perspectivas de implantação da ordem 

metaconstitucional de direitos humanos no âmbito do constitucionalismo da 



pósmodernidade. Certamente tal perspectiva metaconstitucional simboliza o mais 

avançado grau de dogmática protetiva de direitos, podendo-se mesmo afirmar que sua 

implementação seria equivalente à instauração do quase utópico Estado Universal de 

Direito.    

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a evolução dos direitos humanos não pode 

ficar apartada da fase metaconstitucional, paradigma ainda em construção, mas que tenta 

impulsionar o direito constitucional pós-moderno na direção desse Estado Universal de 

Direito e da democracia cosmopolita.   

Neste mister precípuo, um dos aspectos mais importantes que se precisa destacar 

é a questão do diálogo epistemológico entre a ordem metaconstitucional de direitos 

humanos e a ordem geopolítica multipolar.   

Com certeza, não se pode olvidar que, na virada do século XX para o século XXI, 

o risco de neutralização axiológica da Constituição Dirigente é uma realidade, sendo 

mesmo o grande avisador de tempos sombrios para os direitos fundamentais de segunda 

dimensão, gestados pela ordem neoliberal unipolar estadunidense. É nesse diapasão que 

surge a relevância da compreensão da perspectiva cosmopolita na teoria constitucional 

contemporânea. Não há mais espaço para intelecções ingênuas no campo político-

constitucional.   

É por tudo isso que o grande desiderato acadêmico do presente artigo foi examinar 

os principais desafios que se colocam para tal perspectiva, notadamente a implantação do 

Estado Neoliberal de Direito, da globalização neodarwinista da economia e, mais 

especificamente, da tentativa de neutralização axiológica da Constituição Dirigente e do 

Estado Democrático Social de Direito.    

Na linha epistêmico-conceitual, o Estado Metaconstitucional de Direito ganha 

relevância transcendental, na medida em que a ética e o direito irão se encontrar na 

realização da vida digna para todos os cidadãos do planeta, independentemente da sua 

nacionalidade ou do catálogo jusfundamental do seu Estado de origem. Isto significa dizer 

que a força normativa do direito cosmopolítico kantiano não dimana de normas feitas 

internamente por Estados soberanos, mas, sim, das normas metaconstitucionais 

cosmopolitas de curso universal.   

Em tempos de estatalidade pós-moderna, um dos grandes desafios do Estado Democrático 

de Direito é deslocar para a centralidade do regime jurídico de proteção dos direitos humanos o 

paradigma metaconstitucional e o controle de convencionalidade. Com efeito, a evolução do 



pensamento jurídico contemporâneo perpassa necessariamente pela conexão entre essas duas 

ordens jurídicas: a dimensão interna (máxime com a ideia de supremacia da Constituição) e a 

dimensão metaconstitucional (máxime com a consolidação dos tratados internacionais sobre 

direitos humanos).   

Com tal tipo de intelecção em mente, é possível identificar os óbices que se 

apresentam à ordem metaconstitucional de direitos humanos, desde um ponto de vista de 

relação de poder hegemônico em escala planetária, senão vejamos: no mundo de Pax 

Americana, a violação de um direito fundamental, cometida em determinado País que seja 

aliado estratégico dos EUA, certamente, não repercutirá no resto do mundo. Já a violação 

de um direito fundamental, cometida em País que resista, desafie ou se oponha aos EUA, 

induvidosamente, repercutirá intensamente em todos os demais Estados da sociedade 

internacional. Ora isso representa exatamente a antítese da ordem metaconstitucional de 

direitos humanos. 16   

Portanto, em tempos de estatalidade pós-moderna, um dos grandes desafios do 

Estado Democrático de Direito é deslocar para a centralidade do regime jurídico de 

proteção dos direitos humanos o diálogo epistemológico entre o controle de 

constitucionalidade e o controle de convencionalidade. Com efeito, a evolução do 

pensamento jurídico contemporâneo perpassa necessariamente pela conexão entre essas 

duas ordens jurídicas: a dimensão interna (máxime com a ideia de supremacia da 

Constituição) e a dimensão metaconstitucional (máxime com a consolidação dos tratados 

internacionais sobre direitos humanos).   

Observe, com atenção, que a fase metaconstitucional de direitos simboliza a 

vitória do constitucionalismo democrático e do Estado Democrático de Direito. A questão 

não é de enfraquecimento da soberania nacional, mas, sim, de implantação de uma nova 

fórmula de proteção jurídica para o cidadão comum, independentemente da sua 

nacionalidade.   

Assim sendo, o estudioso dos direitos humanos tem a missão exegética de desvelar 

os princípios fundantes do metaconstitucionalismo, notadamente aqueles focados na 

proteção da dignidade da pessoa humana dos hipossuficientes em âmbito mundial. Ora a 

ordem neoliberal do capitalismo democrático ocidental, agora reforçada pelo capitalismo 

                                                 
16 Com efeito, resta indubitável que os EUA usam força e direito de acordo com seus próprios interesses estratégicos; 

para Estados resistentes, a intervenção humanitária patrocinada pela lei internacional; para Aliados subservientes, a 

omissão aética por conveniência estratégica. Destarte, a ideia de justiça e a proteção dos direitos humanos transformam-

se em instrumento das estruturas hegemônicas do poder estadunidense.  



de estado chinês, não projeta nenhuma perspectiva de garantia de direitos, ao revés, 

projeta sim a imagem de um quadro de miserabilidade humana ao redor do Planeta.   

 Nesse  diapasão  e  sem  nenhuma  dúvida,  o  constitucionalismo  pré- 

weimariano/neoliberal/garantista/absenteísta/minimalista/negativista/ não se coaduna com a tese 

da força axiológico-normativa da proteção transnacional dos direitos humanos, onde a violação 

de tais direitos repercutirá em todos os lugares da Terra.   

É assim que surge a necessidade de diálogo entre as principais tendências epistemológicas 

do constitucionalismo da pós-modernidade: de um lado o Estado Neoliberal de Direito e o retorno 

ao arquétipo constitucional pré-weimariano de índole minimalista lockeana e, do outro, o Estado 

Metaconstitucional de Direito e a implantação do arquétipo cosmopolita de inspiração 

universalista kantiana.   

Sem desbordar dos limites impostos pela busca da dignidade da pessoa humana, o projeto 

kantiano de constitucionalização universal deve ser capaz de disciplinar as regras de um direito 

cosmopolítico calcado na ética universal. Parece inexorável, portanto, a reconfiguração de 

paradigmas constitucionais no século XXI e seus impactos sobre o regime jurídico de proteção 

dos direitos humanos, daí a relevância do projeto epistemológico metaconstitucional e do controle 

de convencionalidade.   
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A participação da ONU na efetivação do direito à cidade no Brasil   

   

Helenice Pereira Sardenberg1   

Renan de Souza Cid2   

   

  

Introdução   

Falar sobre o direito à cidade não é algo fácil, haja vista a produção capitalista do 

espaço. Muitos são os autores que trabalham no sentido de apontar como os espaços são 

dividos seguindo a lógica do capital.    

Conforme postula Harvey (2005), “a expansão geográfica e a concentração geográfica 

são ambas consideradas produtos do mesmo esforço de criar novas oportunidades para 

acumulação de capital” (p.53). Logo, verifica-se que, em tempo de globalização, temos a 

cidade voltada para o mercado.   

A globalização, de acordo com Chesnais (1996) implica-se no processo de 

internacionalização do capital dominado pela financeirização3, influenciando, sobretudo, a 

sociedade nas sua práticas sociais. Não sem razão, o processo de espacialização, isto é, a 

conformação das cidades de acordo com esta lógica.   

Isto posto, como pensar os espaços e os direitos nos usos da(s) cidade(s)?   

   

O direito à cidade   

Sabe-se, notadamente, que as cidades, em sua maioria, fazem uso da gentrificação, 

espécie de limpeza urbana, para, apesar dos discursos voltados à melhoria da população e sua 

qualidade de vida, que remoções sejam realizadas, contribuindo para a exclusão de minorias, 

como aconteceu na Vila Autódromo, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio do Janeiro, com o 

intuito de se construir o parque olímpico; o que foi feito, sem o menor pudor, pelo município, 

apoiado pelo Estado, no período que antecedeu aos jogos Olímpicos, de 2016.    

Importante, então, pensar, de certa maneira, a cidade vista como mercadoria, portanto, 

ensejando a limpeza do território; talvez por isso a violência do descaso e, muitas vezes, da 

remoção. Bourdieu (2001) denomina esta violência como simbólica, para ele   
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A violência simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da adesão 

que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (portanto, à 

dominação), quando dispõe apenas, para pensá-lo e para pensar a si mesmo, ou 

melhor, para pensar sua relação com ele, de instrumentos de conhecimento 

partilhados entre si e que fazem surgir essa relação como natural, pelo fato de 

serem, na verdade, a forma incorporada da estrutura da relação de dominação3.   

   

Não sem razão, discutir, portanto, a quem pertence a cidade e como ela se constitui o 

direito de toda gente. Pois, ainda hoje, o direito à cidade não tem legitimidade no campo do 

Direito, não sendo a cidade avaliada na sua dimensão política, provocando conflitos 

territoriais, permitindo que o estado aja de acordo com os interesses particulares.   

Outrossim, a cidade real fica velada pelos processos de produção da cidade fantasia.  

Esta última como aquela que é supostamente neutra e eficaz em suas políticas públicas.   

Contudo, como afirma Smith (1986)   

A expansão econômica se desenvolve hoje não através da expansão geográfica 

absoluta, mas através da diferenciação interna do espaço geográfico. A produção 

do espaço, ou desenvolvimento geográfico hoje é, no entanto, um processo 

absolutamente desigual. Gentrificação, renovação urbana e os maiores e mais 

complexos processos de reestruturação urbana são todos parte da diferenciação 

do espaço geográfico na escala urbana. (p.18)5   

   

Diante do exposto, se faz mister entender, como em nome do progresso, pode se 

destruir o espaço público e extirpar do lugar a paisagem que emoldura as histórias de muitas 

gerações.  Entende-se, portanto, que gentrificação não torna só o espaço físico comprometido. 

Subjetividades estão em jogo, pois que existem laços afetivos construídos entre os cidadãos e 

as territorialidades. Toda população que sofre com a gentrificação e, consequentemente, com 

remoções quer se fazer ouvir e brigar pelo direito da manutenção do espaço cuja paisagem fez 

e faz história. Mudar a paisagem do lugar significa mudar a realidade subjetiva da população 

local, redefinindo a memória social e coletiva4.   

Desta forma, ainda cabe refletir sobre os lugares de memória tão propalados por Pierre 

Nora (1993), quando este diz que tais lugares expressam e definem os grupos que se 

reconhecem e se diferenciam entre si e o sentimento de pertencimento ao lugar, e parece ser 

este o caso da Vila Autódromo, citado anteriormente, e de tantos outros.  Sendo assim, deve-

se relativizar que   
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os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não naturais. É por isso a defesa pelas minorias, de uma memória 

refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz 

do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sem 

vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São bastiões sobre os 

quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não se 

teria, tampouco, a necessidade de constituí-los. Se vivêssemos verdadeiramente 

as lembranças que elas envolvem, eles seriam inúteis. E se, em compensação, a 

história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e 

petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os 

constitui: momentos de história arrancados do movimento da história, mas que 

lhe são devolvidos. Não mais inteiramente a vida, nem mais inteiramente a 

morte, como as conchas na praia quando o mar se retira da memória viva 

(NORA, 1993: 13).5   

   

Logo, o espaço ser parte importante na criação de uma memória coletiva que identifica 

seus grupos sociais e constrói identidade(s). Portanto, vale ressaltar, ainda, que para Nora6, os 

lugares de memória são meios de acesso não apenas à uma memória, mas, primordialmente à 

história, pois que esta se constrói e se reconstrói por intermédio das marcas e vestígios dos 

grupos sociais que transitam e fazem uso do lugar, legitimando suas ações sejam elas quais 

forem, políticas ou ideológicas.   

É no presente que o passado se atualiza, logo é no instante que se faz necessário 

“brigar” por um espaço onde histórias enredadas, sustentam uma miríade de identidades.   

Diante do que foi dito, partindo do exemplo da Vila Autódromo, outras questões se 

manifestam, quais sejam: em que medida a população das inúmeras cidades brasileiras é 

atendida efetivamente? Existem políticas públicas e sociais que possam mitigar os 

constrangimentos numa cidade que sempre se mostra partida, como a cidade do Rio de 

Janeiro?    

Não se pode deixar de destacar que o problema que afeta a cidade do Rio, não difere 

de outras tantas cidades do Brasil. Verifica-se que o processo de desterritorialização se faz 

presente, e sempre, privilegiando os mais favorecidos e os interesses do mercado, haja vista a 

lógica perversa do capital e a monetarização da vida.   

Harvey (2012) afirma que   

Desde o início, as cidades emergiram da concentração social e geográfica do 

produto excedente. Portanto, a urbanização sempre foi um fenômeno de classe, 

já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle 

sobre sua distribuição repousa em umas poucas mãos. Esta situação geral 
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persiste sob o capitalismo, claro, mas como a urbanização depende da 

mobilização de excedente, emerge uma conexão estreita entre o 

desenvolvimento do capitalismo e a urbanização. Os capitalistas têm de produzir 

excedente para obter mais-valia; esta, por sua vez, deve ser reinvestida a fim de 

ampliar a mais-valia. O resultado do reinvestimento contínuo é a expansão da 

produção de excedente a uma taxa composta – daí a curva lógica (dinheiro, 

produto e população) ligada à história da acumulação de capital, paralela à do 

crescimento da urbanização sob o capitalismo.   
(p. 74)6   

   

Não sem razão, este mesmo autor, dizer que   

O capital passa a ser representado na forma de uma paisagem física criada, à sua 

própria imagem, criada como valor de uso, acentuando  a acumulação 

progressiva do capital numa escala expansível. A paisagem geográfica, 

abrangida pelo capital fixo e imobilizado, é tanto uma glória coroada do 

desenvolvimento do capital passado, como uma inibidora do progresso adicional 

da acumulação, pois a própria construção dessa paisagem é antiética em relação 

à “derrubada das barreiras espaciais” e, no fim, até à “anulação do espaço pelo 

tempo”. (p. 53)10   

   

Verifica-se, portanto, que a lógica perversa do capital sugere a desigualdade, 

contribuindo, sobremaneira, com as diferentes fraturas sociais, haja vista as violações aos 

Direitos Humanos.   

   

Brasil: As violações no direito à cidade   

Tem-se, hoje, o Brasil como um dos países que mais viola os direitos humanos e, ainda, 

de acordo com o Relatório sobre Direitos Humanos, no país, de 2017 7 , o panorama de 

violações aponta a restrição do investimento público nas diversas áreas sociais. Isto posto, 

significa que não há investimento em saúde, educação, saneamento básico, segurança, entre 

outras áreas importantes que garantam condições básicas de vida, sobrevivência, numa 

sociedade excludente a priori.    

Verifica-se que, igualmente, o direito à moradia, também, deixa de ser algo garantido, 

sobretudo, quando se percebe, após o anúncio da PEC 241/55, a diminuição dos gastos em 

investimentos públicos, de todos e para todos, do próprio governo, nos próximos vinte anos. 

Entende-se, desta forma, que os efeitos negativos desta proposta terão repercussões das mais 

funestas para as pessoas com menor poder aquisitivo e que vêm aumentando ao longo dos 

anos.  

Isto se evidencia de forma contundente nas cidades brasileiras.   
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Sem direito à cidade, bem como o direito à moradia fica difíl pensar em direitos 

humanos, até porque são muitos aqueles que na ausência dos direitos fundamentais estão à 

margem da sociedade. Além disso, como observa Boaventura Santos (2013)8   

A hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana é 

hoje incontestável. No entanto, esta hegemonia convive com uma realidade 

pertubadora. A grande maioria da população mundial não é sujeito dos direitos 

humanos. Deve pois começar por perguntar-se se os direitos humanos servem 

eficazmente a luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados ou se, pelo 

contrário, a tornam mais difícil. (p. 42)   

   

Além do que foi dito até aqui, importante ressaltar que, o Brasil faz, suposto, uso do 

Estatuto da Cidade, lei federal 10.257, aprovada em 2001, que tem grande prestígio, como 

também, reconhecimento por grande parte dos países ocidentais; contudo, muito do que ali é 

proposto, como o ordenamento das cidades brasileiras, por exemplo, não se realiza, haja vista 

a falta de moradia para um grande número de pessoas, especialmente, na periferia dos grandes 

centros, entre outros graves problemas. Se faz mister, portanto, a leitura do Art. 2º, Capítulo I, 

incisos I e II910, deste Estatuto    

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais:   
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações; II – gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento 

de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;   

   
Logo, verifica-se que os direitos precisam ser realizados, especialmente, no caso em 

tela, o direito à cidade; não bastam leis, estas, aparentemente, não garantem o mínimo 

necessário. Até porque11   

Se o direito à cidade é um grito e uma exigência, então este grito só é escutado 

e esta exigência somente possui força se há um espaço a partir do qual e no qual 

este grito é audível e esta exigência, visível. No espaço público – na esquina das 

ruas ou nos parques, nas ruas ao longo dos tumultos e manifestações – as 

organizações políticas podem se representar para uma população mais ampla e 

essa representação confere aos gritos e demandas alguma força. Ao reivindicar 

o espaço público, ao criar espaços públicos, os grupos sociais tornam-se eles 

próprios públicos. (MITCHELL, 2003)   
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O papel das organizações internacionais   

Acreditamos, desta forma, que as Organizações Internacionais e, em especial, a 

Organização das Nações Unidas – ONU podem se tornar decisivas no processo de efetivação 

do Direito à Cidade na sociedade brasileira. Assim, cabe tecer alguns comentários sobre a 

estrutura destas Organizações e a forma como a ONU se insere neste contexto.   

As OI’s caracterizam-se por serem instituições criadas, através da reunião de Estados 

Soberanos com a intenção de conceber uma entidade com função específica, definida no 

momento da sua constituição. O instrumento jurídico usado na constituição de uma 

Organização Internacional é o tratado, sendo este instrumento regulado pela Convenção de 

Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969.   

Acerca da constituição e estruturação destas Organizações, cabe salientar que, de 

acordo com Fontana e Krainer (2016):   

cada OI é livre e independente para, conforme suas peculiaridades, estabelecer 

seu estatuto e sua base jurídica, servindo a Convenção de Viena (1969 e 1986), 

que versa sobre o direito dos tratados, tão somente como elemento garantidor 

desse direito. Em alguns casos particulares, aliás, a organização pode 

estabelecer a seus signatários obrigações progressivas ou direitos diferenciados 

[...] (p. 84)12.   

 Assim, a cada Organização internacional são atribuídas funções no momento de sua 

criação.  Estas funções podem envolver a gestão e legitimação de normas comuns, a 

cooperação técnica, a segurança coletiva ou a integração regional, por exemplo. Cada função 

desempenhada por uma OI será acompanhada de um fim, que pode ser geral ou específico.   

Podemos afirmar que a principal Organização Internacional, atualmente, é a 

Organização das Nações Unidas – ONU, criada, em 24 de outubro de 1945, com o objetivo de 

manter a paz mundial e a segurança. Sua origem remonta à Liga das Nações, que surge em 

1919, após a Primeira Guerra Mundial. Seu início de atuação mantém íntima relação com o 

desejo de manutenção da paz mundial e um interesse dos Estados em organizar a sociedade 

internacional.   

O sucesso da Liga das Nações, entretanto, não fora absoluto, tendo em vista a 

ocorrência da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento da Liga em razão de uma 

concepção de soberania absoluta dos Estados.   

                                                 
12 ONTANA, Vanessa; KRAINER, Jefferson A. As organizações internacionais e as políticas públicas brasileiras de 

educação e trânsito: Curitiba, InterSaberes, 2016.   



A ONU é classificada como uma organização de finalidade geral, tendo em vista que 

sua atuação, hoje, não se encontra mais restrita a determinados assuntos, como a paz e 

segurança nacional somente, conforme se depreende da leitura do Art. 1º, da Carta das Nações 

Unidas13, que discorre:   

Artigo 1. Os propósitos das Nações unidas são:   
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, 

coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de 

agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de 

conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste 

ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação 

da paz;   
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito 

ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar 

outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;   
3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 

promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e   
4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 

consecução desses objetivos comuns.   

Devido ao caráter geral da ONU e da grandeza de sua atuação, a Organização se 

encontra hoje dividida em diversos órgãos internacionais e organismos especializados. Em 

relação ao debate que aqui se traça, chama atenção à atuação do UN-HABITAT — Human 

Settlement Programme (Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos). O 

UNHabitat fora estabelecido em 1978, dois anos após a realização da primeira conferência 

Habitat, em 1976 e tem sido fundamental no debate da questão urbana.    

Por se tratar de um organismo especializado, o UN-Habitat detém relativa autonomia, 

haja vista que, apesar de não possuir personalidade jurídica internacional, nas palavras de  

Cretella Neto14 (2007), “formalmente, são órgãos, mas, dotados de independência suficiente, 

operam como entidades separadas” (p.322).   

   

A ONU e a conferência habitat   

A partir do que foi apresentado, importante discutir o papel da Organização das Nações 

Unidas – ONU, que vem demonstrando atenção à questão urbana, através da sua participação 

no debate do tema em escala mundial, promovendo, desde 1976, a Conferência das Nações 

                                                 
13 Internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 19.841, de 22 de outubro de 1945. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso em: 20/05/2018.  
14 CRETELLA NETO, José. Teoria geral das organizações internacionais. São Paulo: Saraiva, 2007. 18FERREIRA, João 

Sette Whitaker. Avanços e recuos na questão urbana rumo ao Habitat III. In: BALBIM, Renato (Org.). Geopolítica das 

cidades, velhos desafios, novos problemas. Brasília: IPEA, 2016, p. 67-76.   
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Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável. O referido evento, ao longo da 

história, tem debatido as cidades e buscado encontrar solução para estas, que desde 2007 

concentram a maior parte da população mundial18.   

A primeira conferência Habitat ocorreu na cidade de Vancouver, no Canadá. Esta 

edição determinou a habitação e a urbanização como questões de ordem global, desafiando os 

Estados Soberanos a produzirem políticas públicas urbanas capazes de conter as demandas 

postas neste encontro. Aqui, via-se a migração como o grande problema das cidades15.   

A conferência Habitat II se deu na cidade de Istambul, na Turquia, e ocorreu durante o 

ano de 1996. Podemos citar como grande avanço conquistado, em nível mundial, a 

consagração do direito à moradia. Já neste momento, outros entes estatais, em especial, os 

governos locais, foram chamados a assumirem responsabilidades na questão urbana, retirando 

dos Estados soberanos parte desta função. A abertura da participação dos diversos setores da 

sociedade permitiu com que o capital econômico passasse a interferir na forma como a cidade 

era construída, observando-se, em razão disso, o planejamento estratégico das cidades.   

Estas conferências demonstram o quanto evoluiu a discussão sobre as cidades e a quem 

elas pertencem, o que se pode considerar um grande avanço conquistado mundialmente.   

A última edição da conferência realizada, em 2016, na cidade de Quito, no Equador, 

trouxe um novo paradigma para o centro dos debates sobre a questão urbana: o direito à cidade. 

Apesar de pensado no final da década de 6016, pelo francês Henri Lefebvre21, o direito à cidade 

só foi mencionado, pela ONU, quarenta e oito anos depois.   

A nova agenda urbana, resultado da Conferência Habitat III, trouxe a visão da cidade 

compartilhada, universal e de acesso a todos, pensando, ainda, na ideia do urbano inclusivo, 

sustentável e justo, tornando-se um instrumento importante na implantação e reconhecimento 

mundial da existência do direito à cidade.    

Destaca-se, desta maneira, o que diz Lefebvre (2010)    

Desta forma, a cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que com 

o simples produto material. Se há uma produção da cidade e das relações sociais 

na cidade, é uma produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, 

mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma história; isto é, de 

pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições 

históricas. As condições que simultaneamente permitem e limitam as 

                                                 
15 BALBIM, Renato. Diplomacia de cidades: agendas globais, acordos locais. In: _____ (Org.). Geopolítica das cidades, 

velhos desafios, novos problemas. Brasília: IPEA, 2016, p. 123-170.   
16 O conceito de direito à cidade surge antes mesmo  de qualquer edição da conferência Habitat. 21 O filósofo 

Henri Lefebvre discorre acerca do direito à cidade pela primeira vez na obra Le Droit à La Ville, em 1968.  18 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2010.   



potencialidades, não são suficientes para explicar aquilo que nasce dela, nela, 

através dela (p. 52)18.   

   

Podemos citar, entre outros avanços percebidos em razão da atuação da UNHabitat, a 

determinação da matéria tutelada por este direito à cidade, que é considerado, ainda, vago e 

impreciso. A respeito disso Saule Júnior (2016), aponta que   

uma contribuição relevante é o documento oficial preparatório da Conferência 

do Habitat III, denominado Unidade Política 1, Direito à Cidade e Cidades para 

Todos, [...]. Esse documento traz elementos para a formulação dos pilares 

estratégicos, da concepção e da definição do direito à cidade, e das ações 

necessárias para a sua implementação (p. 326, grifo nosso)17.    

A importância da participação das Organizações Internacionais, em especial da ONU, 

no debate acerca do direito à cidade se fundamente na medida em que estas Organizações 

possuem estrutura e relevância capazes de estabelecer o diálogo de modo que toda a 

comunidade internacional possa participar. Assim, é possível sustentar que a ONU influencia 

a questão urbana através de duas atuações distintas e complementares: uma de natureza 

política e outra de natureza jurídica.   

A respeito da atuação política da ONU na efetivação do direito à cidade, podemos citar, 

como exemplo, a previsão de cerca de US$ 300 milhões18 no orçamento, em 2002-2003, para 

atuação da UN-Habitat. Desta quantia, apenas 5% foram oriundas do orçamento da ONU, 

demonstrando o poder de mobilização e captação de investimentos na pesquisa e discussão da 

questão urbana.    

Este viés político de atuação da Organização das Nações Unidas se fundamenta, na 

medida em que a amplitude do direito aqui estudado transpassa apenas a produção de normas 

legais a respeito do tema. É preciso que nos atentemos também para as políticas de eficácia 

necessárias ao direito à cidade, conforme salientado por Saule Júnior (2016):   

Como grande oportunidade, destacamos o direito à cidade como o paradigma 

para a Nova Agenda Urbana que será adotada na Conferência do Habitat III na 

perspectiva dos direitos humanos. Os elementos estratégicos referentes a esse 

direito que precisam ser desenvolvidos na Nova Agenda Urbana são a 

compreensão, os seus componentes, a abrangência territorial, as 

responsabilidades e obrigações para a implementação desse direito (p. 325, 

grifo nosso)19.   

                                                 
17 SAULE JÚNIOR, Nelson. O direito à cidade como questão central para a nova agenda urbana mundial. In: BALBIM, 

Renato (Org.). Geopolítica das cidades, velhos desafios, novos problemas. Brasília:   

IPEA, 2016, p. 325-343.   
18 CRETELLA NETO, José. Teoria geral das organizações internacionais. São Paulo: Saraiva, 2007.   
19 SAULE JÚNIOR, Nelson. O direito à cidade como questão central para a nova agenda urbana mundial. In: BALBIM, 

Renato (Org.). Geopolítica das cidades, velhos desafios, novos problemas. Brasília: IPEA, 2016, p. 325-343.   



O direito à cidade conta ainda com a produção de diversos documentos internacionais 

acerca do tema, demonstrando o viés jurídico desta atuação da OI’s. Acreditamos que este 

direito, tão violado no Brasil, seria ainda mais ineficaz se não tivéssemos a produção de 

diversos documentos e textos legais a respeito do tema, tais quais: O Tratado sobre cidades, 

povoados e vilas justas, democráticas e sustentáveis, de 1992; a Carta Europeia dos Direitos 

Humanos nas cidades, de 2000; a Carta Mundial do direito à cidade, de 2005; a Carta da cidade 

sobre o direito à cidade, de 2009; e a Carta do Rio de Janeiro sobre o direito à cidade, de 2010.    

A produção deste arcabouço, que serve como base para o direito à cidade tem contado 

com a participação da UN-Habitat de forma indireta, conforme divulgação da questão urbana 

em escala global, ou de forma direta, através de eventos preparatórios, que antecedem às 

Conferências Habitat.   

Um dos documentos mais importantes, produzidos pela ONU, a respeito do direito à 

cidade é a Nova Agenda Urbana, oriunda da conferência Habitat III. Pela primeira vez, após 

o desenvolvimento desta ideia, em 1968, a Organização das Nações Unidas se manifestou de 

forma expressa acerca do conteúdo deste direito. Sobre esta matéria, a Nova Agenda Urbana20 

definiu que   

Partilhamos a visão de cidades para todos, no que se refere à igualdade 

de utilização e fruição de cidades e aglomerados urbanos, procurando 

promover a inclusão e assegurar que todos os habitantes, das gerações 

presentes e futuras, sem discriminações de qualquer ordem, possam 

habitar e construir cidades e aglomerados urbanos justos, seguros, 

saudáveis, acessíveis, resilientes e sustentáveis e fomentar a prosperidade 

e a qualidade de vida para todos. Salientamos os esforços envidados por 

governos nacionais e locais no sentido de consagrar esta visão, referida 

como direito à cidade, nas suas legislações, declarações políticas e 
diplomas (p.5, grifo nosso).   

A atuação da ONU na questão do direito à cidade já apresenta resultados no Brasil, 

tendo em vista que o país se destacou como referência ao incorporar parte das demandas 

previstas na conferência Habitat II, realizada pela Organização.    

Podemos citar como um dos avanços brasileiros a EC 26/2000, que passou a prever a 

habitação como direito social. A previsão constitucional deste direito fez com que políticas 

públicas de acesso à moradia fossem desenvolvidas pelo Poder Executivo brasileiro. Um dos 

casos mais emblemáticos é o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, um instrumento 

de financiamento habitacional para camadas mais populares da sociedade.   

                                                 
20 ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Nova Agenda Urbana. Quito, 2016.   



Acreditamos, entretanto, que, apesar da importância e capacidade de sucesso deste 

programa, o mesmo ainda carece da necessidade de se deslocar dos interesses econômicos do 

capital imobiliário, que ainda dita os locais de oferta para residência das camadas mais 

abastadas, relegando às periferias aqueles que não lhe interessam. Outra crítica que se faz a 

este programa é a qualidade, muitas vezes, comprometedora das obras e a atuação de milícias 

em muitos condomínios do PMCMV.   

A promulgação do Estatuto das Cidades, em 2001, talvez seja o principal avanço no 

Brasil em relação à garantia do direito à cidade de forma universal. A partir deste diploma 

legal, diversos instrumentos de direito urbanístico foram introduzidos no ordenamento jurídico 

a fim de que a função social da propriedade e a gestão democrática da cidade, por exemplo, 

fossem garantidos. Podemos citar a previsão do IPTU progressivo no tempo, do parcelamento, 

edificação e utilização compulsória de terras não utilizadas e das zonas especiais de interesse 

social – ZEIS como ferramentas importantes na garantia do direito ligado a urbanidade.    

Muitos destes instrumentos, porém, vem sendo relegado pelo ente municipal, 

responsável pela gestão das cidades. Isso ocorre, visto que   

é justamente no âmbito municipal que as tensões e as relações de força são mais 

arcaicas, ainda pautadas pelo patrimonialismo, o domínio de oligarquias locais, 

e o controle absoluto sobre a terra. Assim, a implementação dos instrumentos 

preconizados pelo estatuto para promover o direito à cidade – como planos 

diretores participativos, zonas especiais de interesse social (Zeis), Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo, etc. – tornou-se sujeita a 

disputas locais, onde nem sempre, ou quase nunca, as forças democráticas 

tenham hegemonia. Além disso, as dinâmicas do sistema federativo, a exemplo 

dos repasses financeiros, os apadrinhamentos políticos, a relação com os 

governos estaduais, adicionaram outros tantos problemas nesse processo. Logo, 

ao lado de um significativo avanço no âmbito federal, o país observou enorme 

lentidão e forte retrocesso na implementação da reforma urbana no nível 

municipal (FERREIRA, 2016, p.68).21   

   

Por fim, a criação do Ministério das cidades em 2003, durante a primeira gestão do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi responsável pela centralização de todas as políticas 

urbanas em uma pasta só. A partir de então, passamos a nos deparar com investimentos nunca 

antes vistos na questão urbana, cabendo destacar que, durante o período entre 2007 e 2014,   

[...] cerca de R$ 690 bilhões de recursos públicos federais foram 

aplicados em programas urbanos, como o PAC-Saneamento, PACUrbanização 

de Favelas, PAC da Copa, Minha Casa Minha Vida e   
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Pacto de Mobilidade, enquanto R$ 470 bilhões foram aplicados em  
habitação para a classe média (BONDUKI 22 , 2016, p.82 [apud BONDUKI, 

2014]).    

Conclusão    

Diante do exposto neste trabalho, idealizamos o direito à cidade como uma nova forma 

de se pensar a concepção das cidades brasileiras. Acreditamos que esta tutela se confronta com 

as forças hegemônicas que vem dominando as relações urbanas e, sobretudo, o habitar na pólis.   

Verificamos, entretanto, que este direito encontra-se afastado de uma grande parcela 

da sociedade. Sem termos a intenção de nos tornamos genéricos, afirmamos que esta 

problemática vem se refletindo em diversos outros locais do mundo, principalmente nos países 

localizados na periferia mundial.    

No Brasil, o Estatuto da Cidade desponta como uma ferramenta jurídica capaz de 

solucionar diversas destas violações aqui discorridas. Observamos, porém, que, ainda que 

tenhamos, em nossas mãos, diversas ferramentas de combate aos problemas urbanos, não 

temos levado estes institutos ao campo da eficácia, constando muitas vezes como letra de lei 

inaplicável.   

Neste contexto, as Organizações Internacionais e, em especial, a Organização das 

Nações Unidas desempenham papel fundamental na efetivação do direito à cidade, tendo em 

vista que estas configuram-se como instituições com estrutura capaz de suscitar as demandas 

urbanas em debate mundial.    

Em razão desta atuação, diversos documentos foram elaborados com o intuito de se 

defender o direito à cidade e determinar o conteúdo aqui tratado, visto que este ainda é 

considerado vago e impreciso. Verificamos também que, por meio da atuação da ONU, uma 

grande quantidade de valores financeiros foram captados para discussão da questão urbana em 

nível mundial, demonstrando sua importância neste processo.    

Através da UN-Habitat e das Conferências Habitat, diversos avanços puderam ser 

percebidos. No cenário brasileiro, a criação do Ministério da Cidade, a promulgação do 

Estatuto das Cidade e inclusão da moradia como direito social são exemplos trazidos por nós. 

Porém, esta mesma amostragem de avanços nos faz reconhecer que ainda é preciso muito mais 

para que possamos vivenciar as relações urbanas de forma plena, dentro do idealizado por 

Lefebvre, na década de 1960.    
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Resumo  

Este trabalho tem o objetivo de identificar e analisar as representações das violências policiais ocorridas 

no Rio de Janeiro, através do dossiê Megaeventos e violações dos direitos humanos, criado pelo Comitê 

Popular da Copa e das Olimpíadas em 2015. O documento analisado foi divulgado em espaços virtuais, 

assim como em ambientes não virtuais. Para identificar essas representações, foi utilizada a análise de 

conteúdo segundo Laurence Bardin (2016). Para interpretar os dados obtidos, foi recorrido à teoria de 

representações sociais, segundo Sandra Jovchelovitch (2000). O Comitê Popular realizou plenárias, 

discussões nas ruas e nas redes, e criou produtos comunicacionais a fim de denunciar a violência policial, 

a falta de segurança, as remoções e as suas intenções, a especulação imobiliária e outros problemas que 

atingiram alguns habitantes da cidade-sede.  

 

Palavras-chave: violência policial; megaeventos; movimentos sociais; direitos humanos; 

representações sociais.  

 

Abstract 

This paper aims to identify and analyze the representations of police violence in Rio de Janeiro, through 

the dossier Megaeventos and violations of human rights, created by the People's Committee of the World 

Cup and the Olympics in 2015. The document analyzed was disseminated in virtual spaces , as well as 

in non-virtual environments. To identify these representations, content analysis was used according to 

Laurence Bardin (2016). In order to interpret the obtained data, it was used the theory of social 

representations, according to Sandra Jovchelovitch (2000). The People's Committee held plenary 

meetings, discussions on the streets and networks, and created communications products to denounce 

police violence, lack of security, removals and their intentions, real estate speculation and other 

problems that hit some city- thirst. 

 

Keywords: police violence; mega events; social movements; human rights; social representations. 

 

Resumen 

Este trabajo tiene el objetivo de identificar y analizar las representaciones de las violencias policiales 

ocurridas en Río de Janeiro a través del dossier Megaeventos y violaciones de los derechos humanos, 

creado por el Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas en 2015. El documento analizado fue 

divulgado en espacios virtuales , así como en entornos no virtuales. Para identificar estas 

representaciones, se utilizó el análisis de contenido según Laurence Bardin (2016). Para interpretar los 

datos obtenidos, fue recurrido a la teoría de representaciones sociales, según Sandra Jovchelovitch 

(2000). El Comité Popular celebró plenarias, discusiones en las calles y en las redes, y creó productos 

comunicacionales para denunciar la violencia policial, la falta de seguridad, las remociones y sus 

intenciones, la especulación inmobiliaria y otros problemas que afectaron a algunos habitantes de la 

ciudad, la sede. 
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Palabras clave: violencia policial; megaeventos; movimientos sociales; derechos humanos; 

representaciones sociales. 

 

Introdução  

O Rio de Janeiro tem sido palco de grandes, médios ou pequenos eventos, tendo, na 

maioria das vezes, temas ligados às áreas de artes, esportes e educação. O Rio também é 

reconhecido pela produção de desfiles de carnaval e pelo espetáculo de réveillon que acontece 

em Copacabana, festividades sazonais trazem muitos turistas e benefícios financeiros à cidade. 

Os eventos que a cidade recebe e produz trazem investimentos para a economia local, além de 

conceder a oportunidade de confraternizações e trocas entre seus habitantes e as pessoas que 

vêm de fora.   

Com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 não foi diferente, pois o 

Rio de Janeiro pôde receber visitantes que movimentaram o turismo, o comércio local e a 

hotelaria, além de capitais estrangeiros e nacionais investidos na produção e consumação do 

evento. O dinheiro conquistado pelo Rio foi tido como uma chance de melhorar os aparelhos e 

projetos esportivos, além de favorecer segmentos como saúde, transporte e segurança pública 

a fim de deixá-los como herança para os cariocas.   

O Rio de Janeiro adquiriu a chance de receber os grandes espetáculos esportivos e, por 

essa razão, passou a realizar e investir em reformas urbanas e sociais para recebê-los. Fortuna 

(2013) explica que todos os aspectos ligados à vida na cidade se movimentaram para hospedar 

os megaeventos. Com o Rio não foi diferente, pois, desde o início, foi possível citar os seguintes 

planos para o Rio: Projeto Porto Maravilha, criado para revitalizar o Porto do Rio de Janeiro, 

construindo museus, prédios comerciais, moradia e derrubando o viaduto perimetral para a 

preparação de avenidas de transporte; o Programa Morar Carioca foi responsável por remodelar 

as favelas e criar ações de segurança pública, como, por exemplo, a instalação das Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs). Os planos específicos para a Copa-Olimpíadas tinham o propósito 

de construir e reformar estádios, criar aparelhos de esportes e criar a Vila Olímpica – espaço 

preparado para abrigar os atletas durantes às competições.   

As modificações urbanas feitas desde 2010 impactaram a vida de todas as pessoas que 

vivem no Rio de Janeiro, principalmente as com baixo nível socioeconômico. Segundo Soares 

(2013) os projetos de preparação da cidade para os megaeventos tinham a intenção de valorizar 

ou revalorizar espaços marginalizados e pouco frequentados. As obras previstas para os planos 

de revitalização geraram a remoção e o deslocamento de indivíduos menos favorecidos para 

locais mais afastados ou, ainda, valorizaram seus bairros, tornando-os mais caros e 



impossibilitando a permanência daqueles que não tinham condições de manter o padrão de 

vida.   

As pessoas que saíram de seus locais de moradia foram impossibilitadas de continuar 

mantendo sua identidade e os laços de solidariedade construídos durante o tempo de 

convivência com vizinhos e amigos. Até as pessoas que não foram removidas tiveram o seu 

cotidiano alterado, pois foram obrigadas a conviver com obras por todos os cantos do centro, 

gerando alterações no trânsito e perdas de espaços públicos de lazer e entretenimento.   

Os meios de comunicação clássicos foram instrumentos importantes para o 

fortalecimento da imagem do Rio de Janeiro. Devido a sua capacidade de atingir a muitas 

pessoas, são percebidos como um dos maiores criadores e divulgadores de representações e 

estereótipos sobre a cidade. A intenção das ações de comunicação, principalmente do 

marketing urbano, era tornar o Rio ainda mais conhecido e desejado no cenário mundial a fim 

de aumentar a promoção de exportações, atrair indústrias, empresários que queiram investir no 

local e gerar expectativas em turistas, novos residentes e outros megaeventos, como explica 

Sant’Anna e Gonçalves (2015).   

Assim, o propósito deste trabalho é verificar e analisar as representações das violências 

policiais ocorridas no Rio de Janeiro, difundidas por movimentos sociais, durante a sua 

preparação para receber os megaeventos internacionais. O corpus desta pesquisa é composto 

pelo dossiê Megaeventos e violações dos direitos humanos, criado pelo Comitê Popular da 

Copa e das Olimpíadas em 2016. O Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas foi escolhido 

por ser a junção de movimentos sociais, sindicatos, pesquisadores, pessoas removidas de suas 

residências e órgãos de defesa dos direitos humanos. Juntos, esses grupos se mobilizaram tanto 

na rua quanto na web. Eles realizaram plenárias, discussões nos espaços offline e nas redes, e 

criaram produtos comunicacionais a fim de denunciar a violência policial, a falta de segurança, 

as remoções, a especulação imobiliária e outros problemas que atingiram os habitantes da 

cidade-sede, mas não adquiriram tanta visibilidade na grande mídia.   

Para identificar as representações contidas no dossiê, foi utilizada a análise de conteúdo, 

seguindo as diretrizes de Bardin (2016). Essa metodologia foi utilizada para identificar 

elementos no corpus que contribuem para o entendimento desse contexto em que a cidade está 

inserida. Para promover o entendimento sobre as construções simbólicas presentes nas páginas 

do dossiê, este estudo se utiliza da teoria de representações sociais e parte da visão de 

Jovchelovitch (2000) de que tais representações “re-constróem” a realidade e possuem caráter 



de produção de sentido, expressando, assim, o trabalho do psiquismo humano sobre o mundo 

que os cerca.  

  

Análise de conteúdo  

Para identificar as representações contidas no dossiê, foi utilizada a análise de conteúdo. 

Bardin (2016) esclarece que essa metodologia consiste em um conjunto de técnicas de análise 

dos meios de comunicação, e utiliza métodos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens para possibilitar uma leitura aprofundada do que é exibido nos filmes. Além de 

fornecer caminhos para a compreensão do que está além das primeiras impressões do corpus 

da pesquisa.  

A partir da identificação de elementos-chave neste conteúdo, torna-se possível 

estabelecer inferências relativas aos conteúdos. No caso deste trabalho, foi definida uma 

categoria temática: violência policial. Os conteúdos foram classificados de acordo com esse 

tema. As inferências, baseadas em indicadores quantitativos, apontaram a recorrência de 

determinadas abordagens e temas, gerando conhecimentos sobre o conteúdo. A contagem foi 

utilizada apenas para definir o que seria abordado no texto de análise, todos os temas tratados 

no texto apareceram na contagem.   

Para interpretar esses conhecimentos, foi utilizada a teoria de representações sociais. 

Jovchelovitch (2000) explica que as representações sociais são formas de saber sobre sujeitos 

e objetos, conhecimentos orientados para a comunicação, que ajudam no entendimento de um 

contexto social e material. Elas são criações coletivas, fruto de uma cultura compartilhada. Suas 

construções e transformações são feitas por atos de comunicação, ou seja, por linguagens, 

diálogos e produções de informação.  

A autora mostra que as representações contribuem para a elaboração de uma realidade 

comum, a forma de conhecer algo do homem comum. Explica que as representações sociais 

são construídas através da relação do Eu com o Outro e que através de sua relação com o 

mundo, o indivíduo cria um novo mundo de significados que o ajudará a dar sentido ao que 

está a sua volta.   

É a forma de conhecer do homem comum porque Jovchelovitch clarifica que as 

representações sociais estão nas reuniões públicas, em cafés, bares, ruas, nos meios de 

comunicação, nas instituições sociais. Ela diz que “é no encontro público de atores sociais, nas 

várias mediações da vida pública, nos espaços em que os sujeitos sociais reúnem-se para falar 

e dar sentido ao quotidiano que as representações sociais são formadas” (JOVCHELOVITCH, 



2000, p. 40). É nesse espaço público, num momento de encontro e diálogo, que elas são 

disseminadas, solidificadas e incubadas.  

Jovchelovitch (2000) explica a representação é construída pelo sujeito, um sujeito que 

é atravessado pelo social. Ele, o sujeito, não é apenas um produto de determinantes sociais, 

nem produtor autônomo, porque as representações são construções que têm um contexto e, por 

isso, são resultados das condições em que nascem e circulam. A representação social é criada 

pelos seres humanos (de acordo com seu processo de socialização e acumulo cultural) para dar 

sentido à realidade. A representação social é uma atividade simbólica e “não há possibilidade 

de formação simbólica fora de uma rede de significados já constituídos. É sobre essa rede, e 

dentro dessa rede, que os trabalhos de reconstrução do que já está lá ocorrem” 

(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 78).  

Alexandre (2001) lembra que comunicação significa tornar comum, partilhar, trocar 

opiniões. Ou seja, os meios de comunicação podem criar e transmitir suas representações, mas 

o público tem a possibilidade de concordar com elas ou transformá-las de acordo com os 

próprios saberes e vivências. Ela é um processo de troca de experiências, e é essa troca cria um 

patrimônio comum. Nesse processo comunicativo, uma mente pode afetar a outra.   

Ainda segundo Alexandre (2001), atualmente, as pessoas das cidades são bombardeadas 

por conteúdos dos meios de comunicação de massa que tentam mudar, cristalizar ou criar 

atitudes, sentimentos e opiniões. O conteúdo transmitido a essas pessoas é pensado por técnicos 

sustentados por um mercado, por amplas e complexas empresas com suas diretrizes e seus 

interesses. Assim, os meios de comunicação, com suas intenções, passam a ser um dos 

principais transformadores e criadores de representações. Mas os conteúdos dos meios de 

comunicação clássicos são interpretados pelos sujeitos urbanos de acordo com os próprios 

acúmulos culturais e vivencias. Assim, eles não seriam apenas alienados pelas mídias.   

 Representação é construção. A autora diz que elas são sempre representações de um 

objeto, elas ocupam o lugar de alguma coisa, elas “re-apresentam” alguma coisa. Nesse sentido, 

Sandra Jovchelovitch ressalta que as representações têm a possibilidade de, dinamicamente, 

construir e reconstruir a realidade com autonomia e criatividade. As representações, sendo 

representações de um sujeito sobre um objeto, não são fiéis à realidade. São interpretações da 

realidade. A relação com o real não é direta, mas sempre mediada pela história e pela 

subjetividade.   

  



Uma breve definição de movimentos sociais e violências policiais   

O Rio de Janeiro se remodelou para receber os megaeventos, afetando a vida de seus 

moradores, especialmente os pobres, moradores das periferias e favelas. As transformações na 

cidade geraram indignação em alguns moradores, que uniram seus descontentamentos em 

movimentos sociais.  Movimentos sociais são entendidos como um agrupamento de pessoas 

que se reúnem para promover ou questionar as mudanças na sociedade. Juntos, eles promovem 

ações online e offline para divulgar suas causas e atrair pessoas que pensam da mesma forma, 

como explica Dias (2012). O autor esclarece também que os movimentos sociais possuem certo 

dinamismo, por isso sua duração pode ser temporária. Eles existem até que seus objetivos sejam 

atingidos.    

Os movimentos sociais são apresentados como uma alternativa capaz de promover 

alguma mudança social, como fala Castells (2013). De acordo com o teórico, esses grupos 

começaram a surgir a partir de uma crise de projetos e ideias que torna o cotidiano insustentável 

para parte das pessoas. Em outros casos, eles surgem a partir do sentimento de desconfiança 

em instituições que administram a sociedade. Assim, o sociólogo revela que as ações coletivas 

acontecem quando as condições de vida são degradadas e/ou pela crise de legitimidade de 

governantes incumbidos de conduzir os assuntos públicos. Por essa razão, os indivíduos 

começariam a sentir a necessidade de resolver os problemas por contra própria, envolvendo-se 

em atividades que estão à parte dos canais institucionais criados para resolver suas demandas.     

Entre as reivindicações desses movimentos sociais, surge o tema da gentrificação. A 

gentrificação pode ser entendida como a recuperação, através de iniciativas público-privadas, 

dos centros degradados das cidades, como esclarece Araújo (2009). Essa transformação 

melhora o lugar, traz aparelhos de arte e lazer, novos meios de transporte e comércios, mas 

provoca o encarecimento do custo de vida. As pessoas pobres que habitavam esses lugares 

passam a não ter condições de continuar neles, vão para áreas mais afastadas da região central, 

e chegam outros usuários com maior poder aquisitivo. As revitalizações dos lugares não 

buscam agradar apenas os novos moradores, mas também os turistas.   

Araújo (2009) explica que existe a gentrificação residencial e a gentrificação do 

consumo. A gentrificação residencial é quando pessoas de renda média e alta começam a 

habitar sobrados antigos, nas regiões centrais, espaços que antes eram ocupados por usuários 

pobres – usuários que foram para áreas mais afastadas por não terem como continuar em suas 

antigas residências. Na gentrificação do consumo, os imóveis vazios das áreas centrais servem 

ao mercado de turismo e lazer, através da construção de espaços sofisticados. “Ambas 



estimulam a produção “glamourizada” do espaço por meio da valorização do patrimônio 

histórico cultural, de produção de moradias e de investimentos na diversidade cultural, 

contando com o apoio e a divulgação pela mídia” (ARAÚJO, 2009, p. 65). Nesse caso, a mídia 

tradicional pode servir para criar e divulgar conteúdos hegemônicos em torno dos lugares 

revitalizados a fim de atrair consumidores cada vez mais selecionados. Também cria consensos 

em torno do projeto de revitalização da cidade, dando mais destaque às suas características 

positivas, e menos a temas como remoções, violações de direitos humanos e agressões policiais, 

por exemplo.   

A violência policial não é um tema recente para a nossa sociedade. Os discursos da 

população diariamente associam a sensação de segurança pública com a necessidade de ações 

policiais efetivas – e muitas vezes truculentas – pela cidade. Muitas vezes, esses discursos são 

alimentados por representações oferecidas pela mídia. Nesse sentido, a década de 1990 foi um 

marco importante, tendo em vista a nova política de guerra às drogas.  

A partir dos anos 80, verificamos uma aparente escalada da violência urbana, o que 

obviamente despertou maior interesse na imprensa pelo tema. Segundo Molica (2007), a 

apuração era feita por profissionais menos experientes ou menos preparados do que aqueles 

que cobriam economia ou política, assim como reduzidos eram os espaços destinados a esse 

tipo de notícia nos principais jornais, como O Globo, por exemplo. Nos jornais populares, as 

notícias eram tratadas de forma sensacionalista, com fotos que mostravam detalhes dos corpos 

de pessoas mortas, apelando para o mórbido como elemento de atração da população. Em 1981, 

após um confronto entre policiais e bandidos num conjunto habitacional da Ilha do Governador, 

Zona Norte do Rio de Janeiro, a sociedade conhecia mais um fenômeno da violência urbana: a 

organização criminosa. A chamada “Falange Vermelha” abriu o caminho para a proliferação 

dos “comandos”. A imprensa, especialmente a carioca, acompanhou e registrou o avanço do 

tráfico de drogas, a posse de armamento pesado, o envolvimento cada vez maior de policiais e 

menores de idade (MOLICA, 2007, p.30).  

A gravidade do quadro da situação, percebida a partir dos anos 90, chamou a atenção 

de diferentes setores da sociedade, que começaram a desenvolver pesquisas na área e pensar 

em novas políticas públicas. Os jornais iniciaram um processo de qualificação da cobertura, 

com um aumento significativo do espaço destinado ao tema. Uma nova tendência entrava em 

cena para tratar a notícia da violência. Outra característica que se notava na imprensa era o 

discurso claramente encorajador do extermínio de criminosos pela polícia. A nova política de 



drogas trouxe um discurso que legitimava a letalidade dos policiais. Apesar de estarmos 

tratando dos anos 90, o discurso no século XXI permanece o mesmo.   

Nos últimos anos, observamos um novo aspecto: os megaeventos estabelecem uma 

lógica que parece aprofundar e legitimar a violência policial. Diante de índices alarmantes, 

observamos que o genocídio de pessoas negras e pobres são justificados como forma de 

restituição da ordem para que os megaeventos ocorram de forma tranquila e eficiente na cidade. 

As estatísticas apontam para um direcionamento da violência policial à uma camada específica 

da população, conforme estudaremos nas análises que se seguem.  

  

As representações da violência policial no dossiê  

O Comitê Popular se propõe a explicar as metas da prefeitura do Rio de Janeiro para 

melhorar os problemas de segurança. Entre essas metas, apareceram os projetos de pacificação 

das favelas. Eles dizem que a polícia não está na favela para proteger os moradores dos 

traficantes, mas para impedir as manifestações populares. O dossiê diz que não existe diálogo 

entre os agentes das Unidades de Polícias Pacificadoras (UPPs) e a população, pelo contrário: 

eles falam que a polícia serve para matar, agredir e invadir domicílios.    

No período dos megaeventos, a violência policial se espalhou em vários territórios da 

cidade. O governo investiu em kits com armas e balas de borracha, então vemos que a missão 

principal era conter as manifestações tanto na favela quanto no asfalto. Mas o documento conta 

que as intervenções policiais foram piores nas comunidades, falando também em problemas 

como o genocídio da população negra e a criminalização da pobreza.   

O dossiê disse que a grande mídia teve a intenção de representar as favelas como 

seguras, livres do tráfico, com planos de segurança eficazes, com a intenção de atrair turistas 

para esses locais. As comunidades têm sido alvo de programas de incentivo ao turismo como 

o programa Rio Top Tour, apoiado pelo Ministério do Turismo, e às vezes eles incomodam 

aqueles que moram na favela. O documento explica que a maioria das polícias pacificadoras 

está em locais com algum valor econômico e turístico.    

Também aparecem críticas à revitalização. Quando os lugares ficam mais seguros, com 

policiamento, os valores dos imóveis sobem. Muitos moradores não têm condições de manter 

o mesmo estilo de vida, e, por isso, vão para áreas mais afastadas do centro. Vão para longe de 

antigos vizinhos, deixam seus imóveis, velhos hábitos e suas redes de sociabilidade. Nem 

sempre essas mudanças são tranquilas, muitos falam sobre agressões de policiais.   



O Comitê Popular reconhece que a segurança pública pode ser um dos benefícios 

trazidos pelos investimentos dos megaeventos. As cidades que têm a intenção de ser 

reconhecidas como globais e desenvolvidas precisam de lugares seguros. Mas, quando os 

moradores se reúnem para questionar as ações de contenção da insegurança, são tratados com 

mais repressão. Ou seja, sofrem com as ações da polícia contra o tráfico, pois alteram seus 

cotidianos, e quando decidem se manifestar contra essas ações policiais, porque vão contra o 

consenso criado pela cidade-empresa. Nota-se que para a cidade ter mais segurança, as vidas 

das pessoas mais pobres são as mais afetadas. São elas que lidam diretamente com as ações da 

polícia contra os traficantes.   

  

Considerações finais  

 Quando o Rio de Janeiro se candidatou para sediar os megaeventos, se comprometeu 

também a melhorar alguns segmentos como saúde, cultura, mobilidade urbana e segurança 

pública. Os meios de comunicação tradicionais tiveram o propósito de atrair as atenções e as 

paixões para os eventos. Afinal, investiram muito para ter o direito de transmitir os jogos e 

ainda poderiam lucrar com empreendimentos trazidos por eles. Mas essas transformações da 

cidade não foram sentidas da mesma forma por todos os seus habitantes: os pobres foram mais 

afetados por elas.   

Dentro desse contexto, movimentos sociais como o Comitê Popular entraram em cena. 

O dossiê apresenta representações que não são oferecidas pela mídia. São visões de mundo de 

uma população que não aparece nos grandes jornais. As ações policias ocasionaram problemas 

como o genocídio da população negra e a criminalização da pobreza. Em comunidades e 

lugares mais pobres, a polícia é vista como uma instituição que invade domicílios, agride e 

mata pessoas, extinguindo qualquer possibilidade de diálogo entre cidadãos e policiais da UPP.  

Inicialmente, por conta dos megaeventos no Rio, o objetivo da polícia era de conter 

protestos. Enquanto a cidade tenta atender exigências internacionais e atingir níveis de 

excelência, a população mais pobre é quem sofre. A polícia serve para “manter” ou “restituir” 

a ordem, possibilitando que o projeto de cidade global ocorra como o previsto. Dessa forma, 

nos parece evidente que as transformações na cidade impactam – e prejudicam – muito mais a 

vida dos pobres.  

O dossiê verifica que a grande mídia teve a intenção de representar as favelas como 

seguras, livres do tráfico, com planos de segurança eficazes, com a intenção de atrair turistas 

para esses locais. É indiscutível que investimentos são muito bem-vindos, principalmente em 



áreas carentes da cidade, mas não é isso que acontece de fato. O projeto branding urbano parece 

“maquiar” certos lugares ao invés de se aprofundar em questões caras à nossa cidade.  

Referências  

ALEXANDRE, Marcos. O papel da mídia na difusão das representações sociais. Revista Comum, vol. 

6, nº 17, p. 111-125, dez-2001.   

ARAÚJO, Vanessa. Lapa carioca: uma (re)apropriação do lugar. 2009. 174 f. Dissertação. (Mestrado) 

- Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.   

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.   

CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança: Movimentos Sociais na Era da Internet. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2013.  

DIAS, Reinaldo. Sociologia. São Paulo: Person, 2012.  

JOVCHELOVITCH, Sandra. Representações sociais e esfera pública: a construção simbólica dos 

espaços públicos no Brasil. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2000  

FORTUNA, Vania. Cidade e Megaeventos. In: CONGRESSO DOS ESTUDANTES DE 

PÓSGRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, VI, 2013, Rio de Janeiro, Anais. Rio de Janeiro: CONECO,  

2013. p. 01-15.   

MOLICA, Fernando. Entre nomes e números: uma análise do jornalismo policial. In: RAMOS, Silvia; 

PAIVA, Anabela (Orgs.). Mídia e Violência: novas tendências na cobertura da criminalidade e 

segurança no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005.  

SANT’ANNA, Maria; GONÇALVES, Livia. Transformações e conflitos na área portuária da cidade do 

Rio de Janeiro: megaeventos esportivos, mídia e marketing urbano. Revista Interseções, vol. 17, nº 2, p. 

378-396, dez-2015.  

SOARES, Paulo. Megaeventos esportivos e urbano: a Copa do Mundo em 2014 e seus impactos nas 

cidades brasileiras. Revista FSA, vol. 10, nº 4, p. 195-214, dez-2013.  
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Resumo   

A transição entre as atividades econômicas para a elevação do lar doméstico, tornou público as questões 

que antes era de importância particular ao indivíduo e sua família e induziram a desagregação da 

Instituição Igreja dos assuntos de interesse público. O objetivo deste artigo é demonstrar a influência 

dos conceitos religiosos na elaboração dos direitos fundamentais. A fundamentação teórica utilizou 

como base os autores Boaventura de Sousa Santos e Hannah Arent. Por meio desta pesquisa conclui-

se que a segregação entre o público e o particular, induziu a transferência de valores religiosos para 

este conceito.    

   

Palavras-chave: Igreja, condições de vida digna, direitos fundamentais.   

  

Abstract  

The transition between economic activities for the elevation of the domestic home made public the 

issues that were previously of particular importance to the individual and his family and induced the 

disintegration of the Church Institution of matters of public interest. The purpose of this article is to 

demonstrate the influence of religious concepts in the elaboration of fundamental rights. The theoretical 

basis was based on the authors Boaventura de Sousa Santos and Hannah Arent. Through this research 

it is concluded that the segregation between the public and the private, has induced the transfer of 

religious values to this concept.  

   

Key words: Church, decent living conditions, fundamental rights.  

  

Resumen  

La transición entre las actividades económicas para la elevación del hogar doméstico, hizo público las 

cuestiones que antes era de importancia particular al individuo y su familia e indujeron la desagregación 

de la Institución Iglesia de los asuntos de interés público. El objetivo de este artículo es demostrar la 

influencia de los conceptos religiosos en la elaboración de los derechos fundamentales. La 

fundamentación teórica utilizó como base los autores Boaventura de Sousa Santos y Hannah Arent. 

Por medio de esta investigación se concluye que la segregación entre lo público y lo particular, indujo 

la transferencia de valores religiosos hacia este concepto.  

   

Palabras clave: Iglesia, condiciones de vida digna, derechos fundamentales.  

   

Introdução   

A transição entre as atividades econômicas para a elevação do lar doméstico, tornou 

público as questões que antes era de cunho particular ao indivíduo e sua família. Conceitua-se 

vida digna no direito de gozar de serviços públicos; como saúde, educação, lazer, segurança, 

etc. Serviços estes que são prestados de maneira precária, ou nem se tem a possibilidade de 

prestar um serviço por falta de verbas, que ocasiona a falta de funcionários e de materiais. A 



única maneira de reverter esse quadro é através da mobilização da população, que se encontra 

paralisada, sem ter a quem recorrer, perdendo a esperança de conseguir um dia ter uma 

condição de vida melhor. A solução apresentada para a melhora no estilo de vida brasileiro é 

de caráter paliativo, ou se não, são muito restritas. Sendo necessária ações mais definitivas e 

amplas como gerar empregos através de um crescimento econômico, trazer uma nova cultura 

econômica de poupar, etc.    

 No início da política haviam reuniões com os cidadãos para se discutir necessidade 

sociais, levando-os a um denominador comum de solução. Esta forma de governo era 

denominada de doméstico, sua transformação para a administração econômica perdeu esta 

visão, sendo o foco agora o desenvolvimento econômico do mercado.   

Muitos projetos sociais apresentados pelos políticos, estão embasados em necessidades 

sociais. É a sociedade que faz a política, e aos políticos restam ação, discurso e pensamento.   

Tornar público o que era privado tirou a limitação que as separava. Sem essa 

delimitação, essas duas esferas chocam-se, jogando a responsabilidade para a outra.   

O fenômeno descrito a cima é um advento da modernidade. O abismo que existia entre 

privado e público, na Idade Média ainda existia. Como a Igreja Católica era uma das mais 

poderosas e importantes instituições, tinha muita influência com os governantes daquela 

época. Isso refletiu em seu governo, que separava o secular do sagrado. Esta era a diferenciação 

do público ao privado. Sagrado tido como questões públicas, como caridade, zelo por 

propriedade alheia, ética civil respaldada nos valores da igreja, etc. E o profano era tido como 

questões de punho particular. Todas as atividades eram de responsabilidade do lar, significa 

dizer que a qualidade de vida eram os próprios cidadãos que construíam através da força de 

seu trabalho.    

A principal diferença entre o poder designado para um senhor feudal e um provedor de 

família, é que o senhor feudal poderia administrar justiça dentro dos limites de seu reino, já o 

provedor familiar não detinha o conhecimento, nem de leis, nem de justiça.     

Interesses materiais e espirituais coletivamente comuns, era conceituado na Idade 

Média como bem comum. Outra tese apresentava era a necessidade de alguém zelar pelas 

necessidades de todos, para que cada indivíduo se restringisse a necessidades particulares. O 

fato que distancia a modernidade a esse pensamento em relação à política, é o reconhecimento 

de necessidades comuns coletivas e a distinção da esfera privada; o que atualmente possui um 

caráter híbrido, de atender as demandas socais e privadas.      



Neste artigo o assunto abordado é o direito fundamentais base. Uma necessidade 

pontuada na era moderna, através junção entre o público e, o que antes era dado como interesse 

privado.   

 

2. Fundamentação teórica   

2.1 Direitos Fundamentais    

Este artigo tem como função explorar a segmentação entre a esfera pública da privada. 

O objetivo desta pesquisa é de demonstrar a ligação deste advento com os valores ideológicos 

de origens religiosas que os conceitos de direitos fundamentais carregam.   

Segundo Hannah Arent (1958), o desaparecimento do abismo que os antigos tinham 

que transpor diariamente a fim de transcender a estreita esfera da família e ascender a esfera 

política é fenômeno essencialmente moderno. Esse abismo entre o privado e o público ainda 

existia de certa forma na Idade Média, embora houvesse perdido muito da sua importância e 

mudado inteiramente de localização. Já se disse com aceito que, após a queda do Império 

Romano, foi a Igreja Católica que ofereceu ao homem um substituto para a cidadania antes 

outorgada exclusivamente pelo governo municipal.   

Já para Boaventura Souza Santos (2013), alguns exemplos podem ajudar a concretizar 

este processo histórico. Antes de mais nada, é à luz da equação de raízes e opções que a 

sociedade moderna ocidental vê a sociedade medieval e dela se distingue. A sociedade 

medieval é vista como uma religião, a teologia ou a tradição. A sociedade medieval não é 

necessariamente uma sociedade estática, mas evolui segundo uma lógica de raízes. Ao 

contrário, a sociedade moderna vê-se como uma sociedade dinâmica que evolui segundo uma 

lógica de opções. Provao ao conceber como raiz fundadora o contrato social e a vontade geral 

que o sustenta. O contrato social é a metáfora fundadora de uma opção radical - a de deixar o 

estado de natureza para formar a sociedade civil -, que se transforma em raiz a partir da qual 

quase tudo é possível, tudo exceto voltar ao estado de natureza. A contratualização das raízes 

é irreversível, e este é o limite de reversibilidade das opções. A supremacia de conceitos como 

individualismo, cidadania, direitos humanos, sociedade civil, mercados, nação cívica e 

patriotismo constitucional na modernidade ocidental assinalada a prioridade dada à lógica de 

opções baseadas em raízes. Esta autodescrição da modernidade ocidental levou-a a conceber 

não só a sociedade medieval, mas todas as outras culturas e sociedades como baseadas em 

raízes e concomitantemente na supremacia do primordialíssimo, status, identidade, 

comunidade, etnicidade e nação étnica, omitindo o fato de que, em todas as sociedades, a lógica 

de raízes opera em articulação com a lógica de opções.   



  

3. Metodologia   

A metodologia utilizada estruturou-se em livros científicos, que abordavam os direitos 

fundamentais numa sociedade moderna. Os conceitos aqui apresentados tiveram como 

estruturação o diálogo entre os direitos fundamentais com vertentes ideológicas de origens 

religiosas.  Consultou-se os livros Hannah Arent em A Condição Humana (1958); e 

Boaventura Sousa Santos em Se Deus Fosse Ativista de Direito Humanos (2013). Desta 

maneira os dados foram coletados a partir de resumos e fichamentos, para a fundamentação 

teórica do artigo; ou seja, um levantamento bibliográfico. Este trabalho possui a característica 

de ser qualitativo, com uma pesquisa exploratória. Em cima dos dados coletados e dos 

materiais de apoio, servirão de referência para a construção de novas teorias.  

    

4. Análise de Resultados:   

4.1 Separação do público privado   

Hannah Arent (2007), afirma:   

   

Já vimos que a propriedade em contraposição à riqueza e à apropriação, refere-

se a uma parte do mundo comum que tem um dono privado e é portanto, a mais 

elementar condição política para a mundanidade do homem. Pelo mesmo 

motivo, a expropriação e a alienação do homem em relação ao mundo 

coincidem; e a era moderna, muito contra as intenções de todos os atores da 

peça, começou por alienar do mundo certas camadas da população. Tendemos 

esquecer a importância fundamental que esta alienação teve para a era moderna, 

porque geralmente destacamos seu carácter secular e confundimos secularidades 

com mundaniedade. Contudo, como evento histórico tangível, a secularização 

significa apenas a separação entre Igreja e Estado, entre religião e política; e 

isto, do ponto de vista religioso, implica em retorno à antiga atividade cristã de 

dar <<a César o que é de César e a Deus o que é de Deus>>, e não uma perda 

de fé e transcendência ou um novo e enfático interesse nas coisas deste mundo.   

   

Mundanidade é a apropriação de coisas terrenas, que após a morte continuariam a 

existir, como terrenos, plantações, animais, tudo é considerado mundano, pertence ao mundo. 

Secularização é tudo que não pertence ao sagrado, tudo que não é sacralizado.   

A alienação de certas camadas da população dialoga e reforça o que Zygmunt Bauman 

descreve em seu livro Modernidade Líquida (2001) como indivíduos invisíveis. Para o Estado 

ter avanços com a indústria houve a necessidade de esconder seu lado fragilizado, um 

segmento social que não possui assistência, escondendo entre bolhas que os desumaniza. Esses 

indivíduos vivem em áreas geográficas onde pessoas de alto prestígio social não possui 

conhecimento da realidade social daquelas áreas, desconhecendo sua atmosfera precária.    



Ellacuría apud Santos (2013), afirma:" é impossível ver a concretização da justiça sem 

uma revolução básica na ordem social e econômica, ou uma verdade realização do homem sem 

criação de uma estrutura econômica adequada" (1997, p. 127)   

Santos (2013) descreve a libertação para as teologias progressistas constitui da vontade 

de lutar por aquilo que se tem uma percepção de incoerência no meio social. As teologias 

políticas progressistas defendem que a libertação é a materialização do desejo pela busca de 

uma sociedade mais igualitária ao que se refere em condições de vida digna.    

Uma questão a ser levantada é como a lei, em alguns aspectos, é vista como antiquada 

para alguns grupos sociais, como feministas e LGBTs. O conservadorismo por trás das leis se 

dá por meio da fundamentação nos princípios da religião cristã. A origem dos direitos 

fundamentais aconteceu com o desmembramento da preocupação da Igreja Católica com o 

bem-estar social, para obrigação do Estado em manter o mínimo de arranjo social para a 

conquista de uma vida digna. A Igreja detinha este poder, porque antes era vista como uma 

instituição que fazia parte da esfera pública.   

Pluralismo é uma vertente da Teologia das religiões, onde se avalia os fenômenos das 

religiões por meio da Teologia Bíblica. A revelação se dá em um contexto histórico, em uma 

transição social política, sendo seu conceito revelado pelas necessidades sociais em 

determinado contexto histórico na visão da teologia pluralista. Já a teologia fundamentalista 

defende que a revelação é eterna, aplicável a qualquer contexto e qualquer momento histórico, 

Santos (2013).   

Mir-Hosseini defende que:   

Argumento que as interpretações patriarcais da Shari'a podem e devem ser 

desafiadas ao nível da fiqh, que é nada mais que o entendimento humano da 

vontade divina, isto é, o que somos capazes de entender sobre a sharia neste 

mundo ao nível legal. Por outras palavra//s, a shari'a  é o ideal transcendental 

que encarna a justiça do islã e o espírito das revelações corânicas. Este ideal 

transcendental, que condena todas as revelações de exploração e dominação, 

sustenta a causa das mulheres e a crítica das construções patriarcais das 

revelações de gênero que podem ser encontradas não apenas no vasto corpus 

dos textos de jurisprudência, mas também nas leis positivas que se reinvidicam 

enraizadas nos textos sagrados (2006, p. 633).   

   

De acordo com Santos (2013), o pensamento de raiz consiste em o que é intenso, 

duradouro, ímpar e raro; já o de opções é mutável, momentâneo e oscilante. A sociedade islã 

não oferece a escolha de selecionar o pensamento de opções, a única alternativa é o de raiz. 

Nas teologias políticas integristas emergentes Deus é agente da história, e não o Estado. No 

islã, a interpretação da Shari’a é dada como uma revelação da verdade. Induzindo a ligação 



entre a religião e poder, em uma circunstância em que o Estado se mantém dentro de padrões 

e limites ditados pela religião islâmica, este conceito denomina-se como islã fundamentalista.   

As teologias tradicionalistas utilizam da experiência para solucionar problemas atuais, 

recorrendo a acontecimentos passados como modelo para os dilemas presentes. Utilizam de 

dados teológicos para estabilizar a política através da religião, Santos (2013). Sendo assim, 

segundo a teologia pluralista, a separação do Estado e da Igreja se dá pelo novo contexto social, 

a transformação de uma sociedade mercantil para industrialista. No processo dessa 

transformação criou-se a necessidade de um novo Estado, que regula e cria condições de vida 

digna a todos. Antes a Igreja Católica dava assistência aos necessitados por meio de ações 

solidárias.    

A teologia pluralista cristã aceitou essa separação, todavia discorda que o Estado tenha 

que intervir em assuntos de cunho particular de cada indivíduo. Para explicitar, a instituição 

família é construída de uma maneira pela religião, entretanto a sociedade tem uma visão mais 

diversificada. Com objetivo de sua visão prevalecer dentro dos moldes da Igreja para seus 

seguidores, representantes religiosos tentam exercer influência sobre o Estado, passando da 

esfera privada para a política.    

Daniel M. Bell Jr apud Santos (2013) diz que a Igreja é uma das formas de afirmação 

do significado que a política flui de uma sociedade e sua participação em Cristo. A visão de 

Silas Malafaia (2014) acerca deste assunto é que a bíblia é o melhor manual de comportamento 

humano do mundo, e que Deus sempre trata o homem, nesse viés como um ser biológico, 

psicológico, sociológico e espiritual. A união da fé e a razão com um resultado positivo, é o 

que Soelle defende das teologias progressistas.   

Para a Nova Direita, "O modelo de vida Americano" deverá voltar a identificarse 

com a "lei de Deus": "o viver corretamente deve ser reestabelecido como um 

modo de vida Americano. (...) A autoridade moral da Bíblia deve voltar a ser 

reconhecida como o legítimo princípio condutor da nação". (Falwell, 1980 apud 

Santos, 2013).   

   

4.2 A Igreja Medieval nesse contexto   

Para compreender a importância desta instituição na época vigente, é necessário 

contextualizar social e culturalmente. A Igreja Católica tinha um objetivo muito mais que o 

religioso, no contexto histórico, seus ensinamentos norteavam a sociedade no aspecto 

comportamental, esclarecendo o que é lícito ou não a se fazer. Outra função social 

desempenhada na época era a confecção certificados, sendo utilizados como documentos 

elaborados em rituais religiosos.   



A teologia política progressista utilizou a religião como fundamento às lutas sociais em 

busca da justiça e liberdade de expressão. De acordo com tais teologias, a busca pelo bemestar 

coletivo é uma forma de conquistar à Deus. Por meio das obras de caridade, o indivíduo 

conseguiria o prolongamento da vida no post-mortem. Muitos dos ativistas dos direitos 

humanos nos últimos quarenta anos, que dedicaram sua vida em lutas social compactuaram 

ideologicamente com uma das versões das teologias da libertação.   

Gandhi reivindicando os direitos dos seguidores da religião hindu, promoveu protestos 

de uma forma pacífica. Seus princípios norteadores provinham da religião hindu. Pregava a 

tolerância religiosa, e vinha a alcançar seus objetivos por meio de jejuns e orações (Pacievitch,  

2018).   

Moisés era também um grande líder religioso. Em uma breve bibliografia, ele nasceu 

em uma época onde o Faraó, líder político da época, ordenou que todos os bebês meninos 

israelitas fossem mortos prevenindo uma rebelião futura dos escravos. Para que isto não 

acontecesse com Moisés, sua mãe o colocou em uma cesta de vime e o colocou no rio. A filha 

do Faraó o encontrou e o criou. Depois de muitos anos, sabendo do que aconteceu e sabendo 

que o povo de sua origem era feito de escravo durante anos no Egito, resolveu libertá-los da 

mão do Faraó. Para isso abriu mão do trono e buscou a libertação de seu povo. (Lopes, 2018).  

  

4.3 O vínculo entre os direitos fundamentais e a religião    

Na sociedade medieval, a instituição Igreja Católica era a única alternativa religiosa. 

Outras religiões eram tidas como pagãs, sendo seus seguidores castigados. A desvinculação da 

instituição Igreja Católica com o Estado gerou uma desobrigação de seguir a religião. Levando 

a um senso de individualidade que coloca o indivíduo no centro de suas preocupações, 

aderindo apenas as lutas sociais com ideologias e bandeiras que possuem uma relação com 

suas características próprias, não aderindo a lutas com propósitos de mudança para a vida 

alheia.    

Outro ponto a se discutir, é que neste conceito não existe certo ou errado; tudo é 

aceitável, não existe um padrão. O meio social justifica o fim e coloca-o na posição de 

fragilidade. Sendo que a abstração do bem do mal, e a falta de um padrão moral aplicável a 

todos da sociedade torna todos acima da lei, não havendo qualquer tipo de julgamento moral, 

inexistência de partes (réu e vítima) e muito menos sentença. A moralidade fazia com que a 

sociedade mudasse de comportamento. A preocupação com o ego, segundo Max Weber apud 

Santos (2013), é uma atividade mundana, porém esta não possui uma relação com uma 

preocupação ou satisfação com o mundo.     



A imposição da sociedade para que todos possuem um tipo de comportamento, de 

expressão cultural e social faz com que pessoas que possuem um estilo alternativo de vida se 

sintam desconfortáveis pela imposição de valores que não se adequam a essência do indivíduo.  

Um exemplo é a reforma que o Papa Francisco colocou em prática na Igreja Católica abriu a 

Igreja para todos os públicos, incluindo os homossexuais, descentralizou o poder, mudou a 

estrutura financeira, mudou critérios de escolha dos bispos, o corpo de funcionários 

selecionados seria mais profissional e implementou uma nova estratégia de comunicação. 

(Chade, 2018)   

Santos (2013), mulçumanos progressistas são aqueles que buscam uma sociedade mais 

justa e pluralista por meio de uma interpretação crítica do Islã. Entre os pontos levantados 

estão a igualdade de gênero, visão plural religiosa e étnica, e uma metodologia de defesa de 

valores ideológicos de forma pacífica. A religião dos oprimidos é um dos meios onde 

movimentos religiosos e seculares se unem em prol de conquistar uma sociedade mais justa e 

digna.   

Segundo Arent (2007), o poder não está somente com os políticos, todo aquele cidadão 

que é um ator ou autor de uma ação utilizada para mudar a situação de um grupo social 

oprimido, também é detentor de poder. Este poder pode ser utilizado na mudança, ou na 

tentativa, de mudar condições básicas fundamentais, seja por meio de lutas sociais, 

movimentos de protesto, criação de uma entidade filantrópica, etc. O poder é revelado na 

influência social de conseguir colaboradores que aderem à causa levantada.    

  A concepção dos direitos fundamentais deveria ter um diálogo com todas as religiões, 

pegando os principais conceitos norteadores de cada uma delas, e a partir daí, transforma em 

um conceito único, com uma visão plural da sociedade moderna, resguardando o conceito de 

ser interpretado como antiquado e ultrapassado. Hipótese levantada por Santos (1995, p. 

27378; 2006b, p. 113-43;2004), denominada de hermenêutica diatópica.     

A relutância de colocar em prática a hermenêutica diatópica, perde-se a oportunidade 

encontrar um viés em comum para a perda de todos os pré-conceitos formulados para cada 

religião em si, desenvolvendo o respeito e a compreensão de ambas as partes para o conceito 

norteador de cada uma. Ao se construir um novo conceito de vida digna, a partir de uma visão 

pluralista de várias religiões, se constrói um novo conceito mais forte, que alcance todos os 

grupos sociais sem desumaniza-los.   

Santos (2013) afirma que em alguns países onde o Estado é laicos, alguns religiosos 

ingressam na vida pública da política para conservação de conceitos religiosos, preservandoos 

de qualquer intervenção Estatal. Uma ferramenta que estes indivíduos utilizam é a utilização 



de debates em cima de bandeiras ideológicas, em vez de levantar alternativas para a dignidade 

de vida alcance mais pessoas. Pessoas que estão na política para defender ideologias, e não 

para um governo de melhorias para todos da população. Questão levantada pelo deputado Jair 

Bolsonaro em março de 2017, no programa The Noite.   

Davidson & Harris, apud Santos, (2006) não hesitam em considerar os cristãos 

teocráticos nos Estados Unidos como uma "nova forma de fascismo", uma vez 

que defendem: a imposição da pena de morte a defensores do aborto, 

homossexuais e a mulheres que não se adaptem aos papéis de sexo tradicionais; 

a legitimidade de manter não cristãos presos durante a guerra; permissão que as 

crianças abandonem a escola pública e regressem à escola doméstica; o uso da 

Bíblia como critério da verdade para a ciência. Além disso, consideram o 

Iluminismo como anticristão, tal como a democracia liberal decorrente da 

Revolução Francesa.    

   

O desenvolvimento da sociedade moderna carece que as religiões flexibilizem sua 

visão, sendo altero com as novas concepções que são constituídas, como exemplo da 

instituição família. Olhando através dessa perspectiva, tal tipo de cristão conservador é 

hipócrita. Porque ao defender tão convictamente seus preceitos, esquece do principal: Amai o 

próximo como a ti mesmo. A Bíblia ao passar este mandamento, deixou no subjetivo que era 

necessário que se houvesse respeito as diferenças de cunho ideológico, cultural, religioso ou 

de qualquer outro tipo. Teologias fundamentalistas para conservar sua cultura, acaba rejeitando 

a modernidade, de acordo com Santos (2013).   

 Arent (2007), comentou sobre a influência que o comportamento humano tem sobre o 

público. Como pequenas mudanças de ações poderiam refletir no alcance da excelência em 

serviços e infraestrutura fornecidos pelo governo, um exemplo seria a adoção de leis para 

garantir condições de vida digna com excelência não importando se de origem pública ou 

particular. A alteridade na hora de planejar e implementar uma prestação de serviços, e a 

empatia na hora de prestar o serviço à população resultariam na excelência na prestação de 

serviço, tendo como resultado a mudança do clima social de um ambiente hostil para um 

ambiente harmonioso e solicito.    

Fundamentalismo descrito por Santos (2013), é a utilização de práticas e valores 

religiosos para conduzir comportamentos e instituições do ambiente secular. Um exemplo é o 

ensinamento cristão de não poder cobiçar a mulher (ou homem) do próximo. A instituição 

família, caso tenha valores cristão, deve seguir tal regra, o que exemplifica o fundamentalismo.    

Para Santos (2013) o que se entende por zonas de contato:   

Zonas de contato são, portanto, zonas em que ideias, conhecimentos, formas de 

poder, universos simbólicos e modos de agir rivais se encontram em condições 

desiguais e interagem de múltiplas formas (resistência, rejeição, assimilação, 

imitação, tradução, subversão etc.) de modo a dar origem a constelações 



culturais híbridas, nas quais a desigualdade das trocas pode ser reforçada ou 

reduzida.    

A religião foi desfrutada para colonizar nativos nas novas terras a ser exploradas. Neste 

contexto, sua função era legitimar a ordem colonial. A cultura brasileira nasce da justaposição 

de cultura africana, indígena e portuguesa. O que levou a apropriação de costumes de outras 

culturas, a adoção de banho está dentre um deles, sendo adquirido na cultura indígena. 

Independentemente de ter terminado o colonialismo político, ainda se apropriou da religião 

como ferramenta de adestração cultural, na catequização dos escravos indígenas e africanos. 

Ambos fatos enriquecem ainda mais a diversificação cultural brasileira. Notável onde se passa 

pelo país os diferentes hábitos culturais, transbordam historicidade. Por meio destas 

informações, compreende-se o outro nome atribuído a zonas de contato ser zona colonial.   

A zona de contato seria um instrumento perfeito para que decaíssem pré-conceitos, e 

que compreensão de outra cultura e sua forma de pensar. No momento em duas ou mais partes 

se unem para constituir um novo sentido para dignidade humana, cria-se um conceito mais 

forte e amplo, alcançando a todos sem desumanizá-los, o que é denominado ecologia dos 

saberes. O enriquecimento antropológico de cada grupo é a criação do respeito, que ocorre 

quando se entende como foi construída a forma de pensar de cada pequenos grupos da 

sociedade; e a partir deste conhecimento pode se ter respostas para problemáticas internas 

destes grupos, ou seja diminuição de suas contradições.    

  

 Considerações Finais:   

Levando em considerações as hipóteses aqui apresentadas, a religião é um ótimo 

instrumento norteador para a ordem civilizatória. O problema de sua utilização consta na 

inflexibilidade quanto a alguns assuntos, como aborto e legalização de drogas. A solução aqui 

apresentada seria o encontro entre vários segmentos sociais para construção de uma lei ampla 

e justa. Sendo necessário o encontro de vários políticos religiosos e representantes de grupos 

sociais para a construção de um conceito de dignidade humana mais estável e plural.    
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Resumo  

Em março de 2018, Marielle Franco, a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro 

nas eleições de 2016, foi brutalmente assassinada. Imediatamente após a sua morte, uma onda de 

imagens emergiu nas redes sociais e nas ruas de várias partes do mundo, protestando contra o 

ocorrido.  Quase simultaneamente, uma segunda onda de relatos e imagens associando Marielle 

ao tráfico de drogas surgiu, produzindo uma disputa sobre a memória da vereadora. A presença 

de Marielle na Câmara Legislativa se inscreve numa constelação de fatos históricos sobre a 

relação da mulher negra, seu corpo e sua fala, com as cidades do continente americano, desde o 

período escravista até nossos dias. O presente artigo reflete sobre lugar das práticas artísticas na 

luta pela perpetuação da memória de Marielle na superfície dos espaços públicos da cidade.   

  

Palavras-chaves: Marielle Franco; memória; cidade.  

  

Abstract  

In March of 2018, Marielle Franco, the fifth most voted for city councillor in Rio de Janeiro 

during the elections of 2016, was brutally murdered. Immediately after her death, a wave of 

images emerged on social networks and in the streets in various parts of the world, protesting 

against what had happened. Almost simultaneously, a second wave of reports and of images 

associating Marielle with the trafficking of drugs appeared, producing a dispute over the memory 

of the city councillor. The presence of Marielle in the legislative council highlighted a 

constellation of historical facts about black women, their bodies and their speech, in American 

continental cities, since the period of slavery until today. The present article reflects on the 

practices of artists struggling for the perpetuation of the memory of Marielle on the surfaces of 

public spaces in the city.      

  

Keywords: Marielle Franco; memory; city.  

  

Resumen  

En marzo de 2018, Marielle Franco, la quinta concejal más votada en la ciudad de Río de Janeiro 

en las elecciones de 2016, fue brutalmente asesinada. Inmediatamente después de su muerte, una 

ola de imágenes emergió en las redes sociales y en las calles de varias partes del mundo, 

protestando contra lo ocurrido. Casi simultáneamente, una segunda ola de relatos e imágenes 

asociando a Marielle al tráfico de drogas surgió, produciendo una disputa sobre la memoria de la 

concejal. La presencia de Marielle en la Cámara Legislativa se inscribe en una constelación de 

hechos históricos sobre la relación de la mujer negra, su cuerpo y su habla, con las ciudades del 

continente americano, desde el período esclavista hasta nuestros días. El presente artículo refleja 

sobre el lugar de las prácticas artísticas en la lucha por la perpetuación de la memoria de Marielle 

en la superficie de los espacios públicos de la ciudad.  

  

Palabras claves: Marielle Franco; memoria; ciudad.  
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1 Frase da filosofia Africana Ubuntu, incorporada na campanha política de Marielle.   



“Sou por que somos” 

Nas colônias do continente americano, as mulheres negras escravizadas se viam 

em condição de igualdade com os homens negros. Igualmente desumanizadas, igualmente 

feitas animais de carga, igualmente castigadas, e um pouco mais, considerando as 

violências sofridas especificamente pela condição de serem mulheres. Sobre isso Angela 

Davis (2016) destaca:   

Essa era uma das grandes ironias do sistema escravagista: por meio da 

submissão das mulheres à exploração mais cruel possível, exploração esta 

que não fazia distinção de sexo, criava-se as bases sobre as quais as 

mulheres negras não apenas afirmavam sua condição de igualdade em suas 

relações sociais, como também expressavam essa igualdade em atos de 

resistência. Essa deve ter sido uma terrível descoberta para os proprietários 

de escravos, pois aparentemente eles tentavam quebrar essa cadeia de 

igualdade por meio da repressão particularmente brutal que reservavam às 

mulheres. (...) Seria um erro interpretar o padrão e estupros instituído 

durante a escravidão como uma expressão dos impulsos sexuais dos 

homens brancos, reprimidos pelo espectro da feminilidade casta das 

mulheres brancas. Essa explicação seria muito simplista. O estupro era uma 

arma de dominação, uma arma de repressão, cujo objetivo oculto era 

aniquilar o desejo das escravas de resistir e, nesse processo, desmoralizar 

seus companheiros (DAVIS, 2016: pág. 36).   

  

 Por serem tratadas exclusivamente como força de trabalho, desprovidas de qualquer 

direito à humanidade, as mulheres negras escravizadas não gozavam de nenhum cuidado 

em situações de gravidez, na maioria dos casos decorrente de estupros provocados pelos 

senhores de engenho, pelos capatazes, ou pelos próprios companheiros. Esta era vista 

inclusive como antieconômica, na medida em que o mínimo cuidado com um filho 

diminuiria o tempo de trabalho compulsório dessas mulheres na lavoura.  Diante de tais 

condições, cabe observar o aborto e o infanticídio provocados por mulheres negras como 

atos de resistência. Uma forma extrema de libertar suas proles da condição subumana de 

escravizadas. Sobre isso, Maria da Penha Silva (2010) comenta:  

É de muita importância observar que até mesmo numa atitude trágica 

reflete-se o desejo de liberdade onde pessoas mesmo desprestigiadas 

socialmente lutam com as armas que possuem pelo direito de melhorarem 

suas vidas, são atitudes tomadas em momento de desespero que nos leva a 

crer que resistir ao sistema dependia do momento e das circunstâncias em 

que os escravizados estavam inseridos e tais atitudes mostram a verdadeira 

face do sistema escravista (SILVA, 2010: p. 3).   

  

A relação das mulheres escravizadas no continente americano com a cidade, 

curiosamente, era de esperança. A migração para o espaço urbano acabava se tornando 

uma oportunidade de conquistar a própria liberdade, fosse estabelecendo alianças para 



possíveis fugas, fosse juntando dinheiro para comprar sua alforria. Sobre isso, Maria 

Odília Dias (2012) comenta:  

As de melhor aparência (segundo os critérios dos proprietários), as mais 

inquietas, espertas ou habilidosas, conseguiam trabalhar como 

quitandeiras, ou escravas de “ganho” na cidade. Os pequenos excedentes 

constituíam a oportunidade de as mulheres escravas conquistarem sua 

liberdade, através do pequeno comércio de gêneros alimentícios e vendas 

ambulantes. Tratava-se de um comércio clandestino, que não respeitava os 

preços tabelados pelas autoridades municipais, mas que garantiu a 

sobrevivência de familiares e dos escravos fugidos que viviam em 

quilombos (DIAS, 2012: p. 376).   

  

A presença da mulher negra na cidade, sobretudo quitandeiras e escravas “de 

ganho”, acabava se tornando um corpo estranho, de mulher de segunda classe, mas que, 

paradoxalmente, conquistava maior autonomia e mobilidade no espaço urbano do que as 

mulheres brancas. Nota-se, portanto, que para a mulher negra, a cidade se constituiu como 

uma possibilidade de emancipação, longe do ideal de liberdade, mas dotado de brechas 

capazes de abrir alternativas de resistência e sobrevivência (BONOMO, 2014).   

Outro espaço de resistência das mulheres negras escravizadas situava-se na 

religião e na magia. A prática do sincretismo, sobretudo com a religião católica, era mais 

uma dimensão dessa sabedoria religiosa. Através das habilidades no uso de plantas, folhas 

e raízes, elas acessavam o mundo espiritual e agiam na organização da vida comunitária. 

Essas habilidades produziam nos senhores de escravos certo temor, sobretudo o de serem 

envenenados. Por conta disso, muitas escravas sob as quais recaia a suspeita de prática de 

curandeirismo eram duramente castigadas. “O temor dos senhores de serem envenenados 

pelas escravas não era sem fundamento, já que havia as que conheciam ervas e misturas 

capazes de fazer mal ou mesmo matar” (DIAS, 2012: p. 374). Além da magia através das 

plantas, o canto também estava muito presente no cotidiano de homens e mulheres 

escravizados, como forma de amenizar as dificuldades do trabalho na lavoura e também 

como via de escárnio. A palavra, dirigida ora aos deuses, ora aos seus senhores e 

capatazes, deslizava de forma ambígua entre lamentos, evocações, chacotas e impropérios 

(IDEM, idem).   

Um dos castigos sofridos pelas mulheres escravizadas no continente americano 

era a máscara do silenciamento. Observando os mecanismos de violência simbólica 

presentes no uso dessa máscara, e em diálogo com o pensamento de Franz Fanon (2008), 

Grada Kilomba (2016) faz uma reflexão sobre o medo branco da fala negra. O medo de 



ver revelado o segredo do processo colonial escravagista e do racismo como manutenção 

desse processo. Segundo a autora,   

A repressão é, nesse sentido, a defesa pela qual o ego controla e exerce 

censura em relação ao que é instigado como uma verdade ‘desagradável’. 

Falar torna-se assim praticamente impossível, pois quando falamos, nosso 

discurso é frequentemente interpretado como uma versão dúbia da 

realidade, não imperativa o suficiente para ser falada, tampouco ouvida. 

Tal impossibilidade ilustra como o falar e o silenciar emergem como um 

projeto análogo. O ato de falar é como uma negociação entre quem fala e 

quem escuta, isto é, entre os sujeitos que falam e seus/suas ouvintes. Ouvir 

é, nesse sentido, o ato de autorização em direção à/ao falante. Alguém pode 

falar (somente) quando sua voz é ouvida. Nesta dialética, aqueles(as) que 

são ouvidos(as) são também aqueles(as) que ‘pertencem’. E aqueles(as) 

que não são ouvidos(as), tornam-se aqueles(as) que ‘não pertencem’. A 

máscara recria este projeto de silenciamento, ela controla a possibilidade 

de que colonizados(as) possam um dia ser ouvidos(as) e, 

consequentemente, possam pertencer (KILOMBA, 2016: pág. 177,178).     

O ato de fala tornou Sojourner Truth, abolicionista, escritora, ativista dos direitos 

da mulher e ex-escrava afro-americana, protagonista da Convenção dos Direitos da 

Mulher na cidade de Akron, Ohio, em 1851. Num discurso feito de improviso, Truth fez 

uma potente defesa do direito ao voto feminino, ao mesmo tempo em que marcou 

distinções fundamentais entre sua história de mulher negra e a vida cotidiana das mulheres 

brancas presentes na convenção, para as quais, segundo os homens da convenção, era 

preciso sempre ajudar, por serem seres frágeis e delicados:   

Olhem para mim! Olhem para me braço! Eu capinei, eu plantei, juntei 

palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou uma 

mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem – quando 

tinha o que comer – e também aguentei as chicotadas! E não sou uma 

mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. 

Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! 

E não sou uma mulher? (TRUTH In. RIBEIRO, 2017: pág. 20,  
21).   

  

Angela Davis (2016) chama atenção para o fato de Truth ser a única mulher negra 

presente na convenção. Segundo a autora, sua fala conseguiu, ao mesmo tempo, responder 

aos argumentos agressivos e debochados dos defensores da supremacia masculina 

presentes na Convenção e desafiar o racismo das mulheres brancas que, a princípio, eram 

contra sua oportunidade de fala (DAVIS, 2016). Para Djamila Ribeiro (2017), na fala de 

Truth, ainda no século XIX, já existia a crítica à universalização da categoria mulher, 

“atribuído mais fortemente à terceira onda feminista” (RIBEIRO, 2017: pág. 21).   



Décadas depois, em 1955, outra mulher, sentada em uma das cadeiras do meio de 

um ônibus, produziu um gesto que fez história. Trata-se de Rosa Parks e do grande boicote 

aos ônibus de Montgomery, capital do Alabama. Rosa Louise McCauley, conhecida como 

Rosa Parks, começou a se envolver com o movimento negro norteamericano em 1932, 

depois do casamento com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o 

Progresso das Pessoas de Cor. As leis de segregação da época se estendiam aos espaços 

mais cotidianos, desde bares e restaurantes, até banheiros e transporte público, que 

destinava os primeiros assentos e a prioridade dos assentos do meio do ônibus a pessoas 

brancas. Permitiam que as pessoas negras ocupassem apenas os acentos no fundo do 

ônibus, embora a maioria dos usuários fosse negra. No dia 1° de dezembro de 1955, Rosa 

Parks foi presa, julgada e condenada a pagar uma multa por se recusar a levantar para dar 

lugar a um homem branco (GELEDÉS, 2015). Durante uma entrevista, em 1992, Parks 

conta:  

Meus pés estavam doendo, e eu não sei bem a causa pela qual me recusei 

a levantar. Mas creio que a verdadeira razão foi que eu senti que tinha o 

direito de ser tratada de forma igual a qualquer outro passageiro. Nós já 

havíamos suportado aquele tipo de tratamento durante muito tempo 

(IDEM, 2009).  

  

Mais do que a causa da sua recusa em se levantar, o que importa aqui são as 

consequências desse gesto. Sua prisão gerou revolta dentro da população negra de 

Montgomery, culminando com a organização de um boicote contra as companhias de 

ônibus locais que resistiu por 381 dias, provocando uma mudança na legislação. Durante 

esse período de boicote, as pessoas caminhavam a pé até seus trabalhos ou se organizavam 

em caronas com quem possuía transporte próprio.   

Novamente o que está em jogo aqui é um corpo de mulher negra. Um corpo que 

faz o gesto de permanecer sentado. Ou, dito de outra forma, um corpo que recusa o gesto 

de se levantar. Levantar ou permanecer sentada, nesse caso, não são simples movimentos, 

desprovidos de sentido. Retomam algo que se inscreve para além daquele momento2. Para 

Agamben (2008), o gesto se caracteriza pelo que ele assume e suporta. Ele comunica a 

comunicabilidade em si, funcionando em alguns casos como uma maneira de revelar o 

que não cabe ou não pode ser dito através da fala. Nesse sentido, para o autor, “a política 

                                                 
2 Richard Sennet em seu livro Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental observa em vários momentos 

da história ocidental os sentidos de poder e ordem atribuídos ao gesto de sentar ou se levantar (SENNET, 2003).   



é a esfera dos puros meios, isto é, da absoluta e integral gestualidade dos homens” 

(AGAMBEN, 2008: pág. 14).  

Quando, em 2017, Marielle Franco, filiada ao PSOL tomou posse como única 

mulher negra eleita para o cargo de vereadora da Câmara Municipal da Cidade do Rio de 

Janeiro, com o expressivo número de 46,5 mil votos, um pouco dessas e de outras histórias 

de lutas de mulheres negras nas cidades americanas emergiu para o presente, produzindo 

uma onda de esperança em diversos movimentos sociais de base popular e minoritária. E 

não apenas por ser Marielle uma mulher negra. Mãe, bissexual, oriunda do Complexo de 

Favelas da Maré, mestra e socialista, Marielle se fazia presente em diversas lutas 

minoritárias, produzindo, nos espaços políticos que ocupava, lugares de escuta sobre essas 

pautas.   

É pertinente aqui recorrer à ideia de interseccionalidade, defendida por Angela 

Davis (2016). Para a autora:  

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão 

marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que 

classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. Mas 

raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a 

maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira 

como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as 

intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre 

essas categorias existem relações que são mutuas e outras que são 

cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as 

outras (DAVIS,2016).   

  

O pensamento e a prática política de Marielle Franco, pautados por uma lógica 

interseccional, expressava a interseccionalidade que ela carregava na própria história de 

vida e na rede de relações sociais que tecia. Embora sua vida tenha sido marcada por 

lugares identitários muito específicos, de raça, classe e gênero, sua representatividade 

(SPIVAK, 2014) se fazia de maneira ampla na cidade e se expressava no trabalho 

conjunto com sua equipe, chamada de Mandata Coletiva Marielle Franco3.  

Em 16 de fevereiro de 2018, o governo federal decretou uma intervenção na área 

de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Em 28 de fevereiro, Marielle se tornou 

relatora da Comissão da Câmara de vereadores do Rio, criada para acompanhar a 

Intervenção. Em 10 de março de 2018 Marielle lança as seguintes postagens nas redes 

sociais:  

                                                 
3 Depois do assassinato de Marielle, a Mandata Coletiva Marielle Franco vai assumir o importante papel de perpetuar 

sua memória. Disponível em https://www.mariellefranco.com.br/. Acessado em 30 de julho de 2018.  

https://www.mariellefranco.com.br/
https://www.mariellefranco.com.br/


  

  
Imagem 01: Postagem feita em 10 de março, às 15:53.   
Fonte: Print retirado da página Marielle Franco, 2018.  

  

  
Imagem 02: Postagem feita em 10 de março, às 18:27.  
Fonte: Print retirado da página Marielle Franco, 2018.  

  

No dia 14 de março, o veículo que levava Marielle Franco de volta para sua casa, 

na Tijuca, depois da vereadora participar de um evento na Lapa, foi atacado com treze 

tiros, quatro atingiram sua cabeça. Três tiros atingiram seu motorista, Anderson Pedro 

Gomes. Ambos morreram na hora. Os assassinos não levaram absolutamente nada, não 

houve nenhuma preocupação em caracterizar o ato como um crime comum.  

Deixaram evidente a intenção exclusiva de assassinar a vereadora.   

  

2 – “Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe” 4?    

                                                 
4 “Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja.  



Passados quatro meses sem resolução do assassinato de Marielle e seu motorista, 

Jurema Wernek, diretora executiva da Anistia Internacional, movimento global que 

realiza ações e campanhas em defesa dos direitos humanos, alerta para a “ineficácia, 

incompetência e falta de vontade das instituições do Sistema de Justiça Criminal 

brasileiro em resolver o caso” (DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, 2018). De 

acordo com a instituição, o silêncio por parte dos representantes do Estado em relação a 

diversas notícias vinculadas à mídia é preocupante:  

Desde o início das investigações diversas informações muito preocupantes 
foram veiculadas pela imprensa e permanecem sem qualquer tipo de 
esclarecimento: que a munição utilizada pertenceria a um lote que teria 
sido vendido à Polícia Federal; que a arma empregada seria uma 
submetralhadora de uso restrito das forças de segurança; que 
submetralhadoras do mesmo modelo da utilizada teriam desaparecido do 
arsenal da Polícia Civil; que câmeras de vídeo que cobrem o local exato 
onde aconteceu o assassinato teriam sido desligadas na véspera do crime. 

A dinâmica com o que a execução aconteceu e a precisão dos tiros sugerem 
a participação de pessoas com treinamento específico e qualificado. A 
imprensa também divulgou que o interventor federal na segurança pública 
do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, em reunião com o 
presidente Michel Temer e o ministro Raul Jungmann, em maio, teria 
acertado um pacto de silêncio sobre o caso. O objetivo seria preservar o 
trabalho da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, responsável pela 
investigação. No entanto, esse silêncio após quatro meses sugere 
descompromisso das autoridades com a solução do caso (IDEM, idem).   
  

Para Talíria Petrone, amiga e companheira de partido de Marielle e também eleita 

em 2016 para o cargo de vereadora da Câmara Municipal de Niterói, a companheira foi 

vítima de atentado político: “Foi uma nítida tentativa de intimidar todas e todos aqueles 

que lutam, como Marielle, contra a desigualdade, a violência do Estado, o racismo, o 

machismo, a LGBTfobia e todas as formas de exploração e de opressão” (PETRONE, 

2018).  

O cenário descrito e denunciado por Werneck e Petrone se aproxima da ideia de 

feminicídio, na maneira como propõe Rita Segato (2013). Seu estudo nos leva à 

necessidade de repensar essa complexa relação entre corpo, violência e Estado. A partir 

de uma arriscada pesquisa sobre a recorrência de assassinatos de mulheres pobres e 

mestiças na Cidade de Juárez, fronteira norte do México, a autora propõe pensar o sentido 

de feminicído, nesse contexto, como algo distinto da violência com motivações sexuais. 

Trata-se de uma espécie de violência como linguagem, ou seja, como ato comunicativo a 

                                                 
Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?” Postagem feita por Marielle no Twitter, em 13 de março 
de 2018, um dia antes do seu assassinato.  



um determinado grupo social, cuja superfície de escritura é o próprio corpo das mulheres 

assassinadas. Nesse sentido, os assassinatos na Cidade de Juárez são, mais do que 

consequências, produtores de impunidade, na medida em que expressam um poder 

decorrente de certa interseção entre Estado e narcotráfico no controle social. Ou seja, são 

crimes de segundo Estado, um Estado paralelo (SEGATO, 2013). Dessa forma, a autora 

propõe:  

¿ Qué es, entonces, un feminicidio, en el sentido que la Ciudad de Juárez 

confiere a esta palabra? Es el asesinato de una mujer genérica, de un tipo 

de mujer, sólo por lo ser mujer y por lo pertenecer a este tipo, de la misma 

forma que el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos 

que pertenecen al mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso o 

ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría, no a un sujeto 

específico. Precisamente, este sujeto es despersonalizado como sujeto 

porque se hace predominar en él la categoría a la cual pertenece sobre sus 

rasgos individuales biográficos o de personalidad (SEGATO, 2013: p. 36).   

  

No contexto brasileiro, mais especificamente no caso de Marielle, cabe observar 

que o pacto de silêncio por parte dos representantes do Estado associado à total falta de 

preocupação dos mandantes em caracterizar a ação como um crime comum, levanta 

suspeitas sobre a relação do Estado com o ocorrido. Ainda que Marielle não tenha sido  

“uma mulher genérica” na forma como a autora aponta, seu assassinato tornam-se uma 

mensagem de poder e manutenção de impunidade, direcionada aos grupos que 

encontravam na vereadora uma representatividade. É preciso ainda lembrar que Marielle 

era a única vereadora negra da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Novamente emerge 

aqui a história das mulheres escravizadas no período colonial, cuja violência servia como 

arma de dominação tanto para aniquilar seus desejos de insurgência quanto para 

desmoralizar seus pares (DAVIS, 2016).   

Como se a execução do corpo fosse pouco, começou a surgir uma onda de mentiras 

em torno da memória de Marielle. Entre elas, dois caluniadores chamam mais atenção 

pelo lugar público que ocupam: Deputado Alberto Fraga (DEM-DF) e Desembargadora 

Marília Castro Neves, do Rio de Janeiro (CUNHA, 2018).   

  

3 – “Não serei interrompida”5  

As pessoas que conheceram, conviveram, trabalharam, acompanharam a carreira 

política e acadêmica de Marielle Franco, sofreram o trauma da morte trágica da vereadora. 

                                                 
5 “Não serei interrompida. Não aturo o interrompimento de vereadores desta casa, não aturarei o cidadão que veio aqui 

e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita”. Frase dita por Marielle durante último pronunciamento feito na 



Enfrentaram ainda o desafio de prestar testemunho público sobre sua vida, no intuito de 

preservar sua memória contra as calúnias e pressionar pela elucidação do crime.   

Márcio Seligmann-Silva (2008, 2010) tem um estudo valioso sobre a dimensão 

política do testemunho. O autor aponta a necessidade de compreender o problema na sua 

complexidade “enquanto misto entre visão, oralidade narrativa e capacidade de julgar.” 

(SELIGMANN-SILVA, 2010: pág. 2\8). A relação entre esses elementos é, ao mesmo 

tempo, complementar e conflituosa, na medida em que revelam o caráter dinâmico 

presente na linguagem e na lei, expresso na “passagem constante, necessária e impossível 

entre o ‘real’ e o simbólico, entre o ‘passado’ e o ‘presente’” (IDEM, idem: idem). Uma 

dos desafios dessa complexidade do testemunho sobre o trauma é narrar o inenarrável 

sobre a memória de um passado que não passa. Nesse contexto, a imaginação se apresenta 

como uma possibilidade de enfrentamento desse trauma. Segundo o autor, o testemunho, 

mediado pela imaginação e elaboração simbólica, tornase um meio de (re)construção da 

própria vida. Essa (re)construção é um processo singular, feito dentro do possível, através 

dos cacos da memória pós-traumática. “A imaginação é chamada como arma que deve vir 

em auxílio do simbólico para enfrentar o buraco negro do real do trauma. O trauma 

encontra na imaginação um meio para sua narração” (IDEM, 2008: pág. 70). Essa 

imaginação pode se materializar como lampejos, em alguns casos até de maneira pouco 

realista, como nos sonhos.   

George Didi-Huberman (2011) traz o exemplo de Charllotte Beradt que, entre 

1933 e 1939, recolheu relatos de sonhos de cerca de trezentas pessoas, que, assim como 

ela, testemunhavam assustadas o rumo dos acontecimentos na Alemanha que levaram à 

ascensão do nazismo. Para o autor,   

Os sonhos recolhidos por Charlotte Beradt transformam a realidade, 

certamente; mas essa transformação reveste-se de um valor de 

conhecimento clandestino, precisamente no ponto em que uma ameaça, a 

de ser representada, terá valor de diagnóstico antropológico, de profecia 

política, de um saber heterotópico – mas também “hiperestético” – do 

tempo vivido durante o dia pelas imagens sonhadas à noite 

(DIDIHUBERMAN, 2011: pág. 135 – 136).   

  

Cabe, no entanto, observar como essa mesma imaginação, capaz de produzir um 

saber-vaga-lume, constituído dos lampejos possíveis de vida (DIDI-HUBERMAN, 

2011), torna-se um obstáculo à narrativa testemunhal, quando colocada diante do discurso 

                                                 
Câmara dos Vereadores, depois de ser interrompida por um cidadão que gritava frases em defesa da ditadura militar no 

Brasil. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Da7dqCqEJmA. Acessado em 30 de julho de 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=Da7dqCqEJmA
https://www.youtube.com/watch?v=Da7dqCqEJmA


jurídico 6 , invalidando a própria ação, “colocando o testemunho em um verdadeiro 

território de ninguém” (SELIGMANN-SILVA, 2008: pág: 72). A situação fica ainda mais 

complexa quando, num contexto de crimes do Estado, o testemunho se depara com 

ouvidos negacionistas, onde o autor do prejuízo é direta ou indiretamente, o juiz da 

questão (IDEM, idem).   

Nesse cenário, a dimensão política da memória parece implicar numa questão de 

visibilidade pública do testemunho. Por um lado, o trabalho de rememoração como a 

busca por tornar visível e audível certa experiência que deixou marcas profundas na 

memória coletiva de um povo. Por outro lado, a tentativa do Estado e dos meios de 

comunicação oficiais, de negar o encontro com essa experiência.  Não ver, não ouvir, não 

permitir que a questão tome parte na partilha. Segundo Rancière (2017, 1996), “Partilha 

significa duas coisas: a participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, 

a distribuição dos quinhões” (RANCIÈRE, 2017: pág: 7,8). A dimensão conflituosa 

implícita na ideia de partilha, da forma como é posta pelo autor, situa-se, entre outras 

questões, na necessidade de produção de um encontro de fato equivalente entre as partes, 

ou seja, um encontro que tenha a potência de um ato político. O autor define um ato 

político como um ato de ruptura de uma dada ordem dos corpos. Para ele, a ordem que 

cabe à polícia é a do visível e do dizível. A polícia organiza os corpos de forma a definir 

para cada parcela da sociedade   

os modos do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, que faz que tais 

corpos sejam designados por seu nome para tal lugar e tal tarefa; é uma 

ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade seja visível e 

outra não o seja, que essa palavra seja entendida como discurso e outra 

como ruído (IDEM, 1996: p. 42).   

  

A política, por sua vez, rompe com essa organização.   

Essa ruptura se manifesta por uma série de atos que reconfiguram o espaço 

onde as partes, as parcelas e as ausências de parcelas se definiam. A 

atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado 

ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, 

faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o barulho”. (IDEM, idem: 

pag.42).  

  

 Em outras palavras, a política desorganiza os corpos, com o intuito de refazer a 

partilha social. Um ato político implica, portanto, no encontro entre a lógica policial e 

essa outra lógica que deseja participar e, simultaneamente, tomar parte da sociedade, se 

                                                 
6 “O testemunho como híbrido de singularidade e de imaginação, como evento que oscila entre a literalidade traumática 

e a literatura imaginativa, assombra duplamente o direito” (SELIGMANN-SILVA, 2008: pág. 72).   



fazendo ver. “A política não é feita de relações de poder, é feita de relações de mundos.” 

(IDEM, idem: pag.54). Trata-se, portanto, de uma questão de visibilidade.  

Ainda segundo o autor,   

a política não se tornou ‘estética’ ou ‘espetacular’ recentemente. Ela é 

estética desde o início, na medida em que é um modo de determinação do 

sensível, uma divisão dos espaços – reais e simbólicos – destinados a essa 

ou aquela ocupação, uma forma de visibilidade e dizibilidade do que é 

próprio e do que é comum. Esta mesma forma supõe uma divisão entre o 

que é e o que não é visível, entre o que pertence à ordem do discurso e o 

que depende do simples ruído dos corpos (IDEM, 2017: pág. 8).   

  

No contexto da política da memória, me parece que o conflito precisa acontecer 

através da luta, golpe a golpe, contra o apagamento intencional7 da memória. Uma luta 

que têm as práticas e ferramentas artísticas como armas (DELEUZE E GUATTARI, 

2012).   

Um exemplo disso é o caso das arpilleras Chilenas. Embora a técnica da arpillera 

possua uma longa tradição, mais ligada ao bordado, no litoral Central do Chile, as 

arpilleras das quais tratamos aqui são feitas de sobras de retalhos, sendo o bordado usado 

apenas como acessório e acabamento. Assim como as anteriores, tendo por base sacos de 

cânhamo ou linho grosso, utilizados para armazenar farinha ou batatas. Cada saco era 

dividido em seis partes e distribuído para seis mulheres, que registrava sua vida e de sua 

comunidade. Para além desses procedimentos, o que distingui essas arpilleras das suas 

antecessoras é o contexto no qual elas foram produzidas. As arpilleras chilenas tornaram-

se, nos fins de 1973, uma importante frente de resistência contra as consequências do 

Golpe Militar que levou o presidente eleito Salvador Allende a óbito e instituiu uma 

ditadura que perdurou por 17 anos. Essa resistência pode ser observada tanto no objeto 

produzido quanto na ação de produzi-lo. As oficinas de arpilleras nasceram e se 

desenvolveram sob a proteção de algumas instituições católicas, tendo por compromisso 

a ação de solidariedade às vítimas de violações de direitos humanos, das quais destacamos 

o Vicariato da Solidariedade e a Fundação Social de Ajuda das Igrejas Cristãs (FASIC). 

Essas oficinas recebiam grupos de familiares de presos desaparecidos, familiares de 

executados políticos e familiares de ex-presos políticos. Sobretudo, mulheres (BASIC, 

2012):  

                                                 
7 “A violência que apaga intencionalmente o arquivo para que não reste provas não é a mesma violência da pulsão de 

morte. (...) É preciso não confundi-las. A primeira violência é uma brutalidade produzida pela cultura, que precisa ser 

questionada e enfrentada, ao passo que a pulsão de morte é inerente à vida.” (CLÁUDIO, 2017).   



As mulheres começaram a compartilhar suas experiências de violações aos 

direitos humanos nas oficinas apoiadas pelo Vicariato de Solidariedade e 

por outras igrejas, e assim foram apoiando-se umas às outras, 

compartilhando os acontecimentos vividos e dialogando sobre o que se 

poderia fazer naquelas circunstâncias difíceis. (BASIC, 2012: pág. 18).  
  

Rapidamente as arpilleras chilenas confeccionadas nas oficinas alcançaram outras 

partes do mundo e, através delas, as experiências dessas mulheres começaram a 

incomodar o governo ditatorial da época e a imprensa oficial:  

Enquanto muitas mulheres se dedicavam a essas tarefas em oficinas de 

arpilleras localizadas em diversas partes de Santiago e em alguns outros 

municípios, a imprensa oficial se dedicava a negar essa realidade e também 

a denunciar ofensivamente o trabalho realizado pelas artesãs tapeceiras. No 

jornal La Segunda, em edição dessa época, lemos:  
“Ministro ordena ampla investigação sobre tapeçarias difamantes”. E o 

texto informa: “O ministro do Interior solicitou que se instrua processo por 

infração à Lei de Segurança contra Chinda Perez, envolvida na remessa ao 

exterior de tecidos artesanais com motivos de evidente conteúdo político 

antichileno”. Os tecidos e as arpilleras haviam sido enviados por Chinda 

Perez de Acunha para a cidade de Basileia, na Suíça, pela companhia aérea 

Swissair. (BASIC, 2012: pág. 8).  

  

  
Imagem 03: Paz, Justiça e Liberdade. Anônima. Chile, final da década de 70 

Fonte: Retirada do Catálogo Arpilleras da resistência chilena, 2012.    

Em outro contexto, já de abertura democrática, mais um exemplo do uso de 

práticas artísticas como forma de perpetuação da memória coletiva: as placas instaladas 

nos espaços públicos de diferentes bairros de Buenos Aires, pela Coordinadora de 

Barrios x Memoria y Justicia, utilizam o recurso da intervenção urbana como um rito, 

envolvendo diversos agentes sociais no processo de marcar passos dos desaparecidos 

políticos no período da ditadura militar:  

El movimiento de las veredas rotas de la Ciudad se ve alterado por las 

Baldosas que quiebran la cuestión estética y arquitectónica dejando un 



lugar para la presencia de la ausencia en el ámbito público de lo cotidiano. 

Desde las Baldosas esa memoria resistente interpela al transeúnte sobre su 

propio lugar en el pasado y en el presente, de esta manera incomoda a 

algunos y a otros los pone a reflexionar, pero cuando se pisan estas 

baldosas los desaparecidos se nos aparecen (SAMANES, 2013).  

  

  

  
Imagem 04: Placa encontrada em um bairro de Buenos Aires.  Foto: 

Denise Espírito Santo, 2018.  

  

Outra ação que evoca a dimensão política da memória, é o trabalho Noviembre 6 

y 7, de Doris Salcedo, realizado em memória dos mortos da Tomada do Palácio da Justiça, 

na Colômbia, país de origem da artista. Ao longo de dois dias, período correspondente ao 

evento ocorrido em 1985 que resultou na morte de cem pessoas, a artista pendura cadeiras 

no teto do prédio do Palácio, dando a sensação de que elas estão caindo. A primeira 

cadeira é pendurada no horário de ocorrência da primeira morte (COSTA, 2014). Para 

Luiz Cláudio da Costa (2014),   

A ação a que se propõe a obra não é uma recuperação do que aconteceu, 

mas a busca da comunhão de uma ausência por meio da singularização de 

um evento histórico. (...) Em Noviembro 6 y 7, essa comunhão ocorre no 

espaço público. O espectador partilha o silêncio, a ausência, e não uma 

significação atribuída ao passado. Uma experiência passada encarnada no 

corpo do transeunte da Plaza de Bolívar é ativada pelos vestígios materiais 

incorporados à obra, fazendo com que o passado retorne como memória 

no corpo da coletividade. O passado pode momentaneamente surgir como 

memória histórica indeterminada. Em Noviembro 6 y 7, um acontecimento 

é historicamente determinado no título, mas não há referência ao ano em 

que o fato ocorreu. O acontecimento é, assim, singularizado podendo 

remeter ao sofrimento presente de cada transeunte da Plaza Bolívar 

(COSTA, 2014: pág. 175).  

  



  
Imagem 05: Noviembro 6 y 7.   

Fonte: Museum of Contemporary Art Chicago.  

  

4 – Marielle Vive  

Não, nós nos negamos a acreditar 

que um corpo tombe vazio e se 
desfaça no espaço feito poeira ou 
fumaça adentrando-se no nada 
dos nadas nadificando-se.  
Por isso, na solidão desse banzo antigo 
rememorador de todas e de todos, os 
que de nós já se foram, é no espaço de 
nossa dor que desenhamos a sua luz-
mulher  
- Marielle Franco - e as pontas de 
sua estrela enfeitarão os dias que 
ainda nos aguardam e cruzarão 
com as pontas das pontas de outras 
estrelas, habitantes que nos guiam, 
iluminando-nos e nos fortalecendo 
na constelação de nossas saudades.  
(EVARISTO,2018)  

  

Um mês depois do assassinato, a Mandata Marielle Franco organizou uma 

Homenagem à memória de Marielle e Anderson. A homenagem começou com uma 

convocação para que pessoas de diversas partes da cidade acendessem velas em memória 

da vereadora e seu motorista, postando as imagens nas redes sociais com a hashtag 

#LuzesParaMarielleEAnderson.   

http://mcachicago.org/
http://mcachicago.org/


  

  
Imagem 06: Escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro repleta de velas Fonte: 

retirada do site G1, 2018.  

  

Na sequência, o “Amanhecer na Praça por Marielle e Anderson” ocupou praças 

com a produção de imagens e frases, que, desde então, continuam sendo produzidas em 

diversas cidades, dentro e fora do país, entre grafites, lambe lambes e pichações. Sobre 

essa última, cabe uma reflexão mais demorada.   

Assim como o grafite, a pichação está historicamente associada a uma forma de 

apropriação libertária do espaço público (GITAHI, 1999). Alguns praticantes dessas 

expressões diferenciam grafite e pichação apenas por uma questão de gosto, outros 

apontam os fatores legais e a relação com o Estado como principal diferença. De fato, 

num primeiro momento, grafiteiros e pichadores compartilhavam da mesma situação de 

ilegalidade dos seus fazeres. Hoje, no Brasil, a diferença entre grafite e pichação 

ultrapassa a mera questão técnica ou formal. A legislação de 19988, bem como alguns 

exemplos de experiências de ambas as expressões na relação com instituições artísticas, 

mostram que, enquanto o grafite conquista status como arte pública, a pichação continua 

na ilegalidade, desafiando a ordem social em relação à propriedade privada e ao espaço 

comum para ocupar muros, viadutos e fachadas de prédios com algo que, para algumas 

pessoas, é apenas sujeira e vandalismo, enquanto que para outras, são insatisfações, 

críticas, experimentações estéticas, afirmações de existência. Uma heterogeneidade de 

vozes de anônimos e de anônimas praticantes da cidade (CERTAU, 2012). Dentro dessa 

heterogeneidade podemos encontrar tanto pichações machistas, homofóbicas, 

xenofóbicas, quanto progressistas, de denúncia, ou poemas urbanos, dentre tantas outras. 

O que existe em comum entre elas é muito mais o ato em si do que o conteúdo 

                                                 
8 O artigo 65 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que criminalizava tanto o grafite quanto a pichação, foi substituído 

por nova redação dada pela Lei 12.408, de 2011, que descriminaliza o ato de grafitar. (BRASIL, 1998).   



propriamente dito. O que parece ser desafiado através desse ato é a dimensão sagrada da 

ordem social, expressa na decisão hierárquica sobre como deve estar organizada a 

visualidade do espaço comum. Nesse sentido, a pichação é uma profanação 

(AGAMBEM, 2009) dessa ordem e, por isso mesmo, é feita necessariamente através da 

transgressão (ARAUJO, REIS e TORRES, 2017).    

  

  
Imagem 07: Pichação encontrada nos Arcos da Lapa.   

Foto: Ítala Isis, 2018.  

  

  
Imagem 08: Grafite feito no Morro do Pinto.   

Fonte: Retirado do site https://www.mariellefranco.com.br/, 2018.  

  

  
Imagem 09: Stencil feito em Milão, Itália.  

Fonte: Retirado do site https://www.mariellefranco.com.br/, 2018.  

https://www.mariellefranco.com.br/
https://www.mariellefranco.com.br/
https://www.mariellefranco.com.br/
https://www.mariellefranco.com.br/
https://www.mariellefranco.com.br/
https://www.mariellefranco.com.br/


Por fim, no final da tarde, ocorreu uma caminhada, começando na Praça dos Arcos 

da Lapa e indo até a Rua Joaquim Palhares, terminando no exato local onde aconteceu o 

atentado.   

  

  
Imagem 10: Ato em memória de Marielle e Anderson.   

Fonte: Print retirado da página do Facebook Marielle Franco, 2018.   

No dia seguinte, e na sequência dos dias, ainda era possível observar nas paredes 

das ruas pelas quais a caminhada aconteceu, as marcas do evento. Sobretudo, no muro em 

frente à Rua Joaquim Palhares, onde ocorreu o atentado.   

  

  
Imagem 11: Muro em frente à Rua Joaquim Palhares.   

Fonte: retirada do site G1, 2018.  

  

Quem matou Marielle?  

Quando completou exatamente dois meses do assassinato da vereadora, Flávia  

Naves, performer e pesquisadora da área de artes cênicas, começou a “vestir” uma 

pergunta e levar aos espaços que ocupava no cotidiano9. Nas palavras da artista:  

  

                                                 
9  Os textos e a imagem apresentados aqui foram retirados do perfil da artista no facebook. Disponível em 

https://www.facebook.com/flavia.naves.37. Acessado em 30 de julho de 2018.  

https://www.facebook.com/flavia.naves.37
https://www.facebook.com/flavia.naves.37


Quem matou Marielle? Quando se completaram dois meses de sua morte, 

passei a carregar esta pergunta em meu corpo durante todo o meu 

cotidiano. Há quinze dias que caminho pelas ruas, casas e estabelecimentos 

da cidade da cidade do Rio de Janeiro levando comigo esta pergunta e 

assim seguirei até que se obtenha uma resposta ou até o meu limite 

psicofísico. Já foram quinze selfies percorrendo os limites da Lapa, 

Cinelândia, Carioca, Santa Tereza, Botafogo, Urca, Glória, Laranjeiras, 

Ipanema, recebendo muitos olhares cúmplices, alguns de espanto, outros 

desdenhosos. É certo que para alguns esta pergunta permanece acesa, para 

outros ela já poderia ter sido esquecida. Torço para que esta pergunta não 

envelheça antes de ser respondida.   

  

Passados 42 dias de ação, Naves começou a compartilhar relatos de conversas com 

transeuntes, além de um sonho que teve sobre Marielle:  

Já são 42 dias que meu corpo virou uma pergunta. Mais de 90 dias que a 

vereadora Marielle Franco foi assassinada. Mais de 3 meses sem resposta.   

“Quem é Marielle?” Me pergunta o vendedor da Casa do Biscoito.  

“A vereadora que morreu assassinada”.   

“É mesmo? Eu não sabia.”  

“Você não viu as manifestações, as notícias no jornal?”  
“Eu não assisto tv, saio do trabalho direto pra casa e durmo. Ainda não 

descobriram quem matou?”  

“Nem quem matou, nem quem mandou matar, nem porque fizeram isso.”  
“Vai ser difícil descobrirem, deve ter muita gente ruim envolvida nisso  
aí.”  

  

“Eu também quero saber”, diz funcionário do supermercado Mundial. “Eu 

também quero saber quem matou Marielle. Agora, me diz se ela não estava 

envolvida em algum esquema?”  
“Olha, ela estava denunciando a violência e o genocídio da população 

negra pela ação do exército, da polícia e da milícia. Esse era o ‘esquema’ 

em que ela estava envolvida”.  

“Humm, acho que não vão dizer quem foi não”.  

  

“Quem matou Marielle?” diz em alto e bom som um garoto na  
Cinelândia.   

“Quem?” Devolvo a pergunta.  

“Eu não sei.” “Eu 

também não.”  

Sonhei um dia desses que as ruas da cidade estavam vazias, não de gente, 

nem de carros, mas de Marielle. Eu não sentia mais sua presença, não via 

mais os muros com seu nome e muito menos com seu rosto. O vazio era 

enorme.   

  

A ação realizada por Naves, além de atualizar no espaço público da cidade a 

presença da vereadora, sua história, sua memória, também se abre como um campo 

relacional (BOURRIAUD, 2014) de negociação sobre essa memória. É, em certo sentido, 

uma maneira de se confrontar com imagens de Marielle, que emergem de narrativas 



diversas. Mas é também uma maneira de enfrentar o fantasma do “vazio de Marielle” 

expresso em seu sonho.   

Cabe ainda, retomando a ideia de feminicídio, proposta por Rita Segato (2003), 

inverter a lógica da violência como linguagem, entendendo a ação de Naves também como 

ato comunicativo, mas dessa vez, em um corpo vivo de mulher. Uma espécie de escrita 

de resistência, que responde aos crimes de Estado, ao mesmo tempo em que os denuncia.  

    

  
Imagem 12: Flávia junto a uma pichação com símbolo feminista.  

Fonte: Retirada do perfil de Facebook de Flávia Naves (Naves Naves). Foto: Flávia Naves  

  

“Se essa rua fosse minha...”10  

A pergunta sustentada por Naves ao longo desses dias, também foi a primeira 

pergunta que sustentei logo que soube da notícia. Conheci Marielle no Centro de Estudos 

e Ações Solidárias da Maré (CEASM)11. Marielle trabalhava na secretaria e eu ministrava 

oficina de desenho para crianças e adolescentes no local. Ela era, quase sempre, a primeira 

pessoa que eu encontrava quando chegava, logo pela manhã. Foi assim por cerca de cinco 

anos. Depois que saí do CEASM, passei a encontrar Marielle com menos periodicidade. 

                                                 
10 “Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, 

para o meu, para o meu amor passar” Trecho de cantiga tradicional.  

11 Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) foi uma organização fundada por moradores e ex moradores 

do Complexo da Maré, visando intervir positivamente no território com ações que garantissem a melhoria da qualidade 

de vida e a garantia de direitos dos moradores e moradoras da Maré. Em 2007, a instituição se dividiu, depois de uma 

sequência de conflitos internos. Desse conflito, surgiu a Redes da Maré. Atualmente as duas instituições atuam no 

território. Para saber mais sobre o CEASM vale acessar o link: http://www.ceasm.org.br/.  

Acessado em 19 de março de 2018. Para saber mais sobre a Redes da Maré, vale acessar o link: 
http://redesdamare.org.br/ . Acessado em 24 de março de 2018.   

http://www.ceasm.org.br/
http://www.ceasm.org.br/


Basicamente, pelas redes sociais, em manifestações de rua e em eventos de amigas em 

comum. Quando soube, pelo facebook, que Marielle iria se candidatar, comecei a fazer 

campanha praticamente todos os dias. Foi com uma mistura de espanto e orgulho que 

encontrei Marielle, já eleita vereadora. Dei-lhe um grande abraço e ela me retribuiu com 

aquele sorrisão.   

Recebi a notícia da morte de Marielle durante o Fórum Social Mundial 2018 

(FSM)12, em Salvador. Parte da equipe do Laboratório de Ensino da Arte do Instituto de 

Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), da qual faço parte, estava 

inscrita no evento para apresentar um pouco das ações desenvolvidas ao longo do ano, 

bem como conhecer ações realizadas em outros espaços na área de arte, cultura e 

educação.  

Naquela mesma noite, no pouco tempo que consegui dormir, tive o primeiro sonho 

com Marielle. No sonho, eu a olhava através de uma janela. Ela foi subindo, crescendo e 

brilhando cada vez mais, até chegar à altura e tamanho do Cristo Redentor. Nesse ponto, 

imediatamente começou a cair, como uma pipa cortada em pleno voo. Lentamente sumiu 

no meio da paisagem. Nesse momento alguém me chamou para ver um filme.  

No dia seguinte, cancelamos as atividades, produzimos uma faixa onde se via 

escrito “Quem matou Marielle Franco?” e caminhamos do local onde estávamos 

hospedadas, no Rio Vermelho, até o campus onde acontecia o FSM, em Ondina.   

  

  
Imagem 13: Caminhada do Rio Vermelho até Ondina.   

Fonte: Google Maps, 2018.  

  

                                                 
12 O Fórum Social Mundial nasceu em 2001, em Porto Alegre, por iniciativa de organizações e movimentos sociais que 

se auto-convocaram no intuito de articular alternativas de contraposição ao neoliberalismo, representado pelo Fórum 

Econômico Mundial, que ocorria ao mesmo tempo, em Davos. Desde então, o Fórum Social Mundial, com organização 

pautada na autogestão, tornou-se um dos eventos mais importantes para tratar de questões que apontem para uma 

sociedade mais democrática, diversa e participativa.  Disponível em https://wsf2018.org/. Acessado em 11 de março 

de 2018.   

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/


  

Caminhamos por cerca de 40 minutos, gritando frases nascidas no calor da 

ocasião: “Não, não, não! Não à intervenção!”; “Quem matou Marielle?”; “Estado mata!”; 

“Intervenção é farsa”. Chegando ao FSM, entramos em silêncio em cada uma das tendas 

onde aconteciam diversos debates. Na maioria das tendas, as pessoas que estavam com o 

microfone interrompiam imediatamente suas falas para lembrar o caso, ou incorporavam 

o assunto à suas falas. Na sequência, gritávamos: “Marielle!”, e o público respondia: 

“presente!”. “Anderson!”, “presente!”, “hoje...”, “... e sempre”. Depois de entrar em todas 

as tendas, nos juntamos ao Ato Contra o Genocídio Negro #Marielle Franco Presente, 

organizado por alguns movimentos sociais presentes no FSM logo depois da notícia.  Em 

pouco tempo, outras pessoas, a maioria mulheres, seguravam a faixa, e logo não 

precisávamos mais estar ali para que a faixa seguisse seu caminho através de outras mãos.   

  

  
Imagem 14: Faixa “Quem Matou Marielle Franco?”.   

Fonte: Imagem postada na página do evento “Ato Contra o Genocídio Negro #MarielleFrancoPresente”, 2018.  

  

Nos dias que se seguiram, coloquei uma faixa com a pergunta numa Praça no 

Bairro de Cajazeiras, subúrbio de Salvador e um dos bairros no qual morrei durante a 

infância.   

  



  
Imagem 15: Faixa colocada em Cajazeiras, subúrbio de Salvador.  Foto: 

Ítala Isis, 2018.  

  

Chegando ao Rio de Janeiro, participei de outras manifestações no Centro da 

cidade, estampando stencils em camisas, paredes e calçadas. Durante os encontros no 

Atelier de Ações Urbanas13 produzi, junto com os participantes do projeto, um grafite na 

Praça Maracanã em homenagem à Marielle.   

  

  
Imagem 16: Grafite realizado na Praça Maracanã pelos participantes do Atelier de Ações Urbanas.  

Foto: Ítala Isis, 2018.  

  

Quando, no entanto, chegava ao bairro de Piedade, Zona Norte do Rio, onde 

morava na ocasião14, o medo me impedia de promover qualquer ação relacionada ao caso. 

Piedade, sobretudo na área próxima ao Morro do Dezoito, é um espaço marcado pela 

                                                 
13 A convite do COART (Centro Cultural da UERJ), comecei a orientar, no início de 2018, o Atelier de Ações Urbanas. 

A proposta do Atelier é contribuir na percepção e apropriação da cidade como um espaço de criação.    
14 Há poucos dias me mudei para o bairro da Saúde, Morro da Conceição, na Região Central do Rio de Janeiro.    



relação de tensão e conivência silenciosa entre tráfico e milícia. Um assunto pouco 

documentado, quase silencioso, silenciado entre os moradores.   

Em 2016, quando tinha acabado de me mudar para o bairro, chamei algumas 

amigas, moradoras de bairros da Zona Norte e Oeste, para realizar um boca-a-boca nas 

ruas, buscando conversar diretamente com os transeuntes e moradores dos bairros sobre 

a candidatura de Marielle Franco e outros nomes progressistas. Recebi a seguinte 

mensagem de uma amiga, moradora do bairro de Realengo:  

Adorei a ideia do boca-a-boca que me convidaste, mas aqui em Realengo 

não posso participar porque minha área é comandada por milicianos. Já 

tiraram meus adesivos do portão e colocaram o de outro candidato da 

última vez, já entendi o recado. Mas em outras áreas tamo junto15.  

  

Acreditando que em Piedade pudesse ser diferente, colei cartazes nos postes, 

promovendo a candidatura de Marcelo Freixo, então deputado estadual pelo PSOL, à 

prefeitura do Rio de Janeiro, comparando sua fala com a fala do outro candidato. No dia 

seguinte, todos os cartazes já haviam sido arrancados.   

  
Imagem 17: Cartaz arrancado de poste em Piedade. Foto: 

Ítala Isis, 2018.  

  

Passado cerca de um ano e meio desde esse acontecimento, o “recado” ainda 

estava muito vivo para mim, sobretudo na ausência de qualquer manifestação lamentando 

o assassinato de Marielle, contrastando com a presença de sua imagem em outros bairros.   

Dentro das limitações do meu medo, produzi três imagens vaga-lumes, enquanto 

morava lá.  A primeira imagem, uma vela acessa na janela, muito discretamente, que, 

postada nas redes sociais, incluía o bairro na ação #LuzesParaMarielleEAnderson.  

  

                                                 
15 Mensagem recebida pelo aplicativo Messenger em 03 de outubro de 2016.  



  
Imagem 18: Vela acesa na minha janela. Fonte: 

Print do perfil de Ítala Isis, 2018.  

 

A segunda imagem, outro sonho, pouco antes de completar quatro meses do seu 

assassinato. No sonho, Marielle me recebia na porta da Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro. Mostrava o prédio enquanto explicava que tinha muito trabalho ainda para fazer 

ali, que precisava de mais gente. Terminamos a caminhada diante de um grupo de 

mulheres, sentadas no chão, costurando uma colcha de retalhos. Eu não conseguia ver seu 

rosto.  

A terceira imagem, um bordado feito na superfície de um pedaço de feltro, que 

continua inacabado. Bordar, para mim, é uma maneira de caminhar, organizar a raiva, 

focar o pensamento. Bordando, eu firmo o ponto da memória.    

  
Imagem 19: Bordado feito com linha preta sobre feltro marrom.   

Foto: Ítala Isis, 2018.  



Referências Bibliográficas  

AGAMBEN, Giorgio. NOTAS SOBRE O GESTO. Revista Artefilosofia, Instituto de Filosofia, 

Artes e Cultura / Universidade Federal de Ouro Preto/ IFAC, n.4, p. (jan.2008).  

AGAMBEM, Giorgio. O que é um dispositivo. In: O que é o contemporâneo? e outros ensaios. 

Chapecó, SC: Argos, 2009.  

ARAUJO, Ítala Isis; REIS, Angélica Santiago dos e TORRES, Tereza de Carvalho. Tinta na  

Parede Grita. In: IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL REDES EDUCATIVAS E  

TECNOLOGIAS. De 05 a 08 de junho de 2017, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos do IX 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL REDES EDUCATIVAS E TECNOLOGIAS. Disponível em 

http://www.seminarioredes.com.br/ixredes/adm/trabalhos/diagramados/TR379.pdf. Acessado 

em 09 de julho de 2018.   

BASIC, Roberta. Arpilleras da resistência chilena. Brasília: Biblioteca Nacional, 2012.  

BONOMO, Juliana Rezende. O tabuleiro afro-brasileiro: o abastecimento alimentar e a resistência 

das quitandeiras negras no Brasil do século XVIII. In: XXII Encontro Estadual de História da 

ANPUH.  De _ a _ de _ de 2014, São Paulo. Anais Eletrônicos do XXII Encontro  

Estadual  de  História  da  ANPUH.  Disponível  em  

http://www.encontro2014.sp.anpuh.org/resources/anais/29/1405976865_ARQUIVO_OTABUL 

EIROAFROanpuhsantos.pdf. Acessado em 09 de julho de 2018.    

BOURRIAU, Nicolas, Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

COSTA, Luiz Cláudio da (2014). A imagem afetiva da história: ausência partilhada – Doris 

Salcedo. In: A Gravidade da Imagem: arte e memória na contemporaneidade. Rio de Janeiro: 

Quartec: FAPERJ, 2014.   

_________________________. Poéticas do arquivo: A história como sintoma. 2018. Disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=y2LGTGTAObA. Acessado em 24 de março de 2018.   

CERTAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.  

CUNHA, Gustavo. Mentiras sobre Marielle Franco se espalham nas redes sociais: EXTRA faz a 

checagem. Disponível em https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-

mariellefranco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html. Acessado em 

29 de julho de 2018.  

DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo: Boitempo, 2016.  

http://www.seminarioredes.com.br/ixredes/adm/trabalhos/diagramados/TR379.pdf
http://www.seminarioredes.com.br/ixredes/adm/trabalhos/diagramados/TR379.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y2LGTGTAObA
https://www.youtube.com/watch?v=y2LGTGTAObA
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/mentiras-sobre-marielle-franco-se-espalham-nas-redes-sociais-extra-faz-checagem-22502225.html


____________. As mulheres negras na construção de uma nova utopia. 2016. Disponível em 

https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-

angeladavis/. Acessado em 09 de julho de 2018  

DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS. “Credibilidade do sistema de Justiça Criminal está 

em xeque”, afirma Anistia Internacional sobre o caso Marielle Franco. 2018. Disponível em 

https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-

anistiainternacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/. Acessado 

em 12 de julho de 2018.  

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. 14. 1440 — O Liso E O ESTRIADO. In: Mil Platôs: 

Capitalismo e Esquizofrenia, v. 5. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2012.  

DIAS, Maria Odília. Resistir e sobreviver. In: PINSKY, Carla Bassanezi e PEDRO, Joana Maria 

(org.). Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012.  

DIDI-HUBERMAN, George (2011). Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2011.   

GELEDÉS. Rosa Parks. 2009. Disponível em https://www.geledes.org.br/rosa-parks/. Acessado 

em 09 de julho de 2018.  

________. Hoje na História, 4 de fevereiro, há 98 anos, nascia a ativista negra Rosa Parks. 2015. 

Disponível em https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anosnascia-

ativista-negra-rosa-parks/. Acessado em 09 de julho de 2018.  

GITAHI, Celso. O que é Graffiti. 1° ed. São Paulo: Brasiliense, 1999.  

KILOMBA, Grada. A Máscara. trad. Jéssica Oliveira de Jesus. Cadernos de Literatura e 

Tradução. Universidade de São Paulo. n. 16, 2016. p. 171 – 180.  

PETRONE, Talíria. Marielle tinha lado. 2018. Disponível em 

https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231. Acessado em 12 de julho de 

2018.  

RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento: política e filosofia. São Paulo: Ed. 34, 1996.  

__________________. Políticas da escrita. São Paulo: Ed. 34, 2017.  

RIBEIRO, Djamila. O que é: lugar de fala. Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2017.  

SAMANES, Graciela Cecília. Memoria y Memoriales. Las Baldosas en Argentina como 

expresión de las memorias resistentes. In: JORNADAS DE SOCIOLOGÍA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. 

Buenos Aires. 9 e 10 de maio de 2013. Disponível em 

https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://anistia.org.br/noticias/quatro-meses-depois-da-execucao-de-marielle-franco-anistia-internacional-afirma-credibilidade-sistema-de-justica-criminal-esta-em-xeque/
https://www.geledes.org.br/rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-4-de-fevereiro-ha-98-anos-nascia-ativista-negra-rosa-parks/
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231
https://oglobo.globo.com/opiniao/marielle-tinha-lado-22509231


http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/teladejuicio/article/view/1618. Acessado em 09 de 

julho de 2018.  

SEGATO, Rita Laura. La escritura em el cuerpo de las mujeres asesinadas em Ciudad Juárez: 

Território, soberania y crímenes de segundo estado. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.   

SELIGMANN-SILVA, Márcio. NARRAR O TRAUMA – A QUESTÃO DOS 

TESTEMUNHOS DE CATÁSTROFES HISTÓRICAS. Revista PSICOLOGIA CLÍNICA. Rio de 

Janeiro, vol.20, n.1, p.65 – 82, 2008.   

_________________________. O LOCAL DO TESTEMUNHO. TEMPO E ARGUMENTO: 

Revista de História do tempo presente. Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) v. 2, 

n. 1, 2010. Disponível em http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/1894/1585. 

Acessado em 30 de julho de 2018.   

SENNET, Richard. Carne e Pedra: O corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: 

Record, 2003.  

SILVA, Maria da penha. Mulheres Negras: Sua participação histórica na sociedade escravista. 

Cadernos Imbondeiro. João Pessoa, v.1, n.1, 2010. Disponível em 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ci/article/view/13509. Acessado em 30 de julho de 2018.   

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014.  

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/teladejuicio/article/view/1618
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/teladejuicio/article/view/1618
http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/1894/1585
http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/1894/1585
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ci/article/view/13509
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ci/article/view/13509


Adoecimentos e desgastes psicossociais: Repercussões da atividade policial militar no 

Pará  

Jesiane Calderaro Costa Vale  

PPHIST/UFPA   

   

Resumo  

Este estudo apresenta-se como resultado parcial do projeto de pesquisa intitulado “Sofrimento, violência 

e vitimização policial, relacionados às condições de trabalho policial militar”, desenvolvido por esta 

pesquisadora, desde 2006 na Região Metropolitana de Belém-Pará. Analisa-se existir estreita relação 

entre a atividade policial militar e os adoecimentos físicopsíquico do servidor, frequentemente 

registrados nos números de licenças à saúde, bem como nos registros de tratamento psicológico no 

Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social. Parte dos dados no supramencionado projeto, foram 

coletados das fontes documentais da Junta Regular de Saúde da Policia Militar, associados às respostas 

aos formulários de sondagem avaliativa de 58 sujeitos policiais militares que aceitaram participar da 

referida pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, concernente à pesquisa com 

seres humanos.    

   

Palavras chave: Adoecimentos. Desgastes psicossociais. Atividade policial militar.    

  

Abstract  

This study is a partial result of the research project entitled "Suffering, violence and police victimization, 

related to the conditions of military police work", developed by this researcher, since 2006 in the 

Metropolitan Region of Belém-Pará. It is analyzed the existence of a close relationship between military 

police activity and physical and psychological illness of the server, frequently registered in the numbers 

of health licenses, as well as in the records of psychological treatment in the Integrated Center of 

Psychology and Social Assistance. Part of the data in the above project were collected from the 

documentary sources of the Regular Police Health Board of the Military Police, associated with the 

answers to the evaluation survey forms of 58 military police officers who agreed to participate in this 

research, signing the Informed Consent Form, concerning research with humans.  

   

Keywords: Defects. Psychosocial wastes. Military police activity.  

  

Resumen  

Este estudio se presenta como resultado parcial del proyecto de investigación titulado "Sufrimiento, 

violencia y victimización policial, relacionados a las condiciones de trabajo policial militar", 

desarrollado por esta investigadora, desde 2006 en la Región Metropolitana de BelémPará. Se analiza 

una estrecha relación entre la actividad policial militar y los enfermos físicopsíquico del servidor, 

frecuentemente registrados en los números de licencias a la salud, así como en los registros de 

tratamiento psicológico en el Centro Integrado de Psicología y Asistencia Social. Parte de los datos en 

el mencionado proyecto, fueron recolectados de las fuentes documentales de la Junta Regular de Salud 

de la Policía Militar, asociados a las respuestas a los formularios de sondeo evaluativo de 58 sujetos 

policiales militares que aceptaron participar de dicha investigación, firmando el Término de 

Consentimiento Libre Esclarecido, concerniente a la investigación con seres humanos.  

   

Palabras clave: Adopción. Desgaste psicosocial. Actividad policial militar.  

   



Introdução   

Neste artigo, a temática central abordada, relaciona-se não à violência protagonizada 

pelo policial, comumente discorrida midiaticamente, mas àquela sofrida, sentida e vivenciada 

por ele, em decorrência de sua formação e de sua atividade profissional, a qual passaremos a 

denominar de vitimização policial militar. Nas modalidades violência e vitimização, estão 

considerados os aspectos institucionais disciplinar, hierarquizante, envolvidos na sua formação 

e os processos de subjetivação operantes, em seus aspectos inconscientes, produtores de 

sofrimento psíquico. Antes, entretanto se faz necessário compreendermos minimamente a 

instituição policial militar e a formação a qual nos reportamos.    

   

A Instituição policial militar e seu ingresso   

As Polícias Militares são instituições de Segurança Pública, presentes em todos os 

estados brasileiros. Exercem seu papel estabelecido na Constituição Federal de 1988, no seu 

artigo 144, “como força auxiliar 1 e reserva 2 do Exército”, subordinando-se aos governadores 

dos Estados, com a responsabilidade principal de “preservação da ordem pública” (CF 1988, 

art.144).   

A Polícia Militar do Pará - PMPA existe há duzentos anos, sendo uma das mais antigas 

do país. Nela, os seus integrantes são admitidos somente via concurso público e 

tradicionalmente, seus concursos são realizados em dois âmbitos: para soldado - o grau mais 

inferior do quadro de praças; e para cadete ou aluno oficial - o grau mais inferior em âmbito do 

oficialato.    

O concurso público admissional prescrito na lei de ingresso 3 é atualmente constituído 

de cinco etapas, todas de caráter eliminatório, sendo aplicados na seguinte ordem: Avaliação 

                                                 
1 Forças auxiliares pressupõem as que prestam auxilio mutuo que assistem, que ajudam, independentemente de um prévio 

processo de mobilização de ação convocatória   
2 No aspecto etimológico, “reserva” quer dizer aquilo que se guarda para a utilização ou uso futuro, sob condições ou 

circunstancias imprevistas; no sentido utilitário, reserva pode ser compreendida como força viva, atuante que existindo com 

organização e preparo semelhantes, possa vir a ser utilizado para o emprego conjunto integrado a força principal.   
3 Lei nº 6.626 de 03 de fev.de 2004. Lei de ingresso na PMPA.   



intelectual4, avaliação de saúde5, teste de aptidão física6, avaliação psicológica6 e Avaliação da 

investigação dos antecedentes pessoais7.    

Ao serem admitidos, os ingressantes iniciam seus cursos de formação, que em sendo 

candidato a soldado, realizará no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças –CFAP 

com duração prevista em torno de 12 meses; e se for ao curso de formação de oficiais, é 

endereçado à Academia de Policia Militar Coronel Fontoura, cuja a duração é de três anos.    

Desde a incorporação à Instituição, os ingressantes se tornam servidores militares 

estaduais, subordinados à Diretoria de Pessoal da corporação e vinculados ao estado, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Administração.   

   

A formação policial militar   

A formação policial militar é diferenciada, segue em sua estrutura organizacional 

cultuando elementos, símbolos, regulamentos, advindos da “cultura militarista” do Exército 

brasileiro, conforme assevera Jaqueline Muniz (1999. p.119).   

Fundamentando a estrutura organizacional, são também adotados os pilares 

institucionais peculiares à dinâmica militar que são: a hierarquia e a disciplina. A propósito, na 

caserna8, uma das primeiras instruções que se tem, seja para o civil ou para o militar, é sobre 

hierarquia e disciplina - como elementos basilares, sendo corriqueiro se ouvir a expressão 

“manda quem pode e obedece quem tem juízo”, traduzindo-se de modo claro, para a 

observância de quem tem poder e, portanto, atribuições para comandar e de quem deve 

obedecer.   

Nota-se que a hierarquia na carreira militar, não se trata apenas de um princípio legal, é 

a base sobre a qual se exteriorizam no cotidiano, os sinais de respeito, honras, continências, 

ordens, serviços, promoções, etc. A hierarquia desvela-se como o princípio regulador em um 

âmbito coletivo imprescindível dentro da caserna.   

A disciplina por sua vez, no ambiente militar, é um elemento imbricado na hierarquia; 

possibilitando a caracterização acerca do militar disciplinado: aquele que, de modo consciente, 

                                                 
4 Trata-se do exame de conhecimentos, composto de prova objetiva e discursiva   
5 Composta de avaliação médica, com uma bateria de exames laboratoriais e também de avaliação odontológica; 6 O Teste de 

Aptidão Física - TAF, é a realização de corrida, abdominais, apoios e barras, com especificações adequadas a homens e a 

mulheres;   
6 Execução de avaliação psicológica, composta de uma bateria de testes psicológicos, dinâmica de grupo e de entrevista 

individual realizada por psicólogos, para análise do perfil psicológico do candidato, quanto a sua adequação à profissão policial 

militar,   
7 Investigação sobre a idoneidade social, funcional, civil e criminal do candidato.   
8 Caserna do francês ‘caserne’ que significa alojamento dos soldados, ou ambiente dos quarteis militares.   



mostra nas situações cotidianas do ambiente da caserna e fora dela, “o formalismo, a rigidez 

corporal, o uniforme impecável, barba sempre feita, o corte do cabelo, o tom da fala, o trato 

respeitoso, etc.” (LEIRNER, 1997, p.102)   

Ao ser admitido na Instituição, o aluno recém-chegado passa a estar sujeito à legislação 

militar, a viver um processo de intenso ajustamento, um período de adaptação no qual o referido 

militar deve aprender os valores, atitudes e comportamentos apropriados à vida militar, onde 

são abandonadas as características de sua identidade pessoal anterior, e revelada a aceitação ao 

que é exigido no mundo militar.   

Trata-se de um processo de formação, onde o aprendizado é intensificado, para que haja 

da parte do aluno, maior ajustamento em um período de tempo, mais breve possível, onde as 

exigências são de adequação e de intenso vinculo institucional, onde não é permitido o 

esquecimento da forja engendrada em si, para promoção da identidade social policial militar.    

Nos cursos de formação, o objetivo institucional para com aluno novato, seja homem ou 

mulher, é o seu adestramento à vida militar.  O aluno, como parte desse adestramento, adotará 

um nome de guerra, que na maioria das vezes recai sobre o seu sobrenome; assumirá um outro 

número de RG, um novo grupo de amigos, que via de regra é composto de policiais militares; 

adotará uma ‘nova família’ na qual seus instrutores e seu comandante, correspondem a seus 

‘novos pais’ para o orientarem, corrigirem e elogiarem, ficando assim estabelecido seu 

pertencimento ao grupo institucional.   

Nas escolas, as atividades são realizadas diariamente pelos alunos soldados ou cadetes 

com o cumprimento rigoroso de horários e matérias, e suas atitudes são observadas 

frequentemente, com fiscalização, controle de frequência de aulas, nas autorizações de saída do 

recinto que devem ser concedida por uma autoridade do âmbito escolar, na continência prestada 

ao passar pela sentinela 9 , por meio de condutas, linguagens, ações, respeito aos superiores, a 

incorporação de conceitos e de condutas militares, nas relações sociais, etc.(VALE et al, 2009).   

 A sequência de atividades escolares, são programadas, provenientes de cima (do alto 

escalão), com regras explicitas e formais, planejadas para atender os objetivos da formação, não 

havendo abertura para mudanças, negociação ou reivindicação do alunado.    

 Por conta disso, o processo de formação militar é entendido como assemelhado ao 

processo de admissão das instituições totais, estudadas por Erving Goffman (2003) em  

                                                 
9 Sentinela ou Corpo da Guarda, é a instalação onde permanecem os policiais militares que fazem a segurança do 

aquartelamento.   



“Manicômios, prisões e conventos” onde existem programações e ritos de enquadramento, que 

modelam o recém-admitido, à uma prática de total obediência às normas vigentes no 

estabelecimento e que alcança um propósito denominado de   

“mortificação” (GOFFMAN, 2003, p.24)   

       

Atuação profissional  

Para alguns dos ingressantes, a decisão pela carreira policial militar consiste em desafios 

diversos, pelo estigma que permeia a instituição e a profissão policial militar, nem sempre 

encontrando aprovação, inclusive junto aos membros de suas famílias e da sociedade em geral. 

Não obstante à rejeição social, esses ingressantes veem na carreira policial militar, a 

possibilidade de terem uma profissão com estabilidade e com possibilidade de ascensão.    

Reiner (2004) analisa que o policial é doutrinado a comprometer-se com sua imperiosa 

missão, na defesa da sociedade, sendo-lhe incutido ainda como aluno, valores da hierarquia, 

disciplina, dever, honra, serviço, sempre norteando a ideia da profissão como vocação, e do 

serviço “como uma verdadeira missão a ser cumprida, com um imperativo moral, e não apenas 

como um trabalho qualquer”(REINER, 2004, 137)      

Em sua atuação, o policial militar realiza o policiamento ostensivo, em locais públicos, 

e é imediatamente identificado pelo uso do uniforme. Suas ações podem ser de caráter 

preventivo e repressivo, e possibilita coibir a ocorrência de crimes e de violência, o que pelas 

peculiaridades da profissão, acaba se colocando em situações de confronto, risco e perigo de 

morte. (FRAGA, 2005)   

Sem dúvida, trata-se de uma atividade diferenciada, que requer dedicação exclusiva, 

exigindo do servidor, disponibilidade para as escalas de pronto-emprego , e para o serviço às 

24 horas, não havendo horários e nem jornadas fixas, como é comum a outras profissões.   

 Para além disso, o aumento galopante da violência e da criminalidade, tem demandado 

maior preparo, bem como maior vigilância, do policial militar e dos outros servidores da 

segurança pública.      

   

Profissão de Risco e Perigo     

A categoria de policiais se constitui em um segmento, dentre os servidores públicos para 

quem o risco e o perigo são inerentes aos atributos de suas atividades.  Alguns autores, tais 

como Fernanda Amador (2002) e Cecilia Minayo (2009), consideram que a profissão policial 



militar quando comparada com outras profissões da população brasileira, é a que se submete a 

mais elevada carga de risco e de stress.    

Também, dados do ISMA- Internacional Stress Management Association   

(2005/07)10 constatam que os profissionais de segurança pública, estão classificados entre os 

três grupos de  profissionais que apresentam  maior grau de stress (p.7); além de outras 

produções científicas,  promovidas pelo  Centro Latino Americano de Estudos sobre Violência 

e Saúde da Fiocruz  que registram, as  condições de trabalho,  qualidade de vida desse grupo de 

servidores, apontando para as frequentes mortes e agravos em sua  saúde  física e mental.    

Ainda as pesquisas do ISMA (2005/07), sobre os operadores da segurança pública, 

apontam para algumas manifestações de sofrimento psíquico, que são tipicamente relacionadas 

com a profissão: Tensão, ansiedade, depressão, desgaste físico e emocional, uso abusivo de 

álcool, e etc, como resposta à sobrecarga do trabalho.     

Jaqueline Muniz (1999) analisa que as possibilidades de acidente em algumas 

profissões, decorrem de azares ambientais ou de falhas técnicas, todavia, no caso dos riscos da 

profissão policial, tais riscos, redundam principalmente das interações imprevisíveis com os 

cidadãos.    

Neste sentido, constata-se que o policial militar tem  como uma de suas atribuições o 

combate à  violência, no entanto em que pese sua ação de combate, também é atravessado por 

ela no cotidiano, fazendo-se ocasionalmente uma de suas vítimas, como nos esclarece Fernanda 

Amador (2002, p.67):    

   
[...] os mesmos homens e mulheres que matam e ferem no exercício do seu 

trabalho, por vezes no estrito cumprimento do dever e, por outras, por nítida 

arbitrariedade, são os mesmos que são feridos e mortos pelas pessoas com as 

quais se confrontam diariamente, em sua rotina de contenção da 

violência[...].(AMADOR,2002, p.67):   

   

No Pará, no ano de 2017, trinta e quatro policiais militares foram mortos na guerra entre 

traficantes de drogas e milicianos; em 2018 nos primeiros seis meses, já são vinte e um policiais 

vitimados. A maioria deles estando de folga ou na inatividade.    

Para além de vivenciarem as mortes de colegas de farda, existem aqueles que em razão 

da condição de policial, sofreram com tentativa de homicídios ou sofrem as ameaças de sua 

própria morte, arrolados na lista dos marcados para morrer. Para esses, a Instituição 

                                                 
10 Jornal do Conselho Federal de Psicologia, dez.2007, p.07    

   



providenciou a criação do Serviço de Investigação de Crimes contra a vida de policias 

militares11 com o objetivo de averiguação célere, conjuntamente com apoio psicológico.     

As diversas situações vivenciadas pelo policial militar, acabam por torná-lo vulnerável, 

repercutindo com manifestações emocionais de sofrimento, as quais são caracterizadas por 

Minayo (2009) como “percepções subjetivas sobre riscos e vivências de risco, indicando 

sofrimento físico, associado ao sofrimento mental”.    

A percepção de viver uma profissão perigo, na possibilidade de ser morto a qualquer 

momento, coloca sobre o policial militar, a situação da temeridade, da incerteza e de tensão 

continuada, inclusive fora dos horários e locais de trabalho. A este fenômeno que evoca certa 

fragilidade, à possibilidade de ser prejudicado, atacado e ferido, atribuise o conceito de 

vulnerabilidade policial. Os termos vulnerabilidade e vitimização que inicialmente eram 

apropriados pela área dos direitos humanos, foram integrados às questões de saúde do 

trabalhador. (PAIVA et al, 2012).    

Por conta disso, é possível imediata compreensão de que a atuação profissional policial 

é eminentemente de risco e perigo, exigindo do policial permanente preparo e igual vigilância. 

Como esclarece SPODE(2006):   

   

No oficio policial, a partir dessa perspectiva, não é difícil deduzir que se trata de 

uma categoria profissional vulnerável à produção de sofrimento psíquico, uma 

vez que o exercício do trabalho é marcado por um cotidiano em que a tensão e os 

perigos estão sempre presentes. (SPODE et al, 2006, p.362)   

   

   

Adoecimentos e Desgastes Psicossociais do Policial Militar   

Para além dos embates cotidianos concernentes à violência e a criminalidade que afetam 

a segurança do servidor da Segurança Pública, esses profissionais necessitam 

concomitantemente de uma atenção específica no tocante a saúde dos mesmos.    

Por estar inserida no campo 12  (TURATO, 2003,p.322) como profissional e 

pesquisadora, contatei com 58 sujeitos policiais militares, os quais estavam em tratamento 

médico, alguns afastados de licença para tratamento de saúde ou em tratamento psicoterápico 

no Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social da PMPA, os quais após assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concernente à ética em pesquisa com seres 

humanos, aceitaram responder ao formulário de sondagem avaliativa, resguardando seus 

                                                 
11 PMPA, Boletim Geral nº 207 de 17 de novembro de 2015. p.4-5.   
12 “Espaço físico onde o pesquisador julga serem encontradas as pessoas que poderão falar com autoridade sobre o tema”    



anonimatos. As questões respondidas relacionavam-se à profissão, pratica de atividade física, 

ao sono/vigilia, alimentação, moradia, salário, atividade sexual, queixas orgânicas, lazer, 

relacionamento familiar, perdas, lutos, amigos, desejos/sonhos, queixas emocionais (tristeza, 

insegurança, ansiedade, tensão, irritabilidade, choro fácil, etc.)    

   

Dados coletados   

Dos formulários depreendeu-se as seguintes informações:   

- O policial militar dedica pouco tempo à pratica de exercícios físicos, optando por uma 

vida do estilo sedentária.    

- Desenvolvem maus hábitos alimentares, fazendo ingestão de uma dieta hipercalórica e 

hiperlipídica;    

- Sofrem relevantes alterações no ciclo sono/vigília como decorrência da inadaptação às 

constantes alterações nas escalas de serviços, alguns referem insônia, outros hipersonia; - 

Devido a ortostase 13 com o peso do colete balístico, do armamento e dos coturnos, queixam-se 

de dores na coluna lombar e inchaço e dores nas pernas.   - Apresentam queixas somáticas 

diversas: hipertensão, gastrite, diabetes, dores na coluna, problemas vasculares, distúrbios 

intestinais, entre outros sintomas.   

-Queixam-se de condições insalubres de alguns postos de serviço.   

- Dedicam pouco tempo ao descanso e lazer;   

-Ganham baixos salários, necessitando a complementação de renda com atividades 

extrafuncionais;   

-Sentem-se inseguros quanto à moradia e ao deslocamento, principalmente quando estão de 

folga;   

-Evitam alguns locais, principalmente à noite com receio de serem tocaiados;   

- Sentem desejo de que os filhos tenham melhor futuro;   

-Gostariam de poder ter mais tempo para descansar e estar mais junto da família.   

-Gostariam de se divertir mais e sem medo.   

-Percebem que algumas pessoas não gostam ou tem raiva de policiais;   

-Gostariam de ser reconhecidos pela população como pessoas “do bem”; -Não gostam de 

pensar nas ameaças que sofreu e espera poder se aposentar.   

   

                                                 
13 Ato de ficar com o pé no chão e pernas estendidas   



  

Interpretação dos dados    

Constatou-se nos  sujeitos examinados, que as marcas do sofrimento, da violência e da 

vitimização lhes fazem manifestar variada sintomatologia, alguns ficam com tão grande 

dificuldade que não conseguem  mais retornar às suas atividades laborais, e precisam ser 

afastados da operacionalidade, para tratamento à saúde ou  passam a desenvolver funções 

administrativas; alguns, tem vergonha de assumir o sofrimento emocional e resistem à 

possibilidade de procurar ajuda, porque acham que não serão compreendidos pelos colegas de 

profissão, ou por seus comandantes, ou que podem ser discriminados, taxados de “fracos ou 

enrolões”; outros buscam suportar os desgastes emocionais solitariamente,  sem participar aos 

familiares, para não preocupá-los.   

       

Conclusão  

A atividade policial militar pelos motivos apresentados acima, e por outros tantos, tais 

como: as ameaças e riscos constante decorrentes da atuação, a insuficiência de policiais 

militares para a cobertura do estado, a desvalorização e o não reconhecimento social,  a 

extenuante jornada de trabalho, com  folgas empregadas nos “bicos”, poderão tornar a atuação 

policial, além de contraproducente, motivos de  desgastes, comprometendo a qualidade e os 

resultados dos serviços oferecidos à população, além de potencializar os riscos e o adoecimento 

físico e psíquico ao trabalhador.      

Neste trabalho concluiu-se que o servidor estadual militar devido as condições de 

trabalho policial militar, está submetido a intensos desgastes e adoecimentos impostos, 

sobretudo, pela complexidade da profissão. Constatou-se haver inúmeras variáveis que apontam 

para uma significativa potencialização de sofrimentos que o incluí nas taxas de lesões, 

agressões, risco e mortes, principalmente em decorrência de sua atividade profissional.   

Analisa-se que o sofrimento e a vulnerabilidade não são exclusivas dos policiais 

militares, porém observa-se que sendo uma profissão diferenciada e empenhada em garantir a 

ordem pública, reverbera sobre esses servidores, importante pressão social,   destinada a uma 

cobrança por eficiência, no combate ostensivo  à violência,  tornando-se  talvez por isso mesmo, 

mais frequente e  suscetível aos agravos e outros adoecimentos.   

Além disso, constata-se o mal-estar do servidor em dar-se conta de que, não obstante ao 

seu empenho profissional há quem tenha raiva de sua profissão e não lhe dirija   

reconhecimento. Observa-se ainda que, a especificidade da atividade do profissional de 



segurança pública, inclui riscos e tensões e afeta inteiramente a qualidade de vida, 

particularmente à sua saúde física e psíquica.    
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Resumo  

O presente trabalho pretende investigar as manifestações culturais pesqueiras na cidade de  
São João da Barra, buscando realizar um levantamento dos relatos da primitiva povoação de São João 

da Barra, cujo surgimento remete a arraial na foz do rio Paraíba do Sul, em Atafona, erguido em 1622, 

pelo pescador e comerciante de artigos de pesca de Cabo Frio, Lourenço do Espírito Santo. Para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa, utilizaremos um levantamento bibliográfico sobre a temática, além 

da pesquisa de campo baseado em observação participante, método qualitativo, além de entrevistas 

semiestruturadas abertas. A nossa pesquisa encontra-se na fase de levantamento de dados, campos de 

pesquisa e elaboração dos roteiros, desse modo, nossa discussão se dará valorizando a pesca, e suas 

manifestações, o que significa dizer, outras possibilidades de abordagens culturais, por meio da 

observação, sensibilização e experiências vivenciadas.  
  

Palavras-chave: Manifestações Culturais, Festa de Nossa Semhora da Penha e Políticas Sociais.  

  

Abstract  

The present work intends to investigate the cultural manifestations fishing in the city of  
São João da Barra, seeking to carry out a survey of the reports of the primitive village of São João da 

Barra, whose appearance refers to the camp at the mouth of the Paraíba do Sul River in Atafona, erected 

in 1622 by the fisherman and merchant of Cabo Cold, Lourenço do Espírito Santo. For the development 

of our research, we will use a bibliographic survey on the subject, besides the field research based on 

participant observation, qualitative method, in addition to open semistructured interviews. Our research 

is in the phase of data collection, research fields and elaboration of the scripts, in this way, our discussion 

will give value to the fishing, and its manifestations, which means to say, other possibilities of cultural 

approaches, through the observation, sensitization and experiences.  
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Resumen  

El presente trabajo pretende investigar las manifestaciones culturales pesqueras en la ciudad de  
San Juan de la Barra, buscando realizar un levantamiento de los relatos de la primitiva población de San 

Juan de la Barra, cuyo surgimiento remite a la arraial en la desembocadura del río Paraíba del Sur, en 

Atafona, erigido en 1622, por el pescador y comerciante de artículos de pesca de Cabo Y en el caso de 

las mujeres. Para el desarrollo de nuestra investigación, utilizaremos un levantamiento bibliográfico 

sobre la temática, además de la investigación de campo basada en observación participante, método 

cualitativo, además de entrevistas semiestructuradas abiertas. Nuestra investigación se encuentra en la 

fase de levantamiento de datos, campos de investigación y elaboración de los itinerarios, de modo que 

nuestra discusión se dará valorizando la pesca, y sus manifestaciones, lo que significa decir, otras 

posibilidades de abordajes culturales, por medio observación, sensibilización y experiencias 

vivenciadas.  

  

Palabras clave: Manifestaciones Culturales, Fiesta de Nuestra Señora de la Penha y Políticas Sociales.  



Introdução  

Antes de se tornar cidade, os primeiros habitantes de São João da Barra foram os índios 

goitacás. Os goitacás eram índios diferentes das demais tribos encontradas no Brasil, com 

linguagem, costumes e até mesmo compleição física distinta. Mesmo sendo exilados de suas 

terras, humilhados em suas tradições, foram essenciais e serviram de exemplos para as futuras 

gerações, de fato, contribuindo para início de nossa história. (NORONHA, 2007, p.14).  

A primeira povoação de brancos deu-se em terras de São João da Barra, conduzida por 

Pero de Góis, sendo o 1º donatário da Capitania de São-Tomé, em 1538, nas proximidades da 

ponta do Retiro, ao sul da barra do Itabapoana. Neste local, na enseada do Retiro, aproaram 

próximo à lagoa doce erguendo-se, então, a “Vila da Rainha”, cujas ruínas o mapa de Couto 

Reis, de 1785, designa sob o nome de Santa Catarina das Amós. Desse modo, surge uma 

confusão quanto ao nome do local. Essa confusão em torno dos dois nomes provém do fato de 

haver o segundo donatário, Gil de Góis, filho do primeiro, construído na mesma Capitania, 

porém na foz do rio Itapemirim, a Vila de Santa-Catarina, também destruída pelos índios, 

segundo Lamego (1913), em seu livro “A Terra de Goitacá”.  

Para Noronha (2003) e Carvalho, (1888), o primeiro povoamento aconteceu após a 

partida dos índios goitacás onde está localizada a igreja de Nossa Senhora da Penha, em 

Atafona. O seu fundador, Lourenço do Espírito Santo, um pescador de Cabo Frio, chegou em 

precárias  

“sumacas” à vela com a mulher e aldeamento, por volta de 1622. Deslumbrado e interessado 

pela pesca fácil que Atafona poderia oferecer, permaneceu no local com o grupo que liderava. 

Assim, após a Coroa Portuguesa ter abandonado a região, e o donatário Gil de Góis ter 

renunciado aos seus direitos hereditários sobre a Capitania da Paraíba do Sul, no ano de 1619. 

Lourenço do Espírito Santo, num pequeno promontório à beira do rio, ao lado de redes de 

pesca, fincaram estacas, entrelaçaram bambu lascado, armaram teto de sapê, espalmaram barro 

batido e fizeram os primeiros casebres de pau-a-pique.  

Já para Santafé (1999, p. 24 e 25), a origem está no contexto da história do Brasil, pois, 

em 1619, Gil de Góis, renunciou seus direitos sobre a Capitania do Sul – onde, encontra-se 

Atafona e São João da Barra – que foi abandonada pela Coroa Portuguesa. Assim, resolveu o 

rei de Portugal que a região necessitaria ser habitada por pescadores e ser colonizado pelos os 

mesmos. Complementa Santafé que, em 1622, com a chegada de alguns colonos pescadores de 

Cabo Frio na foz do Paraíba, atual Atafona, constrói-se então, uma capela em louvor a Nossa 

Senhora Penha, dando início, ao primeiro núcleo de colonizadores, liderados pelo pescador  



Lourenço do Espírito Santo e sua família. Porém, uma tragédia marca a vida do pescador, 

quando sua esposa morre por afogamento no Pontal, motivo esse que fez o pescador retirar-se 

da praia, adentrando 4 ou 5 quilômetros para o interior, erguendo uma capela em homenagem 

a São João Batista, dando origem à cidade de São João da Barra. O município obteve vários 

nomes, como: São João do Paraíba do Sul; São João da Praia e por fim, o atual nome, São João 

da Barra. No dia 17 de junho de 1850, D. Pedro II elevou a vila à categoria de cidade, por meio 

da assinatura da lei, no período que esteve visitando o município.  

Após afogamento da esposa de Lourenço do Espírito Santo, em uma enchente do 

Paraíba, o pescador decidiu ir para o interior e “ergue uma igreja onde era um pouso de 

tropeiros, que passa ser nomeada de: São João Batista iniciando a povoação em 1630 da Vila 

de São João Baptista do Paraíba do Sul, depois Vila de São João da Praia em 1676 e finalmente 

São João da Barra em 1850, que foi elevada à condição de cidade por decreto imperial, 

tornando-se a sede do município”. (NORONHA, 2003, p.11). Para Lamego (1946), “em 29 de 

maio de 1677 foi à fundação da vila de São Salvador, que logo após, em 15 de junho, fundação 

de São João da Barra. Na primeira, já existia igreja e achavam-se reunidos 150 moradores, com 

três companhias de ordenanças, e na última habitavam 24 pessoas, estando em construção à 

igreja". Afirma  

Lamego (1946, p. 184), no livro: “O Homem e a Restinga”, sobre a fundação das vilas na 

planície, ocorrendo a de “Campos em 29 de maio de 1677 e a de São João da Barra em 18 de 

junho do mesmo ano. Nessa data, agrupavam-se no entorno da pequena igreja São  

João, em média de 24 povoadores”. Assim nasceu a vila que, “em 1677, pela Carta Régia de 

20 de março de 1674. Uma aglomeração de cabanas em torno de uma ermida, com cerca de 

600 habitantes em todo o seu distrito”.  

Sendo assim, após a fundação da vila, inicia-se a construção da capela de Nossa Senhora 

Penha, o que posteriormente deu-se início, ao primeiro núcleo de colonizadores, liderados pelo 

pescador Lourenço do Espírito Santo e sua família, teve as comemorações religiosas, enquanto 

práticas culturais que comunicam saberes e aprendizados coletivos, são exemplos para 

compreensão de parte da tradição da cultura local do município, dependendo da transmissão 

dos valores dos grupos e das trocas de saberes entre os protagonistas dos festejos na 

comunidade. Nesse processo, as manifestações culturais exercem um papel de inteiração 

simbólica produzida pelas tradições, pelo compartilhamento da identidade local e perpetuado 

na memória social.  



As manifestações culturais e a importância para a criação da identidade da comunidade  

O entendimento sobre a questão da tradição está fixado nas recordações e saberes 

passados que se armazenam na memória individual e coletiva, utilizando-se experiências 

socialmente partilhadas, que ressaltam a importância das festividades para o desempenho 

dessas práticas, constituindo o que podemos denominar de cultura local. Conforme Braga 

(2000), a memória social é concebida como um processo elaborado no movimento coletivo 

que emerge nas interações, e é constituído pela cultura. Tanto os signos simbólicos (palavras 

orais e escritas), quanto os signos icônicos (imagens desenhadas ou esculpidas), podem servir 

de suporte para a construção da memória.  

Ao especificar as culturas populares que são representadas nas festas, crenças, hábitos 

e tradições, que são reveladas através das manifestações culturais, enfatizamos o espaço ou o 

lugar que possui uma significação que o torna singular, único, exclusivo. Desse modo, trata-se 

de uma construção que vem constituir todo o seu pertencimento local, e por que não dizer, a 

criação de sua identidade, uma vez que expressões culturais convivem em um espaço e  

dialogam entre si de forma constante, tais atividades exercidas no cotidiano da 

comunidade vem para consolidar e referenciar um grupo ou a uma comunidade em uma região, 

solidificando e certificando sua criação artística.  

Para Candau (2001), a antropologia têm seus obstáculos, tenta interpretar as relações 

entre indivíduo e grupo, tem uma contribuição importante para o entendimento dos conceitos 

de memória e identidade, pois, na verdade, a questão em voga ocorre a partir dos dados 

empíricos é saber e entender como os indivíduos e seus determinados grupos compartilham 

práticas, representações, narrativas, lembranças que produzem as quais, em última instância, é 

o que denominamos de cultura. O autor complementa sobre constituição do principal 

argumento, que está na busca por compreensão de como passamos de formas individuais para 

coletivas de memória e identidade. Interrogamo-nos sobre os questionamentos em questão, 

partindo da premissa, que ela, de fato, e que, portanto, deve ser considerada e demonstrada.  

Nessa elucidação por compreensão, reforça-se o fato de que os conceitos de memória e 

identidade são indissociáveis das noções contemporâneas que temos sobre as ideias de 

conservação, restauração e, em suma, da ideia de patrimônio tal como o termo vem sendo 

redefinido mais recentemente. Joel Candau chega à constatação que “o patrimônio é uma 

dimensão da memória” e que “o patrimônio é menos um conteúdo que uma prática da memória 

obedecendo a um projeto de afirmação de si mesma” (CANDAU, 2001, págs. 16 e 163).  



A memória coletiva caracteriza-se por um fator determinante, o componente afetivo, 

que surge da comunicação e das experiências entre os membros da comunidade. Quem 

constitui esse tempo da memória coletiva é o grupo. Para Halbwachs (1990), a construção de 

laços sociais permanentes, mantidos com relativa firmeza entre os indivíduos, está diretamente 

ligada à coesão garantida pelos quadros sociais da memória. Tais quadros são entendidos como 

um sistema de valores que unifica determinados grupos: familiares, religiosos, de classe, etc.  

Complementa o autor, a memória coletiva é o que designa a identidade através da 

relação que o indivíduo estabelece com o outro. Onde, para o referido autor o passado não 

sobrevive por inteiro, não existe memória pura. O que existe são reconstituições do passado. 

A memória é um ato criativo, é trabalho. O individuo seleciona do passado o que lhe interessa 

e só lembra porque está inserido em uma estrutura social (HALBWACHS, 1990).  

Assim, relacionando este conceito ao conceito de tradição de Javier Marco Arévalo:  

“Na tradição, o nexo de continuidade entre o passado e o presente, existe um  

aspecto permanente e outro suscetível à mudança. A tradição resulta de um 

processo de decantação cultural e da hibridação que deriva do passado 

transformado e de sua incorporação ao presente.” (ARÉVALO, 2004, p.928). A 

tradição é aquilo que é transmitido de uma geração para outra, conferindo 

elementos de identificação dos grupos, a “Identidade é uma construção social 

fundamentada na diferença” (ARÉVALO, 2004, p.934).  

A palavra tradição teve, originalmente, um significado religioso muito forte: doutrina 

ou prática transmitida de século para século, pelo exemplo ou pela palavra que carregam forte 

significado. Mas o sentido se expandiu, cresceu e se desenvolveu muito de tempos em tempos, 

significando elementos culturais presentes nos costumes, nas artes, nos afazeres que são 

heranças do passado e esperança de um futuro. Em sua definição mais simples, a tradição é um 

produto do passado que continua a ser aceito e atuante no presente, de forma contínua e 

duradoura. É um conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de uma sociedade.1  

Conclui Hobsbawm (1997, p. 9), conceituando tradição como algo inventado pelo 

processo de formação e de ritualização. De modo que,  

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca 

indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e 

formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais 

difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo – às vezes 

                                                 
1  Ver em: http://www.igtf.rs.gov.br/wpcontent/uploads/2012/03/conceito_TRADI%C3%87%C3%83O.pdf acessado em 

20/07/2017.  



coisa de poucos anos apenas – e se estabeleceram em enorme rapidez. 

(HOBSBAWM, 1997, p. 9).  

Nessa perspectiva, as festas e comemorações populares são entendidas como 

ativadoras das relações humanas, já que é nesse contexto que se dá a interação com o outro e 

que relações coletivas são recriadas e reinventadas ao incorporar características culturais 

diversas a todo instante.  

Ao detalharmos as culturas populares que são representadas nas festas, crenças, hábitos 

e tradições, revelados através das manifestações culturais, enfatizando que todo espaço ou 

lugar possui uma significação de existência que o torna singular, único, exclusivo, porém, 

específico de uma construção que vem constituir todo o seu pertencimento local, e por que não 

dizer a criação de sua identidade, uma vez que expressões culturais convivem em um espaço e 

dialogam entre si de forma constante, tais práticas exercidas no cotidiano da comunidade vêm 

consolidar referência a um grupo ou a uma comunidade em uma região, solidificando e 

certificando de sua criação artística, humana, social, etc.  

Stuart Hall considera que: “as identidades nacionais não são coisas com as quais nós 

nascemos, mas são formadas, transformadas no interior da representação.” (HALL, 1999, 48). 

Sendo a nação construída, transformando-se em uma comunidade simbólica e gera identidade 

e sentimentos de pertencimento, que não necessariamente tem de ser os limites geográficos 

que impõe barreiras na criação dessa nação revitalizada no que tange à criação da sua 

identidade.  

Importa mencionar que as festas culturais são traços de um conjunto etnográfico da 

história e da cultura de todos os povos, em todos os níveis e classes sociais. Assim, as misturas 

étnicas entre negro, índio e branco resultaram em um alicerce etnográfico comum a todo 

território com suas tradições de ordem religiosa e social firmada no Brasil. Segundo Geertz, a 

prática da etnografia não é somente estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 

textos, mapear campos, manter um diário “o que define é o tipo de esforço intelectual que ele 

representa: um risco elaborado para uma “descrição densa”” (GEERTZ, 1989, p. 15).  

Assim, Trigueiro (2007) afirma que o mundo está constantemente criando, 

reinventando novos significados culturais. Com isso, as festas como muitas outras estão sendo 

influenciadas pelos interesses da indústria cultural, sendo inseridas no contexto da sociedade 

midiática por serem polissêmicas, multicoloridas e alegóricas, atraindo não só a comunidade 

local, mas pessoas de outras comunidades e turistas, misturando as culturas com êxito e 

excelência. Como consequência, são construídos novos significados e novas relações sociais 



nos quais são incorporados valores midiáticos aos valores tradicionais, deixando ou não, essas 

interferências como significação de suma importância, esquecendo os verdadeiros valores 

culturais tradicionais.  

Desta forma, o que define os preceitos da manifestação cultural é concernir com as 

formas de expressão, Carvalho (2007, p. 64) define como:  

As manifestações culturais estão no centro do espaço ocupado hoje pelos estudos 

folkcomunicacionais. A partir deste diagnóstico inicial, as mesmas podem ser 

entendidas como formas de expressão da cultura de um povo, constituindo 

movimento de determinada cultura, em época e lugar específicos.  

(CARVALHO, 2007, p. 64)  

Nesse sentido, as manifestações culturais são representativas da voz social, “uma 

forma subjetiva que o grupo de pessoas encontra para expor seu interior, expressar o que 

pensam, e o que desejam realizar ou modificar” (Idem, p. 64).  

Barbosa (2003), neste mesmo seguimento, considera a cultura como algo dinâmico que 

torna possível aos homens viverem em sociedade, sendo assim, para a autora, “conhecer a 

cultura de uma empresa implica um trabalho de mapeamento e não de enunciação. Implica 

conhecer os valores que conferem sentido ao que se fazem as estratégias que se adotam aquilo 

por que se luta, o que gera consenso ou dissenso [...]” (BARBOSA, 2003, p. 142).  

Nesse sentido, Mello (1986, p. 397) denomina cultura como:  

(...) este conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei costumes 

e várias outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade. (LEVI-STRAUSS, apud MELLO 1986, p. 397).  

Quando falamos em cultura não devemos estar amarrados em concepções enraizadas 

por nós mesmos, sendo que nossas valorações não devem ser pressupostos para os julgamentos 

de outros pressupostos. Assim, podemos concluir que cultura é uma soma de influências 

artísticas ou entendidas como arte, sendo interpretada 

de múltiplas formas, onde cada momento de seu 

desenvolvimento pode ser definido comoaracterizarão no tempo de uma sociedade integrada e 

consciente. No entendimento de suas formas e expressões, entende-se e inclui os costumes, 

crenças, práticas comuns, regras, normas, vestimenta, religião, rituais e maneiras de ser que 

predominam na maioria das pessoas que a integram nessa transformação constante.   

conjunto de formas e express  õ es que  



Nossa Senhora da Penha: Padroeira de atafona e dos pescadores  

Quando os primeiros pescadores colonizados chegaram de Cabo Frio, por ordem do rei 

de Portugal, “à Atafona, logo fundaram uma vila, e ergueu uma capela em honra e louvor a 

Nossa Senhora da Penha”. Sendo impossível localizá-la, mas tudo indica que tenha sido nas 

proximidades do Pontal, já que naquela época, “o mesmo tinha enorme dimensão e a principal 

preocupação das autoridades portuguesas, era ficar a embocadura do rio Paraíba do Sul, 

protegida contra piratas”. Santafé (1999, p. 30).  

A prática antiga dos cultos domésticos em devoção a santa de Nossa Senhora da Penha 

no distrito de São João da Barra, foi o impulso para a construção da igreja de Nossa Senhora 

da Penha, na localidade de Atafona para as celebridades realizadas pelos devotos. Por sua 

antiguidade e tradição os cultos domésticos em devoção a N. S. da Penha superaram em adesão 

aos cultos do próprio padroeiro da cidade São João Batista, embora ainda muito prestigiado 

pela a comunidade de São João da Barra. Além disso, sabemos que há um vínculo de ligação 

muito forte e explícito com o culto da Santa Vitória no Espírito Santo. De lá vieram muitos 

povoadores, nos trazendo a tradição do divino e agregando aos devotos do nosso em torno. 

Segundo Noronha (2007), o culto a devoção a Nossa Senhora da Penha, a santa que é 

reverenciada todos os anos, na primeira semana após a quaresma, marcando o fim da obra de 

ampliação da capela em 1872, que daria origem à igreja seis anos mais tarde. Santa, protetora 

de Atafona, se deve a um milagre recebido por problemas de náufragos em sua embarcação, 

que ficou encalhada em um banco de areia na entrada da barra, no século XIX. A princípio, os 

mesmos, ergueram uma capela com o vigário José Calvosa em 1868, na localidade do aterro 

de sua residência, onde morou o pescadorfundador. Iniciou em 1868, as obras em construção 

ao novo templo e foram concluídas em 1882, recebendo ajuda da Companhia de Vapores, João 

Cândido Dias da Motta, segundo o jornal, “A Notícia” (segundo caderno, de 29 de abril de 

1973).  

Segundo o livro, “A Terra de Goitacá”, de Alberto Lamego (1913), e o jornal “ S. João 

da Barra” (09 de novembro de 1881), a área cedida para a igreja ser construída, foi doada pela 

mulher do comendador Joaquim Thomaz de Faria, a senhora Francisca de Barreto Faria, 

conforme escritura lavrada no dia 09 de janeiro de 1857, no Cartório do 1º Ofício de São João 

da Barra, e o prédio foi arquitetado pelos fiéis de Domingos Gonçalves da Costa, Antônio 

Inácio e outros que agregaram para a construção.  

Das melhorias realizadas no templo para atender os fiéis e a comunidade, a irmandade 

fez um pedido a prefeitura de São João da Barra, para que construíssem, em 97, um palco de 



alvenaria ao lado do templo, para atender aos eventos culturais oferecidos pela igreja e 

construíssem também, um bazar na parte inferior, assim, substituía o coreto construído pelo 

prático de barra, Custódio Lopes. Houve, ainda, o marco histórico projetado pelo artista 

plástico campista, Ademir Moore e a restauração de lustres de cristal, em 2000. Seguindo as 

reformas, os telhados foram substituídos em 2004 e a igreja voltou a ter cores originais – azul 

e branco, as mesmas da irmandade – no ano de 2005. Foi construído um salão de festas nos 

fundos da igreja que, no período dos festejos, em homenagem à santa, abrigavam nossos 

conterrâneos de Gargaú, que instalavam com suas barracas – para reforço do caixa do templo 

foi inaugurado em 2006, pelo padre Francisco de Assis Cravo. Devido ao crescimento de fiéis, 

o altar-mor foi recuado para a sacristia, em 2007 (NORONHA, 2007, p.56).  

Festa de Nossa Senhora Da Penha e suas tradições  

No século XIX, começaram as lendas sobre a querida Atafona, mencionando as 

supostas aparições de Nossa Senhora da Penha. Segundo Noronha (2007, p.68), uma das 

exibições foi, que a “santa teria sido vista por três vezes consecutivas sobre uma pedra, que 

hoje, construíram o templo da santa. Contam que a imagem da santa teria chegado através de 

uma mala e que no interior dessa mala, teria a imagem da santa, que veio por meio do náufrago 

dos pescadores que ali, em Atafona ancoraram. ” Outra lenda sobre a aparição da santa foi 

quando, “uma menina sonhou com a santa, onde foi revelado à criança, o desejo da construção 

da ermida no local, atual localização da igreja”. Muitas lendas são contadas pelos antigos que 

ali moravam, mas nada concreto sobre a vinda da santa.  

Anualmente acontece, acompanhando a tradição, os festejos de Nossa Senhora 

da Penha, os moradores ansiosos contam os dias para a chegada dos festivos, em homenagem 

a protetora de Atafona. Quase que no rito sagrado os moradores enchem as lojas com 

diversificadas peças artesanais, a cultura gastronômica da cidade é aquecida, sobretudo pelos 

pratos típicos da culinária Sanjoanense. As comemorações de Nossa Senhora da Penha 

acontecem desde 1872, de acordo com o jornal “O Despertador”, de 07 de abril do mesmo ano 

– uma missa solene marcou a data -, sempre no primeiro final de semana, após o fim da 

Quaresma. (NORONHA, 2003).  

Confirma Santafé (1999) sobre a comemoração em homenagem a Nossa Senhora 

da Penha, mesmo tendo sua data móvel, acontece sempre uma semana depois da sexta-feira 

santa. Milhares de devotos e aqueles que receberam as graças da santa, vem de todos os lugares 



para agradecer o milagre que receberam. A romaria nesses três dias de festividade da santa 

padroeira é algo espetacular e memorável.  

Na festa em comemoração a Nossa Senhora da Penha, a procissão é marcada como 

marco religioso muito importante, tanto para festa, quanto para os devotos. Representa um 

momento de aproximação, fé, graça e gratidão para a comunidade de Atafona. Assim, para 

Noronha (2003, pag.49), “A procissão é considerada uma das atrações para as famílias, que 

colocam seus filhos vestidos de anjos, próximo ao andor da santa. Durante o percurso, eles 

jogam pétalas de rosas e carregam velas acesas, pedindo em preces e orações que a Penha os 

ilumine. As costureiras trabalham meses com antecedência, para que os anjos estejam 

arrumados no dia da protetora”.  

Luiz Beltrão (1980, p. 61) afirma que a celebração das festas católicas decorre de um 

calendário religioso baseado no ano litúrgico de amplitude universal e que assume caráter 

especificamente regional ou local “quando se trata de comemorar o “dia do padroeiro”, isto é, 

do santo sob cuja proteção foi posta a localidade pelos seus fundadores, herança que nos veio 

de Portugal”.  

Há, ainda, os batizados comunitários e apadrinhamentos das crianças que são uma 

tradição respeitada pelos moradores e veranistas, onde a igreja fica lotada, e é preciso chegar 

com bastante antecedência para conseguir um bom lugar na cerimônia. Os pais acreditam que,  

“o batizado no dia de Nossa Senhora da Penha dá mais sorte à criança”, como diziam seus 

avós, segundo Noronha (2003, págs.49 e 50).  

Noronha (2003) relata que, “em 17 de junho de 1904 foram entregues ao tesoureiro da 

irmandade – criada em 24 de dezembro de 1878 – ao Sr. Antônio José D’Assumpção Neves, 

duas coroas, 13 pares de brincos de diversos valores, 10 anéis, três broches, um crucifixo 

grande de ouro, uma pulseira de ouro, um alfinete de ouro, uma pulseira de ouro com o letreiro 

“Deus o guie”, um adereço de ouro com pedras, um colar com uma figa pequena, um trancelim 

de ouro, 15 cordões de ouro e diversas pulseiras com diversos berloques, sendo duas cruzes, 

duas verônicas, uma figa, um Espírito Santo, pesando tudo 862 gramas”.  

No que tange as tradições culturais que o município de São João da Barra tem a oferecer, 

os festejos religiosos são os mais participativos, por conta dos números devotos, que para  

Santafé (1999, p. 78), “o festejo mais famoso e que permanece até hoje, sendo motivo de 

romaria dos fiéis e movimentam toda população local e das cidades vizinhas é a festa em 

homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira da praia. Centenas de pessoas devotas à 

santa armam suas barracas no entorno da praça, para acompanhar a tradicional festa da 



padroeira. Um espetáculo de fé, com duração de três dias e termina com a marcante e 

emocionante procissão pelas ruas de Atafona, na segunda-feira, último dia da festa”.  

Considerações finais  

As festas e comemorações populares sempre fizeram parte da vida do homem. É por 

meio dessas manifestações e expressões que “a sociedade homenageia, honra ou rememora 

personagens, símbolos ou acontecimentos com os quais ela se identifica” (Beltrão apud 

Trigueiro, 2007, p.107). Como forma de enaltecer e expor seu agradecimento pelas graças 

ofertadas, através da devoção ao santo.  

Segundo Trigueiro (2007), é por meio das observações e das interpretações dessas 

manifestações populares que se torna possível descobrir os códigos, as regras e os estatutos 

que constroem o ensinar e o aprender da diversidade da nossa cultura e, consequentemente, o 

desenvolvimento da nossa identidade com diferentes intervenções do meio.  

Contudo, nas manifestações populares como as festas religiosas ou comemorações 

diversas, também são observadas não só o fazer artístico, mas também as relações sociais que 

perpassam pela realização dessas manifestações e que traduzem a linguagem, a expressão do 

pensar, do fazer e do sentir característico de um povo por intermédio de sua arte. Festas são 

momentos sociais nos quais os homens reafirmam laços de solidariedade, praticam a 

sociabilidade, se harmonizam, se unem e, assim, constroem suas identidades sociais, como 

afirma Mazoco (2007). Nessas ocasiões, as atividades humanas se voltam para a representação 

da existência de um grupo, revelando seus traços culturais e dando forma a esse ser desvelado.  

Conforme Braga (2000), a memória social é concebida como um processo elaborado 

no movimento coletivo que emerge das interações, e é constituído pela cultura. Tanto os signos 

simbólicos (palavras orais e escritas), quanto os signos icônicos (imagens desenhadas ou 

esculpidas), podem servir de suporte para a construção da memória.  

Para Pollak (1992), a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade de coerência de uma pessoa de um grupo em sua 

reconstrução de si (POLLAK, 1992, 204). A identidade cultural define o que cada grupo é e o 

que diferencia os grupos entre si.  

Segundo Arno Wehling (2003), a memória traz algumas finalidades e na afirmação de 

sua identidade:  



A memória do grupo sendo a marca ou sinal de sua cultura, possui algumas 

evidências bastante concretas. A primeira e mais penetrante dessas finalidades é 

a da própria identidade. A memória do grupo baseia-se essencialmente na 

afirmação de sua identidade (WEHLING, 2003, 13).  

Há uma ligação muito profunda entre memória e identidade, constituindo o imaginário 

histórico-cultural desse lugar de maneira específica, ao se sustentar e se reconhecer como 

expressão particular de um determinado povo, alimentando-se dessa conexão tão intensa.  

A memória não pode ser entendida apenas como um ato de busca de informações do 

passado, tendo em vista a mera reconstituição deste passado. Ela deve ser entendida como um 

processo dinâmico da própria rememorização, o que estará ligada, necessariamente, à questão 

da identidade (SANTOS, 2004, 59).  

Sendo assim, rememorizada, não se deixa cair no esquecimento, sendo grafada, narrada, 

ou tornando-se fonte-histórica, utilizando a memória social que é um dos meios fundamentais 

de abordar os problemas do tempo e da história (LE GOFF, 1996, 426).  

Para Santos (2008), ao celebrar festas religiosas como a festa de Nossa Senhora Penha, 

os sujeitos tornam-se únicos através dessas práticas culturais. Dançar, cantar e orar, sem 

contarmos ainda com as promessas, romarias, procissões e festejos que são elementos da 

religiosidade que aproximam as pessoas e lhes dão um sentido de comunidade (SANTOS 

2008).  

Prins (1992, p. 198) afirma sobre o processo que envolve a tradição que, “a tradição é 

um processo – vive apenas enquanto é continuamente reproduzida. É efervescente vital em sua 

aparente quietude”. Observar o passado como algo que tem continuidade no hoje de forma tão 

perceptível, além de ser um processo histórico constante, utiliza-se, obrigatoriamente, o estudo 

da história, da memória e da religiosidade presente na Festa de Nossa Senhora da Penha como 

expressões culturais.  

Assim, se o ser humano é o resultado do meio cultural em que foi inserido, socializado, 

“[...] ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam” (LARAIA, 2001, p. 46). 

Dessa forma, a pesquisa se propõe analisar os significados que os participantes atribuem às 

experiências vivenciadas na festa de Nossa Senhora Penha, na comunidade de Atafona. A festa 

de Nossa Senhora da Penha é valorosa e significativa para construção da identidade da 

comunidade pesqueira, potencializando e reafirmando a identidade cultural da comunidade.  

Desta forma, o festejo em homenagem a Nossa Senhora da Penha, é reconhecido como 

tradição do município de São João da Barra. A festa é um momento de renovação da fé e da 



confirmação a adoração à santa, que é regada de muita missa, procissão, procissão fluvial, 

fogos, etc. Com celebrações registradas há muitos anos, identifica-se a importância desses ritos 

e a significância da festa para os membros de sua comunidade, não só pelo seu significado 

histórico atual, mas por ser uma cultura já celebrada, por isso, merece ser preservada e 

investigada. Sendo assim, do ponto de vista acadêmico, pois são poucos os materiais 

encontrados sobre a temática no contexto cultural. O resgate da memória é de suma importância 

devido à construção de uma identidade consistente de um determinado povo. Para isso, é 

necessário que não deixe de rememorar, ir à busca das raízes, das origens, do âmago da sua 

história. Desta forma, essa preservação da memória local, ocorre por meio da festa em 

homenagem a padroeira de Atafona e a elaboração da identidade da mesma comunidade. Deste 

modo, a pesquisa pode colaborar para formulação de futuras políticas públicas redirecionadas 

à cultura do município de São João da Barra.  
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Cartografia de afetos (e delícias) da comida de subúrbio carioca1  

  

João Maia2  

Adelaide Chao3  

  

Domingo, dezembro de 2015. O verão ainda nem começou, oficialmente, e o sol 

ferve em Madureira. Tradicional bairro da zona norte, reduto do samba e da alegria 

contagiante do subúrbio, Madureira abriga a história cultural da gastronomia carioca. 

Muito antes do surgimento das feijoadas das escolas de samba e dos espetinhos de carne 

nos bailes de Charme, as rodas de jongo realizadas por descendentes de escravos já 

entranhavam os deliciosos pratos e quitutes na cultura carioca.  

Na intenção de chegar à praça Paulo da Portela, decidimos “esticar o caminho” e 

deambular entre a Estrada do Portela e o Parque de Madureira. O cheirinho bom de comida 

é coadjuvante em todo o percurso. Tem de tudo um pouco. Ao longo da calçada, carrinhos 

vendem espetinhos, pipocas, tapiocas e os famosos sanduíches “podrões” (recheados de 

muitos ingredientes), mingaus e doces. Já dentro da área reservada ao Parque, famílias se 

reúnem para um piquenique a céu aberto, com direito à tradicional toalha quadriculada, 

cesto de palha, caixas de isopor. Tem queijo coalho na brasa, frango com farofa, churrasco, 

feijão amigo e pudim para sobremesa. No Rio de Janeiro é “regra”: se tem motivo para 

comemorar, tem comida – farta e variada.   

Saindo do parque, chegamos à Praça Paulo da Portela, divisa entre Madureira e 

Oswaldo Cruz para nosso almoço de domingo. Sim! O almoço será servido na rua, mas 

especificamente no “quintal das tias do samba”. No espaço público, isolado pelo povo que 

ali frequenta, encontramos barracas de comidas cotidianamente cariocas, tradicionalmente 

suburbanas.   

As “tias”, mulheres tradicionais de Madureira e Oswaldo Cruz, preparam pratos 

relacionados à memória de personalidades do samba e da culinária de quintal, que religam 

as pessoas em torno da música. Essa “comida de quintal” relembra as casas, o barulho do 

entra e sai de gente nos festejos, o aconchego da família, o samba cantado por muitos, o 

batuque ritmado do garfo na garrafa de cerveja.   
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Comidas que alimentam a “alma carioca”, que encontramos descrita nas crônicas, 

sambas, poesias, nas memórias das casas de avós, nas festas religiosas, no carnaval e na 

história cultural do Rio, em qualquer lugar da cidade. A alma carioca está na história 

cotidiana contada através da comida.  

Vamos, a partir de algumas crônicas atuais, que exalam cheiros e sabores através 

das letras, sentir um pouco a presença dessa “alma”, do espirito do povo que mora nessa 

cidade. O livro Larica Carioca (Garçoni, 2015), reúne 12 crônicas que nos leva a pensar 

sobre relações de afeto, lembranças pessoais, recordações que são guiadas pelas comidas. 

Não queremos fazer uma resenha do livro, mas observar algumas crônicas que marcam de 

maneira incisiva essa relação de afeto com a comida na cidade do Rio de Janeiro.  

A variedade de comida encontradas nas calçadas, nos faz lembrar que muitos de 

nós saímos de casa ou do trabalho para comer na rua quase todos os dias. No corre-corre 

do dia-a-dia tudo é rápido, prático e gastar tempo com o preparar um almoço pode parecer 

complicado. Por outro lado, é gostoso pensar que não dispensamos as práticas de 

comensalidade e o prazer de estar junto, compartilhando o momento da refeição.  

Podemos olhar para o lado em qualquer “restaurante a quilo” para observar como 

as pessoas sempre estão acompanhadas, talvez, por um companheiro de labuta. As 

barracas na Praça Paulo da Portela nos fizeram lembrar, também, de como o almoço de 

domingo ganha as ruas, busca outros espaços alternativos aos almoços em casa. A cidade, 

de várias formas, se refaz e se ressignifica com a nossa prática de comer em conjunto na 

rua. (BELL, 2005, p. 59).  

Falar de culinária de rua é falar de uma comida compartilhada que está guardada 

com afetividade, está carregada de recordações na nossa memória gustativa. Algumas 

pessoas chamam de baixa gastronomia, outros falam de comida de boteco. A comida é um 

lugar de afeto e de lembranças. É fundamental repensar alguns conceitos e histórias 

relacionados à comida e também do território que ela ocupa, por onde circula. Para Stols 

(2006), a culinária brasileira nasce híbrida e integra uma mestiçagem contínua, não 

somente nos produtos e preparos portugueses e indígenas, mas também africanos e 

asiáticos e assim os nossos cardápios refletem essa mistura. Temos de um tudo nas nossas 

mesas.   

Uma simples receita de boteco pode nos levar de volta à infância. O desprezado cu 

de galinha é lembrado como comida de criança (Garçoni, 2015, p.22). A cidade, para o 

cronista, Caio Barbosa, ainda é maravilhosa e guarda encantos mil. Ela esconde  



“recantos incríveis” onde estão os autênticos cariocas. Devemos ressaltar que o 

Caio diz que cariocas são não só os sortudos que nasceram aqui, mas também os que 

vieram de fora e são bem acolhidos. O autor irá procurar a iguaria em todos os lugares, 

circulará pela cidade. “O churrasquinho de gato, o galeto, a rabada, e o bolinho de 

feijoada” diz que já são conhecidos, “patrimônios da cidade”, mas a sambiquira é coisa 

rara. “Foi-se o tempo em que se comia um cu com gosto” (p.23).  

Ele passeia pela cidade a procura de tal iguaria. Os amigos o ajudam a procurar. 

Se torna uma maratona. Em Niterói tinham vários cus nos botequins. Finalmente ele 

encontra o “brioso” Joel que ainda faz no Bar Guanabara, na praça Afonso Pena. Esse cu 

de galinha está na memória afetiva e gustativa do cronista. Quando ele come esse simples 

prato de boteco se lembra da juventude, do tempo em que era estagiário.  

Quando falamos “comer na rua”, lembramos do “comer geográfico”, expressão do 

geógrafo francês Jean-Robert Pitte, afirmando que “conhecer ou exprimir uma cultura de 

território por meio de uma cozinha, dos produtos, das receitas, nos parece absolutamente 

natural” (Montanari, 2008. p. 135). A gente constrói uma cartografia dos sabores pela 

cidade. Acreditamos que todos podem se deslocar de uma maneira fantástica só para 

comer algo que se considera maravilhoso, assim como o Caio, nessa crônica.  

A História fornece importantes pistas para compreendermos a alma encantadora 

carioca. Encontramos no texto de Luccock4 (apud CASCUDO, 1977), relatos sobre a 

comensalidade no Rio de Janeiro no início do século XIX. O autor nos descreve detalhes 

sobre o preparo e como eram servidas as refeições naquela época – os hábitos à mesa, 

costumes e curiosidades. O que hoje chamamos de almoço como principal refeição do dia, 

no início do século XIX era o “jantar ao meio dia”, momento em que o chefe da casa, sua 

esposa e filhos reuniam-se ao redor da mesa para degustar os alimentos. Curioso é que 

todos sentavam-se ao chão. A esteira (geralmente de palha) era de uso exclusivo da dona 

da casa. O costume à época era comer com as mãos, sem talheres e apenas os homens 

poderiam usar a faca.  As escravas permaneciam em cantos da sala, mas não se sentavam 

à mesa, comendo ao mesmo tempo que os demais.   

A comida, geralmente com grande quantidade de legumes e verduras eram 

acompanhadas de carne seca e feijões de várias qualidades. Diferente dos hábitos 

portugueses, no Rio de Janeiro o pão foi substituído por farinha de mandioca, que quando 

                                                 
4 Texto de John Luccock (- 1820), extraído do livro Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do  

Brasil, tradução Milton da Silva Rodrigues, Livraria Martins, São Paulo, 1942)  



úmida era servida em cabaças e quando secas em cestas (Cascudo, 1977, p. 161). Outra 

curiosidade é o fato de considerar prova incontestável de amizade quando o convidado 

comia do mesmo prato de seu vizinho. E o fazia com a mão, o que era comum ver várias 

mãos mergulhadas no mesmo prato (Idem, 1977). Depois do almoço, um escravo surgia 

na sala para que as pessoas pudessem lavar suas mãos numa bacia de estanho. E muitos 

lavavam mãos, braços, rostos para aliviar-se do intenso calor do Rio de Janeiro de 1808 

(Ibidem, 1977).  

No Rio de Janeiro do final do século XIX, com o surgimento dos bairros do 

subúrbio, os novos moradores trouxeram os costumes e a culinária africana, de seus 

descendentes de ex escravos.  A culinária africana trouxe para o Brasil o azeite de dendê, 

leite de coco, camarão seco, pimenta malagueta, inhame, mandioca, milho, e uma enorme 

variedade de folhas e grãos, apontados por Ramos (1942). Porém, sabemos que a 

mandioca e o milho são americanos. Talvez, os escravos fizessem o uso de maneira intensa 

desses produtos quando chegaram aqui. A partir destes elementos, vários pratos foram 

incorporados à culinária carioca, principalmente nas regiões periféricas da cidade e na 

região do Vale do Paraíba, onde havia uma concentração de negros vindos do Nordeste e 

de Minas Gerais. É bem razoável pensar que quando se fala em comida tradicional ou de 

raiz a gente logo se remeta ao subúrbio ou “regiões periféricas”. Afinal, é nessa região que 

está a herança de boa parte das receitas que estão nas ruas até hoje.  

A feijoada nasceu da necessidade de se aproveitar tudo, evitar qualquer tipo de 

desperdício. O bolinho de feijoada, imaginamos, que deva ser o aproveitamento do 

aproveitamento. João Pimentel, nos apresenta aqui o “Bolinho de feijoada (ou raspas e 

restos me interessam“ (Garçoni, 2015, p.59). Temos várias versões para o nascimento da 

feijoada. O autor nos diz que é bem razoável pensar que tal prato surgiu de uma releitura 

do cozido português pela escassez de alimentos nos séculos 16 e 18. O cronista afirma que 

para ele o bolinho “tem gosto da casa de avó, do roubo consentido, do saciar a fome 

agigantada pelo cheiro que vem do fogão” (Idem, p.59). Essas lembranças de avós estão 

recheadas com carinho, com cheiros e sabores diversos. E assim a alma carioca vai 

deixando a gente perceber a sua presença.  

Diante dessas lembranças, voltemos às barracas na Praça Paulo da Portela. As 

tradicionais festas e almoços que surgiram no subúrbio carioca no início do século XX, se 

deslocaram dos quintais para as ruas. As festas que aconteceram nos quintais de Dona 

Ester, Dona Neném, Tia Doca, tia Vicentina e tantas outras personalidades da cultura 



carioca, ganham a praça e a extensão da Estrada do Portela, entre Madureira e Oswaldo 

Cruz para criar uma feira de música e comida.  

É a Feira das Yabás. Lá, é possível observar as pessoas consumindo as refeições 

sentadas (ou não) em mesas dispostas no meio da rua, nas calçadas, nas varandas dos 

prédios. E se não tem mesa, não tem problema. A bebida, geralmente cerveja e 

refrigerantes, ocupa baldes de gelo e as pessoas colocam no chão. Em volta ao balde 

reúnem-se para conversar e de pé, com os pratos às mãos, consomem petiscos. Também 

observamos os frequentadores que não necessariamente consomem os produtos das 

barracas da Feira. Grupos levam seu próprio alimento em vasilhames, caixas térmicas e 

banquinhos.   

Para Maffesoli (1998) é a satisfação do “ser-estar-junto-com” que justifica a 

experiência de um fazer em comum, partilhar e para um sentir em comum que estão no 

cotidiano dos gestos e dos fazeres das ruas. Fica evidente nessa praça um forte “sentimento 

de pertença”, que é representado pela valorização do espaço para elucidar a “superação do 

indivíduo num conjunto mais amplo” (Idem, 1998).  

Na Feira das Yabás encontramos uma barraca que é inteiramente dedicada ao feitio 

de jiló frito. Uma fila enorme se coloca diante de um alimento que nem sempre é muito 

querido no paladar de um grande número de pessoas. Mas, “O jiló reina” para Gabriel 

Cavalcante (Garçoni. Op. Cit.p40). Seria baixa gastronomia?  Não, para o cronista, o “jiló 

é iguaria de alto escalão”. Está ao lado da carne assada, do torresmo e do pernil. Parece 

que ele gosta desse legume de qualquer forma ou de todas as formas. O autor declara seu 

amor profundo pelo jiló em forma de almôndega. Isso mesmo: almôndegas de jiló. Luiza 

é a cozinheira do botequim Momo, onde tal prato é elaborado. O Gabriel conhece bem a 

biografia da Luiza: “Já foi marmiteira, cozinheira de escola pública e a salgadeira mais 

requisitada da Vila da Penha” (Idem, p.42). Vai mais longe ainda e fala que ela e o Leandro 

se uniram para criar “uma lasanha: leva jiló em camadas, queijo, molho de tomate e 

linguiça” (Ibidem, p.42).   

O gostar de comer, num botequim, está diretamente ligado ao prazer de estar junto, 

de festejar o cotidiano. Sozinho ou acompanhado, o frequentador do boteco compartilha 

daquilo que Maffesoli (1998,2014) chama de vitalismo do lugar, associado ao estar-com 

ou estar-junto-com pessoas de um mesmo grupo. A rua oferece efervescência, fazendo 

com que as pessoas queiram partilhar o que há de comum entre si: o gosto pelo conjunto 

de signos que envolvem o bar – bebida, comida, som, barulho, cheiros, cores, vai-e-vem 



das pessoas. Perceber isso, o sentido dessa dimensão sensível é ver o mundo com uma 

delicadeza extraordinária.  

Na crônica O outro gosto, Juliana Krapp afirma que quem não nasceu “na periferia 

do Rio de Janeiro” deve desconhecer as idiossincrasias ocultas daquele “volume oblongo, 

teso e luzidio, deitado nos congeladores e no imaginário suburbano”. É o sacolé. A 

cronista faz a ligação direta do subúrbio com os sabores e odores da infância. Os sacolés, 

ela lembra, eram feitos de Ki-suco e os ingredientes comprados no “Mercadão de 

Madureira, nos pavilhões de fedores diversos e algazarra de bichos” (Garçoni, 2015, p.70) 

que iriam virar churrasco ou despacho de macumba. Juliana ainda traça um mapa das 

possibilidades da persistência da existência daquele sacolé com gostinho de Ki-suco: 

alguns “hão de encontrá-lo no anúncio escrito à mão num botequim em Manguinhos ou 

na porta de uma vila em Rocha Miranda...” (Idem, p.71).  

Através da comida podemos ver a história banal do subúrbio se desenrolar, seguir 

seus significados e sentir ambiências diversas. Para as pessoas que viveram na “belle 

époque” carioca foram criados os bairros denominados de subúrbio; sub-urbanos, porque 

se localizavam distante do centro econômico e cultural da urbe com o propósito político 

de retirar a classe operária de baixa renda que ali vivia e que não era condizente (estética 

e financeiramente) às reformas urbanas. Surgem novas identidades para o carioca e novos 

sabores são implementados na cidade.   

Para Soto (2008), a noção de subúrbio contém uma nova sociabilidade, uma nova 

concepção de espaço, dividido entre o urbano e o rural, mas que até hoje não teve 

relevância acadêmica por ter sido substituído pela noção de periferia. O autor enfatiza as 

palavras do sociólogo José de Souza Martins que diz que “a periferia é a negação das 

promessas transformadoras, emancipadoras, civilizadoras e até revolucionárias do urbano, 

do modo de vida urbano e da urbanização.” (apud. SOTO, 2008, p.110). É a clareza 

materializada de que a modernidade é ambivalente, dúbia, contém progressos e 

retrocessos.  

O subúrbio e a periferia não podem mais estar “à margem do urbano”, já que 

falamos de territórios em constante transição e crescimento, cada vez mais independentes 

das áreas centrais, em ritmos diferentes, com identidades múltiplas. É lugar com o 

botequim cheio na hora das refeições servidas em PF. Repleto de sabores da infância e de 

comida farta. Daquelas que nos faz querer dormir até sonhar.  

Dobradinha, língua, rabada, fígado e carré são pratos que encontramos comumente 

em vários restaurantes e biroscas espalhados pela cidade. É o cardápio do dia-a-dia do 



carioca. Ronisa é uma ex-cozinheira de botequim na Central do Brasil e nos foi 

apresentada por Manoela Oiticica na crônica Pra não desgarrar (Garçoni. Op. Cit. p.51). 

Manoela revela para o leitor uma típica situação que acontece na cidade na hora do 

almoço. Podemos sentir o orgulho da cozinheira que com a sua comida transforma o 

cenário da cidade, faz com que os homens durmam depois do almoço. Comida forte, 

sustância! “Não preu meu gabar, que não sou disso, mas o povo comia com gosto e depois 

saía pra espiar eles no cochilo da obra e do ponto de taxi.” Saudades daquele tempo, coisas 

de “negavéia”. Rosina ensina que para se fazer uma rabada devemos pedir no açougue “o 

corte na junta dos ossos pra carne não desgarrar toda”.  

Alguns autores não reconhecem o calor da vida partilhada cotidianamente na 

cidade. São teóricos que não reconhecem a dimensão sensível da cultura. Domingues 

(1994), por exemplo, é um autor que pensa, de maneira conservadora, que o centro ainda 

monopoliza o poder, recursos econômicos, políticos, culturais, dando ao subúrbio e a 

periferia um distanciamento sociológico e geográfico tanto real como simbólico.  

A urbanista Raquel Rolnik (2010) afirma que “a periferia é marcada muito mais 

pela precariedade e pela falta de assistência e de recursos do que pela localização. ” E são 

vários os autores que irão trabalhar nessa linha que afirma a fragilidade do eixo pecuniário 

da região. É evidente que a pesquisadora não está pensando na riqueza cultural existente 

nesses locais. Em sua opinião, a periferia faz parte da “máquina de produção da exclusão” 

– o salário dos trabalhadores formais não consegue cobrir os custos de moradia (própria 

ou alugada), alimentação, vestuário, educação e lazer. É apenas uma visão economicista. 

Ao mesmo tempo, os investimentos na cidade valorizam os espaços, aumentando cada vez 

mais o custo de vida. Neste contexto, segunda a autora, resta aos pobres viverem em áreas 

periféricas, sem acesso a recursos, infraestrutura, pouco ou quase nenhum saneamento 

básico. Podemos constatar, nessa fala, uma visão muito distante da dimensão cultural para 

compreender as diversas maneiras de se ocupar e usar os lugares dos subúrbios.  

Para Soto, usando Martins, o sentido de subúrbio tem características peculiares. 

De um lado o moderno, de outro o antigo e o tradicional que ao contrário de desaparecer, 

permanece e faz parte de uma totalidade. O moderno e o tradicional não são antagônicos, 

mas se complementam. Aqui, a fase de re-urbanização é constante, já que para o autor, “o 

subúrbio é o espaço do bem-estar, do desenvolvimento social e da revolução cultural”. 

(Soto, 2008. p.116). É o espaço que corresponde a uma consciência social híbrida e ao 

mesmo tempo suave. O comunitarismo é um sentimento notoriamente presente nos 



encontros dos botequins espalhados pela cidade e no subúrbio nos reunimos em festa 

partilhada com comida, com lembranças temperadas pela infância.  

Os tempos de colégio de Gilberto Porcidônio foram marcados pelo joelho que era 

o salgadinho “bate-entope de boa qualidade” da época. Aluno do “saudoso CEI” de 

Quintino, com quinze anos, tênis de skatista, jaqueta camuflada e um apetite que só os 

adolescentes possuem, o cronista experimentou o seu primeiro joelho e, diz, que um novo 

mundo se abriu. Gilberto descreve o seu encontro com o joelho de uma maneira intensa 

mesmo. Uma paixão. Parece que podemos viajar no tempo e sentir o sabor e o cheiro do 

joelho na cantina do colégio. Ele se lembra como a massa macia, saborosa, preenchia a 

boca, o recheio era de presunto com um queijo que derretia e fazia “àquela maravilhosa 

cordinha que se faz quando se morde”. “Era um Senhor Joelho”. E assim, o joelho ocupa 

um “lugarzinho especial” em seu coração (Garçoni. Op.Cit. p.73).  

Vamos ouvindo e criando histórias sem fim dos lugares que frequentamos e 

vivemos, uma história que é inventada diariamente de diversas formas. As lembranças de 

infância são marcadas pela delicadeza de sabores e de cheiros que preenchem os lugares. 

Historicamente, os conceitos de subúrbio e periferia urbana foram banalizados e 

confundidos de tal forma que hoje é difícil encontrar uma definição clara. Hoje, é evidente 

através de diversas falas, aqui, principalmente vemos nas crônicas, possibilidades novas 

para a compreensão do que seja o subúrbio carioca. A alma, o espírito do lugar, pode ser 

percebido pela maneira como ocupamos a cidade. As lembranças projetam imagens para 

construirmos os subúrbios do Rio.  

No subúrbio carioca, o cotidiano nos faz sentir o gosto da vida, dos fatos em toda 

a sua concretude, como nos diz Maffesoli (1988) – trata-se da (re) emergência de 

problemas que estavam esquecidos ou que estavam relegados a plano secundário 

(Maffesoli, 1988, p.204). O subúrbio é o local que acolhe problemas e, simultaneamente, 

abriga as soluções cotidianas. É um lugar de projetos e esperanças, que acompanharam e 

conformaram a segregação sócio espacial da cidade (OLIVEIRA,  

2013). Por ser um “lugar de esperança”, o subúrbio também tem um conceito 

plástico, em constante mudança.  

Quando lemos a história cultural da cidade constatamos, de maneira clara, um forte 

processo de rejeição, de uma certa parcela da sociedade, do estilo de vida suburbano. 

Silveira (2009) ressalta que, já em meados do século XIX, a palavra subúrbio foi atribuída 

ao “desprestígio social” e passou a ser representada apenas pelos bairros populares e 

ferroviários, ocupados pelos operários, imigrantes nordestinos, descendentes de ex-



escravos que foram expulsos dos cortiços nas áreas centrais da cidade. Pelo menos até esta 

época, não existiu o conceito carioca de subúrbio, segundo Soares (citada em 

FERNANDES, 2011), que destaca que apenas em meados do séc. XX, o subúrbio se 

apropria de identidades particulares, fazendo parte de uma representação social maior. E 

nas palavras de Fernandes (2011, p.38), “... o mapa social da cidade, uma representação 

ideológica da divisão de classes”. Assim, o subúrbio tornou-se acolhedor, não sendo 

indiferente nem impessoal.   

A história cultural do Rio de Janeiro nos revela a identidade destes bairros, que 

desde a sua criação não se denomina subúrbio onde não há trem. (FERNANDES, 2011). 

No final do século XIX, quando Méier, Madureira, Cascadura, Benfica, Del Castilho, 

Ramos, Penha e tantos outros bairros foram surgindo, tendo como eixo central a estação 

ferroviária, uma vida comunitária e independente foi se desenvolvendo em suas franjas. 

Comércio próprio, feiras livres, escritórios e novas residências vieram a ocupar o cenário 

do subúrbio, frequentado por moradores, em sua maioria negros e imigrantes nordestinos 

que faziam parte da mão de obra operária das fábricas instaladas na região.  

No Rio de Janeiro, há um conceito específico para denominar e perceber o 

subúrbio. Iniciado na década de 1960, a geógrafa Maria Therezinha de Segadas Soares 

desenvolveu um interessante estudo acerca do que conceitua o subúrbio no Rio de Janeiro, 

geográfica e socialmente. Como categoria geográfica, Soares já considerava subúrbio os 

municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, o bairro de Santa Cruz. Para a geógrafa, 

havia uma discrepância ao comparar com os bairros populares e ferroviários situados 

dentro da área urbana do Rio de Janeiro. (OLIVEIRA, 2013 e FERNANDES, 2011). Além 

disso, o emprego da palavra subúrbio em bairros que margeiam as linhas de trem, a 

exemplo da Europa e Estados Unidos, estão associados às classes médias e altas. A partir 

destas observações, Soares justificou a formulação de um “conceito carioca de subúrbio”, 

particular, já que existem diferenças entre a palavra e a realidade vivida no lugar. No Rio 

de Janeiro, o conceito de subúrbio é bastante específico, com base na história da cidade e 

nos desenvolvimentos urbano e social.  

Usamos a história para marcar a nossa identidade através da comida. Aqui, no Rio 

de Janeiro, um político pode virar nome de prato. É evidente que quando nomeamos um 

prato a partir de uma personalidade da região, afirmamos a nossa identidade, a nossa 

história banal e cotidiana. Revelamos o “espírito do tempo”, a alma encantadora. O famoso 

(para o carioca, claro) prato Oswaldo Aranha é realmente marcante. Tem alho, muito alho 

mesmo. Letícia Novaes na sua crônica Mandou muito bem, bicho! (Garçoni, 2015, p. 45), 



fala que quem pede tal prato não tem a intenção de beijo na boca no mesmo dia, mas é o 

primeiro antibiótico do mundo. Ela também, como os outros cronistas, recorre ao sabor da 

infância quando fala de comida: “Imagina um Oswaldo  

Aranha com aquele arroz de vó, bem juntinho, bem molhadinho. ” E todos os 

acompanhamentos dos pratos são dignos de elogios rasgados, fantásticos. Todos os 

ingredientes alertam todos os sentidos.  

Enfim, comer no Rio de Janeiro, seja no subúrbio, no centro, no “pé sujo”, na 

birosca da esquina mais próxima de casa, no “restaurante a kilo”, na carrocinha do podrão 

ou em qualquer outro espaço, é degustar os sentidos da cidade, sua memória cultural e 

suas histórias. As lembranças de infância ressurgem nos cheiros, sabores, temperos e 

ressurgem com uma carga afetiva fabulosa. Essas lembranças estão marcadas de maneira 

amorosa e, por vezes saudosas nas crônicas que selecionamos do livro Larica Carioca. 

Podemos ver como a comida pode falar de um lugar, de uma cidade, de um bairro, enfim, 

da vida. Assim, podemos dizer que a “alma carioca” está na sensibilidade de ser carioca 

(mesmo sem ter nascido na cidade maravilhosa) através da comida. O espírito que vivemos 

está no estilo de vida, do jeito carioca de comer.  
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Resumo 

Partindo de uma problematização da perspectiva integracionista com relação aos migrantes e refugiados na 

sociedade de acolhimento, remontamos brevemente às origens desta concepção nos Estados Unidos e na 

França. Em seguida, debatemos o caráter funcionalista, positivista e teleológico contido no entendimento da 

experiência migratória enquanto integração e medida a partir do tripé jurídico, econômico e social - com 

possível fim em naturalização do refugiado ao país de acolhimento. Finalmente, propomos um quarto fator 

para a caracterização da experiência migratória como bem sucedida, o subjetivo, por sobre os instrumentais-

funcionais, baseado na ideia de philia, da comunicação como vínculo e da importância das trocas afetivas no 

contexto intercultural. Este artigo é parte da pesquisa realizada para o meu trabalho de conclusão de curso em 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, na UFRJ.  
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Abstract 

Starting from a problematization of the integration perspective with regard to migrants and refugees in the host 

society, we briefly trace back to the origins of this conception in the United States and France. Next, we discuss 

the functionalist, positivist and teleological character contained in the understanding of the migratory 

experience as integration and measure from the legal, economic and social tripod - with possible end in 

naturalization of the refugee to the host country. Finally, we propose a fourth factor for the characterization of 

the migratory experience as a success, the subjective, over the instrumental-functional, based on the idea of 

philia, of communication as a link and of the importance of affective exchanges in the intercultural context. 

This article is part of the research carried out for my work on the conclusion of a course in Social 

Communication - Advertising and Propaganda, at UFRJ 

Keywords: integration; philia; community 

Resumen 

A partir de una problematización de la perspectiva integracionista con respecto a los migrantes y refugiados 

en la sociedad de acogida, se remontamos brevemente a los orígenes de esta concepción en Estados Unidos y 

Francia. A continuación, discutimos el carácter funcionalista, positivista y teleológico contenido en el 

entendimiento de la experiencia migratoria como integración y medida a partir del trípode jurídico, económico 

y social - con posible fin en naturalización del refugiado al país de acogida. Finalmente, proponemos un cuarto 

factor para la caracterización de la experiencia migratoria como exitosa, lo subjetivo, por sobre los 

instrumentales-funcionales, basado en la idea de philia, de la comunicación como vínculo y de la importancia 

de los intercambios afectivos en el contexto intercultural. Este artículo es parte de la investigación realizada 

para mi trabajo de conclusión de curso en Comunicación Social - Publicidad y Propaganda, en la UFRJ. 
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O que significa “integrar” um estrangeiro a uma sociedade? Integrar quem a quê? A lógica 

integrativa prescinde da ideia de uma comunidade, de um comunitarismo que se entende como diverso 

do “exterior” e separa os indivíduos de “dentro” dos de “fora” do grupo. Essa é uma forma adequada 

de pensar a experiência migratória e de estudar seus efeitos? Até que ponto, hoje, falar em termos de 

integração é uma abordagem coerente para se discutir as migrações?  



Pensar na chegada do estrangeiro em termos de integração é lugar-comum, para organizações 

internacionais e para muitos pesquisadores do campo das migrações. O Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), por exemplo, se refere à “integração local” de refugiados como 

uma “solução duradoura”, “um processo complexo e gradual com dimensões legais, econômicas, 

sociais e culturais” que “impõe demandas consideráveis ao indivíduo e à sociedade que o acolhe”1. 

Essa definição aponta para aspectos envolvidos no que se chama de integração, mas não é 

esclarecedora dos parâmetros utilizados na compreensão de cada uma das dimensões listadas.  

Sob esse prisma, estudos foram realizados na Europa, buscando um alinhamento entre o 

entendimento conceitual de recepção e asilo de refugiados e as políticas públicas praticadas pela 

União Europeia (SIGONA, 2005). Também houve trabalhos de campo acompanhando como se dá o 

contato direto entre refugiados e o povo local (HOLLANDS, 2001), além de outros com foco na 

experiência individual e nas negociações culturais e simbólicas necessárias ao refugiado no país 

receptor (PHILLIMORE, 2011). Realizou-se também pesquisas para medir os impactos das 

diferenças culturais dos expatriados em sua absorção no mercado de trabalho (LUDBORG, 2013).  

Outro lugar de importante reflexão sobre a questão da integração dos refugiados é o Canadá, 

especialmente a província do Québec. Estudos apontam para grande preocupação sobre o tema no 

local, que na década de 1990 já apresentava extensa produção científica e toda uma gama de ações 

tomadas pela sociedade civil em conjunto com o Estado, objetivando facilitar a inserção de refugiados 

na sociedade (LUCILLE, 2005). Também há, no país, grande preocupação em matéria de ética nos 

trabalhos realizados com refugiados, motivada pela fragilidade jurídica dos migrantes forçados e 

possíveis consequências negativas deste fato – a criminalização de determinados grupos, por exemplo 

- resultando em documentos escritos em parcerias constituídas por pesquisadores da área e órgãos do 

governo (cf. CLARK-KAZAK, 2017).   

Mas o que é, então, integração? A palavra é entendida como caótica, usada por muitos 

estudiosos e entendida de formas diferentes pela maioria deles (ROBINSON, 1998). Pesquisas 

apontam a falta de uma definição amplamente aceita de “integração” - foram propostos por volta de 

200 “indicadores” (CONSELHO DA EUROPA, 1997) e 49 definições diferentes de integração ou 

conceitos correlatos (AGER; STRANG, 2008, p. 167) - e, além de não haver uma definição formal 

no direito internacional, há falta de clareza no conceito (CRISP, 2004, p. 1).  

                                                 

1 "Integração local - ACNUR Brasil." http://www.acnur.org/portugues/solucoes-duradouras/integracao-local/. Acessado em 29 jun. 

2018.  

http://www.acnur.org/portugues/solucoes-duradouras/integracao-local/


Embora haja divergência de foco e de perspectiva com relação a uma definição de integração, 

há eixos e temas recorrentes nos estudos sobre o tema: “marcadores e sentidos”, abarcando 

empregabilidade, habitação, educação e saúde; “conexões sociais”, com pontes sociais, laços sociais 

e relações sociais; “facilitadores”, com língua e conhecimento cultural, segurança e estabilidade; além 

de “alicerces”, com direitos e cidadania (AGER; STRANG, 2008, p. 170).  

Existe consenso, na União Europeia, de que deve ser dada atenção ao que se entende como 

integração de migrantes, mas ao mesmo tempo não há um acordo concreto entre diversos países sobre 

o que caracteriza uma integração de “sucesso” (ACNUR, 2013, p. 35). A perspectiva de países 

europeus como França, Irlanda e Áustria compreende a ideia de um “meio-termo entre assimilação e 

segregação”, e “a integração pode ser entendida como um processo de adaptação no qual migrantes 

mantêm sua própria identidade, mas ainda assim se tornam parte da sociedade receptora de forma que 

a população local e os refugiados possam viver juntos de maneira aceitável” (KUHLMAN, 1991, p. 

7-8 ; ACNUR, 2013,. p. 40-45).  

A dificuldade de um entendimento consensual para a compreensão da integração se dá 

principalmente porque cada país tem uma lógica de funcionamento para suas instituições, portanto a 

chegada, entrada e a participação do migrante se dará de maneira diversa em cada um desses 

contextos. O paradigma integrativo também parece, por vezes, “implicar que há apenas uma maneira 

de fazer parte de determinada sociedade, ou que os Estados-nação têm necessidade de serem 

monoculturais para ter coesão” (CASTLES, S et al., 2002, p. 15).   

A partir dessas compreensões, é possível entender a perspectiva integrativa como um 

resquício, até os dias atuais, do entusiasmo organizativo da modernidade. De acordo com Lucchesi e 

Malanga (2011), os territórios definidos a partir da modernidade são campos de poder e:   

  

(...) a divisão dos territórios, habitantes e poderes em Estados nacionais são frutos da 

modernidade. Foucault (1995), afirma que a modernidade, especialmente após a 

industrialização, tinha especial predileção pela organização e catalogação das coisas, 

das pessoas, das atividades. (p. 79)  

   

A classificação dos indivíduos é essencial para a ideia de pertencimento presente na 

idealização de comunidade política. A identidade do “insider” só é possível a partir da marcação 

paralela do “outsider”, caracterizando, nessa dinâmica, quem é e quem não é cidadão do grupo 

(MCNEVIN, 2006, p. 137). A posição do migrante, indivíduo que se encontra em um local que não é 

o de sua origem e tem um plano cultural diferenciado, é o sujeito identificado como alheio à unidade 

do Estado-nação ao qual chega.  



Não é surpreendente, então, instituições nacionais e internacionais funcionarem como 

estruturas - ainda que haja meios-termos - que trabalham a recepção de migrantes através de uma ótica 

de adequação de sujeitos a cartilhas organizacionais idealizadas. O raciocínio integrativo funciona 

assim, porque enquanto solução durável para refugiados, considera, como expusemos no início deste 

texto, fatores inter-relacionados e que se aprofundam, levando em conta uma noção positivista, 

definitiva do processo migratório.  

Além disso, essa também pode ser apontada como uma ideia funcionalista, porque reforça a 

interdependência dos modelos e instituições presentes em uma sociedade, assim como a maneira pela 

qual interagem na preservação da ideia de uma unidade cultural e social. O “processo social”, no qual 

o refugiado pode “viver com a população receptora sem medo de discriminação, intimidação ou 

exploração sistemática” precisa passar antes pelo “processo econômico”, em que o indivíduo “se torna 

progressivamente menos dependente de ajuda do Estado ou de assistência humanitária”. Esse, por sua 

vez, precisa passar primeiro pelo “processo legal”, de reconhecimento do estrangeiro enquanto 

refugiado, nos termos da Convenção de 1951 (CRISP, 2004, p. 1-2).   

  

Um breve retrospecto do processo individual de convergência à sociedade receptora  

  

Ainda que novos modelos teóricos para pensar a migração internacional tenham surgido, 

muitas perspectivas sobre a questão migratória, em geral, e especificamente sobre a noção de 

integração, ainda têm influência da Escola de Chicago. Os sociólogos de Chicago, preocupados com 

as relações étnicas que ocorriam no espaço das cidades, erigiram um projeto científico preciso para o 

estudo dos estrangeiros sob o viés assimilatório, criando uma série de conceitos utilizados até hoje, 

como aculturação, assimilação e comunidade (SAFI, 2011).  

Na década de 1920, Park propõe o ciclo das relações étnicas, etapas progressivas de adequação 

do estrangeiro à comunidade dos Estados Unidos, sendo a última denominada assimilação, na qual 

“as diferenças entre os grupos são diluídas, e seus respectivos valores misturados”, os indivíduos são 

“integrados” à sociedade receptora. (COULON, 1995, p. 42-44). A sociologia fundada nos Estados 

Unidos tem relação intrínseca com a Escola de Chicago e seus trabalhos sobre migração.  

Na França, por exemplo, a preocupação da sociologia com as migrações se inicia mais 

tardiamente, por volta dos anos 1950, numa tradição mais recente e não com raízes no estabelecimento 

da República Francesa, como defendem estudos que apontam uma “tradição francesa de integração 

dos imigrantes” (SAFI, 2011, p. 150). Durkheim, ao fundar a sociologia no país, “deixou como legado 

uma teoria da integração social, mas a globalidade de sua abordagem excluía o estudo de grupos 



particulares da sociedade francesa” (TRIPIER, 2004, p. 173). A especificidade do migrante e de seus 

conjuntos não foi tratada de forma específica nessas investigações, que estavam no cerne da sociologia 

estabelecida na França.   

As primeiras traduções de textos de Park, Wirth e Hughes, bases para os estudos franceses 

sobre a inclusão do estrangeiro na cidade e forma de orientação teórica em sociologia urbana, datam 

dos anos 1970. Estudos empíricos realizados sob essa perspectiva são tardios na França, se 

comparados com os dos Estados Unidos, datando dos anos 1980 (TRIPIER, 2004, p. 174).  

Na sociologia alemã, por sua vez, são datadas do século XIX preocupações intrínsecas ao 

migrante. Pesquisas realizadas sobre grupos de estrangeiros, nos textos de Simmel, que estabelecem 

“o lugar do estrangeiro como membro de uma só vez exterior e interior ao grupo, assim como os de 

Max Weber sobre os grupos étnicos, que influenciaram diretamente a sociologia da Escola de 

Chicago, pioneira nos estudos das relações étnicas no meio urbano” (TRIPIER, 2004, p. 173).  

Em ambas as tradições, a estadunidense e a francesa, os estudos clássicos sobre migração 

foram realizados no sentido de conceber a integração como um processo individual de convergência 

das características dos migrantes na direção das características médias da sociedade receptora (SAFI, 

2011, p. 150). Analisando de maneira crítica, é problemático pensar dessa forma, tanto pela 

impossibilidade de moldar pessoas à imagem e à semelhança de outras, quanto pela inviabilidade de 

se pensar num modelo de características médias ou características-padrão de ser enquanto 

agrupamento coletivo.  

Pensar o outro enquanto um indivíduo que precisa se adaptar a uma forma ideal de ser pode 

se tornar um caminho curto para extremismos e para o cerceamento de direitos básicos de migrantes 

- especialmente no momento de reação que vivemos a nível mundial. Na Dinamarca, por exemplo, o 

governo está colocando em ação uma série de leis criadas para os moradores dos bairros de migrantes, 

ou guetos - maneira pela qual estão sendo chamados, por mais que haja um estigma dessa 

denominação na história europeia recente -, de residentes de maioria islâmica e de baixa renda, com 

o objetivo explícito e declarado de fazê-los se misturar ao mainstream dinamarquês.  

Entre as medidas, que foram aprovadas por maioria parlamentar no país e serão implementadas 

em 25 localidades identificadas como guetos (um dos fatores de classificação foi “background não-

ocidental”), está a obrigação das “crianças de gueto”, classificação legal criada para abarcar os filhos 

dos moradores dessas áreas, serem separadas de suas famílias durante 25 horas por semana para 

tomarem lições obrigatórias de “valores dinamarqueses”, assim que completarem um ano. As aulas 



incluem as tradições do Natal, da Páscoa e aprender o idioma dinamarquês, e as famílias que não 

cooperarem com o programa correm o risco de parar de receber subsídios do governo2.  

 

A crise do modelo integrativo e um possível caminho de debate  

Apresentamos, até aqui, questões que concernem à perspectiva integrativa de migração. A 

vagueza e a abrangência do termo “integração”, assim como a noção positivista intrínseca ao termo, 

que considera essa medida de longo prazo como definitiva se seguida a partir de um caminho 

instrumental-funcionalista, firmado nos fatores jurídicos, econômicos, sociais e culturais do 

estrangeiro para com a sociedade. Em seguida, apontamos o papel dos Estados-nação enquanto 

espaços de poder e a necessidade de criar o binômio “insider-outsider” para o estabelecimento de uma 

comunidade política. Finalmente, fizemos um breve retrospecto do papel da sociologia dos Estados 

Unidos e da França para a formulação de questões do estrangeiro enquanto alguém que passa por um 

processo individual de convergência para padrões médios idealizados de uma população, apontando 

então o recente caso extremo das leis dinamarquesas para migrantes.  

Mas, então, que caminho seguir no debate teórico sobre as migrações? Como se caracteriza a 

experiência migratória como bem-sucedida? Quais são as possíveis vias de busca por um 

entendimento mais perscrutador da “integração”, se é que vale pensar em termos integrativos?  

Segundo Wieviorka (2008), nenhum modelo teórico de integração pode ser imposto de forma 

normativa, assim como é impossível esse tipo de padrão dar conta das evoluções sociais, culturais e 

políticas de uma sociedade. Ainda de acordo com o autor, há uma tendência de se olhar, por parte dos 

responsáveis políticos, para os fenômenos migratórios diversificados e as diferenças culturais 

complexas a partir de fórmulas que têm como entrave à ação pública uma rigidez ideológica.  

Seu trabalho também aponta para a crise dos modelos integrativos, em particular dos de 

inspiração funcionalista, que nas últimas décadas têm tido seu lugar tomado por três principais 

abordagens: as focadas no sujeito, na própria crise do modelo integrativo e no surgimento de 

identidades que se configuram em espaços diversos dos limites do Estado-nação (WIEVIORKA, 

2008).  

O papel da cidadania e do estrangeiro enquanto cidadão levanta questões relativas à identidade 

e ao pertencimento desses indivíduos na sociedade (SMYTH; STEWART; DA LOMBA, 2010, p. 

412). O que significa ser um cidadão? Ser um sujeito participante no contexto urbano, de uma unidade 

social e, sobretudo, sentir-se parte desse local?  

                                                 

2  "In Denmark, Harsh New Laws for Immigrant 'Ghettos' - The New York ...." 2 jul. 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/07/01/world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html. Acessado em 5 jul. 2018.  

https://www.nytimes.com/2018/07/01/world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html
https://www.nytimes.com/2018/07/01/world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html


De acordo com Paiva e Sodré (2018), o conceito de cidadania tem origem grega, referindo-se 

ao indivíduo que morava na polis. Nesse local, segundo os autores, a unidade dos cidadãos se firmava 

na philia, um sentimento que não era baseado na divisão do trabalho, mas sim em uma “comunidade 

política dos cidadãos definidos como pares” (p. 3). Essa ideia designa uma unidade estabelecida por 

vínculo e não por relação social, com a philia representando um amor comunitário, “denotativo de 

afeição, amizade, familiaridade e lealdade - um amor especificamente comunitário” (ib.).  

É essencial uma interpretação da “integração” dos migrantes em geral e, também, dos 

refugiados, para além dos parâmetros jurídicos, econômicos e sociais. As pesquisas sobre os efeitos 

das migrações e da habituação desses indivíduos a suas novas realidades precisam levar em 

consideração, também, a importância do fator subjetivo do sujeito migrante. Para se sentir par, travar 

relações recíprocas de amizade e de afeição na comunidade receptora, o estrangeiro prescinde da 

realização de trocas afetivas - forma concreta de philia - com os habitantes do local ao qual chegam.  

De acordo com Sodré (2014), desenhar a cidade como lugar prescinde de um “laço invisível”, 

a vinculação, que permite a criação de lugares próprios para a identificação do indivíduo como 

cidadão. Além disso, o autor fala da importância de se pensar em “comunidade” como o lugar do 

“comum”, do “ser-em-comum”, apontando a necessidade de tomar cuidado com o espírito 

comunitarista de ditaduras, de fundamentalismos religiosos e contornar a “sociologização 

funcionalista da comunidade”, na qual “membros se reconhecem e são por outros reconhecidos 

enquanto integrantes de uma rede de interdependência e identificação” (SODRÉ, 2014, p. 208-209)  

Vale lembrar que a philia na forma concebida por Aristóteles é uma forma de amor sui generis

, construído “na troca e no intercâmbio em que se desenvolve a relação de doação recíproca, e na qual 

se nutre a relação intersubjetiva e a ‘con-vivência’ entre amigos” (ROCHA, 2006, p. 81). A noção de 

troca, quando se fala de indivíduos vindos de diferentes horizontes culturais, é intrínseca à ideia de 

interculturalidade.  

Intercultural é uma interpretação sobre a dinâmica das culturas que se difere da ideia de 

multicultural, esta segunda presente em modelos integrativos, como por exemplo o britânico. Em suas 

expressões extremas, o modelo inglês pode vir a ser um “comunitarismo devastador porque é um fator 

de violências e de negações dos indivíduos em nome da lei do grupo” (WIEVORKA, 2008, p. 232).   

A noção de multicultural é uma demarcação dos limites culturais de cada grupo, representada 

por uma organização das diferenças como se fossem dadas por natureza (BAUMANN, 2001). 

Enquanto que intercultural, embora também reconheça as diferenças, em momentos de interação e 

troca tende a “criar espaços dialógicos entre pessoas portadoras de diferenças culturais ou entre as 

comunidades ditas culturais” (RHÉAUME, 2017, p. 80). É, do mesmo modo, “a relação entre pessoas 



de diferentes horizontes culturais, assim como um método de análise ou uma maneira de fazer” 

(WHITE; GRATTON, 2017, p. 65).  

A construção do sentimento de philia, assim como do “ser-em-comum” com a sociedade à 

qual o migrante chega, tem como meio o fazer intercultural, que cria um campo inter-relacional entre 

os indivíduos. Além disso, nesse processo há o desenvolvimento dos laços vinculativos desses sujeitos 

que se aproximam com o espaço urbano ao qual chegam, num processo individual e subjetivo.  

  

Considerações finais   

O debate sobre a experiência migratória precisa de participação ativa tanto dos migrantes 

quanto da sociedade receptora. Ao mesmo tempo, essa discussão precisa levar em consideração a 

importância subjetiva de cada migrante, e não maneiras de idealizadas de se adequar alguém a uma 

nova realidade social. Instrumentos de “medição” da “integração” também se provam fadados ao 

fracasso, porque sugerem determinados caminhos, por vezes engessados, de entrada do estrangeiro 

na sociedade.  

Faz-se necessário, nos estudos das migrações, dar importância a uma escuta de qualidade das 

narrativas de vida dos indivíduos implicados no processo, assim como sua valorização como pessoas 

que podem trazer benefícios sociais, culturais e econômicos para os países receptores. Na 

comunicação intercultural, também, o interlocutor por vezes se vê confrontado com a alta 

complexidade cultural do outro e com sua tendência a reduzir essa complexidade, ao tentar encaixar 

as ações exteriores do sujeito diverso em suas próprias categorias sígnicas (SCHRÖDER, 2008). 

Portanto, é preciso buscar entender os migrantes para além de simplificações, estereótipos e do senso 

comum.  

 

Referências bibliográficas  

AGER, Alastair; STRANG, Alison. Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee  

Studies, v. 21,n. 2, p. 166-191, jun. 2008. Disponível  em: 

https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262> . Acesso em: 10 abr. 2018.  

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS (ACNUR). A New Beginning: 

Refugee Integration in Europe. Disponível em: <http://www.unhcr.org/52403d389.pdf>. Acesso em: 8 jul. 

2018. 

BAUMANN, Gerd. La praxis multicultural: lo banal y lo óptimo. In: El enigma multicultural: un 

replanteamento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas. Barcelona: Paidós, 2001. p. 147-162 

https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262
http://www.unhcr.org/52403d389.pdf
http://www.unhcr.org/52403d389.pdf


CASTLES, Stephen et al. Integration: Mapping the Field. Home  Office Online Report. London: 

Home Office,  2002.  110p.  Disponível  em 

<http://forcedmigrationguide.pbworks.com/w/page/7447907/Integration%3A%20Mapping%20the%20Field 

>. Acesso em: 07 mai. 2018.  

CLARK-KAZAK, Christina. Considérations en matière d’éthique de la recherche auprès de personnes en 

situation de migration forcée. Revue Canadienne sur les Réfugiés, v. 33, n. 2, set. 2017. Disponível em:  

<https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40468 >. Acesso em: 22 abr. 2018.  

CONSELHO  DA  EUROPA.  Measurement  and  Indicators  of  Integration.  Disponível  em:  

<https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_i 

ndicators_integration_en.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018.  

COULON, Alain. A imigração e as relações étnicas. In: A Escola de Chicago. Campinas: Papirus. 1995. p. 29-

60.  

CRISP, Jeff. The local integration and local settlement of refugees: a conceptual and historical analysis. New 

Issues in Refugee Research, Genebra: UNHCR, n. 102, abr. 2004. Disponível em:  

<http://www.unhcr.org/407d3b762.pdf> . Acesso em: 23 mar. 2018.  

HOLLANDS, Marlie. Upon Closer Acquaintance: The Impact of Direct Contact with Refugees on Dutch 

Hosts. Journal of Refugee Studies, v. 14, n. 3, p. 295-314, set. 2001. Disponível em:  

<https://academic.oup.com/jrs/article-abstract/14/3/295/1594002?redirectedFrom=fulltext> . Acesso em: 22 

abr. 2018.  

KUHLMAN, Tom. The Economic Integration of Refugees in Developing Countries: A Research Model.  

Journal  of  Refugee  Studies,  Oxford,  v. 4, n. 1, p. 1-20.  1991. Disponível em:  

<http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/12158/Scanjob?sequence=1> . Acesso em: 23 mar. 2018.  

LUCCHESI, Martha; MALANGA, Eliana. Diálogos interculturais e identidades nacionais: transculturalidade 

e transdisciplinaridade. Visão Global, Joaçaba, v. 14, n. 1, p. 73-88, jan./jun. 2011. Disponível em:  

<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal/article/view/868>. Acesso em: 10 jun. 2018.  

LUCILLE, Guilbert. La Ville de Québec: Un laboratoire pour la mise en oeuvre de médiations avec les réfugiés

. Canadian Ethnic Studies, v. 37, n. 3, p. 59-75, 2005. Disponível em:  

<https://www.questia.com/library/journal/1G1-145680859/la-ville-de-quebec-un-laboratoire-pour-la-mise-e

 n >. Acesso em 21 abr. 2018.  

 LUDBORG, Per. Refugees’ employment integration in Sweden : Cultural distance and labor market 

performance. Review of International Economics, v. 21, n. 2, p. 219-232, mai. 2013. Disponível em:  

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/roie.12032> . Acesso em 22 abr. 2018.  

MCNEVIN, Annie. Political Belonging in a Neoliberal Era: The Struggle of Sans-Papiers, Citizenship Studies, 

v. 10, n. 2, p. 135-151. Disponível em:  

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621020600633051>. Acesso em: 09 jun. 2018.  

PAIVA, Raquel.; SODRÉ, Muniz. Cidadania, mídia e direitos sociais. In: 27º ENCONTRO ANUAL DA  

COMPÓS,  5 a 8 de jun. 2018, Belo Horizonte.  Disponível  em:  

https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40468
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_indicators_integration_en.pdf
http://www.unhcr.org/407d3b762.pdf
https://academic.oup.com/jrs/article-abstract/14/3/295/1594002?redirectedFrom=fulltext
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/12158/Scanjob?sequence=1
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal/article/view/868
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal/article/view/868
https://www.questia.com/library/journal/1G1-145680859/la-ville-de-quebec-un-laboratoire-pour-la-mise-en
https://www.questia.com/library/journal/1G1-145680859/la-ville-de-quebec-un-laboratoire-pour-la-mise-en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/roie.12032
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621020600633051


<http://www.compos.org.br/data/arquivos_2018/trabalhos_arquivo_SGDRT1PWUXJMDKEBPWMV_27_6 

212_30_01_2018_14_53_57.pdf> . Acesso em: 13 jun. 2018.   

PICHÉ, Victor. Les fondements des théories migratoires contemporaines. In: PICHÉ, V. (Org.) Les théories 

de la migration, Paris: INED (Collection Les Manuels, Série des Textes Fondamentaux), p. 15-60, 2013.  

Disponível  em:  

<http://francoiscrepeau.com/wp-content/uploads/2015/07/Piche_-_Les_fondements_des_theories_migratoire 

s_contemporaines_-_2013.pdf >. Acesso em: 11 jun. 2018.  

PHILLIMORE, Jenny. Refugees, Acculturation Strategies, Stress and Integration. Journal  of Social Policy,  

v. 40, n.3, p.575-593, jul. 2011. Disponível em:  

<http://pureoai.bham.ac.uk/ws/files/13120525/Phillimore_2011_JSP_JSP40_03_S0047279410000929a.pdf > 

. Acesso em 22 abr. 2018.  

RHÉAUME, Jacques. L'ethnicité, l'intervention et l'interculturalité. Alterstice, v. 7, n. 1, p. 77-88, 2017. 

Disponível em: <https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-alterstice03139/1040613ar/> 

.Acesso em: 25 mai. 2018.  

ROBINSON, V. Defining and Measuring Successful Refugee Integration. In: ECRE INTERNAIONAL 

CONFERENCE ON INTEGRATION OF REFUGEES IN EUROPE, 12 a 14 nov. 1998, Antuérpia. Bruxelas: 

ECRE.  

ROCHA, Zeferino. O amigo, o outro em si mesmo: a philia  na metafísica de Platão e na ética de Aristóteles.  

Psychê, ano   X,  nº 17, São Paulo, jan-jun/2006, p. 65-86.  Disponível  em:  

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-11382006000100005>. Acesso em: 08 

jun. 2018.  

SAFI, Mirna. Penser l'intégration des immigrés: les enseignements de la sociologie américaine. Sociologie , 

Presses Universitaires de France, v. 2, p. 149-165, 2011. Disponível em:  

<https://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-2-page-149.htm> . Acesso em 9 jun. 2018.  

SCHRÖDER, Ulrike. Comunicação Intercultural: uma desconstrução e reconstrução de um termo 

inflacionário. Cadernos de Linguagem e Sociedade, Brasília, v. 9, n.1, nov. 2008. Disponível em:  

<http://periodicos.unb.br/index.php/les/article/view/1227> . Acesso em: 12 mai. 2018.  

SIGONA, Nando. Refugee integration(s): policy and practice in the European Union. Refugee Survey 

Quarterly, v. 24, n. 4, p. 115-122, jan. 2005. Disponível em:  

<https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/24/4/115/1532030> . Acesso em: 24 mar. 2018.  

SODRÉ, M. A Ciência do Comum: notas para o método comunicacional. Petrópolis: Vozes, 2015. 328 p.  

SMYTH, G.; STUART, E.; DA LOMBA, S. Introduction: Critical Reflections on Refugee Integration: 

Lessons from International Perspectives. Journal of Refugee Studies, Oxford, v. 23, n. 4, p. 411-414, dez. 

2010.  

TRIPIER, Maryse. L’immigré, analyseur de la societé (notre critique). Terrains & travaux, Paris, n. 7, p. 

173-185, jun./dez. 2004. Disponível em:  

<https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2004-2-page-173.html>. Acesso em: 03 jul. 2018.   

http://www.compos.org.br/data/arquivos_2018/trabalhos_arquivo_SGDRT1PWUXJMDKEBPWMV_27_6212_30_01_2018_14_53_57.pdf
http://www.compos.org.br/data/arquivos_2018/trabalhos_arquivo_SGDRT1PWUXJMDKEBPWMV_27_6212_30_01_2018_14_53_57.pdf
http://www.compos.org.br/data/arquivos_2018/trabalhos_arquivo_SGDRT1PWUXJMDKEBPWMV_27_6212_30_01_2018_14_53_57.pdf
http://francoiscrepeau.com/wp-content/uploads/2015/07/Piche_-_Les_fondements_des_theories_migratoires_contemporaines_-_2013.pdf
http://francoiscrepeau.com/wp-content/uploads/2015/07/Piche_-_Les_fondements_des_theories_migratoires_contemporaines_-_2013.pdf
http://francoiscrepeau.com/wp-content/uploads/2015/07/Piche_-_Les_fondements_des_theories_migratoires_contemporaines_-_2013.pdf
http://pureoai.bham.ac.uk/ws/files/13120525/Phillimore_2011_JSP_JSP40_03_S0047279410000929a.pdf
http://pureoai.bham.ac.uk/ws/files/13120525/Phillimore_2011_JSP_JSP40_03_S0047279410000929a.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-alterstice03139/1040613ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-alterstice03139/1040613ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-alterstice03139/1040613ar/
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-11382006000100005
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-2-page-149.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-2-page-149.htm
http://periodicos.unb.br/index.php/les/article/view/1227
http://periodicos.unb.br/index.php/les/article/view/1227
https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/24/4/115/1532030
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2004-2-page-173.html
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2004-2-page-173.html


WHITE, Bob; GRATTON, Danielle. Actes à poser en contexte interculturel: quelle place pour l'intervention? 

Alterstice, v. 7, n. 1, p. 7-12, 2017. Disponível em: <https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-

alterstice03139/1040607ar/>. Acesso em: 25 mai. 2018.  

WIEVIORKA, Michel. L'intégration: un concept en difficulté. Cahiers internatiounaux de sociologie, PUF, n. 

125, p. 221-240, jul.-dez. 2008. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-

sociologie-2008-2-p-221.htm> . Acesso em: 22 jun. 2018.  

  

https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-alterstice03139/1040607ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2017-v7-n1-alterstice03139/1040607ar/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2008-2-p-221.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2008-2-p-221.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2008-2-p-221.htm


O Golpe da Vacina: O limite do poder público nas campanhas sanitárias e a participação 

popular na defesa de seus direitos.   

João Pedro Santos da Silva  
Faculdade Gama e Souza   

  

Resumo   

Este artigo propõe a análise da Revolta da Vacina, buscando relatos que destaquem a importância da 

participação popular durante os dias de novembro de 1904. As diversas violações dos direitos individuais 

que ocorreram neste processo, o resultado nos programas de imunização vigentes e questionar se existiria 

um limite para a atuação do governo, em campanhas sanitárias. Conclui-se que ainda existe demanda 

para estudos sobre tal participação e lacunas no processo de comunicação entre governo e  

população.   

Palavras-chaves: Revolta da Vacina. Saúde Pública. Imunização. Direitos Individuais.   

   

Abstract   

This article proposes the analysis of the Vaccine Revolt seeking reports that highlight the importance of 

popular participation during the days of November 1904. The various violations of individual rights that 

occurred in this process, the result in the current immunization programs and questions whether there 

would be a limit to the government's actions in health campaigns. It concludes that there is still a demand 

for studies on such participation and gaps in the process of communication between government and 

population.   

Keywords: Vaccine Revolt. Public Health. Immunization. Individual Rights.   

  

Resumen  

En este artículo se describe el análisis de la vacunación Revolt que muestra la importancia de la 

participación popular durante los días de noviembre de 1904. Las distintas partes de los derechos 

individuales que se produjo en este proceso, el resultado en los programas de continuación de la 

inmunización y, a limitarse a las acciones del gobierno en la salud. Contiene que sigue siendo la demanda 

para los estudios en la consecución de tal y en el proceso de comunicación entre el gobierno y la 

población.  

Palabras claves: Vaccine Revolt. Public Health. La inmunización. Individual Rights.  

   

Introdução   

O Brasil, no ano de 1904, iniciava sua história no que, atualmente, é chamado de Primeira 

República ou República Velha; a cidade do Rio de Janeiro assumia o papel de Capital e ocupava 

posição econômica de valor por possuir um dos portos mais movimentados da América Latina, 

apesar de sofrer com questões sanitárias e estruturais (SANTOS, 1985). A Capital estava 

acometida de diversas epidemias, entre elas a varíola e a febre amarela, o que fazia com que 

navios evitassem atracar em seu porto, que já não era mais adequado às embarcações utilizadas, 



além da cidade não oferecer estrutura para a logística do material desembarcado (SEVCENKO, 

2010).   

Crescêncio (2008) relata que o então presidente, Rodrigues Alves, assumia o papel de 

reestruturador da capital, incumbido da elaboração de um projeto sanitário com vista à 

imunização contra as epidemias que atingiam a população, motivado por questões econômicas 

associadas a uma herança política, do Estado de São Paulo. A demanda sanitária beneficiaria, 

também, a população, que até o momento não havia recebido qualquer assistência de saúde 

pública, nesse sentido. O autor destaca a convocação de Oswaldo Cruz, médico sanitarista, para 

assumir o papel de erradicador das epidemias.   

A vacinação obrigatória e as mediadas arbitrárias que foram adotadas geraram 

descontentamento da população, o que abriu espaço para críticas da mídia e grupos políticos 

com ideais opostos aos do presidente, acarretando a eclosão da revolta da vacina 

(CRESCÊNCIO, 2008). As vítimas incontáveis e os fatos, que até hoje não foram apurados, 

ainda tornam tal assunto relevante. A ênfase das pesquisas sobre o tema, até o presente 

momento, tem se fixado no caráter político que envolveu processo da Revolta da Vacina, sem 

dar destaque à importância da população para o ocorrido.   

Sendo assim, este trabalho pretende apresentar a revolta popular de 1904, abordando a 

demanda da população e a violação de direitos ocorridas durante o processo de imunização do 

governo Rodrigues Alves. O objetivo é destacar a importância da população em tal conjuntura, 

bem como as conquistas da população no modelo de imunização atual.   

A metodologia utilizada foi de caráter exploratório, analisando documentos e 

bibliografias sobre o tema. Inicialmente foram levantados artigos que apresentassem o momento 

através de relatos da mídia e documentos oficiais. Houve, também, o levantamento das posturas 

políticas em evidência nesse processo, buscas relacionadas à participação da população e, por 

fim, com artigos sobre o papel que a revolta assume, hoje, e o processo de imunização em 

vigência.   

   

Contexto político e social   

Durante o período da primeira república, Polignano (2010) destaca o controle dos 

grandes proprietários de terra sobre as políticas praticadas, conhecido também como  

“coronelismo”, a defesa de uma prática capitalista. O autor se refere a uma política pública que 

não buscava o desenvolvimento de políticas sanitárias, tornando as cidades vulneráveis à crises 

epidemiológicas. O sentimento nacionalista e a busca pelo desenvolvimento do Brasil foram 



destacados por Santos (1985); tal evento direcionou o país para um modelo europeu, 

acompanhado, também, pela chegada numerosa de imigrantes. Ainda com o processo de 

interiorização, as principais cidades, ainda sem qualquer estrutura sanitária, enfrentavam 

problemas epidêmicos que impediam o desenvolvimento de tais políticas. Crescêncio (2008) 

celebra, no ano de 1902, o início da regência de Rodrigues Alves, que teve como principal 

atividade de governo as políticas sanitárias para erradicação das epidemias que atingiam as 

cidades brasileiras, em especial a cidade do Rio de Janeiro.   

O governo de Rodrigues Alves é marcado por grandes obras públicas e de 

saneamento, em que as preocupações com os serviços da higiene emergem como 

essenciais, também sob influência do continente europeu, que vivera nas décadas 

anteriores períodos de grandes epidemias. Nesse contexto, ressalta-se a figura de 

Oswaldo Cruz, renomado médico sanitarista, que pôs em prática a vacinação sem 

maiores esclarecimentos à população, o que teria provocado a indignação do 

povo, que saiu às ruas em protesto, na medida em que tal decisão ia de encontro 

aos direitos do homem, exaustivamente destacados pela imprensa 

(CRESCÊNCIO, 2008, p. 59).   

O Jornal Echo do Sul desenvolveu uma ação que cabe tomar nota neste processo:   

publicações destacando os direitos do homem quanto à isonomia, liberdade e propriedade eram 

defendidas, e como ressaltado por Crescêncio (2008), foi amplamente difundido após a 

Revolução Francesa. O autor também destaca o ativismo do Echo do Sul ao emitir telegramas 

para evitar que navios europeus atracassem na cidade do Rio de Janeiro.   

O Echo do Sul traz um longo histórico sobre a discussão do projeto de vacinação 

obrigatória na Câmara Federal, em que revela discursos a favor e  contra a 

obrigatoriedade da vacinação, destacando ainda o grande número de emendas 

propostas ao projeto inicial, criticado por ser uma afronta às liberdades 

individuais, especialmente no que se refere à livre manifestação de pensamento. 

Ao longo desse histórico o jornal apresenta-se a favor da vacinação, fazendo, 

porém, ressalvas à obrigatoriedade (CRESCÊNCIO, 2008, p. 61).   

Apesar de o governo Rodrigues Alves surgir com uma proposta sanitarista, preocupação 

essa que, até o momento, não havia surgido com o mesmo vigor nos governos da recente 

primeira república, ainda que motivada pelo modelo capitalista de produção, não teve uma boa 

recepção da população. Sevcenko (2010) comenta o sentimento de continuidade do governo de 

Alves ao seu antecessor, Campos Sales, e o projeto político que vinha do estado de São Paulo.   

A população da cidade do Rio de Janeiro atravessava um processo de pobreza, 

analfabetismo e como retro mencionado, péssimas condições sanitárias. Sevcenko (2010) 

descreve, em seu trabalho, a estrutura defasada da cidade e de seus portos, mesmo possuindo 

um dos mais movimentados da América Latina. Outro destaque deve ser feito ao sentimento 



estrangeiro sobre o que era a cidade do Rio, à ideia de cidade insalubre e que, somada às 

campanhas do Echo do Sul, inibiam os navios de atracar em seus portos.   

Mas havia ainda um outro problema, em íntima conexão com esses dois 

primeiros. A cidade era foco endêmico de uma infinidade de moléstias: febre 

amarela, febre tifóide, impaludismo, varíola, peste bubônica, tuberculose, dentre 

outras. Destas, a febre amarela e a varíola eram as que ceifavam o maior número 

de vidas. A febre amarela, em particular, manifestava toda a sua violência para 

com estrangeiros e migrantes de outros estados. Sua fama era internacional, sendo 

o Rio de Janeiro conhecido no exterior, por sua causa, como “o túmulo dos 

estrangeiros”. Por isso, as tripulações e passageiros nem se atreviam a descer dos 

navios quando estes chegavam no porto: permaneciam a uma distância prudente, 

evitando qualquer contágio (SEVCENKO, 2010, p. 32).   

O contexto histórico e o projeto político/econômico indicavam a necessidade de 

mudanças na administração pública em diferentes instâncias; diante de uma população que 

carregava a sensação de desconfiança e insegurança válidas frente a um modelo político 

invertido, em que o interesse popular não fazia parte do projeto. Dessa maneira, o desafio se 

tornava maior para o governo.   

   

O plano de vacinação obrigatória   

O quadro sanitário “caótico” e a falta de planejamento sanitário são destacados por 

Polignano (2010), informando a medida assumida por Rodrigues Alves de nomear o médico 

Sanitarista, Oswaldo Cruz, em 1903, para o cargo de Diretor do Departamento Federal de Saúde 

Pública, que junto ao cargo, assume a missão de erradicar a Febre Amarela, na cidade do Rio de 

Janeiro. O autor relata como um “exército”, constituído de 1500 homens designados, atuou no 

modelo que viera a ser conhecido como “campanhista”. Os guardas sanitários, como eram 

conhecidos, executavam ações de limpeza sanitária e social de forma arbitrária e, a princípio, 

sem qualquer preocupação em transmitir informações sobre tal atividade para a população.    

Pouco antes à nomeação do sanitarista, o então prefeito da Capital, Pereira Passos, 

iniciou uma operação de reestruturação da cidade, com vista a atribuir-lhe o ar Europeu e 

solucionar os problemas da então Capital da República. Essa atitude já ditava o ritmo das ações 

que estavam por vir.    

O prefeito Pereira Passos, do Rio de Janeiro, pôs em prática o chamado 

“botaabaixo”, promovendo a derrubada de casarões e cortiços que, supostamente, 

eram os principais focos de infecção. O governo passou ainda a pagar à população 

pela captura de ratos, convencido de que estes eram os principais transmissores 

de doenças; espalhou policiais sanitários pelas ruas cariocas, removendo lixo e 

aplicando raticidas. A peste bubônica e a febre amarela foram controladas, mas a 

varíola resistiu à política de saneamento, e assim a lei da vacinação obrigatória 



foi instituída, de maneira autoritária e contrariando a vontade popular, em 31 de 

outubro de 1904 (CRESCÊNCIO, 2008, p. 60).   

A proposta de obrigatoriedade da vacinação foi apresentada por Oswaldo Cruz ao 

Congresso Nacional, relata Hochman (2011). A lei proposta também previa multas e sanções, 

além da obrigatoriedade de sua comprovação para a matrícula em escolas, viagens, casamentos, 

empregos públicos e a conhecida permissão para os agentes entrarem nas casas e vacinar 

pessoas, contra suas vontades. O autor ainda destaca o apelido de “Código de Torturas” que a 

população deu para a lei do Sanitarista.    

Crescêncio (2009) esclarece que, segundo a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, ano de 1891, vigente à época, o estabelecimento da obrigatoriedade de 

vacinação caracterizava crime, do então presidente, pois sua determinação ia contra os direitos 

individuais, se repetia nas invasões arbitrárias e na exigência da comprovação de vacinação para 

o acesso a direitos básicos, como mencionado acima.   

As ações atingiram um ponto crítico e a insatisfação da população se tornou tamanha, 

que no receio de perder o controle, Rodrigues Alves, segundo Polignano (2008), convoca 

Oswaldo Cruz em seu gabinete e solicita que as ações se tornassem mais brandas, evitando, por 

exemplo, a queima de colchões e roupas dos doentes. O modelo de obrigatoriedade, ainda que 

inconstitucional, perdurou durante as décadas seguintes devido aos seus resultados positivos no 

controle das doenças epidêmicas.   

   

A Revolta da Vacina   

O evento conhecido como a “Revolta da Vacina” ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, 

por meio de manifestações populares e de grupos distintos da sociedade. A insatisfação com a 

política sanitarista, projeto de governo, promoveu constantes ataques políticos aos atos do 

presidente Rodrigues Alves. Turbas emergiram por toda a capital gritando por seus sentimentos 

de extermínio da população pobre, sendo estes os mais afetados pelos atos invasivos impostos 

pelo “Código de Torturas”.    

O evento que despertou a revolta, segundo Sevcenko (2010), foi a publicação, em 10 de 

novembro de 1904, da regulamentação da campanha de vacinação obrigatória. Provocando 

inicialmente aglomerações na Rua do Ouvidor, Praça Tiradentes e Largo de São Francisco de 

Paula, pessoas exaltavam seus ânimos contra tal ato. As forças policiais teriam sido alertadas e 

ordenadas a dispersar e evitar qualquer tipo de aglomeração que representasse ameaça à ordem 



pública, relata o autor. No dia seguinte, as manifestações foram inflamadas pelo movimento 

denominado “Liga contra a vacina obrigatória”.   

Neste momento, cabe apresentar a Liga contra a vacinação, seu surgimento e 

contribuição para a revolta. As ações do governo foram criticadas no que diz respeito à 

execução, por seus opositores e grupos com ideologias contrárias às práticas obrigatórias, tais 

como a vacina, a exigência do comprovante para acesso aos direitos básicos e invasões das 

casas. Tal como o Jornal Echo do Sul, o discurso sobre a demanda de ações sanitárias no Brasil 

não era motivo para desatinos, visto que ambos concordavam sobre a situação das cidades e, em 

especial, as necessidades da cidade do Rio de Janeiro; a questão central era a violação dos 

direitos individuais.   

O debate sobre o processo de aprovação atravessou também o poder legislativo e militar 

e, ainda que esse último estivesse subordinado ao governo, se posicionou contra atitudes 

inconstitucionais. Com o andamento para a aprovação, discursos sobre a fundação de uma liga 

começaram a surgir (CRESCÊNCIO, 2009). O autor apresenta, também, telegramas do jornal 

Echo do Sul com convocatórias para assembleias de formação da Liga, no dia 05 de novembro 

de 1904; e em 07 de novembro do mesmo ano, o comunicado de sua fundação com Lauro Sodré, 

presidente, e Barbosa Lima, vice. O movimento composto por políticos e militares iniciou sua 

campanha de convocação da população contra o governo.   

Sua importância para os amotinados provinha de a Liga significar, naquele 

momento de irresolução, um núcleo aglutinador de energias e decisões positivas. 

Os líderes da Liga perceberam isso com clareza e procuraram lançar 

temerariamente a multidão na ação insurrecional, por meio de discursos 

inflamados, que pretendiam levar o movimento às suas últimas conseqüências. 

Mais uma vez deslanchada a avalanche, a Liga perderia completamente qualquer 

meio de controle da revolta que ajudara a desencadear (SEVCENKO, 2010, p.  
11).   

Nos dias que seguiram a fundação com Lauro Sodré, combates entre a população que 

havia se rebelado e as forças, ainda submissas ao poder de Rodrigues Alves, emergiram. O 

confronto assumiu todo o centro da Capital e bairros vizinhos; o volume de vítimas aumentava 

e fatalidades eram contabilizadas. O descontrole da população, somado ao desespero do 

governo, chegou ao ponto de ordenarem o bombardeamento dos bairros costeiros, a partir de 

embarcações militares.   

Aproveitando-se das reformas então em curso para a abertura da Avenida Passos 

e da Avenida Central (atual Avenida Rio Branco), os populares se armaram de 

pedras, paus, ferros, instrumentos e ferramentas contundentes e se atracaram com 

os guardas da polícia. Essa, por sua vez, se utilizava sobretudo de tropas de 

infantaria, armados de carabinas curtas, e de piquetes de lanceiros da cavalaria. 



A população acuada se refugiava nas casas vazias que cercavam os locais em 

obras e se metia pelos becos estreitos, onde a ação militar coordenada se tornava 

impossível. O barulho do combate era ensurdecedor, tiros, gritos, tropel de 

cavalos, vidros estilhaçados, correrias, vaias e gemidos. O número de feridos 

crescia de ambos os lados, e a cada momento chegavam novos contingentes de 

policiais e de amotinados ao cenário disperso da escaramuça (SEVCENKO, 

2010, p. 11).   

O confronto foi encerrado no dia 16 de novembro de 1904, quando o Governo, 

finalmente, revogou a obrigatoriedade de vacinação. A cidade destruída não seria um dano tão 

grande em comparação ao número de vítimas, que até hoje não é passível de ser mensurado 

(SEVCENKO, 2010).   

   

A imunização no Brasil hoje   

O processo histórico que o país atravessou permitiu o desenvolvimento de políticas 

públicas eficientes e democráticas. O projeto de Oswaldo Cruz não se resume a uma campanha 

de imunização arbitrária, seu trabalho envolve o começo da estruturação sanitária no Brasil. 

Hoje, seu nome é referência e seu legado atravessa toda a história brasileira. No ano de 1973 foi 

criado o Programa Nacional de Imunização (PNI), responsável pelas políticas brasileiras de 

imunização, que se estabeleceu como um conceituado coordenador de ações de imunidade em 

um projeto de saúde democrático e universal (JUNIOR, 2013).   

A conclusão do programa de erradicação da varíola no Brasil, com a certificação 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1973, foi um marco fundamental 

nessa trajetória. A CEV, que dispunha de estrutura executiva autônoma 

diretamente subordinada ao Ministro da Saúde, mobilizou grandes esforços 

nacionais no desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, apoiou a 

produção e o controle de qualidade da vacina antivariólica, introduziu a aplicação 

dos então recentes conceitos de vigilância epidemiológica e estabeleceu 

mecanismos de avaliação do programa (TEMPORÃO, 2003, p. 604).   

O PNI foi formulado em 1973, por determinação do Ministério da Saúde (MS) com o 

objetivo de coordenar ações de imunização, sendo estas planejadas por técnicos do órgão. Sua 

institucionalização ocorreu dois anos mais tarde, com o objetivo de expandir os agentes 

imunizantes; assumiu ações desenvolvidas rotineiramente e traçou suas diretrizes baseadas na 

experiência da Fundação de Serviços de Saúde Pública (FSESP) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018).   

Para Junior (2013), o papel do PNI foi ampliado com o surgimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), modelo de saúde pública implantado com a Constituição de 1988 que foi 

estruturado com a proposta de ser universal, integral e da equidade. As ações em saúde, de modo 



geral, se tornaram, definitivamente, descentralizadas, sendo papel dos Municípios a execução 

de tais campanhas. “Nesse cenário, o PNI tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes 

para todos os grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e indígenas.” (JUNIOR, 2013, p. 7).   

Quanto ao modelo de ação, Temporão (2003) demonstra que, apesar do desenvolvimento 

das estratégias de ação, a estratégia campanhista de Oswaldo Cruz ainda está presente, ainda 

que sem a rejeição que ocorreu em 1904. O autor ainda destaca a intensa discussão que ocorreu 

em 1979, durante uma epidemia de poliomielite, na fronteira dos estados do Paraná e Santa 

Catarina. Segundo ele, além do contexto ser diferente, a existência de dados que comprovassem 

a efetividade da vacina foi um diferencial para sua implantação.   

A existência de um programa de imunização e políticas sanitárias não descarta a atenção 

sobre a maneira como tais ações ocorrem e nem sobre sua efetividade. Após a revolta da vacina, 

não houve nenhum outro incidente semelhante em maior ou menor gravidade, porém, ainda 

observamos espaços a serem cobertos pelo planejamento das campanhas de saúde pública. 

Quevedo (2016) relata que na campanha de vacinação contra o Human Papillomavirus (HPV), 

que sofreu uma rejeição considerável da população, em alguns municípios do estado do Rio de 

Janeiro, sequer 20% da população alvo foi atingida. Outro evento ocorreu durante uma epidemia 

de febre amarela, que eclodiu no final de 2016. O evento resultou em uma “temporada de caça 

aos macacos”, pois informações de senso comum, disseminadas através de redes sociais, 

alegavam que o macaco seria responsável por sua transmissão e isso provocou a morte de 

diversos animais, em nome de uma suposta erradicação da doença (VALE; PREZOTO, 2017).   

É evidente que tais eventos não assumem as mesmas características do ocorrido 

durante a revolta da vacina, porém, sinalizam a dificuldade dos responsáveis pelas campanhas 

de saúde em dialogar com a população. Em nota, cabe lembrar que, atualmente, a vacinação 

obrigatória ainda existe: A Lei federal 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), determina que menores de idade tenham a obrigatoriedade de serem vacinados nos 

casos indicados pelas autoridades de saúde, sob responsabilidade de penalização aos 

responsáveis.   

   

Conclusão   

A revolta da vacina ocorreu em um período conturbado, enquanto o Brasil ensaiava sua 

república atual e a população carregava o sentimento de sofrimento e insatisfação com o poder 

público. O pensamento positivista e a existência dos direitos naturais do homem ainda não 



estavam presentes no discurso e na prática de políticos, cientistas; e diante da urgência sanitária 

e a demanda de reforma na estrutura da cidade Capital, a possibilidade de uma ação que 

violentava, não apenas corpos, mas, individualidades se tornou a saída viável.   

Durante a pesquisa para a elaboração deste trabalho, foi observado que o discurso central 

para a eclosão da revolta foi unicamente a movimentação política e midiática dos grupos de 

oposição ao governo de Rodrigues Alves. Cabe questionar tal entendimento, pois, ignorar a 

resistência e manifestação popular, ao sentirem seus direitos serem violados de tal maneira, seria 

menosprezar a capacidade da população de perceber tais abusos e de lutar por seu direito de ser 

humano. Após a discussão apresentada neste trabalho, é possível afirmar que o sucesso da 

oposição ocorreu em razão da população acolher o discurso dos opositores ao seu sentimento.   

Os eventos de 1904 permitem a reflexão sobre o papel da população nas políticas 

públicas de saúde e sobre qual seria o limite do Governo para sua promoção. Atualmente o SUS 

determina a beneficência e não maleficência do usuário, talvez estes termos se posicionem como 

ponto de partida adequado para tais limites. Apesar da ausência de arquivos completos que 

permitam a construção do panorama exato da revolta da vacina, o papel da população no 

processo histórico não pode ser descartado ou tratado como secundário e se destaca como alerta 

para eventos futuros.   
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Resumo   

Debate-se aqui o conceito de identidade e de projeto de identidade, com destaque para seu caráter 

discursivo e processual. Trabalha-se aqui o conceito de projeto em maior detalhe para destacar o risco 

e a impossibilidade de garantir o pleno sucesso do projeto identitário, visto que ele é contingente, ou 

seja, é processual, e a adaptação ao contexto imediato é ação permanente. Articulando as perspectivas 

das províncias de significado de Schultz (2007) e da análise do modo de vida na cidade, o estilo de vida 

urbano de Simmel, pretende-se dialogar com Velho (1994) e conceitos de identidade, projeto e campo 

de possibilidades. Esse ensaio teórico condensa suas principais contribuições e os diálogos que sua 

perspectiva estabelece com outros autores, em especial Gutierrez (2009) e a linha de debates dos estudos 

culturais.    

  

Palavras-chave: Consumo; Multiculturalismo; Identificações   

  

Abstract  

This paper discusses the concept of identity and identity design, with emphasis on its discursive and 
procedural character. The project concept is worked out in greater detail to highlight the risk and 
impossibility of ensuring the full success of the identity project, since it is contingent, that is, it is 
procedural, and adaptation to the immediate context is permanent action. Articulating the perspectives 
of the provinces of meaning of Schultz (2007) and the analysis of the way of life in the city, Simmel's 

urban lifestyle, we intend to dialogue with Velho (1994) and concepts of identity, project and field of 
possibilities. This theoretical essay condenses his main contributions and the dialogues that his 
perspective establishes with other authors, in particular Gutierrez (2009) and the line of debates of the 
cultural studies.  
  

Keywords: Consumption; Multiculturalism; Identifications  

  

Resumen  

Se discute aquí el concepto de identidad y de proyecto de identidad, con destaque para su carácter 
discursivo y procesal. Se trabaja aquí el concepto de proyecto en mayor detalle para destacar el riesgo 

y la imposibilidad de garantizar el pleno éxito del proyecto identitario, ya que es contingente, o sea, es 
procesal, y la adaptación al contexto inmediato es acción permanente. En el caso de Schultz (2007) y 
del análisis del modo de vida en la ciudad, el estilo de vida urbano de Simmel, se pretende dialogar 
con Velho (1994) y conceptos de identidad, proyecto y campo de posibilidades. Este ensayo teórico 
condensa sus principales contribuciones y los diálogos que su perspectiva establece con otros autores, 
en especial Gutiérrez (2009) y la línea de debates de los estudios culturales.  
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Introdução   

Muitos dos textos sobre identidade focam especificamente a perspectiva histórica na 

análise da identidade, algo que é extremamente útil para explicar o caminho já trilhado, a forma 

como determinado projeto de identidade se processou e se afirmou. O foco na perspectiva 

processual de Gutierrez (2009) e o conceito de risco permitem um olhar diverso do histórico: 



ao invés de se debruçar sobre o passado – sobre o jogo jogado – se prioriza a análise no tempo 

presente – o jogo sendo jogado.    

Debate-se aqui o conceito de identidade e de projeto de identidade, com destaque para 

seu caráter discursivo e processual. Trabalha-se aqui o conceito de projeto em maior detalhe 

para destacar o risco e a impossibilidade de garantir o pleno sucesso do projeto identitário, visto 

que ele é contingente, ou seja, é processual, e a adaptação ao contexto imediato é ação 

permanente. Articulando as perspectivas das províncias de significado de Schultz (2007) e da 

análise do modo de vida na cidade, o estilo de vida urbano de Simmel, pretende-se dialogar com 

Velho (1994) e conceitos de identidade, projeto e campo de possibilidades. Esse ensaio teórico 

condensa suas principais contribuições e os diálogos que sua perspectiva estabelece com outros 

autores, em especial Gutierrez (2009) e a linha de debates dos estudos culturais   

   

As contribuições de Schutz e seus desdobramentos: a realidade socialmente construída e 

projetos de identidade   

A fenomenologia de Alfred Schutz, de forma particular, contribuiu com conceitos como 

“mundo da vida”, “realidade da vida cotidiana”, “realidades múltiplas”, que se mostram muito 

importantes para ultrapassar visões dicotômicas. Para Schultz o mundo da vida diz respeito às 

experiências cotidianas, o mundo que nos é dado como perceptível, a “soma total de objetos e 

de ocorrências dentro do mundo social e cultural tal como é experimentado e vivido pelo 

pensamento do senso comum dos homens vivendo as suas vidas” (CORREIA, 2005, p. 43). 

Esse mundo da vida abrange distintas esferas/estratos/províncias de realidade que mantêm em 

comum o fato de girarem em torno do meu corpo e do espaço e tempo a ele associados, e a 

“realidade da vida cotidiana é o espaço da ação e da convivência (o ‘aqui’ de meu corpo, o 

‘agora’) do presente (BERGER; LUCKMAN, 1985, p. 39)”. Essa realidade da vida cotidiana 

se alimenta de outras províncias, como, por exemplo, da política, economia, tecnologia, mídias 

diversas, com as quais dialoga porque estão todas inseridas na realidade da vida cotidiana. No 

entanto, outras realidades, as distantes do meu aqui e agora, do estrangeiro de que tomo 

conhecimento através de mídias diversas, dialogam também com minha realidade, coexistindo, 

se cruzando, em movimento, fazendo circular tais realidades distantes.    

Schutz incorpora o mundo da vida cotidiana na investigação sociológica. Traz como 

objeto de estudo o âmbito da sociabilidade, ou seja, “o conjunto de relações interpessoais e 

atitudes pessoais que, ainda que dependam de padrões adquiridos, são pragmaticamente 

reproduzidas ou modificadas na vida quotidiana” (CORREIA, 2005, p. 12). Parte da constatação 



de que a realidade é construída socialmente se valendo do conhecimento comum, das variadas 

atribuições de sentido que os seres humanos atribuem em determinados contextos. Berger e 

Luckmann (1991), a partir dos pressupostos teóricos de Schutz, desenvolvem sua sociologia do 

conhecimento, em que destacam que o conhecimento e a realidade para o pesquisador social 

não podem ser os mesmos para o  

homem comum, na medida em que este se vale do senso comum como base para tais 

definições. De tal modo, para o homem comum, a realidade é “uma qualidade pertencente a 

fenômenos que reconhecemos terem um ser independente de nossa própria volição (não 

podemos desejar que não existam)” ao passo que o conhecimento é a “certeza de que fenômenos 

sociais são reais e possuem características específicas” (p. 11). Assim, do mesmo modo que 

podemos facilmente constatar aspectos diversos da realidade que povoa nossa vida cotidiana, o 

conhecimento a ela associado é o que nos permite interagir com tal realidade na medida em que 

interagimos com o que conhecemos. Por outro lado, Berger e Luckmann (1991) apontam para 

a complexidade de tal abordagem ao reafirmar sua relatividade social, pois o que é real para um 

monge tibetano pode não ser real para um homem de negócios americano (p. 13). É a partir de 

tal ponto que se concebem conjuntos articulados e noções de realidade e de conhecimento em 

contextos sociais específicos, que podem ser analisados sociologicamente (CORREIA, 2005). 

Outra decorrência importante das contribuições de Schutz diz respeito ao papel central da 

intersubjetividade e da comunicação na construção social dos sentidos associados à realidade 

assim entendida. Para Correia (2005), “a comunicação [...] desempenha um papel estruturante 

nas manifestações concretas de sociabilidade” (p. 15-16). Os processos de comunicação operam 

como mediadores das subjetividades, viabilizando as trocas e construindo a visão compartilhada 

e intersubjetiva, seja destacando alguns aspectos, afirmando outros, causando estranhamentos 

ou, ainda, questionando as “tipificações presentes no mundo da vida” (p. 16).    

Temos então, para Schutz, o mundo da vida ou Lebenswelt: a vida cotidiana, tal como a 

percebemos, como a interpretamos e como agimos no contexto daquele mundo em que estamos. 

É aquilo que para nós está dado e a dúvida sobre se existe mesmo ou não está suspensa 

(CORREIA, 2005, p. 34). Tal suspensão – ou colocar entre parêntesis a dúvida da existência – 

sobre o conhecimento prático e cotidiano do mundo é que permite que nos abstenhamos de 

voltar às coisas do mundo em si e nos focalizemos na relação entre essas mesmas coisas e a 

consciência sobre elas, ou seja, nos significados construídos e compartilhados. É essa atitude 

natural perante o mundo que permite, por sua vez, que nos conduzamos no dia a dia sem sermos 

dominados nem paralisados pela angústia existencial. É a partir de tal atitude natural que o 



mundo a nossa volta nos parece evidente, espontâneo e de funcionamento prático. Ela traz a 

credibilidade de que o mundo existia antes e existirá após nossa passagem por ele e fornece a 

segurança para levarmos adiante os projetos e a coexistência com nossos contemporâneos. 

Apenas de tal modo podemos “reproduzir, rotineiramente, as condições dessa realidade, que é 

apreendida a partir do conhecimento de receitas e comportamentos, entendidos de um modo 

que permite assegurar a continuidade da ordem social” (CORREIA, 2005, p. 38).    

Schutz divide o mundo social em quatro partes, de acordo com a experiência partilhada 

de tempo e espaço: Umwelt, Mitwelt, Vorwelt e Folgewelt. O Umwelt é o mundo onde 

compartilhamos tempo e espaço com os outros, no face a face, e criamos entre nossos 

semelhantes a concepção do que seja o nós, com orientação-para-o-tu. Já o Mitwelt também diz 

respeito aos contemporâneos, mas possui a orientação-para-eles, em que não há uma vivência 

direta ou imediata dos contemporâneos. Já o Vorwelt aponta para o passado “acabado e feito, 

fixo e determinado” e diz respeito ao que nos precedeu. Por fim, o Folgewelt é o mundo dos 

sucessores e diz respeito ao futuro, totalmente indeterminável. Exceto no Umwelt, as relações 

tornam-se cada vez mais distantes, anônimas e inacessíveis à experiência imediata e, por isso, 

criamos generalizações na concepção de tais mundos que funcionam como conhecimento 

disponível (knowledge at hand) no mundo cotidiano. Tais combinações constituem, grosso 

modo, as províncias de significado, “as múltiplas realidades que relacionam-se com a 

possibilidade de transcender a quotidianidade através de símbolos” (SCHUTZ; LUCKMANN 

apud CORREIA, 2005, p. 46). Tais províncias de significado são dinâmicas, já que    

da mesma forma que os sujeitos dividem o que lhes parece semelhante, os 

elementos estrangeiros, marginais, atuam nessas províncias como um 

questionamento eminente de forma que [...] cada província de significado 

outra coisa não é senão um domínio de crenças válidas enquanto os sujeitos 

as partilharem (CORREIA, 2005, p. 48).    

   

Foi a partir de tais contribuições que Velho (1974) elaborou extensa obra em que mapeia 

variadas redes de significados em que os indivíduos estão inseridos e da qual são intérpretes 

dentro da antropologia urbana. Destaca também a importância do estudo de projetos individuais 

e coletivos com a ocorrência de ambiguidades e contradições, advindas de multipertencimentos, 

da constatação da existência e funcionamento de províncias de significados diferentes e 

coexistentes no mesmo ambiente urbano. Velho ressalta ainda que é este mesmo 

multipertencimento que permite ao pesquisador investigar situações em que ele se envolve e 

participa: é exatamente o fato de não ser englobado em um grupo exclusivo, nem considerar o 

indivíduo (tanto os pesquisados quanto o pesquisador) como determinado por instâncias 



encopassadoras que viabilizam a postura de estranhamento crítico diante do familiar como mola 

mestra da abordagem de sua pesquisa etnográfica.   

Velho (2003) reafirma que a construção de identidades pela afiliação a diversos grupos, 

redes e círculos sociais constitui fenômeno fundamental a ser investigado na sociedade 

moderno-contemporânea e prioriza a constatação de que a complexidade e a diferenciação 

sociais, além da multidimensionalidade, são características-chave na análise complexa do 

mundo real, do mundo da realidade cotidiana.   

Simmel (1967), ao discorrer sobre metrópoles e a vida mental, fala sobre essa estética 

das relações sendo regidas pelo dinheiro e sobre o caráter blasé, como um   

“embotamento do poder de discriminar” (p. 16). Ao examinar o modo de vida nas grandes 

cidades e a vida mental de seus moradores, compara os habitantes das pequenas cidades e vilas 

(onde há relações baseadas no ânimo e pautadas pelo afeto, intensas e imediatas) com a 

organização do modo de vida metropolitano, “devido a tantas pessoas com interesses tão 

diferenciados que devem integrar suas relações e atividades em um organismo altamente 

complexo” (p. 15). Simmel (1967) observa a atitude blasée do habitante da cidade grande, em 

contraste com a atitude intensa do morador da aldeia. Aponta o mecanismo de embotamento de 

expressão dos habitantes da metrópole como meio de lidar com a variedade estonteante de 

estímulos sensoriais que a metrópole impõe a seus habitantes. A atitude blasée é, ao mesmo 

tempo, mecanismo de defesa e estilo de vida. Identifica-se assim também uma nova 

sensibilidade, o flâneur de Benjamim (2006), em que a estética viabiliza novos e variados 

modos de vida urbanos. Na metrópole o anonimato, advindo da sensação de ser um 

desconhecido na multidão, traz a sensação de invisibilidade e solidão por um lado, mas oferece 

também a liberdade individual para agir longe dos olhares atentos e curiosos dos vizinhos e 

conhecidos, como ocorre ininterruptamente na aldeia. Nas cidades grandes os controles sociais 

intracomunitários são muito menos frequentes, intensos e efetivos. A vida veloz e intensa, com 

a circulação veloz do dinheiro (instrumento de moeda de troca), espanta, atordoa, embota. No 

entanto, diferentemente da vida enraizada na aldeia, a atitude flâneur do desprendimento, do 

transitar dentro do novo da metrópole abre infinitas novas possibilidades (e perigos e 

obstáculos). É por isso que embora a vida urbana na metrópole seja o centro, nada se apresenta 

mais como única fonte de identificação.   

“Antes a modernidade era transmitida de um único centro. Hoje ela não possui tal centro [...] 

estão por toda parte.” (HALL, 2011, p. 46). Os signos culturais estão em todo lugar, se 



ressignificando e sendo transformados, continuamente, “as identidades se tornam múltiplas” 

(HALL, 2011, p. 27).    

Mesmo reconhecendo a pluralidade da cultura (CERTEAU, 1995), parece aqui 

adequado analisar os limites do conceito de multiculturalismo, especialmente na vertente das 

teorias que advogam sua pertinência como forma de manter o convívio democrático. O termo 

multicultural alude a contextos em que as identidades são assumidas como fixas, estáveis e 

essencializadas, portanto. O prefixo multi se opõe ao seu sucedâneo inter aqui. Assim, defender 

a permanência e manutenção de sociedades e grupos multiculturais leva a concebê-los como 

um quebra-cabeça ou um muro sólido de tijolos em que mudanças, transformações e a mistura 

entre as heranças culturais de grupos distintos são, em projeto, processos sociais e culturais não 

desejáveis. A metáfora do muro é útil aqui para apontar que os grupos culturalmente distintos 

(equivalentes a tijolos) permanecem separados entre si na composição do muro. E destaca o 

caráter estático e imutável tanto dos tijolos/grupos como também do muro/sociedade. É da 

ausência de dinamismo, transformação e mudança que a sociedade de projeto multicultural se 

ressente, não fornecendo suporte, por exemplo, para explicar o processo de hibridações culturais 

(CANCLINI, 2003). Por outro lado, um contraste central entre os conceitos de multi e 

interculturalidade diz respeito a como a diferença é tratada.   

... multiculturalidade supõe aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica o 

encontro dos diferentes em um mesmo mundo e devem conviver em relações de negociação, 

conflito e obrigações recíprocas (CANCLINI, 2012, p. 106).    

No intercultural a diferença cultural não é defeito ou erro do acaso nem projeto a ser 

suportado e tolerado. A diferença é parte constitutiva da cultura, tal como afirma   

Hall (2011, p. 33): “A diferença, sabemos, é essencial ao significado, e o significado é essencial 

para cultura.” A interculturalidade não separa, põe em contato, não quer pureza e sim a 

combinação da hibridização, a mistura constante e permanente. É nesse contato que a 

multiplicidade de modos de vida, de encontro com o outro e da curiosidade com o diálogo com 

as diferenças se afirma como modo democrático de vida. A alternativa não é apegar-se a 

modelos fechados, unitários e homogêneos de   

“pertencimento cultural”, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo da semelhança e da 

diferença – que estão transformando a cultura no mundo inteiro (HALL, 2011, p. 47).   

Por fim, uma ênfase numa abordagem teórica multiculturalista pode revelar uma 

intenção de se priorizar análise de curto prazo, de modo que o objetivo central da análise seria 

de cunho descritivo. Já uma abordagem intercultural se dedica a entender os aspectos 



processuais da análise, direcionando-se à análise histórica, do presente e de prospecções quanto 

ao futuro. Esta última também dá especial relevância à negociação entre diferentes, à 

permeabilidade e fragilidade de fronteiras e a separações de cunho simbólico na análise teórica.   

Martín-Barbero (2003) alerta, comentando sobre o papel das redes e da fragmentação no 

processo de comunicação, para os sentidos do local em oposição ao global. Por um lado, o local 

se mostra fragmentado pelo efeito do deslocamento que o global acarreta, mas, por outro lado, 

se apresenta como revalorização do localismo que complementa e resiste à globalização, num 

movimento de autorrevalorização focado na gestão autônoma e na manutenção de memória, 

meios em si de produzir relatos e identidades próprias. Identidades de resistência que se criam 

e se reconfiguram no jogo entre global/legitimado e local/resistente. Se, de um lado, temos 

contato com a cultura da “modernidade-mundo” e seus valores e estilo desterritorializados, por 

outro é forçoso reconhecer que o processo global é também potencializador da diferença, posto 

que produz exposição constante entre culturas. Esse processo de reconhecimento opera também 

o respeito cotidiano a tais diferenças, de modo que a atitude demonstrada frente a identidades e 

estilos de vida próprios – e diversos dos de um determinado observador – é positiva. É um 

processo oposto à visão outrora tradicional de ter outras culturas e identidades como afronta ou 

ameaça à “pureza” cultural tradicional. Possivelmente, tal processo não apenas estimula o 

aparecimento como conduz a uma maior permeabilidade à manutenção de identidades de 

resistência.    

  

As contribuições de Gutierrez (2009) e as identidades excessivas: sensibilidades, 

metáforas e suas críticas   

Para Gutierrez (2009), a identidade não é um conceito que se deixe ser facilmente 

definido ou analisado, porque é algo que se presta a ser sentido, já que se constitui no que é 

sentido, na sensibilidade em si mesma, derivado de um conhecimento sensível, intuitivo e 

empírico do que o conceito de identidade significa. É processo semelhante ao que ocorre com 

o sabor ou a felicidade, que são sentidos e enfrentam grandes limitações para serem 

conceituados, teorizados e debatidos.   

De acordo com Gutierrez, a identidade é um metassentido, um megassentido, uma 

sensação que fornece o ponto de partida, a base, o ponto de ancoragem central a partir do qual 

fazemos outras referências. Seria o próprio ser, o estar no mundo, a partir do qual, pela própria 

experiência sensível endógena, somos capazes de elaborar uma versão intuitiva e uma variedade 

de definições parciais que descrevem primeiro quem somos e, em seguida, o mundo a nossa 



volta. É o ponto de partida da subjetividade em si mesma, o sentido primordial a partir do qual 

os demais sentidos se organizam, o ponto de apoio inicial do sujeito na construção de sua 

subjetividade.   

Desta condição deriva a dificuldade e talvez mesmo impossibilidade de descrevêla 

adequadamente com palavras, dificuldade enfrentada também na descrição do sabor, da 

felicidade ou da dor. O recurso ao uso de metáforas e analogias se apresenta como alternativa 

possível para contornar a insuficiência da linguagem na tradução de tais sensações. A metáfora 

de Saramago, resgatada por Gutierrez (p. 19), ilustra perfeitamente esta condição, quando indica 

que nos nomeamos (somos nós, sou eu), mas não sabendo quem somos, só nos sentimos: “Há 

uma coisa dentro (de nós) que não tem nome. Essa coisa somos nós.” É esta condição da 

identidade que nos determina perante o sabor ou a dor e os incorpora, que elabora a própria dor 

e o sabor para e a partir de dentro. Visto por este prisma, da noção constitutiva da sensação de 

identidade como seminal, primeira, germinativa, o conceito de identidade pressupõe não apenas 

uma classificação, mas também uma hierarquia entre pertencimentos, entre identidades outras. 

Nesta hierarquia proposta as marcas seriam a parte submersa das identidades, a estrutura 

invisível que estabelece as bases para os pertencimentos. As etiquetas, os pertencimentos seriam 

a face exposta. Gutierrez resgata então de Ricoeur (1996) as noções ligadas à tríade idem, ipse 

e alter. A ipseidade seria sua mesmidade, o que temos de original e próprio, peculiar, nossa 

singularidade pessoal. A ipseidade nasce concomitantemente com a noção de alteridade, do 

outro, do diverso do eu, do diferente. Reconheço-me como eu mesmo na comparação com e no 

reconhecimento do outro, de sua existência e de nossas diferenças mutuamente estabelecidas. 

A identidade advém da noção também comparativa de igual ao outro, da semelhança e do 

pertencimento a algo comum, a algo em comum. Identidade não significa exclusividade, mas 

comparação com o outro. É uma comparação de semelhanças parciais, já que reconhecemos no 

outro, reciprocamente, sua própria ipseidade. Identidade é, portanto, essencialmente 

comparação, constatação de semelhanças e de diferenças, entre o que é singular, único, peculiar 

e o que é comum, compartilhado. É esse processo contínuo de comparações do nascimento até 

a adolescência que instaura e tece, progressivamente, a sensação de identidade e a rede de 

significações daí derivadas e nela ancoradas. Provém do exterior e brota na ipse.   

Gutierrez entende que a identidade é, ao mesmo tempo, tanto um conjunto de instruções, 

um programa, como também uma rede relacional de sensações e comparações. Esta rede é 

tecida, construída em tramas, mas é também desfiada, destecida, para ser reelaborada 

constantemente.    



Mas, destaca-se, a identidade é uma hierarquia de sensações daquilo que é sentido, e não 

um objeto físico. Na microfísica da identidade, Gutierrez desenvolve os conceitos de marcas e 

etiquetas para aprofundar a articulação entre a identidade enquanto sensação e enquanto 

pertencimento/afiliação. Inicialmente, ele diferencia a identidade da identificação. A identidade 

é a sensação de ser em si mesma, elaborada no jogo dinâmico entre ipse, idem e alter. É a 

identidade primeira, e se inscreve na preconsciência. Já a identificação está relacionada a grupos 

de pertencimentos assumidos pelo sujeito com maior ou menor grau de liberdade e consciência 

e pode ser entendida como uma configuração de suplementos inter-relacionados, que, segundo 

Gutierrez, começa a operar no cérebro na adolescência. É nesta etapa da vida em que o sujeito 

tipicamente inicia suas escolhas e sensações de afiliação com algum grau de autonomia, em que 

inicia o aprendizado dinâmico de como se afiliar e se sentir ligado a grupos. Já a identidade 

primeira opera desde a infância e compõe a própria noção de si mesmo. Assim, a identificação 

consciente e voluntária não está livre da ação de uma identidade prévia que, já instalada desde 

a infância, influencia nossa vontade e nossas eleições de pertencimento e afiliação secundários.    

A partir desta diferenciação entre identidade e identificações, Gutierrez propõe ainda 

que a identidade é a relação entre duas componentes: as etiquetas e as marcas. As etiquetas 

seriam a parte evidente, emersa e visível dos pertencimentos, seriam temas que atendem a 

expressões culturais ou posições identitárias específicas tais como ser brasileiro, carioca, ateu, 

torcedor do Botafogo, filho, tio, professor, dentre outras. São o que Gutierrez nomeia de 

adscrições ou suplementos ou ainda aditamentos identitários. São suplementos no sentido de 

que se adicionam, se somam a outras identificações sem necessariamente substituí-las ou 

eliminá-las para existir. São características conscientes que temos, escolhemos, manifestamos 

e enunciamos de nossos pertencimentos ou que, alternativamente, recusamos, eliminamos e 

negamos (não ser argentino, nem parisiense, nem católico, nem vascaíno, nem pai, dentre 

outros). As etiquetas identitárias nos mobilizam para abraçá-las ou recusá-las, portanto, são o 

locus específico em que nos prevenimos de uma generalização ou padronização da 

identificação. São essas etiquetas que proliferam na modernidade e explodem em quantidade de 

pertencimentos possíveis na contemporaneidade, livres da ação estruturante, determinante e 

normatizadora da tradição.    

Já as marcas são conceituadas como elementos mais abstratos e polivalentes, 

compartilhados por outras identidades, mas jamais exclusivos de uma apenas. São categorias 

organizativas que, operando como sub-rotinas ocultas, são também topoi transversais a várias 

culturas. Não são evidentes como as etiquetas, mas, num nível subsistêmico, imerso, não visível, 



aparecem à consciência como slogans que, ao mesmo tempo, concentram e distribuem uma 

variedade de diretrizes para a própria existência das etiquetas e pertencimentos evidentes. Como 

exemplos de tais rotinas ocultas Gutierrez cita o machismo, o populismo, a necessidade de 

conquistar o poder... É neste sentido que são zonas, lugares comuns, territórios simbólicos 

(topoi) organizadores de outros sentidos, das etiquetas em especial, que metaforicamente falam 

a mesma linguagem, compartilham o mesmo espaço. As marcas invisíveis são transversais às 

etiquetas visíveis.   

Gutierrez segue desenvolvendo sua abordagem através da análise da microfísica de 

identidade, em que analisa nove processos relacionados aos modos de funcionamento dos 

pertencimentos e das marcas identitárias: submissão, totalismo, totemização, dicotomização, 

ressemantização, coerentismo, normalidade, demarcacionismo e apropriacionismo.   

 Neste aspecto aborda a questão a partir dos topoi identitários, que combinados geram 

matrizes tópicas e tramas identitárias com possibilidades diversas de combinação, quase 

infinitas. E a partir deste argumento Gutierrez afirma que a identidade é excessiva, tanto pela 

quantidade de pertencimentos que devemos possuir quanto pela sobreposição de critérios e 

ancoragens parciais e secundários que utilizamos para buscar os pertencimentos. Lista os 

vetores identitários, estruturas que solicitam posicionamento dos sujeitos na era em que 

vivemos: o Estado e a nação; as pátrias grande, média, pequena e minúscula; o sistema de 

governo; as crenças; as religiões; as ideologias; o trabalho, a classe; a identificação nas equipes, 

nas marcas, no nível de consumo, no idioma, na formação, nas aspirações e concepções do real, 

nas expectativas. Além destes pertencimentos, podem ser adicionados os pertencimentos 

tradicionais, herdados, que não se dissolvem completamente pela presença dos pertencimentos 

afetivos: as tradições, hábitos e aspectos que se reproduzem, pelo menos nas sociedades 

ocidentais de forma exaustiva e repetitiva, quase ao modo de expressão folclórica.   

Gutierrez busca uma ética que conceitua como neoutilitarista para, a partir da liberdade 

se selecionar um objetivo para o debate, realizar trajeto conceitual que privilegia a individuação 

mas repele o individualismo, o que seria o objetivo de “um projeto neocapitalista globalizador”. 

Ao invés de tal projeto propõe buscar a felicidade, mas uma felicidade em plena consciência e 

liberdade. Neste sentido, parece defender o ponto de vista de que só os que comungam de sua 

visão de mundo e seus objetivos são os livres e cônscios, além de felizes... Parece ignorar a 

perspectiva de que se constituir em feliz é tarefa complexa e que felicidade certamente tem 

significados muito distintos não apenas em diferentes culturas, grupos e situações, como 

também para diferentes indivíduos em situações bastante semelhantes.    



À diferença do que ocorre com o sabor ou a felicidade, na identidade há uma dupla 

projeção que realizamos e vemos realizada na identidade. A identidade é uma projeção no 

sentido de ser um projeto pessoal, algo a ser posto em prática e a se realizar, algo sobre o qual 

queremos ter controle, planejar, buscar e direcionar recursos para obter resultados. Mas 

identidade também é uma projeção no sentido de que nela nos vemos projetados, a partir das 

representações de alteridade que construímos, nos contextos de grupos, pertencimentos e 

afiliações que assumimos.    

Deste modo, teríamos uma missão de diretores de nossa identidade como projeto total 

de vida, buscando, perseguindo e defendendo sempre a sensação de continuidade de nossa 

ipsiedade, o sentido se ser eu mesmo. Mas em algum ponto e lugar nos sentimos estrangeiros 

quando confrontados a uma identidade; o projeto nunca está pleno, completo. É um processo e 

não um fim, um objetivo em si mesmo.    

É a partir do conceito de tramas que se entende a identidade como conflito. As diversas 

tramas se sobrepõem e se sucedem, trazendo conflito para a identidade e suas identificações. 

Na modernidade esta identidade poderia ser entendida como fixa, estável e unificada. Agora 

construída instavelmente em tramas e nós, em encontros fluidos, gera conflitos constantes sobre 

posições e sensações provisórias e contextualizadas e pluripertencimentos que não se 

substituem nem se eliminam.   

Sobre os conflitos de identidades, Gutierrez cita Berger e Luckmann (2004), que 

informam que a crise de identidade nada mais é que resultante de uma maior pluralidade de 

ofertas de sentido na modernidade. Com o papel da tradição como ancoragem de identidades 

estáveis, essencializadas, duras, perenes, estruturadas e seguras sendo corroído, a ampliação das 

possibilidades de identificação solicita que pertencimentos e afiliações sejam escolhidos onde 

antes havia determinação e autoritarismo ou escolhas que produziam padrões muito mais 

limitados. Tal liberdade de escolha não apenas gera ansiedade e angústia como amplia as 

diferenças e os tipos de grupos possíveis de afiliação, o que, por sua vez, aumenta as 

possibilidades de confrontos entre grupos. Neste sentido, a crise de identidades teria suas raízes 

na democracia e no pluralismo.   

Dito de outro modo, onde e enquanto imperava a tradição na produção determinada de modos 

de vida e nas (não) escolhas identitárias, não havia crise porque não existiam opções disponíveis 

para outras identidades.    

O pluralismo e a ampliação das opções, por outro lado, significam novo risco para o 

indivíduo, na medida em que há o poder e ao mesmo tempo a necessidade de realizar escolhas 



onde antes havia a tradição operando, restringindo as possibilidades de escolha e padronizando 

modos de viver.   

Gutierrez se engaja na tentativa de buscar compreensão deste processo de identificação 

que privilegie algumas escolhas, que contribua na emancipação e na singularidade dos sujeitos, 

na cooperação, na inteligência distribuída, na recuperação do afeto nas relações, na superação 

das tradições humilhantes, da dominação, do individualismo, do neocapitalismo e do 

eurocentrismo. Sua opção teórico-política é clara e certamente é a de estimular o regresso 

metacognitivo e sensível à natureza, a restituição reflexiva dos vínculos comunitários e, 

concomitantemente, cosmopolitas no sujeito deslocado globalmente, alienado, automático e 

consumido pelo consumo.    

Por fim, na segunda e última parte do texto, Gutierrez propõe a desclassificação da 

identidade, mais especificamente de suas marcas, o sistema subterrâneo, relativamente estável, 

recorrente e milenar que regularia e determinaria as identidades. É certamente conceituação 

estruturalista, que busca a aproximação dos sistemas cognitivos e socioculturais com a forma 

própria de funcionamento dos sistemas biológicos, a partir da metáfora inspiradora do sistema 

vivo como ponto de partida válido e semelhante ao modo de operar dos sistemas sociais e 

culturais.   

Não cabe no escopo deste texto a crítica a tal metáfora, a tais aproximações nem, em 

maior profundidade, aos próprios objetivos de análises estruturalistas. Mas cabe apontar tal 

opção teórico-metodológica do autor, a fim de que se possa ponderar e analisar as conclusões a 

que chega a partir da crítica própria a esta perspectiva utilizada.   

Para Gutierrez, a desclassificação das marcas identitárias corresponde ao seu 

desvelamento, a colocar sua existência e funcionamento às claras, dentro do pressuposto de que 

tal procedimento em si mesmo levará à denúncia da estratégia de dominação que a produção de 

identidades e identificações induz. Nesta metáfora estruturalista as marcas são a estrutura 

geradora de relações e as identificações são a superfície que se amolda às circunstâncias e 

contextos de curto prazo e aos embates cotidianos. A desclassificação das marcas corresponde, 

assim, à implosão (ou não, ao seu acolhimento e fortificação) das fundações sobre as quais o 

edifício das identidades e pertencimentos múltiplos foi construído. Ao mesmo tempo, Gutierrez 

realiza a crítica ao hiperpertencimento, ao hiperinchaço de pertencimentos, que ocorreria devido 

aos processos contínuos de criação de identidades na contemporaneidade. Neste sentido ele 

entende que há a característica excessiva da identidade, enquanto conceito, no presente.   



A competição entre pertencimentos diversos – por exemplo, o pertencimento a uma 

nação que anula o pertencimento dominante religioso, substituindo-o em seu papel de 

estabilizador estruturador das demais identidades – poderia sintetizar toda a reflexão sobre o 

sujeito desclassificado: ele é inconformado, mas não vazio de pertencimentos nem de marcas. 

Ele está consciente de seu Dasein (seu estar no mundo) deslocalizado e de sua relocalização 

permanente, tanto na esfera interna quanto exterior da identidade. Assim, a desclassificação do 

sujeito é a descoberta de outras formas possíveis de classificar o mundo conhecido e os 

pertencimentos (identificações) associados.   

   

Conclusões   

Assim, este artigo deteve-se em analisar aspectos do ambiente sociocultural em que 

ocorrem os processos de comunicação intercultural na contemporaneidade. Foram abordados 

aspectos específicos das relações sobre o caráter reflexivo das mudanças contemporâneas, o 

processo de individualização, o processo de construção de identidades e suas repercussões nas 

percepções sobre os estilos de vida como pano de fundo dos processos comunicacionais 

interculturais. Foram analisadas as inter-relações do ambiente social e de consumo da 

contemporaneidade com ênfase na reflexividade dos processos de mudanças constantes e seus 

impactos nos públicos, agentes de construção de significado nos processos de comunicação. O 

foco da análise recaiu sobre do papel que processos de comunicação intercultural desempenham 

na construção das imagens sobre si e sobre os outros do sujeito reflexivo, fragmentado, 

descentrado e marcado por seus estilos de vida. Explorou-se também a perspectiva de análise 

do multicultural a partir da interculturalidade. Neste contexto, é importante pensar a 

comunicação intercultural em seus relacionamentos e a partir do simbólico, do imaginário da 

recepção, e não apenas da representação legitimadora de grupos centrais, numa perspectiva que 

fortaleça a comunicação circulante, que privilegie as características culturais e se mostre a um 

só tempo fragmentada e fluida, dinâmica.   
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Resumo  

Este artigo analisa a batalha de idéias entre as propostas (neo-liberais) do economista e filósofo austríaco 
Friedrich von Hayek e as políticas públicas específicas dos austromaristas em Viena. Ambas as propostas 
tentaram alcançar a hegemonia no nível da sociedade no estilo de Antonio Gramsci. Enquanto o 
neoliberalismo se comportava como uma embarcação comunicante com regiões fora da Europa Central 
(primeiro no Chile de Pinochet e depois no mundo anglo-saxão de Thatcher e Reagan), a contraproposta 
austromarxista foi desenvolvida na chamada Viena Rioja ("Rotes Wien").  
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Resumen  

En este articulo se analiza la batalla de ideas entre las propuestas (neo)liberales del economista y 

filósofo austriaco Friedrich von Hayek y las politicas públicas concretas de los austromarxistas en 

Viena. Ambas propuestas trataron de lograr hegemonía a nivel de sociedad al estilo de Antonio  
Gramsci. Mientras el neoliberalismo se comportó como un vaso comunicante con regiones fuera de 

Europa Central (primeramente en Chile de Pinochet y después en el mundo anglosajón de Thatcher y 

Reagan), la contrapropuesta austromarxista se desarrolló en la llamada Viena Rioja (“Rotes Wien”).    
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Abstract  

This article analyzes the battle of ideas between the (neo) liberal proposals of the Austrian economist 
and philosopher Friedrich von Hayek and the specific public policies of the Austromarxists in Vienna. 
Both proposals tried to achieve hegemony at the level of society in the style of Antonio Gramsci. While 
neoliberalism behaved like a communicating vessel with regions outside Central Europe (first in 

Pinochet's Chile and then in the Anglo-Saxon world of Thatcher and Reagan), the Austromarxist 
counterproposal was developed in the socalled Red Vienna ("Rotes Wien").   
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El neoliberalismo y sus raices austriacas   

Contrariamente a que se piensa, el neoliberalismo no es un producto “Made in USA”. 

Una de sus raices principales se remonta a una discusión intelectual durante los años 20 en   

Viena, Austria entre la llamada escuela austriáca de economía y el austromarxismo. Mientras 

Viena se puede considerarse como una de las cunas del neoliberalismo, esta filosofia economica 

no tiene su juventud (ni mucho menos su madurez) en su país de origen, sino en EE.UU. 

Inglaterra y también en América Latina. Uno de los actores principales de la difusión del 



pensamiento neoliberal fue Friedrich August von Hayek, un participante del seminario de 

Ludwig von Mises1 entonces . Una Ideología radical de mercado y un radical anti-socialismo 

fueron las señas de identidad del liberalismo que fue enseñado y discutido en el seminario de 

Mises. Mientras en Viena sus ideas en contra el papel rector del estado en la sociedad y la 

planifación racional de las políticas públicas no pudieron sentar bases debido a la fuerte 

presencia de la izquierda, Hayek abandonó Austria en 1931 para aceptar una Cátedra de  

Economía en la London School of Economics (LSE). A finales de la segunda guerra Mundial, 

Hayek publicó el libro Camino hacia la servidumbre 2  donde argumentó que con el 

desmantelamiento del mercado libre se empezó la destrucción de toda libertad económica y 

política. El atque del libro se dirigió en contra del Partido Laborista de Inglaterra y de las 

propuestas de un estado intervencionista Keynes en Cambridge. Sobre todo la planificación del 

economia, sea en su vertiente sovietico como en su vertiente socialdemocrata, llevó – según 

Hayek - a la humanidad hacia un camino de la servidumbre. En cambio, el libre mercado es el 

motor del progeso humano: “Fue la sumisión de los hombres a las fuerzas impersonales del 

mercado lo que en el pasado hizo posible el desarrollo de una civilización que de otra forma no 

se habría alcanzado. Sometiéndonos así, hemos contribuido día tras día a construir algo que es 

más grande de lo que cualquiera de nosotros puede comprender plenamente.”(HAYEK, 1944, 

p.177).   

Contrapunteo: la Viena Roja y el Austromarxismo   

En su pais natal Hayek se enfrentó a una establecida opoción a sus ideas: el 

austromarxismo2 que tuvo un impacto decesivo en el gobierno local de Viena desde 1919 hasta 

1934, año en el cual la socialdemocracia austriaca fue derrotada por la derecha nacionalista y 

muchos de sus miembros fueron encarcelados o tuvieron que abandonar el país). El primer 

“round” de esta competencia de ideas ganaron los austromarxistas quienes desarrollan en los 

años veinte y treinte un programa completa de remodelacion de la sociedad basada en el 

concepto de la hegemonía gramsciana. El mismo Antonio Gramsci define esa hegemonía como 

                                                 
1 Von Mises (1881-1973 ) fue desde 1913 a 1934 profesor no remunerado en la Universidad de Viena, mientras trabajaba 

como economista en la Cámara de Comercio de Viena. Para huir de la influencia nazi en Austria, en 1934 Mises empezó a 

trabajar en Ginebra (Suiza), donde fue profesor en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, hasta que 

emigró a Nueva York en 1940. Fue profesor en la Universidad de Nueva York desde 1945 hasta su jubilación en 1969. Su 

autobiografía Ludwig von Mises: Memoirs, Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2009 es disponible en el internet. 
2 Perry Anderson llama este libro publicado por primera vez en 1944 „la carta de fundación del neoliberalismo“, 

ANDERSON (s/f).   

2 El término “Austro-Marximso” fue creado en 1914 por el socialista estadounidense Louis Boudin. Los miembros de esta 

escuela de pensamiento también se autonombraron austromarxistas (KOLAKOWSKI, 1978, p. 240). Los austromarxistas 

más destacados fueron Max Adler Otto Bauer y Rudolf Hilferding.   



aquel momento historico “en que se logra la conciencia de que los propios intereses 

corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación de grupo 

puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos 

subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la 

estructura a la esfera de las superestructuras complejas. Es la fase en la cual las ideologías ya 

existentes se transforman en partido, se confrontan y entran en la lucha hasta que una sola de 

ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse 

por todo el área social , determinando además de la unidad de los fines económicos y políticos, 

la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la 

lucha no sobre un plano corporativo sino sobre un plano universal y creando así la hegemonía 

de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados” (GRAMSCI, 1995, pp. 

57-58).   

El mismo Hayek fue consiente de la importancia de la difusión de las ideas que pueden 

convertirse en una fuerza potente de la política. Asi para Hayek el carácter del proceso por el 

cual las opiniones de los intelectuales influyen en la política es mucho más que un interés 

académico (HAYEK, 1949, pp. 417-418)3   

Y las ideas austromarxistas ganaron la batalla en Austria contra las ideas liberales de 

Hayek en el mercado de las ideas: en elecciones libres. Los austromarxistas – contrariamtente 

a los marxistas-lenistas -  tenían una plena confianza en la conquista del poder a través de una 

democracia representativa (liberal). Asi el partido austromarxista “Sozialdemokratische  

Arbeiterpartei (SDAP)” (Partido del Trabajo Socialdemocrata) participó y ganó todas las 

elecciones entre 1919 y 1934 en Viena.   

En vez de la (ciega) confianza en las fuerzas del libre mercado al estilo de Hayek, el 

austromarxismo impulsó un programa social con una fuerte participación del estado. Eje central 

para el gasto público fue la recaudación de impuestos directos y municipales llamados   

“Breitner Steuern” (“impuestos de Breitner”). Después de la victoria electoral de los 

socialdemócratas en Viena en 1919, el ex director de un banco, Hugo Breitner, se hizo cargo de 

la oficina financiera del ayuntamiento. Mientras los impuestos sobre el consumo popular  (sobre 

                                                 
3 La cita en original es: “Experience suggests that once this phase has been reached it is merely a question of time until the 

views now held by the intellectuals become the governing force of politics. The character of the process by which the views 

of the intellectuals influence the politics of tomorrow is therefore of much more than academic interest. Whether we merely 

wish to foresee or attempt to influence the course of events, it is a factor of much greater importance than is generally 

understood. What to the contemporary observer appears as the battle of conflicting interests has indeed often been decided 

long before in a clash of ideas confined to narrow circles.”   



todo de los alimentos básicos) y los impuestos sobre el alquiler fueron abolidos, Breitner 

introdujo nuevos impuestos sobre cosas que él consideraba un lujo4: Los que tenían más de un 

ayudante del hogar tenían que pagar este impuesto. Quién pude darse el lujo de apostar en 

carreras de caballos financiaba con este impuesto kindergarten (jardines infantiles) para la clase 

obrera. Además alimentos de lujo como ostras, caviar, trufas, langostas, patés, vinos extranjeros 

etc. estuvieron gravados al siete por ciento. Asi por el ejemplo en el año de 1927 el impuesto 

Breitner casi recaudó 65 millones de chelines lo que correspondió a un 36% de los ingresos 

fiscales de Viena5.   

Otra fuente importante para las construcciones de nuevas viviendas públicas   

(Gemeindebauten) fue el “impuesto sobre las viviendas” (Wohnbausteuer) que gravó la 

propiedad de viviendas. Aunque este impuesto afectó a todos los dueños de las viviendas 

particulares, sin embargo fue muy progresiva: el 82% de todos contratos de arrendamiento 

particulares aportaron sólo el 22% del ingreso total mediante este impuesto, mientras el 0,5% 

de las viviendas de lujo aportaron el 45%. Este nuevo impuesto aportó un tercio de los costos 

para la construcción de nuevas viviendas públicas6. En muchas de las vivendas públicas de  

Viena hoy en dia todavía – en grandes letras rojas - se puede leer “Erbaut aus den Mitteln der   

Wohnbausteuer” (“construido con los fondos procedentes del impuesto sobre las viviendas”).   

Esta política fiscal permitió al municipio vienés de llevar a cabo una impresionante 

integración social de las personas económicamente pobres durante el período de entreguerras. 

Con los impuestos arriba mencionados entre 1923 y 1933 unos 64 000 viviendas publicas  

fueron construidas: “Concretamente fueron 61.175 pisos (Wohnungen) en 348 grandes bloques 

residenciales (Wohnhausanlagen) y 5.257 casas unifamiliares (Siedlerhäuser) en 42 colonias 

(Siedlungsgruppen). También 2.155 locales comerciales de negocio (Geschäftslokale). Con este 

programa de vivienda se consiguió que en 1934 una décima parte de la población vienesa 

residiera en viviendas sociales públicas.”6   

A partir de los fondos de los impuestos Breitner se impulsó un sistema de transporte 

público (por ejemplo se electrificó la tranvia) y nuevos espacios públicos como parques, 

alberques y balnearios a largo del Danubio. Además se invirtió con la ayuda de este impuesto 

                                                 
4 Otros impuestos fueren sobre automobiles, caballos, clubs nocturnos y cuartos a rentar.   
5 Estos datos vienen de la pagina de web oficial del Partido Socialdemocrata que tiene una sección extensa sobre la 

Viena Roja entre las dos guerras mundiales: http://www.dasrotewien.at/kommunaler-wohnbau.html  6 Las cifras pueden 

consultarse en http://www.dasrotewien.at/breitner-hugo.html.   
6 Los datos vienen de la página web Urban Networks que dedica una sección completa a la vivienda publica   

(Gemeindebauten o Höfe) como utopía social. Disponible en español: http://urban-
networks.blogspot.co.at/2012/04/lavienaroja-y-la-vivienda-como-utopia.html   



en la salud pública: jardines de infancia, clínicas dentales escolares, paquetes de ropa para niños. 

Otro elemento imporante fue la colocación de los Gemeindebauten en todas partes de la ciudad 

(asi tambien los barrios burgueses y de la clase alta recibieron). Cuadro 1 muestra Karl-Marx 

Hof que cuenta con 1272 viviendas y una superficie total de 156000 metros cuadrados.   

   

   
   

Cuadro 2: Karl-Marx Hof   

Una parte importante del esfuerzo de propaganda socialdemócrata también se dedicó a 

la presentación positiva del impuesto Breitner hacia la población vienesa – uno de los medios 

favoritos fue la representación gráfica del artista Viktor Th. Slama (cuadro 2):   

   



Cuadro 2: Propaganda del Partido Social Democrata   

Con el establecimiento de una dictadura de la derecha bajo el liderazgo de Dollfuss en 

1934 y la anexión de Austria (Anschluss) por parte de Alemania nazi en 1938 la Viena roja (y 

el país en general) desapareció y durante los años siguientes Austria fue parte del Tercer Reich.   

En 1945 – una vez liberado del yugo nazi – Austria fue reestablecido como estado e 

igual a otros paises europeos empezó la reestructuracion de la sociedad a través del modelo de 

estado benefactor inspirado por las ideas de Keynes. En Viena, el partido socialdemócrata 

volvió al poder en ha ganado todas las elecciones desde el fin de la segunda guerra mundial 

hasta la fecha. 

    

La fundación del neoliberalismo: la Sociedad Mont Perlin (SMP)   

Hayek y sus ideas fueron marginadas después de la segunda guerra mundial debido a la 

influencia que ejercían las ideas de Keynes.    

Sin embargo, bajo el liderazgo del empresario suizo Albert Hunold y de Friedrich 

August von Hayek, se reunieron intelectuales7 de Europa y Estados Unidos en abril de 1947 en 

el Hotel du Parc en Mont Pèlerin, un pueblo cerca del lago de Ginebra. Este encuentro fue 

posible gracias al apoyo de varias fundaciones estadounidenses como por ejemplo la 

Foundation for Economic Education, Nueva York cuyo empleado fue Ludwig von Mises. El 

Schweizerische Kreditanstalt (hoy conocido como Credit Swiss) pagó casi todos los costos de 

la conferencia-18, 062,08 francos suizos (MIROWSKI & PLEHWE, 2009, p. 15).   

Participaron profesores universitarios pero también empresarios y periodistas (entre ellos de los  

Estados Unidos de las publicaciones Fortune, Newsweek y The Reader’s Digest). Al final de la 

primera reunión de la SMP una declaración final fue publicada. Entre los puntos mas relevantes 

versan8:   

• El análisis y la exploración de la naturaleza de la presente crisis así como explicar a otros 

su origen moral y económico (nota JM: en el original se lee “as to bring home to others” – aqui 

ya se ve claramente la idea de difusión de las ideas de la Sociedad hacia otros )    

                                                 
7 Entre los participantes de la primera reunión de la SMP se encuentran Milton Friedman, Friedrich August von Hayek, Frank 

Knight, Ludwig von Mises y Karl Popper.   
8 Hay una página oficial de la Sociedad Mont Pelerin donde se encuentra el texto completo de la declaración final: 

https://www.montpelerin.org/montpelerin/mpsGoals.html.   



• Redefinición de las funciones del Estado para poder distinguir más claramente entre el 

totalitarismo y un orden liberal. (nota JM: el totalitarismo para Hayek y su seguidores es muy 

amplio: ambarca tanto el facismo nazi como el estalinismo, pero tambien posturas 

socialdemocratas).   

• Definir métodos para restablecer el imperio de la ley y para asegurar su desarrollo de tal 

manera que los individuos y los grupos no puedan violar la libertad de otros y que los derechos 

privados no puedan convertirse en la base del poder depredador.   

• La posibilidad de establecer reglas mínimas a través de medios no hostiles a la iniciativa 

y al funcionamiento del mercado.   

• Definir métodos para combatir el uso indebido de la historia al servicio de credos hostiles 

a la libertad (nota JM: esto un claro ataque contra las ideas marxistas inspiradas por el libro de 

Karl Popper “La sociedad abierta y sus enemigos” publicado por primera vez en 1945).   

Después de la fundación de la Sociedad de Mont Pélerin – descrita por Perry Anderson 

como una suerte de “franco-masonería neoliberal” - se realizaron reuniones generales cada dos 

años hasta la fecha (entre ellas en 2006 en Guatemala). Hayek y sus aliados utilizaron los 

siguentes años para avanzar en promover su ideología neoliberal como visión del mundo 

(Weltanschauung). Uno de los vehiculos más importantes fue el trabajo en universidades9 y los 

llamados thinktanks. Hayek se trasladó en 1950 a la Universidad de Chicago donde obtuvo una 

catedra de Ciencias Sociales y Morales. Ahi se encontró de nuevo con Milton Friedman quien 

participó muy joven en la primera reunión de la SMP.    

La hora neoliberal   

Hasta principio del los años 1970, el neoliberalismo quedó marginalizado en los paises 

occidentales. Con la crisis petrolera y el fin del sistema Bretton Woods, el modelo keynesiano 

se enfrentó una severa crisis con un auge de la inflación y del desempleo. Las ideas de Hayek 

empezaron a tener    

En América Latina la hora neoliberal empezó con el golpe de estado en Chile por parte 

del General Augusto Pinochet y de la CIA derrocando al democraticamente legitimado 

                                                 
9 Como una de las primeras universidades inspiradas en el espírtu neoliberal fue la Universidad Francisco Marroquín en la 

Ciudad de Guatemala, fundada en 1971.    



presidente Salvador Allende. Con un grupo de economistas chilenos educados en la ya 

mencionada Universidad de Chicago, los llamados “Chicago boys” impulsaron un proyecto de 

privatización de las industrias estatales y los servicios públicos asi como la imitación de las 

prácticas del sector privado en la burocracia estatal10.   

Tambien los dos padres del neoliberalismo visitaron el “Nuevo Mecca de la Sociead 

Mont Pelerin” – Santiago de Chile: Milton Friedman, cobrando 30000 dolares por su ponencias 

en varias universidades e instituciones chilenas durante su visita en 1975 formuló su fase 

celebre: “terapia de choque (es decir la privatización de todos los sectores de la economía 

estatal) o el paciente se muere.”11 Y Friedrich von Hayek respondió a un periodista chileno en 

1981: "Un dictador puede gobernar de manera liberal, así como es posible que una democracia 

gobierne sin el menor liberalismo. Mi preferencia personal es una dictadura liberal y no un 

gobierno democrático donde todo liberalismo está ausente" (TOUSSAINT, 2012).   

En 1974 , el Premio Nobel de Economía fue otorgado en iguales a Friedrich von  

Hayek y el socialdemocrata Gunnar Myrdal “por su trabajo pionero en la teoría del dinero y de 

las fluctuaciones económicas y por su análisis de la interdependencia de los fenómenos 

económicos, sociales e institucionales.”12 Dos años más tarde Milton Fridman fue ganador del 

mismo premio quien utilizó el prestigio del premio para promover de manera efectiva las ideas 

neoliberales. Una palanca importante fue la promoción de los llamados think tanks a nivel 

global: “Los think tanks proporcionan una infraestructura vital y un reservorio  de competencias 

profesionales para sus clientelas de clase. En tal sentido, estas instituciones pueden ser 

estudiadas como nodos a fin de observar los intrinca - dos procesos de formación (trans)nacional 

de clases y sociedad civil. Con fines empíricos, definimos los think tanks como unidades que 

combinan módulos de conocimiento experto, consulta, lobby o apoyo activo.” (FISCHER & 

PLEHWE, 2013, p.74). Sobre todo con el apoyo con la fundación Atlas creada en 1981 por el 

emprendedor de think tanks Antony Fisher el mensaje de neoliberalismo fue difundido y 

articulado por todo el mundo. Atlas se entiende como una red de redes y “la cantidad de 

miembros de la red Atlas ha crecido rápidamente desde la década de 1980: el directorio global 

                                                 
10 Un buen análisis de los “chicago boys” hace VALDES, 1995.   
11 La informacion viene de la revista Der Spiegel http://www.spiegel.de/wirtschaft/30-jahre-pinochet-das-maerchen-

vondenchicago-boys-a-264362.html   
12 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1974/press.html. La cita original: “for their 

pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence 

of economic, social and institutional phenomena.”   



de la fundación incluye actualmente (es decir 2013, JM) 448 instituciones repartidas por todo 

el mundo (incluidos 79 think tanks latinoamericanos)” (FISCHER & PLEHWE, 2013, p.77).    

El “lobbying” del los thinktanks sirvió como vasos comunicantes para el 

neoliberalismo entre Chile y el mundo anglosajón -  en Inglaterra a partir de 1979 bajo el 

liderazgo de Margreth Thatcher y en los Estados Unidos a partir del 1980 en la era de Ronald 

Reagan. Durante esa epoca otros paises latinoamericanos como México seguieron la corriente 

neoliberal. Una nueva ola neoliberal surgió con los programas de choque en los paises 

europeos ex-socialistas después de la caída del muro de Berlín.   

Conclusiones   

Las ideas de Friedrich Hayek, desarolladas en los años veinte en Viena, tenían su mayor 

impacto fuera de su lugar de origen. Mientras en Austria el neoliberalismo encontró una 

resistencia organizada predominadamente por la social-democracia, a partir de 1973 se 

estableció como una ideologia politica y economica a partir del golpe de estado en Chile en 

América Latina. Creo vale la pena de revisar el debate de los años veinte y treinta en Viena 

tomando en cuenta las políticas publicas de la llamada Viena roja.   
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POMBAGIRA: Análise Cultural, Religiosa e Estética  
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Larouiê toda linha de Pombagira !!  

  

Resumo   

O estudo tem como objetivo compreender o papel desempenhado pela Pombagira dentro de uma 

perspectiva de espaço/ tempo/ memória. Neste sentido, tencionamos estudar as práticas e as 

representações simbólicas produzidas no culto africano através desta personagem por meio de uma 

análise filosófica e sociológica. O ensaio se insere no campo da história das religiões e religiosidades 

de matrizes africanas. Adotamos como referencial teórico o conceito dual envolvendo o Sagrado e o 

Profano, que nos possibilita perceber os signos produzidos e reproduzidos através do contato entre os 

humanos e a divindade. O corpo torna-se uma dimensão de análise e sentido epistemológicos, pois 

através do mesmo buscamos estudar os discursos produzidos pelo corpo na sociedade.   

Palavras-Chave: PombaGira; Sagrado/Profano; Afrodiáspora.  

  

Abstract  

The study aims to understand the role played by Pombagira from a space / time / memory perspective. 

In this sense, we intend to study the practices and symbolic representations produced in the African cult 

through this character through a philosophical and sociological analysis. The essay is part of the history 

of the religions and religions of African matrices. We adopt as a theoretical reference the dual concept 

involving the Sacred and the Profane, which enables us to perceive the signs produced and reproduced 

through the contact between humans and divinity. The body becomes a dimension of epistemological 

analysis and sense, because through it we seek to study the discourses produced by the body in society.  

Keywords: PombaGira; Sacred / Profane; Afro Diaspora.  

  

Résumé     .    

L'étude vise à comprendre le rôle joué par Pombagira d'un point de vue espace / temps / mémoire. En 

ce sens, nous avons l'intention d'étudier les pratiques et représentations symboliques produites dans le 

culte africain à travers ce personnage à travers une analyse philosophique et sociologique. L'essai fait 

partie de l'histoire des religions et des religions des matrices africaines. Nous adoptons comme référence 

théorique le double concept impliquant le Sacré et le Profane, qui nous permet de percevoir les signes 

produits et reproduits par le contact entre les humains et la divinité. Le corps devient une dimension de 

l'analyse et du sens épistémologiques, car à travers lui nous cherchons à étudier les discours produits 

par le corps dans la société.  

  

Mots-clés: PombaGira; Sacré / Profane; Aphrodyspora.  

  

Introdução       

 Este material bibliográfico se propõe investigar o papel desempenhado pela Pombagira 

na cultura afro-brasileira. Contudo, pretendemos compreender os mecanismos religiosos 

revestidos de seu poder e autoridade produzidos na relação com os fiéis.   



 Na intenção de entender as relações entre o Exu e o humano, adotamos como referencial 

teórico o Sagrado e o Profano, que nos possibilitam compreender através de uma análise em 

Bourdieu (1989), as simbologias e os discursos produzidos e reproduzidos dentro do espaço 

sagrado, dos terreiros. Deste modo, o corpo torna-se uma dimensão de análise, tendo em vista 

a emergência do mesmo dentro do campo das representações e do simbólico.   

 O estudo se justifica frente à necessidade de descortinar campos ainda inexplorados dentro das 

produções acadêmicas a cerca da entidade religiosa, buscando valorizar a área de História das 

Religiões africanas brasileiras com novos estudos, que dialogam com outros campos para além 

da história, como por exemplo, antropologia, filosofia e a sociologia, que ampara este estudo.   

 O artigo está estruturado em duas seções, denominadas: A Imagem da Pombagira: Do Sagrado 

ao Profano, onde pretendemos tecer uma análise de como a interação envolvendo o fiel a 

divindade estão elencadas num jogo de produções simbólicas, místicas e afetivas. Outra seção 

denominada O físico e o espiritual: A História da Pombagira, pretendemos não de forma 

cronológica e factual trazer a tona as interfaces envolvendo a história da entidade dentro do 

campo religioso na sociedade, ou seja, qual a história da representação da mesma na esfera da 

sociedade.   

  

A Imagem da Pombagira: Do sagrado ao Profano  

  

  

De vermelho e negro,   
Vestido á noite mistério traz,  De colar de 

ouro, Brincos dourados,  A promessa faz.  

  

Estudar Pombagira é primeiramente ter a ciência do espaço que essa entidade acaba 

ganhando dentro de uma instituição social religiosa. Espaço esse que é denominada como 

Umbanda e até mesmo no Candomblé. Destarte, este estudo dará ênfase no cenário umbandista.   

Assim, Umbanda é uma religião, cujo se encontra em constante mudança. Religião que 

quebra os preceitos, mitos e dogmas instituídos pela sociedade. De acordo com Cumino (2017, 

p.55):   

  

Tudo depende da direção que dá o sacerdote na direção de seus trabalhos 

espirituais. Se trabalharmos bem com a informação e o esclarecimento espiritual, 

teremos na Umbanda o sonho de muitos de nós no que diz respeito a religião 

(Id).  

  



Como diria Paulinho da Viola, “Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar”. 

Quem navega a Umbanda é a pluralidade cultural existente dentro da nação que se chama 

Brasil. Como o Brasil é rico no quesito cultural, a Umbanda, como religião afro-brasileira, 

acaba sendo hierarquizada por captação dessas culturas constituídas e estabelecidas.  Segundo 

Cumino (2017, p.18): “A umbanda possui sincretismo por ser uma religião inclusiva e ter aceito 

valores do Espiritismo, do Catolicismo e das culturas nativa e afro-brasileira”.   

Trabalhar imagem e sua representatividade é ter a ciência da apresentação e 

concretização do todo e instrumentos que acabam traduzindo suas simbologias. Igualmente, o 

que acaba traduzindo, ou melhor, representando como diz numa linguagem popular referindo 

à Pombagira como Exú feminino, acaba de fato sendo uma frase machista, mostrando que está 

entidade não possui valores, simbologia própria ou resumindo com estruturas simbólicas 

estruturadas, dependendo então, do Exú masculino, trazendo a configuração da criação da 

mulher foi “simplesmente” da costela do homem, tirando todo seu mistério criacional e o seu 

valor de uma forma geral.   

Segundo Saraceni (2018), nas estruturas simbólicas dos segredos que compõem a 

história e os lados do Exu, em formato direto, como em outra instância de Orixá, entidade, 

como exemplo, a essência que zela nos cantos a respeito da Pombagira, num olhar da Umbanda, 

e até expandir este diálogo sim para outras vertente de matriz afrobrasileira, que é um Orixá do 

sexo feminino, não podendo assim caracterizar como outra classificação por motivos simples 

e diretos, não houve a revelação na teogonia yoruba ou nagô.   

 Criou uma linha de trabalhos espirituais só sua e cujas manifestantes 

impuseram-se rapidamente no imaginário popular como senhoras das “ruas, dos 

caminhos e das encruzilhadas”, cativando a todos e escandalizando os rígidos 

padrões morais da primeira metade do século XX (SARACENI, 2018, p.22).   

  

Não se deve afirmar que as ‘oferendas são’ realmente ela (s). Apesar disso, existem 

duas vertentes no que tange a imagem. Real, irreal. Concreto e abstrato. Existe a personificação 

da determinada imagem, que o individuo acredita que está vendo, sendo que a visão é uma 

representatividade simbólica representada e clara, tendo como partícula fundamental a fé 

(LAPLATINE; TRINDADE, 1997).  

A dimensão simbólica apresenta uma conotação de cabedal real interferindo de forma 

direta na vida cotidiana humana, logo, o indivíduo age e pensa por meio da construção dos 

símbolos. O simbólico está estritamente ligado a esfera da vida social, não sendo esgotado pelas 

experiências sociais produzidas pelo homem em seu espaço e tempo de atuação. O sentimento 

emanado pelo homem através dos símbolos e signos está vinculado com as produções 



simbólicas e afetivas do indivíduo, que interfere em sua vida e rede social constituindo assim 

uma hierarquização do campo de produção do saber do homem dentro da sociedade.  

 Vemos através de Loyola (2017), que a religião, numa perspectiva generalizada, sim, 

estrutural, é uma rede constituída por ramos de simbologias, que estando pronta, finalizada, 

acaba tendo como um resultado um norte, um signo de limitação e experiência.  Na verdade os 

terreiros, enquanto “espaços de memória” (NORA, 1993), que se constituem e transcorrem os 

cultos afros, apresentam uma composição sentimental, cuja interseção e interação estão 

vinculadas a carga simbólica e de significados produzidos pelo homem, em contato direto com 

a divindade. Neste sentido, tangenciar as relações envolvendo o sagrado e profano, não se pode 

esquecer que o corpo está vinculado diretamente aos símbolos produzidos pelo homem, tendo 

em vista que, o mesmo barganha os discursos produzidos pelo culto religioso.  

  

Nos terreiros, os nomes dos demônios são muito pouco conhecidos e me parece 

que poucos iniciados se interessam por eles. As hierarquias e ordens dos Exus 

também são pouco consideradas. Na prática dos terreiros, o Exu mais importante 

é o Exu do fundador ou do chefe do terreiro, ao qual se subordinam os Exus dos 

filhos-de-santo, sendo permitido a cada iniciado ter mais de um Exu (PRANDI, 

1996, p. 146).  

  

 Vemos através de Cumino (2017), que não existe simplesmente uma Umbanda. Porém, 

Umbandas. Essa pluralidade acaba resultando em muitos espaços religiosos conflitos 

religiosos. Principalmente, no que se refere à incorporação. De acordo com Loyola (2017, 

p.95):   

  

O conflito teológico pela autoridade religiosa entre especialistas se combina com 

o conflito por poder na hierarquia eclesiástica, tomando a forma de heresia 

quando uma parte do clero contesta o monopólio eclesiástico nas mãos das 

classes sacerdotais hegemônicas. (Id)  

  

As imagens, contudo não são componentes passivos. Tendo como ponto de vista a 

subjetividade das produções e reproduções das divindades acabando iniciando uma perspectiva 

da fé adentrando a esfera coletiva do culto religioso. Logo assim, o sagrado e o profano 

apresentam pontos de interseção em relação ao seu ponto religioso, conforme defendeu Renato 

Ortiz: “... o simbolismo dos ritos exprima a subordinação do princípio espiritual inferior ao 

princípio superior “(ORTIZ, 1991, p.141). A manifestação da Pombagira no espaço transcorre 

o culto religioso representa a formação de uma memória religiosa possuindo a perspectiva os 

enquadramentos destas que se transcorrem no culto religioso.   



Não havendo um campo unidimensional de estudo, tangenciamos adotar uma 

perspectiva de diálogo entre a antropologia e a sociologia como componente de análise. 

Segundo Lagos (2007, p.67): "O poder da Pombagira é algo referenciado o tempo todo nas suas 

manifestações. Por esse poder entende-se a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem, de 

fazer o "milagre". Quanto mais ela faz mais é chamada de poderosa.”  

O religioso, não fica apenas no seu campo. Estando sempre dialogando com outras áreas 

de estudos e conhecimento estabelecendo um contato dialogal, formando assim, uma hierarquia 

envolvendo o campo (BOURDIEU, 1989, p.66):  

  

(...) uma construção do campo religioso como estrutura de relações objectivas 

que pudessem explicar a forma concreta das interações que Max Weber 

descrevia em forma de uma tipologia realista. Nada mais restava do que pôr a 

funcionar o instrumento de pensamento assim elaborado para descobrir, 

aplicando-a domínio diferentes, não só as propriedades especificas de cada 

campo (Id).  

  

No que tange ao Exu, ao tornar real, concreto no plano físico, acaba tendo referencia a 

umbanda é preciso à existência da afinidade da divindade com o “cavalo”, o receptor (Trindade, 

1981; Negrão, 1996). Apesar disso, temos que possuir a compreensão do que é de fato uma 

chegada, ou melhor, uma possessão.   

  

 (...) forma de contato com o sobrenatural através da incorporação de entidades 

espirituais nos iniciados que, momentaneamente despojados de suas 

características individuais, passam a agir sob a influência daquelas entidades; em 

alguns contextos o mesmo que transe (MAGNAMI, 1986, p. 60).  

  

Em princípio existem quatro gêneros de espíritos que compõem o panteão umbandista, 

podemos agrupá-los em duas categorias: a) espíritos de luz: caboclos, preto-velhos e crianças 

– eles formam o que certos umbandistas chamam de ‘triângulo da Umbanda’; b) espíritos de 

trevas – os exus (ORTIZ, 1991, p. 71).   

  

O Exu da umbanda é diferente do orixá Exu cultuado no candomblé, no batuque 

e em outras religiões afro-brasileiras tradicionais. Na umbanda é o espírito de 

um morto; no candomblé e no batuque de nação, um espírito divinizado, um 

orixá. Os orixás são divindades identificadas com elementos da natureza (o mar, 

a água dos rios, o trovão, o arco-íris, o fogo, as tempestades, as folhas etc.) e 

aspectos da vida social (justiça, riqueza, amor, vida conjugal etc.); 2) No 

candomblé nagô (iorubá), Exu é o nome do orixá mensageiro entre o mundo dos 

homens e o dos orixás. No candomblé jeje (fon) é chamado Legba ou Elegbara. 

No batuque é mais conhecido pelo nome de Bará. Nos candomblés congo e 

angola (bantos), um dos nomes de Exu, o orixá mensageiro, é Bombogirá 

(Bambojira), do qual Pombagira certamente é uma corruptela. Com o tempo, 



esse nome acabou por se restringir à qualidade feminina de Exu (tipicamente 

banta); 3) Na América os orixás foram sincretizados com  
Jesus, Nossa Senhora e diversos santos católicos. Várias características de Exu 

propiciaram sua sincretização com o diabo católico: sua representação material 

de formato fálico, suas ligações com a sexualidade, sua condição de trikster, sua 

suposta falta de caráter3 ; 4) Mais tarde, com o surgimento da umbanda, Exu 

passou a designar dezenas de espíritos de seres humanos que em vida tiveram 

uma biografia socialmente marginal. A umbanda fortaleceu a identificação dos 

Exus com o diabo, mas a própria ideia de diabo sofreu mudanças importantes no 

imaginário umbandista. Os Exus podem ser masculinos ou femininos, mas a 

palavra Pombagira se aplica precisamente no caso do espírito de uma mulher 

(PRANDI, 2010, p.145).  

  

Através da imagem formada pela atuação da falange de Pombagaria, percebemos uma 

identidade constituída a partir do seu culto, cujo enquadramento nos possibilita perceber o 

caráter subjetivo da memória, assim como os esquecimentos e silêncios demarcados entre a fé 

e a razão, entre o sagrado e o profano. A memória com seu caráter seletivo e subjetivo estão 

vinculados diretamente a carga emocional produzida pelas manifestações de fé em relação ao 

culto desta entidade nos terreiros. O simbólico adentra os signos nas esferas culturais e 

religiosas, constituindo, redes e hierarquias.  

  

O físico e o espiritual: A História de Pombagira   

  
Quando me virei vi uma mulher, na beira da estrada  
Trazia uma rosa em suas mãos, um feitiço no olhar  
Naquela bela noite de luar, deslumbrei sua dança  
Com sua saia a rodar, eu me aproximei e lhe perguntei o que ela fazia na estrada   
Ela respondeu, moço eu sou Rainha, vim lhe ajudar  
Ela respondeu, moço eu sou Rainha, vim lhe ajudar  
Sou Maria Padilha   
Ela respondeu, moço eu sou Rainha, vim lhe ajudar  Sou 

Maria Padilha.  

  
...  
Arreda homem que aí vem mulher!  
Arreda homem que aí vem mulher!  
Ela é a pombagira, a rainha do cabaré.  
Sete saias vem na frente prá dizer quem ela é. Ela é a 

pombagira, a rainha do cabaré.  

  

Como é mulher, sua associação ao Mal, sua demonização passa pela imemorial marca 

infamante da feminilidade: a luxúria. Encarnada noutro antigo estereótipo: a prostituta. Uma 

‘mulher da vida’ =, com ‘sete maridos’, bem marcada, me parece, pelo tempo em que se 

constituía a Umbanda no espaço urbano: vários dos seus pontos cantados que ouvi, remetem a 

um espaço escuso da cidade, que já foi sinônimo de devassidão e ‘mulher perdida’: a Pombagira 

é de cabaré (MEYER, 1993, p.104-105).   



  

Dona Pombagira, que tem um lugar muito especial nas religiões afrobrasileiras, 

pode também ser encontrada nos espaços não religiosos da cultura brasileira: nas 

novelas de televisão, no cinema, na música popular, nas conversas do dia-a-dia. 

Por influência kardecista na umbanda, Pombagira é o espírito de uma mulher (e 

não o orixá) que em vida teria sido uma prostituta ou cortesã, mulher de baixos 

princípios morais, capaz de dominar os homens por suas proezas sexuais, amante 

do luxo, do dinheiro, e de toda sorte de prazeres (PRANDI, 1996, p.140).  

  

A religiosidade católica dentro da história das religiões africanas. A atuação da 

inquisição e a formação de uma cultura do medo em meio à sociedade da época. Existe uma 

demonização por parte da Igreja em relação às práticas heréticas, tendo em vista, que as mesmas 

segundo a Igreja demarcavam um desvio de comportamento em relação à fé Cristã. A 

inquisição 1ela representou uma forma de violência simbólica, tendo em vista, que a mesma 

tornou-se um instrumento de coerção e controle social frente à hegemonia da Igreja Católica 

(Pesquisa de Campo).   

  

Como mulher, teria tido uma vida passada que espelha certamente uma das mais 

difíceis condições humanas: a prostituição. Teria sido vítima de seu destino, 

como somos todos. Ninguém acreditaria que seus maus passos na vida tenham 

sido dados por prazer, por falta de vergonha, por vontade própria. Ao contrário, 

a coragem de aceitar sua condição de prostituta, de bandida, e de encarar a vida 

de frente foi sua maior virtude. Virtude de grande qualidade, como a virtude das 

santas. Pecadora e santa, difícil saber como separar uma da outra. Pois foi 

justamente sua triste condição de sua vida terrena que permitiu a ela o 

conhecimento e o domínio de uma das mais difíceis áreas da vida das pessoas 

comuns, que é a vida sexual e o relacionamento humano fora dos padrões de 

comportamento aceitos e recomendados socialmente. Assim, acredita-se que 

Pombagira é dotada de uma experiência de vida real e muito rica que a maioria 

dos mortais jamais conheceu, e por isso seus conselhos e socorros vêm de alguém 

que é capaz, antes de mais nada, de compreender os desejos, fantasias, angústias 

e desespero alheios. Com Pombagira, assegura-se o acesso às dimensões mais 

próximas do mundo da natureza, dos instintos, das pulsões sexuais, das 

aspirações e desejos inconfessos.  
Seu culto revela esse lado “menos nobre” da concepção popular de mundo e de 

agir no mundo. Ora, as religiões afro-brasileiras são religiões que aceitam o 

mundo como ele é. Este mundo é considerado o lugar onde todas as realizações 

pessoais são moralmente desejáveis e possíveis. Cada um deve lutar para que 

seus desejos se realizem, pois é através da realização humana que os orixás ficam 

mais fortes. Sua força sagrada transformadora, o axé, cresce e eles, assim, podem 

nos ajudar ainda mais (PRANDI, 2010, p.148).  

  

                                                 
1 Instituição vinculada diretamente a Igreja Católica, que atuou diretamente na Idade Média e Na Modernidade no combate as 

heresias, estabelecendo um confrontamento entre as ideias divergentes da época.   



Exu, Pombagira podem ser em última instância, alguns dos personagens pertencentes 

às camadas empobrecidas da sociedade submetidas a toda sorte de preconceitos raciais, sociais, 

econômicos e culturais, que acabam por ser assumidos e propagados pela própria classe. 

Máscaras que permanecem como modelo e reflexo das próprias contradições do sistema social 

de nosso país.   

  

Pombagira popularizou-se com a expansão da Umbanda e dos demais cultos 

afro-brasileiros nos anos 60 e 70 do século XX e, em meio à multiplicidade de 

cultos com ela presente em todos, sua força era indiscutível e seu poder foi 

usufruído por todos os que iam se consultar com ela. Não demorou a descobrirem 

que ela atendia a todos os pedidos, inclusive aos de “amarrações para o amor”, 

para “separação de casais” e outros pedidos bem terrenos dos humanos. (...) Eis 

que não foram poucas as pessoas que foram pedir o mal ao próximo e adquiriram 

terríveis carmas, todos ligados aos relacionamentos amorosos ou passionais 

(SARACENI, 2018, p.13).  

  

 Vale destacar que os pontos entoados na Umbanda representam a formação de uma identidade 

a partir da entidade. Logo, entoa-se exaltação ao Exu, quando ela chega incorporada dentro dos 

terreiros, as Pombagiras, apresentam-se de forma amigável e elegante, não sendo confiáveis e 

desinteressados. “A tudo e a todos ela ouvia, dava uma sonora e escrachada gargalhada e 

respondia, meio misteriosa (como deve ser toda “mulher fatal”): “É isso aí mesmo! Atuo em 

todos esses locais e em muitos outros, não recomendáveis a moças de ‘boa família” 

(SARACENI, 2018, p.22). A representação do medo da Pombagira e também do Exu por parte 

do Homem está vinculada a formação de estereótipos preconceituosos sobre sua imagem, como 

figuras incorporadas ao demônio.  

  

Pombagira é singular mas é também plural. Elas são muitas, cada qual com 

nome, aparência, preferências, símbolos e cantigas particulares. Entre dezenas, 

as Pombagiras mais conhecidas são: Pombagira Rainha, Maria Padilha, 

Pombagira Sete Saias, Maria Molambo, Pomba Gira da Calunga, Pombagira 

Cigana, Pombagira do Cruzeiro, Pombagira Cigana dos Sete Cruzeiros, 

Pombagira das Almas, Pombagira Maria Quitéria, Pombagira Dama da Noite, 

Pombagira Menina, Pombagira Mirongueira e Pombagira Menina da Praia 

(PRANDI, 1996, p.140).  

  

 A descida dos Exus está vinculada diretamente a necessidade do fiel que busca saúde e na luta 

contra seus inimigos. Por parte da entidade a mesma enxerga aqueles que a buscam como 

amigos zelosos por entender a necessidade advinda do humano que necessita uma “graça” a ser 

alcançada. “As oferendas são atos magísticos-religiosos e são concentrações de elementos de 



magia e de forças e poderes magísticos dentro de um espaço limitado” (SARACENI, 2013, 

P.13).  

De acordo com Lagos (2007), no trabalhar das mulheres que comunicar-se com a 

Pombagira, possui finalidade estruturada, tendo como norteador o ajudar em vários campos 

físicos. Segundo Lagos  (2007, p.21): “Uma questão importante que recai sobre a Pombagira é 

que ela se apresenta de forma amoral, ou seja, ela atende aos pedidos de forma direta sem 

questionar se são éticos ou não. Ela realiza desejos".  

Nesta relação envolvendo o humano e a divindade, presenteia-se a ultima cigarro, 

cigarrilha, champanhe, joias e bijuterias. Assim como oferendas deixadas em cemitérios e 

outros locais sempre iluminados por velas de cor vermelha, preta e branca.  

Segundo Pedro (2012, p.15):   

  

Que isso fique bem claro: Exu e Pombagira só agem se forem pagos 

simbolicamente por meio de uma oferenda. Com isso, eles se eximem de culpa 

pela ação. Quem os pagou torna-se o culpado (Id).  

  

As vestimentas que demandam uma hierarquia religiosa e a fazem ser identificada 

dentro das religiões de matrizes africanas consistem em roupas vermelhas que são abertas 

nunca apresentando botões em seus ordenamentos. Existe a presença de sacrifícios a animais 

no rito e despachos que são realizados em encruzilhadas. O ritual como componente do 

simbólico e da dimensão entre o sagrado e o profano, demanda a formação da identidade e da 

cultura africana dentro do solo brasileiro. A relação entre o Exu e o fiel, demanda uma 

afetividade de busca e agradecimento de lado, assim como de combate envolvendo a divindade 

contra seus inimigos.  

  

Grande parte dos objetos litúrgicos presentes nas religiões afro-brasileiras pode 

ser encontrada atualmente nas lojas e mercados de artigos religiosos. Expostos 

em vitrines exibem uma grande variedade de estéticas e técnicas de produção e 

de uso de materiais diversos. Os artesãos e comerciantes tiveram um papel 

fundamental para o desenvolvimento dos terreiros e a manutenção de uma 

estética de origem africana em seus desdobramentos como arte religiosa afro-

brasileira (SILVA, 2008, p.107).  

  

A partir da dissertação da Lagos (2017), é possível identificar na pesquisa da Mestre, 

que para o autor deste artigo acha de extrema importância registrar neste artigo, a participação 

do gênero masculino dentro das festas de Pombagira.   

  



Mesmo quando as Pombagiras se dirigem aos homens de forma sensual jogando 

o corpo por sobre eles. Eles se limitam ao toque suave da mão numa forma de 

protegê-las. Esse toque é cuidadoso, defensivo, ficando tudo na casa das 

palavras, conforme podemos observar na foto abaixo (FIGURA 1)2, registrando 

esse cumprimento da Pombagira aos homens presentes aos rituais (LAGOS, 

2017, p.25)  

  

  

  

FIGURA 1  

   

 Ademais, é de extrema importância a ciência de contextualizar Exú a vida em uma maneira 

física, sim. Pois, é ele, Rei das Encruzilhadas, protetor, guerreiro, valente, amigo, camarada, 

entre tanto outros adjetivos, trabalha ao lado da Pombagira, pois é possível falar que um ajuda 

ou outro, e mais, eles trabalham em um campo plural de áreas, mais existe parceria e trabalho 

em grupo.  

Apesar disso, todos os seres humanos é possuidor de lembranças, memórias, vivências, 

positivas ou negativas. Ações estas, que geram escolhas singulares que acaba sendo não 

perceptível para nenhum outro sujeito enxergar isto que ficou escondido no próprio intimo 

deste sujeito social. Porém, será que ninguém, nenhuma entidade acaba vendo, olha para este 

mero humano? Será que isso vai ser um fato eterno, ou quem sabe um carma que será levado 

para outra vida? Exú entra em ação neste momento. Ele não age e atua simplesmente nas nossas 

preces, petições, como o leitor acaba definindo. Vai além das fronteiras temporais. Tudo a favor 

do avanço espiritual, por exemplo, do seu protegido.  

Existe uma necessidade de desmistificação dos preconceitos formados e reproduzidos 

no seio da sociedade sobre a entidade e sua conjuntura histórica de atuação. Neste sentido, a 

abertura para o diálogo como forma de resistência tornam as religiões de matrizes africanas um 

grito contra a intolerância e intransigência advinda desde um passado histórico, com a perda da 

                                                 
2 A figura foi retirada: LAGOS, N. ‘’Arreda homem que ai vem mulher...’’Representações de gênero nas manifestações 

da pomba-gira. Dissertação (mestrado) – Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo, 2007.   



liberdade de expressão e religiosa dos negros africanos no Brasil em face aos interesses cristãos 

católicos reproduzidos em solo nacional.   

  

Considerações Finais   

 O presente estudo nos possibilitou um estreitamento envolvendo o campo das 

representações simbólicas através da figura da Pombagira e sua gama de mecanismos 

desenvolvidos no espaço sagrado que intercede em prol do fiel.   

 Neste sentido, constatamos a formação de uma memória que detém um caráter 

subjetivo e emotivo com o passar do tempo, onde o sagrado e o profano estão vinculados 

diretamente na relação envolvendo o humano e a entidade. A produção dos símbolos no espaço 

sagrado vincula-se a questão da identidade relacional. Neste sentido, percebemos a necessidade 

de quebrar valores que são estereotipados por uma sociedade que demoniza a figura do Exu, 

Pombagira, criando preconceitos estabelecidos e subjulgados.   
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A arquitetura e o urbanismo de ação 
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 O simpósio "Arquitetura e política – a transformação das cidades e o ativismo 

cultural", que integrou o VI Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das 

Américas/Nucleas – "América Latina e o mundo globalizado: crises, perspectivas e 

alternativas", realizado recentemente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Uerj, 

foi concebido e produzido com o objetivo de destacar a arquitetura e o urbanismo como 

práticas políticas socioculturalmente engajadas, realizadas por agentes que se 

preocupam em construir cidades mais humanas, éticas e criativas. 

 Promover um simpósio sobre arquitetura, urbanismo e política nos dias atuais é 

mais do que necessário, tendo em vista a crise da gestão pública ante a escassez de 

projetos para as cidades que sejam de fato comprometidos com a cultura e a economia. 

Presenciamos o declínio do espírito e do homem públicos em um país que carece de um 

projeto de Nação que contemple, lembrando Josep Maria Montaner, uma arquitetura da 

polis, da política. 

 Na Grécia Antiga, o termo simpósio se referia a uma reunião para embates 

intelectuais regados a bebida e a música. O pensamento crítico se dava em meio aos 

prazeres do convívio social. Era um encontro que se estendia ao cotidiano, buscando a 

transformação da realidade. Um momento de legitimidade do exercício da democracia 

crítica. 

 Para além da forma e da função, a arquitetura e o urbanismo caminham, neste 

momento de crise do modelo de gestão pública, para a necessidade de enfrentamento 

das questões sociais, culturais e éticas inerentes ao seu processo de produção. A 

responsabilidade social do arquiteto e urbanista como um agente político avança no 

sentido de uma prática profissional que leve em consideração os direitos humanos, a 

tecnologia, a sustentabilidade, a cultura local e a participação social. A arquitetura faz 

parte de toda a dinâmica de concepção, funcionamento e integração da cidade. 

Arquitetura é cidade e deve se constituir como uma expressão cultural da sociedade. 

Nesse sentido, os arquitetos Josep Maria Montaner e Zaida Muxí, em sua obra 

Arquitetura e política – ensaios para mundos alternativos, questionam se resta algum 

reduto ético, crítico e humanista para a arquitetura e para o urbanismo fora do consumo 



e da especulação das indústrias da construção e da cultura. Em relação a essa e outras 

questões, o simpósio pretendeu contribuir para a organização e o aprofundamento de 

estudos que tratem da produção brasileira de arquitetura e de urbanismo em estado de 

resiliência. 

 Entre os trabalhos apresentados inclui-se “Arte e gentrificação: memória e 

musealização no Rio de Janeiro dos megaeventos”, de Ana Miranda, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. Nele, a autora discute as relações entre o espaço 

urbano e o “cubo branco”, mostrando como o termo gentrificação se tornou recorrente 

entre ativistas e artistas da cidade. A questão da memória social é objeto de reflexão, 

com enfoque nos espaços hegemônicos de arte, bem como nos museus de comunidade e 

nos espaços alternativos de exposição.  

Os pesquisadores André Almeida e Francisco Filho, da Universidade de 

Fortaleza/Unifor, em “Poder, política e espaço público: o caso da Praça Dom José 

Tupinambá da Frota, em Marco – CE”, focalizam o processo de deterioração da citada 

praça em decorrência de ações políticas. Os autores discorrem sobre a importância do 

papel do arquiteto como ser político, ora contribuindo negativamente para a manutenção 

do status quo, ora militando para a melhoria dos espaços públicos, seja no campo de 

projeto, ou como uma crítica voltada para a construção da cidadania. 

 Juliana Marques, da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, e André 

Vaillant, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais/PUC-Minas, no estudo 

“Considerações sobre planejamento urbano, violência e urbanismo militar na cidade do 

Rio de Janeiro”, fazem considerações teóricas a respeito da relação entre o militarismo e 

o desenho urbano, com os seus significados no imaginário urbano no contexto 

brasileiro. São propostas algumas discussões sobre as relações entre a violência urbana 

e o autoritarismo como agente urbanizador, mediante um breve histórico de algumas 

ações levadas a efeito por meio de violência estatal na capital carioca, palco da atual 

intervenção militar.  

 Em “Imagens dispersas – a arquitetura industrial contemporânea nas cidades 

dispersas do sul fluminense”, Mauro Trindade, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro/UERJ, aborda o impacto das transformações urbanas das cidades dispersas e as 

formas maleáveis da produção fabril contemporânea. Disso resultou uma nova 

visualidade, ocasionando o esgarçamento da tradicional dicotomia entre rural e urbano e 

o desenvolvimento de um projeto arquitetônico-industrial em que todas as unidades de 



produção são semelhantes. O trabalho traz uma reflexão quanto às tensões geradas por 

uma nova ocupação do território e seu impacto na vida humana e na natureza, com a 

criação de zonas de exclusão, ausência de serviços públicos e soluções informais de 

habitação. Ensaio fotográfico de Bruno Veiga acompanha a pesquisa. 

 Os estudos apresentados revelam a importância de se pensar sobre o sentido 

ético, crítico e humanista da produção da arquitetura e do urbanismo em seu contexto 

sociocultural. E nessa perspectiva devemos atentar não só para a formação dos autores 

de projetos de espaços formais, mas também para um constante diálogo com as 

instituições de classe no intuito de preservar e fortalecer a prática profissional. O 

diálogo interdisciplinar na concepção dos projetos vai permitir que estes agreguem 

diversos valores técnicos e científicos e venham a ter um impacto social mais 

expressivo.  

 Diante da premissa de Montaner de que a arquitetura é uma ação na polis, 

reconhecemos o exercício profissional do arquiteto e urbanista como um ato político no 

qual a arte e a técnica são elementos de construção de uma sociedade que se pretende 

inclusiva e atenta ao protagonismo cidadão. 

 Em tempos de negação da política, a arquitetura e o urbanismo demandam a 

ação de homens de espírito público que possam imprimir a cultura, a ética e a técnica 

em projetos marcadamente humanistas. 

  

Jorge Costa é arquiteto, urbanista e doutor em Psicologia Social pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro/UERJ, e coordenou o simpósio "Arquitetura e política – a 

transformação das cidades e o ativismo cultural". 



“Não vendemos roupas de defunto”: consumo e sociabilidades na Feira das 

Brecholeiras   
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Resumo   

Farei neste artigo uma análise do consumo e das sociabilidades presentes na Feira das 

Brecholeiras, realizada no espaço público da rua, precisamente embaixo do viaduto Negrão de 

Lima, em Madureira, no Rio de Janeiro. Aliando pesquisa bibliográfica e observação participante, 

como metodologia, pretendo mostrar como esse evento, realizado todo sábado entre 9:00 e 

15:00h, reunindo vendedoras, em sua maioria, que se intitulam donas de brechós e sacoleiras ao 

mesmo tempo - daí o nome da feira -  é capaz de unir consumidores que, além de roupas e objetos 

usados, também procuram fortalecer vínculos sociais com os amigos e as brecholeiras. Um dos 

meus objetivos é analisar esse consumo como um fenômeno cultural e mediador de relações 

sociais e a sociabilidade como um elemento de destaque dessas relações entre as vendedoras e 

com os frequentadores da feira.  

  

Palavras-chave: Consumo. Sociabilidade. Feira das Brecholeiras  

 

Abstract 

I will make in this article an analysis of consumption and sociability present at the Brecholeiras, 

held in the public space of the street, just below the viaduct Negrao de Lima, in Madureira, Rio 

de Janeiro. Combining bibliographical research and participant observation, as a methodology, I 

intend to show how this event, held every Saturday between 9:00 and 15:00, bringing together 

sellers, mostly, who call themselves owners of thrift stores and bakery shops at the same time - 

hence the name of the fair - is able to unite consumers who, in addition to clothing and used 

objects, also seek to strengthen social ties with friends and brechers. One of my objectives is to 

analyze this consumption as a cultural phenomenon and mediator of social relations and 

sociability as a prominent element of these relationships between the salespeople and the fair 

attendees 

 

Keywords: Consumption. Sociability. Brechers Fair 

  

Resumen 

En este artículo, un análisis del consumo y de las sociabilidades presentes en la Feria de las 

Brechas, realizada en el espacio público de la calle, precisamente debajo del viaducto Negrão de 

Lima, en Madureira, en Río de Janeiro. En el marco de la investigación bibliográfica y 

observación participante, como metodología, pretendo mostrar como ese evento, realizado todos 

los sábados entre las 9:00 y las 15:00, reuniendo a las vendedoras, en su mayoría, que se titulan 

dueñas de brechós y bolsas de agua al mismo tiempo - de ahí el nombre de la feria - es capaz de 

unir consumidores que, además de ropa y objetos usados, también buscan fortalecer vínculos 

sociales con los amigos y las brechas. Uno de mis objetivos es analizar ese consumo como un 

                                                 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
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e Publicidade e Propaganda do IBMEC/RJ. E-mail: jorgianabrennand@uol.com.br.  

  



fenómeno cultural y mediador de relaciones sociales y la sociabilidad como un elemento 

destacado de esas relaciones entre las vendedoras y con los asistentes de la feria. 

Palabras clave: Consumo. Sociabilidad. Feria de las Bodegas  

 

Introdução  

Motivada pela curiosidade de conhecer um outro lado de Madureira que não se 

limitasse ao samba, às manifestações artísticas e às práticas esportivas no Parque 

Madureira, escolhi como objeto um evento que reforça a vocação comercial e o 

dinamismo econômico do bairro.  

Apesar do Mercadão de Madureira, criado em 1914 (FERNANDEZ; SANTOS, 

2015), ser um dos principais responsáveis pelo crescimento econômico do bairro e ainda 

hoje ser uma referência comercial em Madureira, optei por analisar a Feira das 

Brecholeiras, realizada semanalmente aos sábados, entre 9:00 h e 15:00 h, na sede da 

CUFA (Central Única de Favelas) e, uma vez por mês, na calçada cultural, ambas 

embaixo do viaduto Negrão de Lima.   

Aliando pesquisa bibliográfica e etnografia, por meio da observação participante, 

analisarei a feira, que comercializa principalmente roupas e objetos usados: de roupas a 

réplicas de automóveis para colecionadores de carrinhos de brinquedo, a partir de oito 

visitas realizadas entre janeiro e agosto deste ano. Escolhi a etnografia como metodologia 

por ser um tipo de pesquisa qualitativa e empírica que exige um  

“mergulho do pesquisador em campo” (TRAVANCAS, 2017) e também por ser uma 

maneira interessante de entrar em contato com o universo dos pesquisados, compartilhar 

seus horizontes e  estabelecer uma relação de troca, que permita um maior entendimento 

do objeto de estudo (MAGNANI, 2009).  

Além da pesquisa de campo, também recorri ao diário de campo por entender que 

ele é uma ferramenta útil, pois permite que o pesquisador faça observações, anote leituras, 

aponte reflexões (WINKIN, 1986) e transforme o acontecimento passado, que existe 

apenas em seu próprio momento de ocorrência, em um relato, que poderá ser consultado 

novamente (GEERTZ, 1989).   

Há registros de cada uma dessas visitas com a finalidade de não perder nenhuma 

informação ou descrições que serviram de ponto de partida para questionamentos, 

inferências e deduções para explicar os fenômenos observados (SANTOS, 2002).  



Meu objetivo central é analisar o consumo e as sociabilidades presentes nessa 

feira, localizada no coração do subúrbio, ainda percebido como um lugar feio, atrasado e 

que acompanha a linha do trem (CARDOSO, 2014).   

  

Subúrbio: em busca de um conceito  

 Nem sempre, a palavra subúrbio foi sinônimo de falta de cultura ou sofisticação. 

No século XIX, o conceito dizia respeito ao velho significado de zona periférica à cidade, 

não possuindo sentido socialmente depreciativo (FERNANDES, 2015).  

 O subúrbio, no sentido original do termo, representa um espaço geográfico à 

margem, fora do eixo central das cidades. Um espaço produzido junto a elas e tão antigo 

quanto elas, mas, devido a sua localização não se confunde com o espaço urbano. Ele é 

subordinado à cidade em termos jurídicos, políticos, econômicos e culturais 

(FERNANDES, 2015).  

 Historicamente a interpretação que se tem do subúrbio carioca diz respeito ao 

desprestígio social. Representa o local dos que não têm acesso à cidade. Tal percepção 

acabou por exigir a produção de um conceito carioca de subúrbio, proposto originalmente 

pela pesquisadora Maria Therezinha Segada Soares que, na década de  

1950, verificou a extensão da especificidade da categoria entre os cariocas, devido 

à discrepância entre o significado histórico e geográfico da palavra com aquele praticado 

na cidade (FERNANDES, 2015).   

 O conceito carioca de subúrbio, proposto pela pesquisadora, é um espaço que não 

está condicionado apenas a limites jurídico-territoriais, estabelecidos cartograficamente 

pela municipalidade:  

  

Isto projeta, antes de tudo, o caráter essencialmente simbólico do conceito, 

mostrando que ele vem de uma fonte imprecisa, não se baseando nem no 

tradicional nem no legal, mas na difusa consciência social, o que torna 

muito problemática a sua delimitação cartográfica. Fruto de 

intersubjetividades, as fronteiras do subúrbio se apresentam muito 

variáveis (FERNANDES, 2015, p: 40)  

  

De acordo com Maria Therezinha Segada Soares, o conceito está relacionado à 

autonomia econômica, política, social e cultural em relação ao centro da cidade, 

eliminando o estigma de ser reconhecido apenas como a zona da cidade “onde o trem 

passa” (FERNANDEZ; SANTOS, 2015).   



Tal “fama” é consequência da abertura gradual de novas estações de trem ao longo 

dos bairros e da reforma do ex-prefeito Pereira Passos (1902-1906), popularmente 

conhecida como “bota-abaixo”, que desalojou milhares de pessoas, habitantes de cortiços, 

que foram obrigadas a buscar moradia em lugares distantes do centro. A partir dessa 

remodelação urbana, ancorada no discurso da transformação da cidade como porta de 

entrada para a Civilização e o Progresso (ABREU, 2000), o subúrbio foi 

progressivamente identificado como local destinado à moradia das camadas populares 

(FERNANDEZ; SANTOS, 2015).   

Mas, o subúrbio, de acordo com a pesquisadora, é um local polissêmico, 

responsável por ações que contribuem para o desenvolvimento não apenas da região, mas 

da cidade, como um todo. Um exemplo são os bairros Méier, Bonsucesso, Oswaldo Cruz 

e Madureira, que, devido a certa hierarquia ou atribuição de status, é reconhecida como a 

“capital do subúrbio”.   

Madureira, coração simbólico da zona norte carioca, é famosa pelo samba, pela 

feijoada da tia Surica, pelas comidas da Feira das Yabás, pela Portela, pela Império 

Serrano.... Respira-se samba, é verdade. Mas, não é apenas de música que o bairro vive.  

Madureira é um dos lugares mais movimentados da cidade. Durante a semana o 

trânsito é pesado, o movimento de ônibus e vans é intenso, as ruas lotam, o Mercadão 

ferve e os camelôs dominam as calçadas vendendo praticamente de tudo. De naftalina a 

antenas de TV para aparelhos que há anos não são comercializados.   

O camelódromo espalha-se por várias ruas e vielas, transformando-se num 

verdadeiro “shopping da rua”, concorridíssimo por quem circula pelo bairro. A 

convivência com o comércio formal é das mais harmônicas. Camelôs e vendedores 

conversam como velhos conhecidos. Compradores encostam e a conversa flui das mais 

animadas... às vezes, ninguém compra. Estão ali apenas pelo prazer da conversa jogada 

fora. É o “estar junto” pelo “estar junto”, apenas pelo prazer da companhia do outro 

(MAFFESOLI, 2000). O bairro é, portanto, cenário de sociabilidades, que “comportam 

atores, relações sociais, personagens, grupos, classes, práticas de interação e de oposição, 

ritos e festas, comportamentos e hábitos” (PESAVENTO, 2007, p: 14).   

Madureira evidencia suas representações como território de consumo, cultura, 

artes, esportes, música e gastronomia permeando o imaginário e as práticas do cotidiano, 

que ressignificam   



as representações e sociabilidades através de práticas e modos de fazer no 

espaço urbano. Práticas que colocam em questão as culturas popular e 

comunitária a partir das “artes de fazer”, do consumo combinatório de 

bens, ritos, gestos, comidas, vestuário e crenças. (MAIA; CHAO, 2016,  
p: 12)   

  

Esse é o verdadeiro clima de Madureira, que sempre exerceu influência sobre os 

demais bairros da Zona Norte e não apenas por causa do samba e das escolas famosas e 

sim, devido à projeção econômica e social, em meados do século XX, que reforçava a 

imagem do progresso e do desenvolvimento do subúrbio como um todo (FERNANDEZ; 

SANTOS, 2015).   

É um bairro pulsante, que exemplifica o conceito de cidade concreta, visual, táctil, 

consumida e usada no dia-a-dia (PESAVENTO, 2007). Impõe-se como parte de uma 

cidade verdadeira e real. Em Madureira, há  sobreposição de melodias e harmonias, sons 

e ruídos, regras e improvisações, além de uma multiplicidade de vozes e olhares.  

Faz parte da cidade que se comunica “com vozes diversas e todas copresentes: uma cidade 

narrada por um coro polifônico, no qual vários itinerários musicais ou materiais sonoros 

se cruzam, se encontram e se fundem.” (CANEVACCI, 2004, p: 15)   

O bairro esbanja efervescências culturais, que se traduzem, por exemplo, nas 

apresentações de dança afro através do Jongo da Serrinha e nos bailes Charme, que 

acontecem há 28 anos, embaixo do Viaduto Negrão de Lima, e já são considerados 

patrimônio imaterial da cidade do Rio desde 20132.   

A criatividade também é marca de Madureira no que se refere à  forma como as 

pessoas modificam o espaço urbano através da apropriação de objetos/espaços criados por 

um sistema de ordem mediante à utilização de táticas sutis, quase invisíveis e baseadas na 

improvisação (CERTEAU, 1994). Entender essa relação é vital para analisar por que ruas 

viram festas, quadras de escola de samba se transformam em baile de dança de salão e 

viadutos, viram estacionamento, feira e baile. Tudo depende do olhar diante da paisagem 

e entender que ela é uma representação que “resulta da apreensão do olhar do indivíduo, 

que é condicionado por filtros fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos e 

da esfera da rememoração e da lembrança recorrente” (GOMES, 2001, p: 57).  

                                                 
2 Informações disponíveis em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/19313. Acesso em 21/07/2018.  3 
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Corrêa e Zeny Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.  
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Para entender os outros usos que se fazem do Viaduto Negrão de Lima como  

sediar a “Feira das Brecholeiras” nos sábados à tarde e o baile Charme, nos sábados à 

noite, além da transformação do espaço em estacionamento durante os dias de semana,  é 

necessário ir além do olhar. Ele é apenas ponto de partida para analisar a relação do espaço 

com a sociedade e de como a paisagem existe em função da sua relação com a sociedade, 

que a produziu, que a reproduz e a transforma em função de certa lógica (BERQUE, 

2012).   

É necessário entender que a paisagem é plurimodal. Sujeito e paisagem estão 

“cointegrados em um conjunto unitário, que se reproduz (e, portanto, se transforma, 

porque há sempre interferências no exterior)” (BERQUE, 2012, p. 240)3. Afinal, uma 

paisagem só existe a partir do indivíduo que organiza, combina e promove arranjos do 

conteúdo e forma dos elementos e processos, num jogo de mosaicos (GOMES, 2001). E 

nesse jogo, não se pode priorizar apenas a percepção. Devem-se considerar também todos 

os modos de relação do indivíduo com o mundo, que nunca serão exatos para todos devido 

à subjetividade da percepção, influenciada por todos os sentidos e não apenas pela visão. 

Nesse sentido, é importante considerar a cultura como um elementochave para o 

entendimento dessa relação.  

O foco do nosso trabalho será a análise da Feira das Brecholeiras por ser 

considerada um dos usos mais criativos que se faz do viaduto Negrão de Lima, 

impactando diretamente na percepção que se tem de Madureira, como um polo 

multicultural, comercial e lugar de acolhimento.   

  

As feiras como espaço de celebração  

É uma visão simplista pensar as feiras apenas como lugares, onde acontecem 

trocas comerciais. Elas vão além desse papel. Muitas vezes, assumem papéis de  espaços 

de prazer, lugares festivos e, até certo ponto, desligados do mundo real.  A pluralidade de 

artigos confronta a todo instante o exótico e o familiar. Em muitos casos, há o rompimento 

dos hábitos provincianos e das tradições locais justamente pela inclusão de pessoas e 

objetos culturalmente diferentes e mais cosmopolitas  

  

provenientes de diferentes partes do mundo, ao lado de uma torrente de 

signos estranhos, justaposições bizarras, pessoas com roupas, costumes e 

linguagens diferentes, extravagâncias, espetáculos e performances 

estimulando desejo e perturbação (FEATHERSTONE, 1995)  



  

Sob essa perspectiva, as feiras funcionam como verdadeiros “altares de  

celebração”, onde ocorrem diversos cultos de forte componente estético, como os 

relacionados ao corpo, à comida, à amizade, ao lazer. O que os une é o lugar onde se 

realiza a celebração. No caso, as próprias feiras, que acabam fazendo o elo entre todos 

que as frequentam, pois os presentes se reconhecem nesse espaço vivido em comum e 

dotado de emoções e afetos que permitem tal identificação (MAFFESOLI, 2004 b).  

As feiras, por serem lugares para trocas comerciais, também são percebidas como 

lugar de acolhimento e hospitalidade. E esse parece ser o caso da Feira das Brecholeiras, 

objeto de nosso estudo. Nas oito visitas realizadas ao evento, foi possível perceber que 

consumo, comércio e sociabilidades são conceitos que se complementam.    

  

Primeiras impressões da Feira das Brecholeiras3  

 Na primeira visita que fiz à feira, ela acontecia na “calçada cultural”. Apesar de 

ser verão, naquela manhã de janeiro chovia muito e fazia um frio atípico para a época. 

Visto de cima da passarela da estação de trem, o evento era bem maior do que eu 

imaginava, com base nas fotos e anúncios que vi na página das brecholeiras no Facebook.   

São inúmeras araras exibindo os mais diversos produtos: bolsas, fantasias, 

biquínis e muitas roupas: para adultos, mulheres, crianças e homens. Há peças em ótimo 

estado. Outras, nem tanto. Encontra-se de tudo: roupa manchada, descosturada, com 

botão faltando... Essas peças acabam sendo vendidas por, no máximo, R$ 2,00 (dois 

reais). De um modo geral, as mercadorias estão em ótimo estado, foram lavadas e 

passadas e custam muito barato: entre R$ 1 (um real) e R$ 50,00.   

Saí andando sem compromisso e pude notar a presença de umas  40 brecholeiras, 

divididas em espaços separados pelas araras. Pareciam stands improvisados. Não havia 

ordem numérica. Vi o “stand” 63 ao lado do 40, por exemplo. Foi possível passear 

calmamente e visitar todos os vendedores presentes, pois a área estava bem vazia devido 

à chuva que insistia em cair, deixando tudo enlameado e  stands alagados. Foi preciso 

improvisar abrigos às mercadorias para não atrapalhar as vendas.   

                                                 
3 A ideia do nome veio através da junção de brechó e sacoleiras. Como trabalham com brechós e são um pouco 

sacoleiras, fazia sentido ter um nome que remetesse ao negócio delas. O nome “brecholeiras” pertence ao grupo e está 

registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).  



Muitas brecholeiras dividiam tal proteção deixando evidente o afeto e o cuidado 

entre elas. Por isso, elas acabaram ficando muito espremidas. Às vezes, era difícil saber 

onde começava o stand de uma e terminava o da outra. Era comum pegar a roupa de uma 

arara e pensar ser de outra vendedora. Educadamente, chamavam as vizinhas quando as 

mercadorias não lhes pertenciam.   

A cada volta que eu dava, tornava-se mais evidente a sinergia de forças que agem 

na vida social impedindo que o indivíduo exista isolado. Ao contrário. Ele está ligado a 

uma comunidade pela cultura, comunicação, lazer, moda. É o “laço de reciprocidade”, em 

que há o entrecruzamento das ações, situações e afetos (MAFFESOLI, 2000).    

Vendedores e compradores trocavam abraços o tempo inteiro, conversavam sobre 

a vida, problemas. Em muitos momentos, as brecholeiras se transformavam em psicólogas 

de suas clientes. Não parecia uma relação forçada para se efetuar uma venda. Elas estavam 

ali realmente interessadas nos problemas. Elas davam conselhos, contavam piadas. Era 

visível uma relação pautada no interesse pelo outro, no estarjunto, no prazer do encontro. 

Havia uma espontaneidade que é vital para assegurar força e solidez a uma cultura 

(MAFFESOLI, 2000, p:115).  

Essa proximidade entre vendedoras e compradoras evidenciava a feira como um 

local repleto de sociabilidade, percebida como troca de experiências, interesse pelo outro 

e prazer do encontro, onde o conteúdo e a razão do “estar junto” não importam, e, sim, “o 

sentimento de prazer existencial no encontro com o outro” (BARBOSA, 2009, p: 56). Ou, 

de acordo com a visão “simmeliana”, sociabilidade diz respeito à  forma lúdica de 

sociação, maneira pela qual, as pessoas em razão de seus interesses se desenvolvem 

conjuntamente em direção a uma unidade, por meio da qual esses interesses se realizam 

e formam a base da sociedade humana (SIMMEL, 2006). Segundo o autor, as formas de 

sociabilidade são marcadas pela suspensão temporária de posições sociais para que se 

tenha a noção de que ela está sendo praticada entre iguais. Em vários momentos, não 

percebi hierarquia entre vendedora e compradora. Ao contrário, mais pareciam amigas 

trocando confidências.   

Barbosa (2009), no entanto, enfatiza que essa sociabilidade, depende da 

combinação entre  local, dias da semana e contexto em que ocorre. Se essa feira fosse 

realizada durante a semana, provavelmente o comportamento das pessoas seria diferente. 



Nos fins de semana, elas revelam-se mais tranquilas e predispostas ao “estar junto” apenas 

pelo prazer do “estar junto”. Geralmente há menos pressa e preocupações ligadas à rotina.   

  

Pagode e afeto  

Diferente da primeira vez que visitei as brecholeiras, não as avistei do alto da 

passarela da estação de Madureira nas outras vezes em que estive na feira. Elas 

aconteceram na sede da CUFA (Central Única de Favelas), que também fica embaixo do 

viaduto Negrão de Lima. A feira, ao ar livre, na “calçada cultural”, só acontece uma vez 

por mês.   

Diferente da ida em janeiro, em que chovia muito, provocando um baixo 

movimento e o desânimo das vendedoras, nas outras visitas foi diferente. Havia mais 

brecholeiras, divididas em dois ambientes: uma quadra pequena e outra, maior. Elas 

estavam sorridentes e brincavam entre si, evidenciando, mais uma vez, a feira como um lugar que 

transborda afeto. Apesar do calor escaldante, havia também muita gente comprando.   

Desde que comecei a conversar com as brecholeiras, percebi que as pessoas se 

tornam “melhores amigos” muito rapidamente. A sociabilidade do grupo e com os 

compradores é visível a cada visita.  

  

A história por trás da história  

No início, eram apenas dez mulheres que se reuniam na estação de trem de 

Madureira para “desapego” de roupas. Assim nasciam as brecholeiras. Isso foi há seis 

anos. O encontro descompromissado cresceu e hoje possui mais de 60 expositores a cada 

edição da feira e um cadastro de reserva de aproximadamente 500 interessados.  

Todo o trabalho é administrado por apenas quatro mulheres: Michele Rey, Guima 

Botelho, Any Braga e Luciana da Silva. Movida pela curiosidade de conhecer mais o 

trabalho delas, agendamos um bate-papo para um dia de semana, pois é quase impossível 

conversar durante a feira. São muito requisitadas pelas outras brecholeiras e também 

precisam dar atenção a seus clientes.   

Em quase duas horas de uma conversa realizada no começo de março, numa 

quartafeira de céu escuro e nuvens carregadas, elas esbanjaram simpatia. Após cinco minutos 

de conversa, a sensação era de um bate-papo entre velhas conhecidas. Isso me causou 

estranhamento, pois eu esperava tal acolhimento como pesquisadora em tão pouco tempo.    



A conversa flui de forma agradável. Todas demonstram-se empolgadas com a 

enorme procura pelo evento: “A gente começou na estação. Eram apenas 10 pessoas.  

Nunca iríamos imaginar que chegaríamos na proporção que somos hoje”, surpreende-se 

Any, prontamente complementada por Michele: “É um trabalho bem bonito, que a gente 

começou sem pretensão e hoje a gente não pode parar porque passou a ser a fonte de renda 

das pessoas. A tendência é só aumentar”.   

 Elas me informam que o evento também é realizado em outros lugares, mas a preferência 

das brecholeiras é por Madureira. É Michele, a mais animada e falante do grupo, quem  

rapidamente justifica: “Madureira é o que há, né? Reúne várias tribos, digamos assim. 

Não tem outro lugar assim”, explica Michele.  

Madureira parece ser o lugar que faz o elo entre as brecholeiras presentes na feira 

que se reconhecem nesse espaço vivido em comum e dotado de emoções e afetos que 

permitem tal identificação e a sensação de se sentirem parte de algo que ultrapassa seu 

universo mais imediato, remetendo ao conceito de tribo proposto por Maffesoli (2004 a), 

cuja característica central é o “fortíssimo sentimento de vinculação que faz com que, num 

dado momento, qualquer um comungue com um fundo coletivo” (MAFFESOLI, 2004 a, 

p: 150).  

Talvez por esse sentimento de vinculação à Madureira, não pare de chegar 

interessados. São pessoas que necessitam preencher um cadastro, disponível no site das 

brecholeiras, com informações pessoais. A fila de espera é enorme e elas precisam 

aguardar, em média, um ano. A demora se justifica pelo fato de que não há desistência de 

quem já expõe na feira: “Quem tá, não quer sair”, explica Michele, a mais falante do 

grupo. “Ela encontrou sua fonte de renda e não quer largar”, enfatiza Luciana.    

Mas, às vezes, algumas delas são chamadas. Mas, isso ocorre apenas quando uma 

brecholeira falta ou desiste do negócio: “Amiga, uma hora a gente chama. Mas é que a 

lista é extensa mesmo”, justifica Luciana, quando questionada pela demora.  

Michele complementa a amiga: “Isso sem a gente colocar nenhum anúncio”, comemora.  

Quando a brecholeira é chamada, ela paga uma taxa que varia entre R$ 40 e R$ 

60,00 para expor em cada feira que participa. O valor depende do local4 e é usado para 

                                                 
4 A feira das brecholeira também acontece, uma vez por mês, em outros bairros, como Praça Seca (na zona oeste) e em 

Nova Iguaçu, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.   



cobrir os custos com impressão de folhetos, impressora, grades, aluguel do espaço e das 

mesas, ajudantes, limpeza, segurança, panfletagem.  

  

“Não vendemos roupas de defunto”  

Chamou a atenção a quantidade de brecholeiras vendendo peças de marcas 

famosas como Farm, Lacoste, Tommy Hilfiger e Channel. A sensação que tive foi a de 

que a venda daquelas marcas tem duas funções: revelar aos compradores que na feira há 

mercadorias de qualidade, já que ainda há o fetiche pelas marcas de luxo e a percepção 

de que elas oferecem uma qualidade melhor. Outra função é remeter ao culto contemporâneo 

das marcas que traduz uma nova relação com o luxo e a qualidade de vida:  

Anteriormente, as classes populares e médias viam nas marcas de luxo bens 

inacessíveis, que destinados apenas à elite social, não faziam parte do seu 

mundo real, nem sequer dos seus sonhos. Produziu-se uma ruptura face a 

esta forma de cultura: a aceitação do destino social deu lugar ao direito ao 

luxo, ao supérfluo, às marcas de qualidade (LIPOVETSKY, 2014, p. 41).   
  

Houve a consagração social dos referenciais do prazer e do lazer, que acabaram 

minando a tradicional oposição entre gostos de necessidades próprios das classes 

operárias e gostos de luxo característicos das classes abastadas (LIPOVETSKY, 2014). O 

acesso a esses bens tornou-se mais democrático.  

A venda de mercadorias de marcas de luxo também funciona como estratégia para 

eliminar o estigma de que produtos de segunda mão são mercadorias de qualidade inferior. 

Mas, essa percepção está mudando. A procura pelo evento vem evidenciando uma 

mudança na mentalidade do consumidor que se desvencilhou de preconceitos diante da 

compra de artigos de segunda mão (SALVALAIO; ASHTON, 2017).  

Ao caminhar pelas araras com roupas, biquínis, peças masculinas e infantis; as 

malas com mercadorias comercializadas a R$ 1,00; as mesas repletas de pulseiras, brincos 

e colares; as estantes abarrotadas de brinquedos eram bastante disputadas pelas 

frequentadoras e várias delas chamaram minha atenção por dois motivos: a cada parada, 

elas distribuíam abraços e beijos para as brecholeiras e pela quantidade de mercadorias 

compradas.  

Uma delas carregava uma mochila nas costas, uma sacola no ombro e uma mala 

de rodinhas, que estavam abarrotadas de mercadorias recém-compradas. “É tudo para 

consumo próprio, minha amiga! ”, confidenciou-me. Ela se despediu e continuou a 



peregrinação, movendo-se rapidamente até se perder entre as araras. Ela não me pareceu 

uma pessoa em busca de bens para ostentar ou para evidenciar uma posição social. 

Pareceu-me uma pessoa que não espera que as coisas a classifiquem face aos outros e sim, 

alguém que se permite ser mais independente e ter mais mobilidade para usufruir 

sensações, viver experiências, melhorar a qualidade de vida, conservar a juventude e a 

saúde (LIPOVETSKY, 2014) e obter vantagem econômica com as mercadorias: “aqui, as 

coisas usadas são de boa qualidade e muitoooooo baratas. Compensa a compra”, 

complementa a frequentadora da mochila, sacola e mala de rodinhas.   

Essa procura evidencia que o consumidor está comprando de maneira mais 

consciente, preferindo artigos mais baratos, em bom estado e que não degradem o 

meioambiente. Eles têm uma maior compreensão sobre os impactos provocados pelo seu 

consumo e talvez por essa razão estejam se tornando consumidores conscientes dos efeitos 

de suas compras, já que eles se tornaram os principais responsáveis pela poluição do 

planeta e se faz necessária tal mudança de atitude: “o princípio da responsabilidade já não 

se dirige exclusivamente aos produtores, mas tem como alvo os próprios consumidores” 

(LIPOVETSKY, 2014, p. 292), que necessitam tomar consciência sobre os modos de vida 

sobre o ambiente.  

Essa mudança na percepção de um consumo mais consciente revela que os bens 

estão sendo usados como oportunidade para a criatividade, a experimentação e como meio 

de reflexão e de descoberta interna e externa. Ou seja, os bens estão ajudando os grupos a 

criarem uma nova definição de si e a revisar a categoria cultural, transformando-se num  

“meio pelo qual o grupo pode repensar a si mesmo” (McCRACKEN, 2003, p: 170).  

E é o consumo que propicia a significância e a identidade que os seres humanos 

tanto desejam, e é em grande parte através dessa atividade que os indivíduos podem 

descobrir quem são e conseguir eliminar seu senso de insegurança (CAMPBELL, 2017). 

O autor complementa, explicando que busca por identidade pode estar dissociada de 

atividades de consumo:   

Ninguém precisa fazer compras, ou mesmo se engajar em qualquer outra 

atividade de consumo, para empreender sua busca por identidade e 

significado. E muito menos para se assegurar da realidade da própria 

existência. Qualquer experiência que propicie a oportunidade de uma forte 

reação emocional pode servir a esse propósito. (CAMPBELL, 2017, p: 57)  
  



Ir à feira de artigos usados encontrar amigos já revela uma mudança na 

mentalidade do consumidor e uma busca pela identidade, pois os frequentadores estão ali 

para conversar revelando a necessidade de se organizarem através de reencontros, 

situações e experiências nos diversos grupos a que pertencem (MAFFESOLI, 2000). A 

aquisição de mercadorias pode ou não ocorrer. Mas, não é o foco. Sob essa ótica, o 

consumo é percebido como um fenômeno cultural, mediador de relações sociais.  

  

Considerações finais:  

Tornou-se evidente nessas visitas à Feira das Brecholeiras que um dos desafios da 

etnografia é fazer o pesquisador “despir-se” de julgamentos e preconceitos quando entra 

em contato com o universo dos pesquisados, compartilhando os horizontes dos 

observados, por meio de uma relação de troca. O pesquisador não pode esquecer que o 

seu papel é investigar o objeto de estudo. Ele não se confunde com os observados por 

mais confortável que se sinta em campo, como foi o meu caso.   

Apesar de terem sido realizadas apenas oito visitas à feira, a observação 

participante revelou-se uma metodologia adequada, pois foi capaz de demonstrar 

situações que eu não esperava encontrar, como ser bem acolhida em tão pouco tempo 

pelas brecholeiras, evidenciando o evento como um lugar repleto de sociabilidades, que 

se revela como um elemento de destaque das relações sociais entre as brecholeiras e 

principalmente entre elas e os consumidores.  

O evento destacou-se como um lugar praticado, carregado de sentido que 

transborda afetividade e, quando é realizado na “calçada cultural” uma vez por mês, há a 

apropriação do espaço público da rua evidenciando, mais uma vez, a criatividade das 

pessoas na modificação do espaço urbano de Madureira, no caso o viaduto Negrão de 

Lima, através da apropriação de objetos/espaços criados, propiciando também uma 

mudança no olhar sobre a paisagem do bairro.  

Foi possível deduzir que a Feira das Brecholeiras é um espaço de celebração e pelo 

fato de ser realizada em Madureira parece reforçar o sentimento de pertencimento entre 

consumidoras e brecholeiras. Madureira funciona como o lugar que faz o elo entre todos 

os presentes na feira que se reconhecem nesse espaço vivido em comum e dotado de 

emoções e afetos que permitem tal identificação e a sensação de se sentirem parte de algo 

que ultrapassa seu universo mais imediato, enfatizando o papel de Madureira como 



território de consumo, cultura, artes e música, reforçando o subúrbio como um local 

polissêmico.   

Foi possível observar nas oito visitas realizadas a campo, que muitos 

frequentadores vão à feira apenas para conversar e encontrar amigos por meio das trocas 

de experiências, privilegiando o prazer do encontro com o outro e o “estar junto” apenas 

pelo “estar junto”, evidenciando, mais uma vez, o evento como um lugar repleto de afeto 

e sociabilidades.   

A observação participante revelou ainda que a  feira é um lugar, onde consumo, 

comércio e sociabilidades são conceitos que se complementam. O comércio, por ser um 

local onde há trocas comerciais, é palco de consumo que ocorre combinado com 

sociabilidade. A troca de abraços entre vendedoras e compradoras o tempo inteiro, as 

conversas sobre a vida e os problemas das consumidoras e o papel assumido de  

psicólogas de suas clientes revelam que, no caso da feira, o consumo é resultado também 

dessa sociabilidade.  

Por se tratar de uma feira de artigos usados, o consumo dessas mercadorias de 

segunda mão revela que o consumidor está comprando de maneira mais consciente, 

preferindo artigos mais baratos e em bom estado, mostrando uma maior compreensão  

sobre os impactos provocados pelo consumo, revelando-se como um fenômeno cultural, 

mediador de relações sociais e capaz de auxiliar o indivíduo a desenvolver também sua 

identidade.  
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Uma festa sustentada pelo suor do trabalhador: a música demonstrando o capitalismo e 

sua intrínseca subserviência
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O estudo aborda o uso da música como fonte histórica, para o ensino e 

desenvolvimento de conceitos, pretendendo constatar a segregação social e econômica, tão 

evidentes em nossa sociedade do século XXI.  

O exercício analítico é feito a partir da utilização de autores que discutem a sociedade 

contemporânea, com vistas a atestar o que foi dito acima; e acrescentando as músicas 

analisadas, apresentamos a modernidade e o capitalismo (com seu novo espírito) como 

perpetradores e conservadores das desigualdades econômica e social, por serem necessários 

para a preservação do sistema.  

Vemos nas músicas O Drama da humana manada
4
 e Café

5
, da banda El Efecto, o 

cunho político e social que pretendemos evidenciar; continuando esse trabalho de pesquisa 

que já vimos desenvolvendo no decorrer do curso de graduação em História. Pesquisa que 

tem se respaldado na interlocução com os estudos de Galeano, Zizek, Boltanski e Weber, que 

têm nos permitido problematizar a condição do trabalhador no capitalismo moderno, 

utilizando dos recortes temporais da música e fixando o debate na crítica a esse modelo. 

Fazer uma análise histórica de músicas para a academia é um trabalho árduo, mas 

recompensador, pois demanda uma instrumentalização, por parte do pesquisador, de 

conhecimentos artísticos, teóricos, históricos e historiográficos que, combinados, propiciam 

um melhor entendimento, por um lado daquilo que o conjunto articulado na musicalidade 

pretender dar a ver; e, por outro, contribuem para perceber uma determinada situação social, 

que subjaz a operação musical.   

Mas, “entrar” naquilo que dá “liga” à produção musical, passa, também, pelo tipo de 

metodologia utilizada por quem desenvolve a pesquisa, bem como, por suas experiências e a 

escolha dos pontos que vai abordar. Então, nos desculpamos pelas falhas que foram mantidas, 

                                                
1 Uma primeira versão deste debate foi apresentada no IV CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS: Identidades, transitoriedade e trabalho, realizado no período de 10 a 13 de maio de 2018, na UFCG. 

Esta foi nomeada similarmente e procurou trazer para o debate questões que, aqui, foi possível trazer em um nível mais 

aprofundado.  
2 Estudante do curso de graduação em História da UFCG. 
3 Professora orientadora Dra. Marinalva Vilar de Lima. Professora Associada III do curso de História da UFCG. Professora 

do programa de Pós-graduação em História (PPGH/UFCG). 
4 Fonte: <<https://www.youtube.com/watch?v=EU2vNzdmFPM>> Acesso dia 02 de julho de 2018. 
5 Fonte: <<https://www.youtube.com/watch?v=IBwL-QTEOBo>> Acesso dia 02 de julho de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=EU2vNzdmFPM
https://www.youtube.com/watch?v=IBwL-QTEOBo


seja de análise crítica da letra ou de análise melódico/rítmica, porém essa foi a forma que 

conseguimos desenvolver a discussão, enfrentando limites teórico-metodológicos e tentando 

superá-los, situação própria em toda pesquisa que se inicia. Assim, trazemos aqui algumas 

reflexões sobre a música enquanto arte, mas, também, como fonte histórica.  

O artista, aquele que faz a obra, está expressando seus sentimentos e externalizando-

os de forma única, pois cada um é capaz de fazer o que sua vivência, tanto de vida quanto 

com o objeto artístico, permite; criando algo que outra pessoa não poderia criar, apenas 

reproduzir ou reinterpretar. Em outra dimensão encontra-se o receptor, que vai alcançar sua 

interpretação da obra dependendo das chaves intelectivas e das suas experiências de vida, 

tendo ou não saberes sobre o tipo de arte apresentada (seja música, pintura, fotografia, 

escultura, etc.); e podendo até ter seu entendimento diferente da intenção do criador; fazendo, 

também, com que cada interpretação seja única. Há, então, o que o autor da obra pensou na 

hora da criação, para o que ele fez, chega no que você viu/ouviu, para chegar no que você 

entendeu/sentiu. “Portanto, indica para a necessidade de se procurar perceber como na 

prática, através da leitura, vão ser produzidas outras impressões, as quais não estavam 

contidas no texto em si” (LIMA, 2003, p.58). 

Por isso, alguns dizem que a arte é uma via de mão dupla, já que ela, e seu 

determinado valor, não dependem unicamente do indivíduo, mas, sim do corpo social que a 

rodeia; por isso a obra ou o artista por si só não têm valor, sem se levar em consideração as  

representações lhes atribuídas pela sociedade. No entanto, pretendemos transgredir destas 

duas vias de compreensão, defendendo uma terceira via: o receptor/expositor, que constituiria 

um terceiro nível de interlocutor. Este faz a apreciação da arte e, a partir do momento em que 

interpreta, adiciona novas cargas de conhecimentos, expõe uma ideia similar, repaginada, 

preenchendo e agregando, a já feita obra, com saberes, que podem facilitar e até acrescentar 

no entendimento sobre o trabalho. Ainda que disso, também, resulte a produção de 

representações.   

A arte, ao ser assimilada por nós, passa por um processo de costura mental, se 

conectando com vivências anteriores, aflorando sentimentos e pensamentos que não 

brotariam sem ela. Assim, acaba agregando novos valores ao nosso intelecto e/ou fazendo-

nos rememorar pensamentos antigos, propiciando um momento único de prazer e 

aprendizado. Por isso acreditamos no potencial da música enquanto fonte histórica de 

conhecimento, por ela ser carregada de significado e servir como material para a educação em 

geral. Assim, conscientes também desse seu lugar em âmbito social a banda se apresenta: 

 



Um dos principais nomes da cena independente carioca dos anos 2000, El 

Efecto celebra 16 anos de trajetória independente lançando seu quinto álbum de 

estúdio: ‘Memórias do Fogo’. O trabalho evidencia o aprofundamento do 

projeto da banda, e apresenta mais um caldeirão de ritmos onde se misturam a 

pesquisa musical e o engajamento político. [...] As letras propõem 

interpretações críticas das atitudes individuais e coletivas, movimentando-se 

entre a angústia e a esperança, o pessimismo da razão e o otimismo da luta. Não 

se trata de pensar a arte como um escape para as frustrações de uma vida 

resignada, mas sim de tomá-la como um estímulo, um ponto de partida para 

questionamentos e - por que não? - transformações concretas
6
. 

 

Apresentação que mobiliza interesses que se colam na identidade que o grupo 

autoprojeta sobre si. Foi pelo engajamento político, antes de tudo, e pelo questionamento a 

que se propõem os integrantes que o grupo nos chamou a atenção.  Assumem um debate que, 

visivelmente, se encontra em baixa nos últimos tempos.  

Vivemos em um momento onde não se discute alternativas para o capitalismo, a 

URSS acabou e todos os países estão de acordo com esse sistema de trocas comerciais 

infinitesimais. É como se estivéssemos em frente da melhor forma do ser humano levar a 

vida, única via de alcance da felicidade. Só que não é, pois nunca estivemos em uma 

sociedade tão desigual como hoje, onde cerca de 7 milhões de pessoas (menos de 0,1% da 

população mundial) deteve cerca 82% da riqueza global gerada em 2017
7
. E isso faz parte do 

ideal do novo espírito do capitalismo, uma vez que nos colocam como regra “a exigência de 

acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos.” (BOLTANSKI & 

CHIAPELLO, 1995, p. 35), que deixam a maior parte da população a mercê das migalhas dos 

chamados super-ricos, que surgem a partir da metade do século XX; e que estão encontrando, 

no século XXI, terreno fértil para desenvolver e multiplicar suas riquezas. 

Com taxas de lucro absurdas e conglomerados multinacionais de empresas, esse 

capitalista (o grande detentor de capital, nos termos de Boltanski & Chiapello) acaba 

penetrando governos e instituições, através de acordos pessoais (corruptíveis), e interfere nas 

decisões políticas, visando o benefício próprio e de sua empresa. Por esse motivo as mais 

variadas formas de exploração da mais-valia ocorrem dentro da lei, sendo cedidas as mínimas 

condições possíveis de trabalho, economizando os gastos da corporação, e pagando-se os 

menores salários que garantam a sobrevivência e reprodução do trabalhador.  

Dessa forma, essas grandes empresas criam monopólios, às vezes bilionários, 

                                                
6
 Trecho extraído da apresentação da banda no site oficial: <<www.elefecto.com.br/#abanda>> acesso em 2 de julho de 

2018. Todas as músicas estão disponíveis gratuitamente para download no site. As citações às letras da banda foram todas 

retiradas do site oficial do grupo. 
7
 Dado extraído do link: <<g1.globo.com/economia/noticia/super-ricos-ficam-com-82-da-riqueza-gerada-no-mundo-em-

2017-diz-estudo.ghtml >>   acesso em 17 de julho de 2018.  
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defendendo a tese do livre comércio, ancorados pelo peso dos EUA e de organizações 

financeiras, como OMC e FMI; que impõem cartilhas para países “em desenvolvimento” e 

“terceiro-mundistas”. Assim, ocorre a entrada das empresas estrangeiras e a garantia de 

exploração das riquezas nacionais, enquanto a maior parte dos lucros obtidos vai direto para a 

matriz, ser acumulado ou reinvestido. E vale lembrar que em momentos de crise: 

 

A própria Organização dos Estados Americanos reconhece que a abundância de 

recursos financeiros das filiais norte-americanas, “em momentos de muito 

escassa liquidez para as empresas nacionais, propiciou que, em certas ocasiões, 

algumas dessas empresas nacionais fossem compradas por interesses 

estrangeiros”. A penúria de recursos financeiros, aguçada pelo aperto do crédito 

interno imposto pelo FMI, afoga as empresas locais (GALEANO, 2012, p.208). 

 

Vemos que ocorre uma desestruturação intencional do mercado nacional, que por 

necessidade se abre para as empresas estrangeiras, pelo alto valor de sua moeda e influência, 

aumentando ainda mais o grau de dependência que temos. É possível concluir que o poder de 

alcance dessas corporações, representantes do alto cenário desse novo capitalismo, 

ultrapassam barreiras e até soberanias, como já foi constatado em quase toda América Latina, 

onde houve regimes totalitários em defesa dos interesses internacionais. Essa foi a 

“alternativa” tomada pelo imperialismo, para não perder a hegemonia perante uma indústria 

nacional crescendo localmente, com o incentivo de líderes nacionais desenvolvimentistas. 

 

A embaixada norte-americana participou diretamente no golpe de Estado que 

derrubou o governo de João Goulart. A queda de Goulart, herdeiro de Vargas 

no estilo e nas intenções, assinalou a liquidação do populismo e da política de 

massas. [...] a desnacionalização do Brasil implicava a necessidade de exercer, 

com mão de ferro, uma ditadura impopular (GALEANO, 2012, p.198). 

 

Assim, o desenvolvimento da indústria e do mercado nacionais foi natimorto no país, 

sendo liquidado antes que pudesse causar problemas, crescendo apenas a quantidade de 

filiais. Também é comum que essas empresas estrangeiras, que ficam com o lucro do 

produzido aqui, invistam isso em desenvolvimento tecnológico em suas matrizes, para vender 

ao resto do mundo a preços altíssimos. São essas formas de dominação econômica, que 

atestam a nossa servidão, e que limitam nossa participação no mercado internacional; 

deixando-nos o lugar de vendedor de matéria-prima, agro-exportação e mão-de-obra barata, 

seja especializada ou não, acumulada em grandes centros urbanos. Assim, nos cabe trazer a 

obra do El Efecto, pois, concordando com o que eles próprios resumem sobre sua produção: 

“O disco é um painel poético que evoca expressões coletivas da cultura e da resistência. Cada 



canção se pretende uma chama, um chamado às ‘Memórias do Fogo’.”
8
; que é também o 

nome do romance em trilogia do Eduardo Galeano, publicado entre 1982 e 1986. 

A segunda “chama” do álbum é: O drama da humana manada, que representa 

“atitudes coletivas, movimentando-se entre a angústia e a esperança, o pessimismo da razão e 

o otimismo da luta
9
”; com uma letra voltada para o trabalho no mundo contemporâneo, 

misturando diferentes sambas com rock. Ela se inicia com um samba, levado por um 

cavaquinho, até que ele sai e a banda entra, a música se torna um doom metal
10

; enquanto no 

clipe
11

 aparecem os integrantes da banda gravando no estúdio, também destacando-se 

imagens da divisão social do trabalho, empregados batendo ponto, dezenas de pessoas 

pegando a mesma condução ao mesmo tempo. Até que se transforma em um samba de 

breque, com bandolim e flauta, mostrando imagens dos grandes centros urbanos e seus 

enormes congestionamentos diários. Após essa introdução se inicia a letra: 

 

É logo cedo quando o medo vem pra me lembrar 

Que é dia de trabalho 

Nó na garganta o galo canta e lá vou dançar 

Atrás de quê? 

Salário! 

Eu penso na fuga, mas logo me afogo outra vez 

Nesse meu calvário! 

Levanta, sacode a carcaça que 

A dança não pode parar!
12

 

 

A composição apresenta o começo do dia para alguém que vai desanimado trabalhar, 

e esse indivíduo aparenta não estar confiante no novo espírito do capitalismo, pois pelo relato 

se vê que faz apenas pelo salário; que é o objeto de foco de todo trabalhador, motivo pelo 

qual todos saem de casa no final das contas. Em nossa sociedade é inevitável essa realidade, 

pois sem o salário você não come, não sobrevive, demonstrando que a função do ser humano 

não é mais ser humano, é ser trabalhador
13

 e consumidor. E não podes nem pensar em faltar, 

pois precisas disso muito mais que teu patrão, então a dança não pode parar! Voltando para 

um trecho da música, o grupo diz que o trabalho: 

 

Começa como dádiva 

Mas logo vira dívida 

                                                
8Idem nota nº 6. 
9 Idem nota nº 6. 
10 O doom metal, surgido nos EUA, é um subgênero do heavy metal, tendo como marca um clima pesado, sombrio. É quase 

um oposto do samba, nascido no Brasil, e que carrega  certa alegria e animação melódica, bem característica do gênero. 
11 Idem nota nº 4. 
12 Idem nota nº 4. 
13 Ideia que também articula a discussão que realizamos no debate feito no estudo apresentado no IV CONGRESSO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (UFCG. 2018). 



Se sobrevive a dúvida 

Algo segue te dizendo que você valia mais 

Valia mais, valia mais, valia mais valia
14

 

Mas veja só que ironia! 

Ter a pressa de chegar onde não se queria 

Sempre pra lá e pra cá maldito dia a dia
15

 

  

É possível chamar as palavras de Max Weber para compreender o sentido divino 

atribuído ao trabalho, através da visão de lutero dos escritos bíblicos, que abriu precedente 

para a evolução do capitalismo no período. Nas palavras do autor: 

 

Simultaneamente, a profissão concreta do indivíduo lhe aparece cada vez mais como 

uma ordem de Deus para ocupar na vida esta posição concreta que lhe reservou 

o desígnio divino. [...] a ordem histórica objetiva na qual o indivíduo foi 

inserido por Deus se torna sempre mais aos olhos de Lutero uma emanação 

direta da vontade divina, a ênfase agora cada vez mais forte no que advém da 

Providência, mesmo em se tratando de acontecimentos isolados da vida, leva-o 

progressivamente a uma tendência tradicionalista correspondente à idéia de 

“destinação”: o indivíduo deve permanecer fundamentalmente na profissão e no 

estamento em que Deus o colocou (WEBER, 2004, p.76-77). 
 

Só que, apesar de ter fortalecido muito o desenvolvimento do capitalismo, esse 

espírito foi superado pela pós-modernidade, fazendo com que o habitante contemporâneo, 

após superar a ideia de que é uma dádiva poder trabalhar, chegasse a entender que trabalha 

para conseguir dívidas, e pagá-las. Este é mais um fato para não se acreditar que é livre, em 

sua plena capacidade, mas apenas quando compra o que quer, pois tem a possibilidade de 

escolher o que; ou no caso da maioria, compram o que puder, pois as limitações econômicas 

existem.  

Entretanto, é certo que não se conseguirá sair disso, pois desde que nascemos somos 

inseridos, à força e por repetição, em um mundo de consumo, sustentados por propagandas e 

mais propagandas, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, em qualquer ambiente que 

frequentamos; seja físico, radiofônico, televisivo ou cibernético. “Todos os dias, desde o 

acordar, nos deparamos com uma gigantesca massa de informações, pulverizadas pelos mais 

variados veículos que nos alcançam de toda parte, nas diversas situações cotidianas” (LIMA 

& NASCIMENTO, 2018, p.17). 

Essas publicidades nos dizem coisas, nos transformam, fazem com que sigamos os 

padrões que eles escolhem, até mesmo, e na maioria das vezes, sem perceber que está 

reproduzindo isso. “A nossa sociedade se tornou uma sociedade recitada, e isto num triplo 

sentido: é definida ao mesmo tempo por relatos (as fábulas de nossas publicidades e de 
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 Grifo nosso, para enfatizar o uso repetitivo do conceito de Marx. 
15

 Idem nota nº 4. 



nossas informações), por suas citações e por sua interminável recitação” (CERTEAU apud 

LIMA & NASCIMENTO, 2018, p.17). Compreensão abordada como “Capitalismo Cultural” na 

obra Primeiro como tragédia, depois como farsa (ZIZEK, 2011, p. 54).  

Vemos, então, que a vida se baseia em salário, pois uma parte dela é para obtê-lo, e a 

outra é para gastá-lo; e, mesmo você achando que valia mais, só o que interessa é sua mais-

valia; e é isso que em maior parte irá realizar. Seu trabalho vai trazer muito mais benefício 

para o seu patrão, que ficará com todo o lucro da produção, maximizando-o ao pagar baixos 

salários aos trabalhadores; Marx já explicitava isso no século XIX. E recentemente estamos 

vivendo em um bombardeio publicitário com “viva uma vida feliz!”, porém nosso bem-estar 

está totalmente associado ao nosso emprego; tanto por sua vontade em fazê-lo, quanto pela 

recompensa que ele propicia. Porém quem, botando os pesos na balança, se sente feliz com o 

trabalho e com o salário simultaneamente? São poucos os que a alcançam, deixando um 

desestímulo maior para quem vê felicidade na mídia e na propaganda, mas não na própria 

vida. Assim, é comum ter a pressa de chegar onde não se queria, já que é um trabalho mal 

remunerado que te espera no fim do trajeto diário. 

Voltando à música, há um trecho, que não cito aqui mas vale mencionar, em que é 

proferido um discurso de cunho meritocrático, tentando validar a tese de que quem busca, 

alcança. Só que esse pensamento é descartável hoje, principalmente no Brasil, que conviveu 

com séculos de escravidão e segregação. Ainda mais porque as pessoas por aqui nunca 

tiveram igualdade de acesso à educação, fazendo com que os cargos administrativos e bem 

remunerados, que exigem certo grau de especialização, sejam compostos pelas elites e a 

classe média emergente. Então temos que rejeitar a meritocracia, já que o cotidiano nos prova 

a desigualdade de condições e de oportunidades que enfrentamos, explicitados no verso 

seguinte: 

E o banquete quem serve?  

Palacete quem ergue? 

De quem o sangue ferve? Ferve!!! 

Caraca moleque! 

Segura aí que é hora de pisar no breque! 

 

Despedaçado, parcelado vai teu coração 

Que é uma ferida aberta! 

Se debatendo alucinado exposto num balcão 

Entre a demanda e a oferta! 

 

Quem dá mais? Tanto faz, guerra é paz 

Liberdade é escravidão 

E o trabalho liberta! 

 



Sem trauma, entrega tua alma com calma 

Na palma da mão do patrão
16

 

 

Não existe meritocracia se o banquete é servido, por uns, mas aproveitado apenas por 

outros; se o palacete está de pé, mas quem construiu não usufrui dele. Vemos que essa 

ideologia foi um motivo de perpetuação da segregação do trabalho, deixando uma parte da 

população (negros, moradores da periferia) longe de cargos importantes e de valor, largando-

os para serem mão de obra desqualificada nos centros urbanos. Superlotados, onde o alto 

índice de desemprego faz com que exista um “exército de reserva”, que precisa do emprego e 

até aceitaria trabalhar por menos, deixando o empregado na preocupação de perder a renda a 

qualquer momento; e isso ainda garante os baixos salários do mesmo, já que se reclamar, é 

certo ter outro na porta querendo a vaga.  

Zizek (2011) leva a análise tese um pouco adiante, dizendo que existem também os 

inimpregáveis, que são massas (periféricas) sem qualificação e até semi-qualificação; que não 

teria condição de se manter em um emprego. A esse tipo de pessoa resta mendigar, catar lixo, 

ou recorrer ao crime, através do tráfico ou assaltos. E ainda há quem ouse falar em liberdade 

de escolha e de vida no capitalismo, só que: 

 

a liberdade de escolha é uma ilusão; nós nos vivenciamos “livres” 

simplesmente quando somos capazes de agir do modo que nosso organismo 

determinou, sem nenhum obstáculo externo para atrapalhar a nossa propensão 

íntima. Os economistas liberais enfatizam a liberdade de escolha como 

ingrediente fundamental da economia de mercado [...]. Na versão “marxista” do 

tema, a multiplicidade de escolhas com que o mercado nos bombardeia só serve 

para obscurecer a ausência de escolhas realmente radicais relativas à estrutura 

fundamental da sociedade. (ZIZEK, 2011, p. 60-61). 
 

Estamos diante da falsa noção de liberdade, já que desde o momento que nascemos 

estamos sendo bombardeados por propagandas (ideológicas), somos treinados em escolas 

padronizadas (ideológicas) para o mercado de trabalho; e vivemos a vida em função do 

consumo, tendo a “liberdade” de comprar o que quiser, desde que no limite de seu salário. 

Então “Quem dá mais?” se guerra é paz e liberdade é escravidão; que aliados a ignorância é 

força, são 3 conceitos de George Orwell do livro 1984 (ORWELL, 2009, p. 14), que ajuda-

nos a entender um pouco de nossa situação atual.  

Guerra é paz porque entrar em outros países e roubar suas riquezas irá fornecer o 

bem-estar social das suas elites, como aconteceu em vários momentos da história onde 

campanhas militares aconteciam para realizar saques, ou sustentar a já feita dominação. Esse 
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tipo de exploração ocorre até hoje, através das multinacionais; não mais com confrontos 

armados diretos, mas sim travestidos de acordos comerciais ou concessões de extração de 

riquezas, às vezes precisando ser camuflados em ditaduras anti-democráticas pró Estados 

Unidos (como América Latina no século XX e Arábia Saudita no século XXI, em oposição a 

ditadores destituídos como Saddam Hussein - que se opunha ao imperialismo).  

Liberdade é escravidão porque somos “livres para escolher no que trabalhar”, porém 

nossa sonhada liberdade é ilusória, pois nossa escolha tem que ser trabalhar para consumir; 

perpetuar esse sistema em andamento. Então, “O trabalho liberta!” você para ser um escravo 

de patrões, de instituições, do mercado, das cidades, do capitalismo.  

Um fato curioso é que essa frase foi estampada em muitos portões de entrada dos 

campos de extermínio do nazismo. Então vai, sem trauma, liberta tua alma, com calma, para a 

palma da mão do patrão. Após esses comentários, voltemos para a letra: 

 

Caminha por entre fantasmas, com blocos de pedras nos ombros 

Ossadas de escravos, escombros, escombros 

São séculos, ciclos na insana espiral e o peso nas costas permanece igual! 

 

Eis que, diante de ti, ergue-se a monstruosa pirâmide 

Contempla, contempla errante animal 

Bem-vindo ao deserto do real
17

 

 

Após uma cena cotidiana, de caminhar por pessoas com pesados fardos nos ombros, 

sob ossadas de escravos e escombros, de muito tempo que passou em ciclo, pois mudam as 

caras e os nomes, menos a condição de servo e senhor. Assim, o errante animal, mero mortal, 

se encontra com a monstruosa pirâmide: a nosso ver uma clara alusão a Orwell, pois as 

pirâmides eram o símbolo da imponência do partido, já que os ministérios tinham essa 

arquitetura; ela significava o sistema, seu poder. E diante dela não significamos nada, já que 

ela preexiste a nós, e continuará assolando após nossa partida. A conclusão do verso que é 

marcante, já que: 

 

Traz à memória a imagem central do filme Matrix, dos irmão Wachowski: 

milhões de seres humanos a viver uma vida claustrofóbica em espaços cheios 

de água, mantidos vivos para gerar energia (elétrica) para a Matriz. Assim, 

quando algumas pessoas “despertam” da imersão na realidade virtual 

controlada pela Matriz, esse despertar não é uma abertura para o espaço aberto 

da realidade externa, mas, inicialmente, a horrível percepção dessa prisão, onde 

cada um de nós é efetivamente apenas um organismo fetal imerso em fluido 

amniótico (ZIZEK, 2003, p. 120). 

 

O momento do acordar de Neo é marcado pelo choque, pois quando ele sai da 
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simulação, percebe aquilo que a humanidade se tornou, o que já acontecia e ele não sabia. 

Após o susto e o trauma, Morpheus o recepciona, com a frase “Bem-vindo ao deserto do 

real”; que é também o nome do livro recém-citado, onde o autor aborda o ataque às torres 

gêmeas de 2001, e a crise ideológica que envolveu o acontecimento, o pré e o pós dos fatos, 

para o imperialismo e o capitalismo. Esse trecho é o mais pesado da música, sendo tocado um 

doom metal diferenciado, com violão, cavaquinho e bandolim, caracterizando o peso que a 

letra traz, na tentativa de demonstrar a dominação exercida sobre nós. Dominação que o 

Allen Ginsberg tenta expressar, com o poema Uivo (1958), descrevendo o sistema: 

 

Moloch cuja mente é pura maquinaria! Moloch cujo sangue é dinheiro corrente! 

Moloch cujos dedos são dez exércitos! Moloch cujo peito é um dínamo canibal! 

Moloch cujo ouvido é um túmulo fumegante! 

 

Moloch cujos olhos são mil janelas cegas! Moloch cujos arranha-céus jazem ao 

longo de ruas como infinitos Jeovás! Moloch cujas fábricas sonham e grasnam 

na neblina! Moloch cujas colunas de fumaça e antenas coroam as cidades! [...] 

 

Moloch que penetrou cedo na minha alma! Moloch em quem sou uma 

consciência sem corpo! Moloch que me afugentou do meu êxtase natural! 

Moloch a quem abandono! Despertar em Moloch! Luz escorrendo do céu! 

 

Moloch! Moloch! Apartamentos de robôs! Subúrbios invisíveis! Tesouros de 

esqueletos! Capitais cegas! Indústrias demoníacas! Nações espectrais! 

Invencíveis hospícios! Caralhos de granito! Bombas monstruosas! 

(GINSBERG, 1984, p. 10-11). 

 

Vemos no Moloch a descrição, também, dos grandes centros urbanos, que subordinam 

e se alimentam de seres humanos, aproveitando sua energia para perpetuar-se. O autor 

exprime bem como seria estar diante do mal, ao enumerar variadas formas de imponência e 

opressão utilizadas por ele, para demonstrar a pequenez do homem diante do monstro, o 

sistema. Mazelas, como a desigualdade social, fome, violência nas cidades, destruição 

ambiental e conflitos, que os governantes tanto prometem querer resolver, na verdade é um 

resultado direto da ação do capitalismo no mundo. 

Essas consequências, que trouxeram e trazem tantas desgraças para a vida de muitos, 

fazem parte da estrutura de dominação do capitalismo. Não é um imprevisto trágico, está 

dentro dos planos, e todos os discursos dos governos e empresas que prometem lutar contra, é 

pura propaganda; pois sem essa base o sistema existente não ficaria em pé. Pretendemos 

evidenciar isso fazendo um retrocesso histórico, recuando para o desenvolvimento da 

modernidade e do comércio mundial, mostrando que os alicerces que fundaram esse 

capitalismo são também de ferrenha exploração, como sugere o grupo com a música Café. 



E o sofrimento semeado aqui na América Latina, por conta dessas práticas, merece 

destaque, tanto pela dor, quanto pela mobilização de pessoas e, principalmente, pelo retorno 

financeiro que era desejado; e foi conquistado. Valendo lembrar que foi em cima de trabalho 

forçado, exploração e destruição desenfreada da natureza, que: 

 

A escravidão greco-romana ressuscitava nos fatos, num mundo distinto; ao 

infortúnio dos indígenas dos impérios aniquilados na América hispânica deve-

se somar o terrível destino dos negros arrebatados às aldeias africanas para 

trabalhar no Brasil e nas Antilhas. A economia colonial latino-americana 

valeu-se da maior concentração de força de trabalho até então conhecida, 

para tornar possível a maior concentração de riqueza com que jamais contou 

qualquer civilização na história mundial (GALEANO, 2012, p. 38). 

 

Assim, é possível concluir: a vinda do negro para ser escravizado está associada com 

uma rede de comércio mundial, que era criada para satisfazer as necessidades de matérias-

primas para realizar a produção, e ter onde escoá-la. Consequentemente surge a acumulação 

de capital, já que as nações imperialistas sempre retiraram altas taxas de lucro nas transações, 

agindo de forma dominadora e monopolizadora, como já discutimos.  

O Café é um dos itens que mais gerou renda para o Brasil, na história, tendo seu pico 

no século XIX, onde mudou o cenário econômico salvando-o, pois era um período de crise 

em outros setores. Essa inversão, já que o café passou de terceiro para primeiro no ranking de 

exportações em menos de 30 anos (FURTADO, 2005, p. 115). Isso demandava a mobilização 

de muitos trabalhadores, fazendo com que o sudeste brasileiro fosse a nova rota de escravo; 

“entre 1824 e 1854, o preço de um homem se multiplicou por dois. nem o algodão do Norte 

nem o açúcar do Nordeste, esgotados já os ciclos de prosperidade, podiam pagar aqueles 

caros escravos. O Brasil se deslocou para o sul” (GALEANO, 2012, p. 92).  

Assim, a primeira música do álbum retrata esse grão, de grande importância histórica 

para nós, já que ele perpassou colônia, império e república em alta, atestando o Brasil, que já 

era, como latifúndio monocultor para o mundo. O que acaba dizendo muito sobre o que 

acontece atualmente no país, já que temos um alto grau de dependência da agropecuária. Foi 

ele que definiu os rumos da maior capital que temos: São Paulo, centro industrial e 

econômico do país hoje, justamente por ter acumulado tanta gente em torno do café, o que 

forneceu mão-de-obra para inversão do lucro que ele gerava, o que marca o surgimento das 

indústrias no Brasil. Mas, vamos nos ater um pouco a música, que inicia dessa forma: 

 
Colônia! Teus filhos já estão de pé! 

Mais um dia se inicia na colheita do café 

Pesado é o fardo - e o gosto amargo 

 



Sombras do passado pairam sobre o cafezal 

Vastos campos, vilas e aldeias 

Devastadas jazem sob a imensa plantação 

Mágoas que o roçado semeia 

Semeia
18

 

 

A canção inicia com um grito de “bom-dia” na colônia, onde os escravos eram forçados a 

trabalhar nas plantações, que tinham o gosto amargo por semear tanta mágoa na vida deles. É tocada 

no ritmo do fado, que é de origem portuguesa, atribuindo a música uma ironia, já que Portugal foi 

quem introduziu o trabalho escravo e as plantações de café aqui. Agora o fado, que carrega certo tom 

de melancolia, em latim significa destino, e é tocado para descrever a situação dos negros no período. 

O sofrimento, da época, está totalmente associado ao sofrimento das populações negras de hoje, que 

têm dificuldade de se aceitar, de serem aceitas, reconhecidas, contratadas, bem remuneradas ou bem 

educadas/qualificadas. As plantações de café, algodão ou cana-de-açúcar, servem bem para explicar 

esse sofrimento, pois tinham destino certo: 

 

Como quem vê 

O horizonte a se alargar 

Como quem vê 

Que além do monte deságua o mar 

Um barco grande leva a dor além 

Um cais distante avante marcha um trem 

A luz vibrante da capital 

À luz de velas um casal 

 

Um café em paris 

Num café em paris 

 

Feliz! Nada como estar em paz, a sós 

Feliz! O universo a conspirar por nós 

Perfumada é a flor do bem-estar 

Não existe outro lugar, somente agora e aqui
19

 

 

O grupo introduz o motivo que fez essa dor ser cultivada aqui: a modernidade e o 

comércio. Tudo acontecia para que a produção chegasse num barco, que atravessando o mar 

alcançaria o cais, um trem levando até a capital, chegando na mesa de um casal. A escravidão 

foi instaurada para que o produto chegasse mais barato na Europa, para que pudessem 

investir o lucro na consolidação do mercado, que exigia alguns “avanços” para ser escoado 

mais eficientemente. A estrada, o trem, o cais, chegaram por aqui como advento da 

modernidade, para melhorar a vida dos habitantes, mas na verdade era para facilitar a vida 

dos comerciantes, e acabar dando mais cargas de trabalho para eles. 

A música segue em um fado, transportando você através da rede comercial, até chegar 

                                                
18 Idem nota nº 5. 
19 Idem nota nº 5. 



em Paris, onde ocorre uma troca de ritmo e entra uma música calma, contemplativa. Para em 

seguida ficar em um tom alegre, caracterizando a tranquilidade de se aproveitar o momento, 

de beber um café despreocupado do resto do mundo. O bem-estar das elites europeias 

dependia desse trabalho escravo, do lucro que ele propiciava, para continuar mantendo a vida 

de luxo que o padrão burguês moderno incentivou; e continua incentivando. 

 

Colônia! Teus filhos já estão de pé 

Grãos vermelhos se incendeiam na colheita do café 

 

Ondas de revolta, se levanta o cafezal 

Pela terra e suas riquezas 

Bomba contra foice, metralha contra facão 

Sangra a insurreição camponesa
20

 

 

Mais uma mudança ocorre, voltando para a colônia, dessa vez em um ritmo frenético, 

falando sobre as revoltas dos trabalhadores contra seus senhores, que era reprimida com total 

violência, com o grupo evidenciando a diferença de armas que existia. Era o enfrentamento 

de ex-escravos, trabalhadores do campo, refugiados; contra a guarda nacional, capangas 

armados, ou seja, pessoas preparadas para o enfrentamento. Muito sangue foi derramado 

nessas revoltas, como várias histórias retratam a tentativa e a rápida repressão, transformando 

as lideranças em mártires, que ficavam às vistas da população para que soubessem o destino 

dos que tentaram. 

O grupo sugere que esses derramamentos de sangue fazem parte “Os elos da triste 

cadeia/ O horizonte além do monte/ O mar vibrante, um cais distante/ A dor da terra avante a 

se espalhar”
21

; seria a conexão de uma bebida com o sofrimento de uma população. A 

escravidão existia para que o café fosse plantado, e comercializado no exterior, assim como 

outros produtos; e a elite continuasse soberana e luxenta, enquanto fornecia bens de consumo 

para outras elites.  

“A flor do bem-estar se rega com o suor da escravidão!”
22

. Uma forte elite tomou 

corpo a partir desse grão, alcançando os mais altos graus burocráticos do governo, 

interferindo em decisões e beneficiando seu estilo de comércio, escravocrata e monocultor.  

 

Quase todos os maiores fatos econômicos, sociais e políticos do Brasil, desde 

meados do século passado até o terceiro decênio do atual, se desenrolaram em 

função da lavoura cafeeira: foi assim com o deslocamento de populações de 

todas as partes do país, mas em particular do Norte, para o Sul, e São Paulo 

especialmente; o mesmo com a maciça imigração européia e a abolição da 

                                                
20

 Idem nota nº 5. 
21

 Idem nota nº 5. 
22

 Idem nota nº 5. 



escravidão (PRADO JÚNIOR, 2006, p. 122-123). 

 

Assim se constituiu uma das mais poderosas burguesias nacionais, que por tanto 

tempo dominou o cenário político nacional, como prova a legalidade da escravidão no século 

XIX. Desde a década de 40 os ingleses pressionaram o mundo, para abolirem o regime de 

trabalho forçado, por este não ter remuneração, o que abafava seu desenvolvimento 

comercial. Na década de 50 eles proibiram o tráfico negreiro no Atlântico, e a entrada de 

escravos no Brasil passou a ser feita de forma ilegal, apesar da total legalidade da prática. 

Saiu a lei do sexagenário e a do ventre livre, mas a escravidão continuava válida, pois os 

representantes do governo eram quem mais detinham escravos, pois a maioria era cafeicultor. 

Esse foi o motivo do Brasil ter sido o último a abolir a escravidão, mesmo com tanta pressão 

estrangeira. Foi essa elite atrasada, e poderosa, que freou o movimento abolicionista, até 

chegar num ponto em que era mais caro manter o escravo, que um trabalhador assalariado, 

fazendo essa elite voltar-se para o imigrante, largando o negro desempregado nos centros 

urbanos. 

E essa era uma burguesia vendida aos interesses norte americanos e europeus, como 

sempre aconteceu na América Latina, enfatizando ainda mais a dominação imperialista sobre 

nossas elites, e principalmente sobre povo, que fica com na miséria sustentando essa festa 

organizada pelo capitalista. “os salários de fome da América Latina contribuem para financiar 

os altos salários dos Estados Unidos e da Europa” (GALEANO, 2012, p. 194). Assim fica 

mais fácil entender porque a vida cotidiana “funciona” melhor lá. Se o Brasil tivesse passado 

séculos dominando outros países, acredito que a história seria diferente... pena que o destino 

foi melhor com eles né? 

Como temos que nos ater a realidade prática, prefirimos seguir os conselhos de 

Eduardo Galeano, em sua obra prima chamada de “As Veias Abertas da América Latina”, 

onde ele diz: 

Sempre que o imperialismo começa a exaltar suas próprias virtudes, convém 

revistar seus bolsos. E comprovar que este novo modelo de imperialismo não 

torna suas colônias mais prósperas, conquanto enriqueça seus polos de 

desenvolvimento; não alivia as tensões sociais regionais, antes as agrava; 

dissemina ainda mais a pobreza e concentra ainda mais a riqueza: paga salários 

vinte vezes menores do que em Detroit e estipula preços três vezes maiores do 

que em Nova York; torna-se dono do mercado interno e das etapas cruciais do 

aparelho produtivo; apropria-se do progresso, decide seus rumos e lhe fixa as 

fronteiras; dispõe do crédito nacional e orienta a seu talento o comércio 

exterior; não só desnacionaliza a indústria como também os lucros que a 

indústria produz; estimula o desperdício de recursos aos desviar para o exterior 

parte substancial do excedente econômico; não emprega capitais no 

desenvolvimento, antes o subtra. (GALEANO, 2012, p. 194). 



 

Vemos, com esse trabalho, que o capitalismo em seu novo espírito, está de acordo 

com práticas passadas, pois foram elas que deram a base ao que temos hoje, e é nelas que se 

espelham para perpetuar o sistema. A desigualdade existe, a miséria existe, como sempre 

existiu, e está dentro dos planos agora do mesmo jeito que no passado. O Moloch não vive 

sem isso. O Brasil é peça importante desse cenário mundial, nós exportamos a maioria dos 

materiais básicos que eles precisam para produzir, por isso temos uma história de exploração 

e autoritarismo que vem da “descoberta” até o século XXI. 
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Resumo 

A principal mina a céu aberto no país, Bajo de la Alumbrera pertencente a Yacimientos Mineros 

Aguas de Dionisio -YMAD- de (sociedade inter-integrado pelo governo de Catamarca (60%) e da 

Universidade Nacional de Tucumán (40%)) fecha a sua operação em 2017 Este centro de mineração 

está localizado perto da cordilheira Aconquija, onde existem pilhas de material descartado. O objetivo 

é cobrir a área com material natural revegetado com espécies nativas e que tudo é coberto para não 

contaminar a água e o ar. A mineradora enfrenta denúncias e processos criminais por suposta 

contaminação em Santiago del Estero, Catamarca e Tucumán, além de uma investigação no sistema 

judiciário federal de Rosário por suposta circulação de documentários e contrabando de minérios. Vale 

ressaltar que, em matéria de exploração mineira deste tipo, o Superior Tribunal de Justiça de Córdoba, 

em 11 de agosto de 2015, no caso: "Cemincor e Outros c / Governo Superior da Província - 

acção declarativa de inconstitucionalidade, "a constitucionalidade integral da Lei Provincial N ° 9526, 

que proíbe a mineração de metais em Cordova quando realizada sob a" abrir "ou para que substâncias 

tais como cianeto são utilizados, o mercúrio e outros classificados como perigosos. Por outro lado, a 

Corte Interamericana reconheceu "a inegável relação entre a proteção do meio ambiente e a realização 

de outros direitos humanos", em seu Parecer Consultivo OC-23/17 sobre "Meio Ambiente e Direitos 

Humanos" e determinou que: Obrigações do Estado para a proteção do meio ambiente e aquelas 

derivadas do respeito e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal no contexto da proteção do 

meio ambiente. 

 

Palavras-chave: meio ambiente e mineração;  saúde e meio ambiente. 

 

Abstract 

The main open-pit deposit in the country, Bajo de la Alumbrera, belonging to Dionisio Water Mine 

Reserves -YMAD- (an interstate corporation formed by the government of Catamarca (60%) and the 

National University of Tucumán (40%)) closes its operation in 2017 This mining center is located near 

the Aconquija mountain range, where there are piles of discarded material. The aim is to cover the 

area with natural material revegeting with native species and that everything is covered so as not to 

contaminate the water and the air. The mining company faces complaints and criminal cases for 

alleged contamination in Santiago del Estero, Catamarca and Tucumán, as well as an investigation in 

the federal justice system of Rosario for alleged documentary traffic and contraband of minerals. It is 

noteworthy that in the matter of mining exploitation of this type the Superior Court of Justice of 

Cordoba on August 11, 2015, in the case: "Cemincor and Other c / Superior Government of the 

Province -Declaratory action of unconstitutionality ", pointed out the full constitutionality of 

Provincial Law No. 9526, which prohibits metal mining activity in Córdoba when it is carried out 

under the" open sky "modality or if it uses substances such as cyanide, mercury and others classified 

as dangerous. On the other hand, the Inter-American Court recognized "the undeniable relationship 

between the protection of the environment and the realization of other human rights," in its Advisory 

Opinion OC-23/17 on "Environment and Human Rights," and determined State obligations for the 



protection of the environment and those derived from respecting and guaranteeing the rights to life and 

personal integrity in the context of protecting the environment. 

 

Keywords: environment and mining ; health and environment. 

 

Resumen 

El principal yacimiento a cielo abierto del país1, Bajo de la Alumbrera perteneciente a Yacimientos 

Mineros de Aguas de Dionisio –YMAD- (sociedad interestatal integrada por el gobierno de Catamarca 

(60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%)) cierra su explotación en 2017 Este centro minero 

se halla  en cercanías de la sierra del Aconquija, encontrándose en ella pilas de  material desechado. Se 

busca cubrir el  área con material natural revegetando con especies nativas y que todo quede cubierto de 

modo de no contaminar  el agua y el aire. La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta 

contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia 

federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales. Es de destacar que en 

materia de explotación minera de este tipo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el  11 de agosto 

de 2015, en la causa: "Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia  – Acción declarativa de 

inconstitucionalidad”,  señaló la plena constitucionalidad de la Ley Provincial N° 9526, la cual prohíbe 

la actividad minera metalífera en Córdoba cuando se realice bajo la modalidad “a cielo abierto” o si  

para ello se utilizan sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como peligrosas. Por otra 

parte la Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del medio ambiente 

y la realización de otros derechos humanos’’, en su Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ‘‘Medio 

Ambiente y Derechos Humanos’’, y determinó las obligaciones estatales para protección del medio 

ambiente y las derivadas de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el 

contexto de la protección al medio ambiente.  

 

Palabras claves: medioambiente y explotación minera- salud y medio ambiente-  

  

Con la reforma de 1994 la Constitución Nacional en su artículo 41 garantiza un ambiente 

sano, previendo la obligación que el Congreso dicte presupuestos mínimos que impliquen la 

realización y cumplimiento de esa garantía constitucional, siendo obligación provincial la 

normativa complementaria.   

El Código de Minería en su reforma de 1995 contempla en consonancia a la Carta Magna 

nacional  la preservación del medio ambiente, El Código de Minería en  el artículo 1º plantea – 

“La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que pueda ser 

afectado por la actividad minera, se regirán por las disposiciones de este título” y el 3º: “Las 

personas comprendidas en las actividades indicadas en el artículo 4º serán responsables de todo 

daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en el presente título, 

ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentren bajo su 

dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio de la 

                                                 

1 Datos extraídos de Gabriela Origlia LA NACION Jueves 26 de mayo de 2016  

  

http://www.lanacion.com.ar/autor/gabriela-origlia-6972
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cosa. El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del 

daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho” Y el 6º “Los 

responsables comprendidos en el artículo 3º de este título deberán presentar ante la autoridad 

de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el artículo 4º del presente 

título un Informe de Impacto Ambiental. La autoridad de aplicación podrá prestar 

asesoramiento a los pequeños productores para la elaboración del mismo”.2  Importante al 

respecto destacar que en su artículo 18 fija responsabilidades ante el Daño Ambiental : “Art. 

18.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas 

vigentes, todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a 

mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según correspondiere.”3  Por otra parte la 

Ley 24.585. -Ley Ambiental incluida en el Código de Minería exclusivamente para este sector-

, establece las condiciones de base a respetar por la actividad minera en todo el territorio de la 

Nación, incorporando modificaciones en las condiciones técnicas de explotación teniendo en 

cuenta la conservación del ambiente por la actividad minera.  

 

Bajo de la Alumbrera3  

El yacimiento Bajo de la Alumbrera es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo 

abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas 

de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.  

La empresa es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las 

canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%). Los derechos de exploración y 

explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad 

interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de 

Tucumán (Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del gobierno 

catamarqueño que participa de la explotación en YMAD (40%). Y percibe 20% del producido 

neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.  

El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, indicó 

a LA NACION que el yacimiento está llegando al final de su vida útil y aunque se proyectaba 

el cierre para fines del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y la mejora del tipo 

                                                 

2 Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/30096/norma.htm 3 Idem  
3 Datos extraídos de Gabriela Origlia LA NACION Jueves 26 de mayo de 2016  

  

http://www.lanacion.com.ar/autor/gabriela-origlia-6972
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de cambio tuvieron un "efecto positivo en la estructura de costos", por lo que evalúan una 

extensión del período.  

La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago 

del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario 

por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.  

El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas por 

supuesta contaminación de la Alumbrera  

 

La actividad minera en Córdoba   

Nuestra provincia es una de las únicas que produce fluorita en Argentina, mineral 

esencial en la industria4  

La minería cordobesa entrega al país el 30 por ciento de los minerales industriales, como 

cuarzo, feldespato, micas, carbonatos y arcillas a la industria del vidrio, cerámica, papel, 

pinturas, plásticos, caucho y el 40 por ciento de los agregados gruesos para la construcción.  

Además, la minería entrega al sector agrícola ganadero los minerales areponer en los 

suelos. Córdoba contribuye mucho en ese aspecto, especialmente en la provisión de carbonatos 

cálcicos y magnésicos y en la industrialización de agregados con azufre. Funcionan dos plantas 

de corte y pulido de mármoles y granitos, situadas en Villa de Soto.   

Junto a esto, también se trabaja en el incremento de los estándares ambientales. Sin 

licencia ambiental, no puede haber actividad.  

La legislación de la provincia de Córdoba prohíbe la actividad minera metalífera cuando 

se realiza “a cielo abierto”. En su Constitución, Córdoba establece en Recursos naturales y 

medio ambiente, artículo 11: “El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege 

el medio ambiente y preserva los recursos naturales”.5 Y en el Capítulo III sobre  Ecología y 

específicamente Medio ambiente y calidad de vida señala, artículo 66.  

  

- Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente físico y social libre de factores 

nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores 

estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna.  

El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial 

protección en la Provincia.  

                                                 

4 Extraido de La actividad minera en Cordoba  Por Aldo Antonio Bonalumi La voz del interior.7 de mayo de 2018   
5 Ver http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/(vLeyesxNro)/CP00?OpenDocument 7 Idem  



El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su 

uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de 

individuos o regiones.  

Para ello, dicta normas que aseguren:  

1.- La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad, 

mantenimiento y recuperación de recursos.  

2.- La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con la 

preservación y mejoramiento del ambiente.  

3.- Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.  

4.- La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en 

los asentamientos humanos.7  

En materia de recursos naturales su artículo 68 – dentro del capítulo 4º- plantea    

El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables, en base a su 

aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y 

la protección del medio ambiente.   

La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación y 

recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las 

tecnologías de aplicación.  

Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al interés general. 

El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes para evitar su 

contaminación.  

El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve su 

explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las 

especies y a su reposición mediante forestación y la reforestación que salvaguarde la 

estabilidad ecológica.  

Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, inalienables e 

imprescriptibles de la Provincia; su explotación debe ser preservada en beneficio de las 

generaciones actuales y futuras.  

El Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de la política 

minera; fomenta la prospección, exploración y beneficio de las sustancias minerales del 

territorio, realiza el inventario de sus recursos y dicta leyes de protección de este patrimonio 

con el objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y su utilización irracional.6  

A nivel provincial  como resultado de la necesidad de proteger y a su vez crear un 

equilibrio entre el derecho a la salud minera frente a las explotación de minerales nace  la ley 

9526  y que es un  resultado también de la reforma constitucional  de la provincia de Córdoba 

de 1987.  

                                                 

6 Idem  



En setiembre de 2008  se da esta ley N° 9526, la cual dispone en su articulado las siguientes 

prohibiciones y consideraciones:  

1º) Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la actividad minera metalífera 

en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, 

exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias 

minerales. En el artículo 2º) Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la 

actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. 

Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas las que deberán 

proceder al cierre. Por el artículo 3º) Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba 

el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido 

sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química 

contaminante, tóxica y/o peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051, y/o que 

posea alguna de las características enunciadas en el Anexo II de la Ley Nacional Nº 24.051 y 

normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros de 

prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, 

almacenamiento, industrialización y/o procesos detallados en el inciso “b” del artículo 249 

del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método 

extractivo, cualquiera sea el lugar de la Provincia en el que éstos se desarrollen. Y en el 

artículo 4ª señala que “Los titulares de concesiones y/o de derechos mineros que involucren 

minerales metalíferos y/o aquellas personas que los ejerciten, deberán adecuar todos sus 

procesos a las previsiones de los artículos 1º y 3º de la presente Ley en el término de seis (6) 

meses a partir de la publicación de la misma, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de 

la concesión minera. Finalmente por el artículo 5º faculta “al Poder Ejecutivo Provincial a 

adecuar las disposiciones reglamentarias vigentes a lo establecido por la presente Ley.”78.  

  

"Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia– Acción declarativa de 

inconstitucionalidad   

Los representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba 

(Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

y la Actividad Nuclear (APCNEAN) plantean  una acción declarativa de inconstitucionalidad 

de la ley provincial supra mencionada. Así se origina el caso  

“Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia – Acción declarativa de 

inconstitucionalidad” 9 -Expte. n° 1798036 iniciado el 4 de mayo de 2009-.  

 El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el  11 de agosto de 2015, en la causa: 

"Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia  – Acción declarativa de 

                                                 

7 Ver Texto en   

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/23619c5913d7be780325723 
8 e5e?OpenDocument  
9 Ver Texto en http://www.infojus.gob.ar/cordoba-confirman-constitucionalidad-ley-prohibe-mineriacielo-

abierto-provincia-nv12381-2015-08-11/123456789-0abc-183-21ti-lpssedadevon  



inconstitucionalidad”,  señaló la plena constitucionalidad de la Ley Provincial N° 9526, la cual 

prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice bajo la modalidad “a cielo abierto” o 

si  para ello se utilizan sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como 

peligrosas. El máximo tribunal de la provincia de Córdoba argumentó que las restricciones 

establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo 

supremo”, que debe ser preservado. Rechaza de este modo el pedido de inconstitucionalidad 

planteado por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (Cemincor) y la 

Asociación de Profesionales de la Comisión   

Se señala en el fallo que la” Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce en las 

autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren 

conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como asimismo valorar 

y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan 

el bienestar perseguido  [C.S.J.N., Fallos 318:992; 329:2280 y 334:1754]” y se cita al Código 

de Minería artículo 233  “…La protección del ambiente y la conservación del patrimonio 

natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones de 

la sección segunda de este título y a las que oportunamente se establezcan en virtud del artículo 

41 de la  

Constitución Nacional”10.   

El propio Tribunal señala que provincias como Chubut, Tucumán, La Pampa Mendoza 

y San Luis han dictado leyes en materia minera. Destaca el fallo Villivar C.S.J.N., Fallos 

330:1791, Sentencia del 17/04/2007 que dirimió la cuestión de la competencia provincial 

respecto de la ley minera de Chubut, postulando la facultad que tienen las provincias de 

complementar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del medio 

ambiente, la que supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación 

complementada.    

Por otra parte destaca que la columna vertebral de la ley, conforme da cuenta su 

exposición de motivos, se asienta en el puntal de la protección del agua. Y dice “actualmente 

el agua es considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irremplazable que 

concierne a la humanidad toda y que requiere instrumentos de protección de naturaleza 

jurídica. No es sólo un recurso” sino también una herencia que hay que preservar para las 

futuras generaciones. Por lo que señala que “Aquí cabe tener presente que el deber de respetar 

                                                 

10 Idem.  



el ambiente constituye un límite objetivo, intrínseco y connatural a la libertad de las 

empresas”11.  

Descartando toda posible arbitrariedad legal por cuanto “el bien común protegido por 

la norma, esto es el agua y el ambiente entre otros, resulta un objetivo prioritario de resguardo 

por parte de la sociedad en tanto conforma su hábitat natural de vida y supervivencia;”…. los 

métodos [son]prohibidos por la Ley n° 9526; por resultar imposible llevarlos delante en una 

forma sustentable y sin producir contaminación crítica y -en algunos casos- hasta irreversible.” 

Los derechos no son absolutos sino, por el contrario, se hallan sujetos a reglamentación general 

y particular como se colige del art. 14 de la Constitución Nacional “Conforme las leyes que 

reglamentan su ejercicio” y las empresas mineras se  distinguen  entre muchas otras por su 

intrínseca peligrosidad. No cabe duda que el objetivo del legislador provincial fue el precautorio 

en materia ambiental y así lo destacan los magistrados.  

El Tribunal rechaza  el argumentos relativo a una” hipotética imposibilidad económica 

proyectada sobre estas categorías de explotación minera a partir de la prohibición del uso de 

determinadas sustancias supuestamente indispensables para las mismas, puesto que tales 

actividades no dependen necesaria y únicamente de las mencionadas sustancias tóxicas, dado 

que existirían otras alternativas de lixiviación a partir de la biotecnología”12.  

Concluyen en que el ambiente constituye un bien colectivo supremo   

Opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos San José, Costa Rica, 7 de 

febrero de 2018  

 La Corte Interamericana reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del medio 

ambiente y la realización de otros derechos humanos’’, en su Opinión Consultiva OC-23/17 

sobre ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’por primera vez  

La Opinión Consultiva, que surgió por la Solicitud formulada por el Estado de Colombia 

el 14 de marzo de 2016, también determinó las obligaciones estatales para protección del medio 

ambiente. Entre otras cosas, destacó que los Estados están obligados a respetar y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas y que esto puede incluir, según el caso en concreto y 

de manera excepcional, situaciones que van más allá de sus límites territoriales. En el mismo 

sentido, los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Asimismo, la Corte 

                                                 

11 Idem  
12 Idem.  



Interamericana estableció las obligaciones derivadas de respetar y garantizar los derechos a la 

vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente. Particularmente, 

determinó que los Estados deben: - prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera 

de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo 

su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y 

mitigar los daños ocurridos; - actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños 

graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad 

personal, aún en ausencia de certeza científica; - cooperar con otros Estados de buena fe para 

la protección contra daños ambientales significativos; - garantizar el acceso a la información 

sobre posibles afectaciones al medio ambiente; - garantizar el derecho a la participación pública 

de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y - 

garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección 

del medio ambiente.  

Vale transcribir algunos aspectos de su opinión estableciendo un amplio marco de 

aplicación:  

35. Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones 

consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las 

cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio 

de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta.   

Y continúa  

 57 Adicionalmente, este derecho también debe considerarse incluido entre los derechos 

económicos, sociales y culturales protegidos por el articulo 26 de la Convención Americana, 

debido a que bajo dicha norma se encuentran protegidos aquellos derechos que se derivan de 

las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta 

de la OEA , en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (en la medida 

en que ésta última “contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta 

se refiere”) y los que se deriven de una interpretación de la Convención acorde con los criterios 

establecidos en el artículo 29 de la misma   

 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho 

con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a 

un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones 

presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una 

dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas 

o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el 



derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio 

ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio 

ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad“.  

67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse 

con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad  

226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los 

derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las 

personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, 

indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas.   

237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados 

tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones 

estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta 

Opinión.   

Conclusiones 

Ahora bien, avanzado el inicio del siglo veintiuno, todavía falta una concientización en 

general de las personas como individualidades sobre la necesidad de un desarrollo sustentable 

Las problemáticas ambientales se plantean generalmente desde lo local y cuando los afectados 

por una situación puntual, se movilizan y obligan a la actuación de los poderes del Estado, como 

es el caso de la sentencia de la justicia de Córdoba en el caso Cemicor  

En esta sentencia – un leading case sin lugar a dudas- el Tribunal Superior de Justicia 

de Córdoba (TSJ)13 estableció la plena constitucionalidad de la Ley N° 9526, en tanto y en 

cuanto prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realiza bajo la modalidad “a cielo 

abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias como el cianuro, el mercurio y otras   

En febrero de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Cruz, Felipa 

y otros c/ Minera Alumbrera Limited y otro S/ sumarísimo”14 hace lugar a los recursos de queja 

deducidos por el Fiscal General de Tucumán, Gustavo Gómez, y por Felipa Cruz (una vecina 

de Andalgalá, Catamarca), y dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal tucumana, que 

rechazaba una medida cautelar que impidiera la actividad de la actividad minera en la localidad 

catamarqueña. Y el 2 de marzo de 201615 volvió a reiterar que los estudios medioambientales 

                                                 

13 Ver Causa: "Cemincor y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia – Acción declarativa de inconstitucionalidad”. Fecha: 11 

de agosto de 2015.  http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/indexDetalle.aspx?enc=ohd3DSWESOJPeuZguZfB8A  
14 http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp 16 de febrero de 2016  
15 http://www.elancasti.com.ar/u/archivos/2016/3/2/CORTE%20SUPREMA.pdf  

http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp
http://www.elancasti.com.ar/u/archivos/2016/3/2/CORTE%20SUPREMA.pdf
http://www.elancasti.com.ar/u/archivos/2016/3/2/CORTE%20SUPREMA.pdf


son trascendentales para el curso de las causas judiciales sobre la megaminería y dejó sin efecto 

la sentencia que había rechazado la acción en los  autos “Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica 

LLC Suco  

Argentina y su propietaria Yamana Gold Inc. y otros s/ acción de amparo"ya que  su 

actividad atentaba contra  cursos de agua que irrigan los territorios más bajos, y que aportan su 

caudal para la supervivencia de la ciudad de Andalgalá y de los pueblos cercanos, así como 

para las actividades agrícolas que se desarrollan en la región  

Como contracara a esta protección judicial tuitiva del medio ambiente  tenemos el 

Decreto presidencial 349/2016 , que justificó que las retenciones establecidas para la 

explotación de la minería provocaron  “una situación de pérdida de competitividad frente a las 

restantes naciones con actividad minera” y por ese instrumento revierte el régimen de 

retenciones de entre 5 y 10% que gravaban la exportación de productos del sector desde marzo 

de 2002, otorgándosele dicho beneficio a empresas transnacionales y a una actividad con alto 

costo ambiental sin un requerimiento previo de ningún tipo.  

No hay dudas que todas las normas analizadas son normativas teóricas por eso cabe 

reflexionar si  hay un verdadero compromiso gubernamental en materia de protección del medio 

ambiente  No olvidemos que en el ámbito interamericano se encuentra regulado, tanto por lo 

dispuesto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, como en el artículo 26 de la 

Convención Americana, que contiene los derechos económicos, sociales y culturales. 

Igualmente, la Corte Interamericana de DDHH destacó la relación de interdependencia e 

indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible.  

Es enorme la complejidad de intereses que se entrecruzan a nivel local, provincial, 

estatal y mundial sin analizar que se hipoteca el desarrollo de las generaciones futuras 

contaminando y dañando gravemente el medio en el que vivimos. Recordemos lo dicho por la 

Corte Interamericana en virtud de su Opinión consultiva de febrero de 2018 La degradación 

del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un 

medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la 

humanidad…Además… la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en 

determinados grupos en situación de vulnerabilidad.   

Proteger el medio ambiente hoy es defender la salud y el bienestar de las generaciones 

futuras.   

  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141006/20160215
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141006/20160215
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Resumo 

 

Neste trabalho são elencadas algumas considerações teóricas a respeito da relação entre o 

militarismo e o desenho urbano, bem como quais seriam os seus significados no imaginário 

urbano no contexto brasileiro, com ênfase na cidade do Rio de Janeiro, palco da atual 

intervenção militar. São propostas algumas discussões sobre as relações entre a violência urbana 

e o autoritarismo como agente urbanizador, através de um breve histórico de algumas ações de 

intervenção urbana feitas por meio de violência estatal na capital carioca. 

 

Palavras-chave: urbanismo; violência; política. 

 

Abstract 
 

In this work some theoretical considerations about the relation between militarism and urban 

design are listed, as well as what their meanings would be in the urban imaginary in the 

Brazilian context, with emphasis on the city of Rio de Janeiro, stage of the current military 

intervention. Some discussions are proposed on the relationship between urban violence and 

authoritarianism as an urbanizing agent, through a brief history of some urban intervention 

actions done through state violence in the capital of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: urbanism; violence; politics. 

 

Resumen 
 

En este trabajo se enumeran algunas consideraciones teóricas acerca de la relación entre el 

militarismo y el diseño urbano, así como cuáles serían sus significados en el imaginario urbano 

en el contexto brasileño, con énfasis en la ciudad de Río de Janeiro, escenario de la actual 

intervención militar. Se proponen algunas discusiones sobre las relaciones entre la violencia 

urbana y el autoritarismo como agente urbanizador, a través de un breve histórico de algunas 

acciones de intervención urbana hechas por medio de violencia estatal en la capital carioca. 

 

Palabras clave: urbanismo; la violencia; política 

 

1- Introdução 

 São diversas as possibilidades teóricas e metodológicas para análise da questão 

da violência, do espaço urbano, e das tendências em torno ao militarismo que se 

apresentam no Brasil em 2018, especialmente na cidade do Rio de Janeiro em meio a 

uma intervenção militar. O primeiro desafio que se apresenta, portanto, é qual a 

abordagem e forma de se aproximar de tal objeto. Nesse trabalho partimos da proposta 



para uma análise crítica feita por Soja no seu artigo The City and Spatial Justice (SOJA, 

2009): 

 Critical spatial thinking today hinges around three principles: 

a) The ontological spatiality of being (we are all spatial as well as social 

and temporal beings) 

b) The social production of spatiality (space is socially produced and can 

therefore be socially changed). 

c) The socio-spatial dialectic (the spatial shapes the social as much as 

the social shapes the spatial) 

 

 Para Soja, portanto, os pontos de partida para um pensamento especial (ou um 

pensamento sobre o espaço construído) consistem primeiramente, numa concepção 

ontológica desse espaço, na produção social dessa espacialidade e numa dialética sócio 

espacial. Para tanto, portanto, devemos considerar que: existe uma relação histórica 

entre nossas questões contemporâneas e as formas de produção do espaço que se 

desenvolveram na metrópole brasileira e latino-americana, e essas formas de produção 

também se relacionam com nossa forma de compreender o espaço, não podemos deixar 

de nos ater as questões materiais que são atores no planejamento das grandes cidades e 

por fim que esse espaço tanto se transforma pela ação dos diversos atores, mas também 

modifica as formas de vida de seus usuários. 

 

2- Uma ontologia do ser urbano numa cidade latino americana 

Se somos “seres espaciais”, ou seja, nos relacionamos com o mundo também 

através da nossa relação com o espaço, qual seria esse devir brasileiro que entende que 

no espaço urbano se liga, intimamente, com o aparato militar? Recorremos aqui, então, 

a um breve histórico da força estatal como agente na construção de nossas cidades, bem 

como a formação de uma cidade colonial. 

O processo de construção desse mundo é um processo que se apóia 

simultaneamente na violência e na esperança de um Eldorado. O Descobrimento da 

América por Colombo, em 1492, inaugura um novo sistema mundial que envolverá uma 

nova forma de se lidar com a produção econômica, com o território e com o outro. 

Edmundo O’Gorman, em La Invención de La America (2010), afirma que não se pode 

imaginar o surgimento da América como um mero aparecimento físico de um vasto 

pedaço de terra, mas como uma invenção do Ocidente. Invenção essa que será 

fundamental, como aponta Aníbal Quijano ao tratar do significado de colonialidade, 

tanto para o surgimento da própria modernidade Européia, por meio do 

desenvolvimento propiciado pelo grande afluxo de capital gerado pela colonização, 



quanto para a fundamentação da noção de um outro “inferior”, passível de ser apagado e 

escravizado, outro esse que será representado pelos povos indígenas e africanos.  

O ser americano, portanto, se funda sobre essa dupla operação: a de ser signo do 

desenvolvimento e signo da violência, tanto a física, quanto a do sistemático 

silenciamento de saberes e culturas que não se inserem no sistema moderno. Tal 

movimento de modernização e violência se torna uma constante no processo histórico 

das Américas, ao longo dos quinhentos anos que seguem à chegada de Colombo, ainda 

que perpassem diversos ciclos que possuem especificidades sócio-econômicas relativas 

aos desenvolvimentos internos às Américas e às mudanças em escala global
1
. Nesse 

processo de invenção imagética e mitológica de proporção tão imensa surge, inclusive, a 

idéia de utopia. Thomas Morus
2
, em 1516, ao criar a palavra utopia, a forma a partir do 

prefixo grego de negação justaposta a palavra lugar: o não-lugar. E o lugar inexistente é 

uma cidade ideal, a Cidade do Sol, no novo mundo — cidade na qual se escapa dos 

defeitos que Morus percebe em seu próprio país..  

A construção da cidade latina poderia ser a construção de uma utopia, porém o 

processo nos fala do oposto, de um processo que age metodologicamente no ato de 

ruptura, como coloca o antropólogo chileno Alejandro Haber (2011, p.29): 

 
“La violencia nos constituye, constituye al mundo. ¿Pero de qué 

maneras? Seccionando las relaciones constitutivas del mundo, separando 

las partes seccionadas, y ensamblándolas de acuerdo a las reglas del 

colonizador. Codificando estas reglas en conocimiento hegemónico 

(religión, ciencia, leyes, etc.). El carácter hegemónico de ese 

conocimiento nos hace partícipes de la violencia, que nos constituye 

inmanentemente.”  

 

Haber explicita algumas das formas de como o conhecimento hegemônico se 

torna imanente à constituição do sujeito, sendo o sujeito colonizado, portanto, 

impregnado da violência que disciplina corpos em espíritos em prol da visão 

epistemológica dominante. 

Como postula Antonio Carlos Robert Moraes (2000, p.1): 

 

“A determinação colonial se inscreve nos padrões de organização do 

espaço, na conformação da estrutura territorial, nos modos de apropriação 

da natureza e de usos dos recursos naturais, na fixação de valor ao solo e 

nas formas de relacionamento entre os lugares.” 

 

                                                           
1 O trabalho do historiador José Luis Romero, a ser tratado neste projeto de tese, por exemplo, propõe sete ciclos de 

desenvolvimento. 
2 Thomas Morus na grafia latina, ou Thomas More, na grafia inglesa, foi chanceler de Henrique VIII e escreve 

Utopia (1516), sua concepção de sociedade ideal, a partir do seu amplo conhecimento do funcionamento do estado.  



Moraes fala de uma determinação colonial, ou seja, uma forma de organização 

que se impõe à colônia e nela toma contornos fixos. Essa cosmogonia do ser-colônia é 

determinante na organização, e portanto na produção do espaço.  

 Um dos principais estudos sobre a história da cidade latino americana, sem 

dúvida, é o livro do historiador argentino José Luiz Romero América Latina, as 

cidades e as idéias (2009). A obra abarca informações sobre o desenvolvimento das 

cidades no continente desde a chegada dos europeus até o século XX, e, numa 

impressionante quantidade de informações tanto demográficas, históricas e artísticas, o 

autor propõe um panorama do desenvolvimento urbano em toda a extensão de países 

iberoamericanos. Sua escrita metodologia derivada dos historiadores da escola dos 

Annales
3
, mantém a história em relação com as ciências sociais, com informações e 

relações admiráveis. Romero identifica, ao longo da obra, sete períodos de 

desenvolvimento urbano na América Latina: a) América Latina na expansão européia 

(processo de chegada dos espanhóis e portugueses); b) o ciclo das fundações (primeiras 

décadas do século XVI); c) as cidades fidalgas das índias (meados do século XVI até 

meados do século XVIII) d) as cidades criollas (segunda metade do século XVIII às 

primeiras décadas do século XIX); e) as cidades patrícias (primeiras décadas do século 

XIX até 1890), f) as cidades burguesas (1880-1930); e g) as cidades massificadas (a 

partir de 1930). O autor cria os marcos temporais a partir de eventos econômicos e 

culturais que mudam os hábitos e o desenvolvimento das cidades. 

A cidade do Rio de Janeiro passa, em sua história, por todos esses ciclos de 

desenvolvimento. Porém é interessante ressaltar, aqui, especialmente, os ciclos pós 

processo de independência, que o autor chamaria de “cidades patrícias” e, 

posteriormente, de “cidades burguesas”. Essas cidades, segundo Romero, se conformam 

a partir do fortalecimento de aristocracias locais, que, no século XIX, já se posicionam 

como tradicionais dos países (e não mais imigrantes da Europa) e que estabeleceram 

poderio econômico e também moral, ditando costumes. Essas elites são responsáveis 

pelos processos de independências, que lhes institui também poder político.  A partir do 

final do século XIX, porém, o capital internacional industrial passa a exercer um papel 

fundamental nas economias locais, surgindo novos atores que detém poder econômico, 

não necessariamente vindo das famílias que constituem as aristocracias locais. Para 

Romero, no final no século XIX, surge um pacto entre essas duas elites — a tradicional 

                                                           
3 Movimento historiográfico desenvolvido a partir da publicação francesa  Annales d'histoire économique et 

sociale. 



patrícia e a nova burguesa global/industrial — e nesse pacto se dão mudanças nos 

hábitos e também às formas de se entender o espaço urbano. Esse período marca um 

período de crescimento exponencial de diversas cidades, especialmente as portuárias, 

devido às relações internacionais. É um período no qual serão fundadas, também, 

cidades que se opõem ao passado colonial e propõem um futuro republicano, bem como 

cidades destinadas à produção industrial e as grandes modernizações ou remodelações 

urbanas dos grandes centros. Esse é o período em que se dá a Reforma Pereira Passos, a 

primeira grande remodelação urbana ao qual o Rio de Janeiro irá ser submetido. O 

modelo da Reforma Pereira Passos dita a forma como será conduzida, até hoje, a 

questão estado-cidade: em nome do embelezamento e do progresso, ela promove 

inúmeras remoções, apagamentos de culturas locais, mudança estratégica de populações 

de classes menos abastadas para valorização imobiliária. Os grandes conceitos que 

norteiam essa proposta são: a higienização, o embelezamento, e um suposto 

espelhamento com metrópoles européias, em especial Paris, que, como cidade símbolo 

de uma nova ordem política moderna que substitui a monarquia pela república inspirará 

também o afastamento da identidade colonial para a criação da identidade de um país 

independente.  

Fica claro porém que essa operação possui uma contradição interna: ao rejeitar o 

antigo colonizador (Portugual) para abraçar ou outro exemplo também igualmente 

colonizador (França), e em plena expansão imperialista, demonstra ainda uma 

subserviência metrópole européia. Nessa ausência de ruptura com o passado colonial no 

que tange à organização espacial, promovemos, portanto, espécies de colônias 

independentes, cujas metrópoles são fundadas internamente, e cujos processos de 

exploração se dão tanto dentro do sistema do capital global mas também nas relações 

internas. Ou seja, cidades que possuem suas centralidades e suas periferias em relação 

de dominação e exploração tão intrínseca quanto na antiga relação colônia-metrópole. 

 

 3- A produção social da espacialidade: a partilha da cidade neolibral brasileira 

 

“(...) se você trabalha oito horas por dia (...) a fadiga que dá forma aos 

seus desejos toma dos desejos a sua forma, e você acha que está se 
divertindo em Anastácia quando não passa de seu escravo”. 

CALVINO, I. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990. p. 16
4
. 

                                                           
4 Ou ainda: “Nessas circunstâncias [neoliberalismo global], ao contrário, a produtividade fica cada vez mais 

escondida conforme as divisões entre tempo de trabalho e tempo de vida se tornam gradativamente indistintas. A fim 



 A tradição do projeto urbano no Brasil conta com alguns exemplos concebidos 

nas pranchetas de engenheiros e urbanistas: Belo Horizonte, Aracaju, Palmas, Brasília, 

Goiânia. Exceto no caso de Brasília, em que um tombamento de seu desenho exila 

aqueles que não cabem em sua malha, todas as outras excederam os limites de seu 

traçado e começaram a compor um todo que reduziu a cidade planejada a um centro, 

dois bairros, uma região. Talvez também por isso Harvey (2013, p. 29) chame as 

cidades neoliberais de “fragmentos fortificados”. “Fragmentos” porque de 

desenvolvimento assimétrico, configurando regiões em tudo distintas entre si, e 

“fortificados” porque cada vez mais objeto de disputas territoriais. Essa cidade é 

chamada neoliberal porque atende, sobretudo, a um mecanismo de apropriação (rentista) 

da mais-valia pela produção do espaço urbano. A diferenciação entre áreas, tanto pelo 

investimento (público) em umas, quanto pelo descaso com outras, gera valorizações 

proporcionais ao contraste – e a cidade não é somente produzida como um bem, como 

apropriada e vendida como tal (HARVEY, 2005 e 2008).  

 Segundo Negri e Hardt (2014, p. 23-25), na fase atual do capitalismo, o controle 

sobre o trabalho foi descentralizado: não se dá mais na coerção direta no chão de 

fábrica, mas através do endividamento progressivo, na ausência dos serviços estatais. O 

acúmulo da riqueza, por sua vez, deixa de ocorrer pelo lucro puro e simples e se desloca 

para a renda – produto de uma gestão unilateral do lucro socialmente produzido. Aqui, a 

fórmula liberal do “Estado mínimo” mostra-se particularmente útil à essa forma de 

escravidão pela culpabilidade: a dívida.Assim, a cidade de investimentos concentrados 

gera bens de mais-valia rentáveis à classe que detém o solo ou os empreendimentos 

urbanos, enquanto as classes C e D se esforçam para pagar feirões da Caixa a perder de 

vista. “A sociedade se tornou uma fábrica” anunciam os autores (idem, p. 24) e nela 

persistem aqueles sistemas disciplinares fabris, mas não mais dentro do galpão e sim 

nos limites gerais do território – cabe ao urbanista entender como. 

O último grande episódio de urbanismo nacional foi, talvez, as obras do mundial 

de futebol de 2014. Em 2010 no Rio de Janeiro, por exemplo, foi anunciado pela 

Secretaria Municipal de Habitação que 671 famílias teriam de deixar o morro da 

Providência, na zona portuária, para a execução de obras públicas vinculadas ao Porto 

                                                                                                                                                                          
de sobreviver, o endividado deve vender todo o seu tempo de vida. Dessa maneira, aqueles sujeitos à dívida 

aparentam ser, até para si mesmos, consumidores e não produtores” (NEGRI, T. e HARDT, M. 2014, p.25). 



Maravilha
5
 (ANTUNES, 2013). Deram lugar a um museu, aos planos de um teleférico e 

de um plano inclinado ainda não executados, uma praça. Ainda no pacote dos 

preparativos para a Copa e as Olimpíadas, no mesmo ano os moradores de Metrô-

Mangueira, na zona norte e em frente ao estádio do Maracanã, também receberam seus 

avisos de despejo – a primeira leva foi reassentada a duas horas de trem dali em 

Cosmos
6
, pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV)

7
. Ambas as intervenções se deram 

com confrontos policiais com a população.A situação não foi muito diferente, por 

exemplo, em São Paulo, na região da Luz apelidada de “cracolândia” e no bairro 

Pinheirinhos, em São José dos Campos, em 2013. Ali, desocupações forçadas em nome 

de terrenos sem uso e projetos de especulação e gentrificação(como é o caso do “Nova 

Luz”) expulsaram moradores e frequentadores à bala de borracha (TELES, 2012 P.77-

79). Outras formas de ocupação também foram coibidas com violência: as passeatas de 

2013, os protestos durante a copa, greves de professores e servidores da educação. Em 

todos esses episódios, em diferentes capitais, assistimos à força policial como 

coprodutora do espaço ao garantir um planejamento vertical e monológico.Se por um 

lado a força policial é coprodutora de um certo urbanismo de que é arauto, por outro 

esse urbanismo precisa viabilizar seu trabalho. Sendo a ação das forças armadas 

sobretudo guiada pela tática – de que outra maneira sobrepujariam a desvantagem 

numérica inerente? –, o traçado urbano precisa seguir diretrizes lógicas previsíveis – 

malha reta (“tabuleiro de xadrez”), vias largas, asfaltamento para impedir barricadas etc. 

A relação entre o urbanismo haussmanniano e seus descendentes e o militarismo 

da sociedade é de fácil percepção. Como isso chega ao Brasil, também – da cidade 

fortificada às reformas de Pereira Passos (1903), no caso carioca, ou a malha de Belo 

Horizonte de 1897. Rancière (2005) fala de uma “partilha do sensível” enquanto formas 

de administração coletiva do Real que pode ocorrer, sobretudo, de duas maneiras: pela 

política ou pela polícia
8
. Rancière define “a partilha do sensível” como aquilo que 

evidencia o comum, ou seja, o que é compartilhado e suas partes. Esse sistema é 

determinado tanto espacialmente, na medida das visibilidades e invisibilidades que se 

                                                           
5 Nesse artigo de Antunes (2013, p.22) o empreendimento é definido como “o mais caro e ambicioso projeto 

urbanístico do Rio”. 
6 No final da zona Oeste, depois de Campo Grande, ironicamente perto de Paciência.  
7 Os restantes conseguiram ser reassentados na própria comunidade. Uma primeira leva de cerca de 300 no então já 

edificado condomínio Mangueira I e os demais, em número equivalente, em dezembro de 2012 no Mangueira II, 

ambos do MCMV. O custo do condomínio, ali, chega a R$100,00 – cerca de duas vezes mais do que o gasto anterior 

dessas famílias, na comunidade (HODGE, E., 2014). 
8 A semelhança fonética denuncia a etimológica: ambas derivam do grego “πόλις” (polis). O que talvez surpreenda é 

que não houve, inicialmente, diferenciação na derivação dos dois termos. Tanto “política” quanto “polícia” vêm de 

“πολιτεία” (politéia) (que é inclusive o título em grego de “A República”, de Platão).  



dão no espaço comum, quanto nas competências para o exercício desse comum, 

determinada por posicionamentos dentro da sociedade. Para o autor, sistema político 

tem, portanto, uma estética que o fundamenta, e nesse ponto Rancière contrapõe a 

estética da política ao que seria uma política estetizada: “essa estética não deve ser 

entendida no sentido de uma captura perversa da política por uma vontade de arte, pelo 

pensamento do povo como obra de arte”. (2005, p.16) 

Em O Desentendimento (1996, p.21) ele iguala a partilha do comum justamente 

ao que é o político: “O político começa onde justamente se pára de equilibrar lucros e 

perdas, onde se tenta repartir as parcelas do comum (...)”.  O comum é o palco do que é 

visível e do que é compartilhado, do que é político e do que é arte, simultaneamente. 

Retomando a questão das visibilidades e invisibilidades pode-se tomar a idéia de prática 

artística para definir a prática do que é tornado visível, e, dessa forma, o regime 

simbólico em que a arte se inscreve é o que politiza a arte. Dessa forma temos uma não 

dissociação entre o fazer artístico e o fazer político, havendo apenas diferenciações no 

que esse fazer se propõe: na superfície simbólica, no simulacro ou no movimento 

autêntico. Diana Agrest (2013, p. 585) transpõe essa noção das visibilidades no espaço 

como um jogo político ao afirmar que a tradição ocidental da arquitetura se compõe 

também por uma ideologia arquitetônica, cujo sistema “se define tanto pelo que inclui 

quanto pelo que exclui. Entretanto, o que fica de fora, não é propriamente excluído, mas 

reprimido”. 

Grosso modo pode-se dizer que na segunda ocorre uma gestão disciplinar 

marcada pela vigilância, regramento, coerção – entendida aqui como a tomada de 

decisões pela força ou a chantagem institucional – e punição
9
. Que outra forma seria 

possível a um urbanismo da desigualdade? Aqui os “fragmentos fortificados” de Harvey 

(2013, p.29) parecem ganhar um novo sentido, em que o forte é a arquitetura militar por 

excelência. 

Essa forma de se planejar certamente não garante, para nenhum substrato, a 

qualidade de vida. A classe média, se não é assolada por desocupações violentas, tem 

seu cotidiano interrompido pelos conflitos, sua segurança depreciada pela violência que 

irrompe da marginalização, e, do outro lado, sofre para manter-se em seus espaços 

tradicionais com a inflação imobiliária. A zona sul do Rio de Janeiro é emblemática, 

onde famílias de rendimentos acima de 5 salários mínimos têm de sublocar seus 

                                                           
9 Categorias também foucaultianas caras, dentre outras, à obra de 1975. FOUCAULT, 2015 p. 261-613. 



apartamentos para cobrir aluguéis e condomínios insuflados pelo preço do metro 

quadrado e dos serviços em geral ao redor. O que mantém coeso esse sistema urbano é, 

sobretudo, o medo.  

 

4- A dialética sócio-espacial: o Medo como Urbanista 

Jacobs(1992), logo no primeiro capítulo de “Vida e morte das grandes cidades 

americanas”, fala da relação entre segurança e a vida das ruas de uma cidade. A fórmula 

é assaz conhecida: quanto mais atraentes as ruas, mais pedestres e passantes, mais 

segurança. Se, por outro lado, as ruas são tratadas como paredões murados e filmados, 

como corredores de passagem enquanto todo lazer é transferido para o ambiente interno 

da iniciativa privada, rapidamente se tornam desterros propícios à criminalidade. Assim, 

existe uma retroalimentação no interior do urbanismo militarista: quanto mais 

dispositivos de isolamento, quanto mais hostis as ruas, mais perigosas elas se tornam, 

pedindo e justificando mais dessas medidas. A cidade repelente e árida produzida para o 

comércio de bens, a especulação e a segregação social
10

 gera a violência que a justifica, 

como o paranoico produz aquilo que teme (ZIZEK, 2010 p.31)
11

. A relação entre o 

rodoviarismo e o militarismo, por exemplo, é orgânica: vai desde a política rodoviarista 

do governo militar, amplamente focada em um desenvolvimentismo pela construção 

civil (BONDUKI, 2008 p.74) em que as vias automobilísticas foram amplamente 

privilegiadas, até a abertura irrestrita à instalação de multinacionais do ramo no país e a 

venda de nossas montadoras
12

. A ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica são 

exemplos disso. Outro caso a se mencionar foi o crescimento durante os governos de 60 

e 70 da Engesa, empresa de engenharia militar fundada em 1958. Na década de 70 essa 

empresa inteiramente brasileira chegou a ser uma das maiores exportadoras do mundo 

de veículos blindados e de combate
13

.  

                                                           
10 E aqui nos referimos, respectivamente: aos automóveis e suas vias congestionadas, poluentes e desmatadas, cada 

vez mais largas e inóspitas, como uma desertificação ao ronco de motor no interior das cidades, estrangulando rios e 

pessoas; aos condomínios cada vez mais caros que simulam, no intuito de evita-los, os aparelhos urbanos públicos; à 

criação de bolsões de desdém público no interior da cidade, que pelo desinvestimento vai criando espaços residuais 

indesejáveis como uma “acupuntura negativa” na malha urbana.  
11 Ou, mais especificamente: “Aí reside a verdade da postura paranoica: ela própria é a trama destrutiva contra a qual 

está lutando” (ZIZEK, 2010 p.31). 
12 A Vemag e a Fábrica Nacional de Motores (FNM), vendidas respectivamente à Volkswagen em 1967 e à Alfa 

Romeo em 1968. No caso da segunda, uma empresa pioneira vendida em sigilo e sem concorrência pública em seu 

auge.  
13

Como uma fábula da gestão militar em geral, a Engesa cresceu em simbiose com as montadoras internacionais e 

faliu em 1993, deixando uma dívida bilionária com o Estado (BNDES) não paga. 



Ao mesmo tempo, a cidade brasileira enclausura-se em condomínios. Sejam 

grandes conjuntos de apartamentos com áreas de lazer extensivas ou cinturões de casas 

isolados dos centros urbanos, esses espaços mormente marcados pelo medo e o idílio – 

vendidos ora como mais seguros, ora como não-cidade (campestres, espaçosos, abertos, 

naturais)
14

 –, são invariavelmente produtores de ansiedade social (DUNKER, 2015). 

Talvez porque impeçam a formação do que Negri e Hardt (2014 p.31) chamariam 

“afetos políticos”, aquelas relações corpo-a-corpo formadas na coincidência de práticas 

e desejos urbanos e de classe no território de construção da democracia – a cidade. Na 

urbe policialesca a interação presencial entre classes é praticamente impossível. Vemo-

nos em trânsito, inseguros, mas não convivemos. Uma vez que a formação de afetos tais 

não se dá pela simples circulação de informações, mas requer, como frisam os autores, 

contato físico, ela não acontece de todo porque não pode ser virtualizada – por isso a 

coincidência entre a polis e a política. 

Quando uma intervenção militar na malha urbana de uma das principais capitais 

do país comemora seus quatro meses com um saldo recordista de mortes, a pergunta 

inevitável é o que justifica o silêncio apoiante. Negri e Hardt escrevem que “Todos os 

tipos de injustiças podem ser justificados pelas aparições de um medo generalizado” 

(2014 p.39). A resposta óbvia é a perspectiva de algo pior.  

Zizek (2010 p.75) define a “fantasia” – no sentido lacaniano do termo – como “o 

crivo que nos protege do encontro com o real”. Uma fantasia negativa, paranoica, da 

violência onipresente, da ameaça do outro, não é diferente e, por definição, é aquilo que 

não é realidade, ainda que parta e se baseie nela. As distopias sobre o Rio de Janeiro 

recheiam os jornais, mas concretizam-se mesmo no enfrentamento a elas próprias.  

 Certamente é cedo ainda para se avaliar todos os efeitos da ocupação militar do 

Rio de Janeiro, mas em linhas gerais pode-se desenha-la como, outra vez, unilateral, 

focada nas comunidades mais pobres e violenta. Ainda assim, segundo pesquisa de 25 d 

emarço de 2018 do DATAFOLHA  (FRANCO E BARBON, 2018) conta com o apoio 

de 76% da população Visa a um certo controle e gestão do espaço urbano, sobretudo de 

seus fluxos e permanências, garantindo um modelo segregatício de participação. É a 

apoteose da partilha policial do sensível onde a esfera política materializada na polis, e 

que só pode ocorrer nela e através dela, é sitiada pelo próprio Estado. O processo 

                                                           
14Encerram em sua propaganda uma flagrante contradição interna, uma vez que, como visto em Jacobs (1992), o mais 

seguro é a cidade. 



decisório, aqui, é completamente bloqueado pela barreira física à associação e à 

demonstração, bem como a supressão dos fluxos extraordinários à vida do trabalho 

colabora para o empenho integral do tempo em consumo e produção – o urbanismo 

militarista nada mais é que urbanismo neoliberal.  
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O DIREITO À EDUCAÇÃO: A SITUAÇÃO DAS MULHERES PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE NO PRESÍDIO NELSON HUNGRIA. 
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Resumo 
 

Através de um levantamento de dados é possível constatar que o sistema penal brasileiro ainda segue 

as matrizes deixas do século XVIII, visto que até hoje, não observa as garantias previstas na 

Constituição e nos demais ordenamentos jurídicos: buscando trazer condições dignas de vida no 

cumprimento da pena e para auxiliar a pessoa privativa de liberdade no processo de ressocialização. 

Este presente trabalho tem o objetivo de compreender e descrever como funciona a educação nos 

presídios através de um estudo bibliográfico e documental sobre a educação escolar nas prisões do 

Brasil. E com um recorte mais específico, no Presídio Nelson Hungria, no Rio de Janeiro. Sabe-se que 

a educação prisional é uma forte aliada em trazer mais humanidade dentro da prisão. Tem o objetivo 

de trazer uma identidade ressignificada, restaurando a autoconfiança e valores éticos e morais do 

preso. 

 

Palavras-chaves: Humanização das penas. Educação Prisional. Ressocialização da pessoa privativa 

de liberdade. 

 

Abstract 
 

Through a survey of data it is possible to verify that the Brazilian penal system still follows the 

matrices left from the 18th century, since to date, it does not observe the guarantees provided for in 

the Constitution and other legal systems: seeking to bring dignified living conditions in compliance 

with punishment and to assist the person deprived of liberty in the process of resocialization. This 

paper aims to understand and describe how prison education works through a bibliographic and 

documentary study on school education in prisons in Brazil. And with a more specific cut, at the 

Nelson Hungria Prison in Rio de Janeiro. It is known that prison education is a strong ally in bringing 

more humanity into prison. It has the objective of bringing a resigned identity, restoring the self-

confidence and ethical and moral values of the prisoner. 

 

Keywords: Humanization of sentences. Prison Education. Reassessment of the custodial person. 

 

Resumen 
 

A través de un levantamiento de datos es posible constatar que el sistema penal brasileño sigue las 

matrices dejadas del siglo XVIII, ya que hasta hoy, no observa las garantías previstas en la 

Constitución y en los demás ordenamientos jurídicos: buscando traer condiciones dignas de vida en el 

cumplimiento de la misma. y para ayudar a la persona privada de libertad en el proceso de 

resocialización. Este trabajo tiene el objetivo de comprender y describir cómo funciona la educación 

en los presidios a través de un estudio bibliográfico y documental sobre la educación escolar en las 

prisiones de Brasil. Y con un recorte más específico, en el Presidio Nelson Hungría, en Río de 

Janeiro. Se sabe que la educación prisional es una fuerte aliada en traer más humanidad dentro de la 

prisión. Tiene el objetivo de traer una identidad resignificada, restaurando la autoconfianza y valores 

éticos y morales del preso. 

 

Palabras claves: Humanización de las plumas. Educación Prisional. La reesignación de la persona 

privada de libertad. 

 

Introdução 



A Carta Magna instituída, em 1988, preconizou o novo projeto político societário 

hegemônico, no Brasil, um Estado Desenvolvimentista, caracterizado por valorizar os direitos 

societários com forte intervenção do Estado a fim de garantir um desenvolvimento 

econômico. É nesse contexto pós-ditatorial que os direitos fundamentais são garantidos 

constitucionalmente, com conquistas no campo das liberdades individuais, nos direitos de 

natureza social e política. Revelando-se assim, mais humanista. 

Uma das garantias não diferente das demais conquistadas, em grau de importância, foi 

a educação, que se consolida na Constituição Federal, de 1988, quando fala dos direitos 

sociais, especificamente, no artigo 6º. Tornando a educação um direito assegurado a todos, 

inclusive, aos que se encontram em situação privativa de liberdade, no caso, os presidiários. 

Além da nossa Constituição, no ordenamento jurídico, tem-se o Código Penal, o 

Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais (LEP) que tratam dos crimes e cada 

tipo de infração, a trajetória na Justiça e as circunstâncias em que o apenado irá cumprir a 

pena. 

Neste trabalho, iremos focar nos objetivos traçados e estabelecidas pela LEP por se 

tratar de uma lei que visa as condições do indivíduo privativo de liberdade dentro das 

instituições carcerárias, e, especificamente, no que trata a educação para essa população. 

Segundo a LEP, todos os presos condenados no Brasil deveriam ter iguais 

oportunidades de trabalho, educação e treinamento profissional. Embora haja um dispositivo 

que declare expressamente esta norma, apenas uma reduzida parte dos presos tem 

oportunidade de estudar, trabalhar e se aperfeiçoar. Esse fato fere, claramente, o objetivo que 

a lei propõe da reintegração que deve ser feita com a educação e o trabalho, visto que há um 

benefício legal da redução das penas, pois para cada três dias estudados e/ou trabalhados, 

reduz um dia da pena e, consequentemente, o livramento condicional. A carência desses 

meios contribui, também, para a perpetuação da superlotação, pois retarda a saída dos presos 

do sistema prisional. 

Com isso, é de fundamental importância uma intervenção pedagógica educacional, 

visando uma reeducação do sujeito para que possa melhor compreender novas formas de se 

relacionar com o mundo, fornecendo elementos para quebrar os antigos padrões da vida que 

tinham. 

Este trabalho faz um levantamento de dados e informações sobre as prisões de modo 

geral, considerando a importância e a urgência sobre a realidade prisional brasileira que se 

distancia das políticas educacionais de abrangência dentro das prisões, buscou-se desenvolver 

uma pesquisa quanto às práticas educacionais, uma vez que a pena tem um papel não só 



punitivo, mas pedagógico também, a fim de proporcionar condições para que o indivíduo 

retorne à sociedade e não pratique mais crimes. 

A abordagem desse tema traz grande divergência nas diferentes camadas sociais, há 

quem diga que a educação é papel fundamental na ressocialização do preso para que, 

futuramente, quando estiver em liberdade ter chances de buscar um trabalho digno e 

assalariado. Há quem diga que preso não tem direito de estudar, tem que cumprir a pena sem 

gerar mais gastos públicos com escolas prisionais e trabalhar, sim, dentro da unidade 

prisional para pagar os seus gastos. Grande parte dessa ideologia é transmitida através dos 

meios de comunicação, a mídia sensacionalista, principalmente, os telejornais, programas que 

se intitulam como jornais e fornecem à população que assiste apologia à violência policial, 

abrindo espaço para o discurso de que "bandido bom é bandido morto", ou seja, são 

responsáveis em grande parte pela manutenção da ignorância da população sobre o sistema 

carcerário e os diversos assuntos relacionados a esse tema. 

Analisando a questão da educação prisional pode-se observar uma grande 

porcentagem de pessoas que não voltam a reincidir na vida do crime, confirmando o papel da 

educação como transformadora na vida de qualquer pessoa, independente da condição que se 

encontra. A educação é capaz de abrir caminhos antes jamais percorridos e planejados por 

pessoas privativas de liberdade, e isto se concretiza quando eles se veem dentro de uma 

unidade prisional e ao mesmo tempo estudando. Possibilitando-os a construir um novo 

caminho de vida. 

O presente trabalho tem por finalidade compreender a prática pedagógica das escolas 

prisionais com os alunos e os demais profissionais da educação em seu caráter eficiente e 

eficaz como uma das formas de ressocialização do preso. 

Sendo analisada a atuação dos profissionais, segundo documentos que lhes dão base 

para reconhecer os indivíduos privados de liberdade como sujeitos de direitos às ações e 

políticas educacionais que levam em consideração a diversidade e a inclusão, através de uma 

pesquisa bibliográfica e de campo, de cunho descritivo, cujo método observacional, analisou 

o ambiente de uma escola prisional e as suas práticas pedagógicas; a atuação dos professores 

com seus alunos e do diretor com seus professores e coordenadores, inclusive, das presas com 

as demais presas. 

Foi feito levantamento de alguns documentos que norteiam a educação em geral, os 

Pareceres, as Diretrizes, os Parâmetros Curriculares e o Projeto Político Pedagógico, (PPP). E 

de forma mais estrita o currículo dessas escolas prisionais pela Diretrizes Nacionais para a 

oferta de educação nos estabelecimentos penais e a Diretoria Especial de Unidades Escolares 



Prisionais e Sócioeducativas (DIESP) que é a divisão das escolas prisionais, onde se definem 

metas, diretrizes e dinâmicas no desenvolvimento da educação, por intermédio de programas 

e projetos que estabeleçam uma política administrativa que atenda as especificidades das 

Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas, zelando pelo cumprimento da legislação em 

vigor, em consonância com a política educacional promovida pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Importante se fez, também, trabalhar com as leis que asseguram os direitos ao 

apenado estudar, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Execuções Penais, LEP, e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

 

As Prisões no Brasil  

Para pensarmos historicamente nas prisões no Brasil devemos nos remeter a chegada 

dos portugueses, e, assim como ocorreu na Europa, a forte influência pelo movimento 

iluminista ocorrida no Brasil, contrariando o desproporcional, cruel e sanguinário "direito 

penal" existente. Especialmente, após a chegada da família real em 1808, a separação política 

do Brasil-colônia de Portugal, em 1822, e com a primeira Constituição Brasileira, em 1824, 

criaram-se maiores condições para  a criação de uma legislação penal mais humana.  

Em 1830, nasceu o Código Criminal que seguiu as linhas humanas que a Constituição 

de 1824 afirmava, como diz no "TITULO 8º - Das Disposições Geraes, e Garantias dos 

Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros.", o art. 179 e os incisos XVIII E XIX. 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

 XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado 

nas solidas bases da Justiça, e Equidade. 

XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e 

todas as mais penas crueis
1
.  

 

Pode-se observar, desta forma, a influência do Iluminismo no Brasil. A Constituição 

estabeleceu que o código penal deveria ser criado com base na justiça e na igualdade, com as 

penas cruéis sendo abolidas. Apesar das novidades, a pena de morte ainda se fazia presente. 

O inciso XXI diz: “As Cadêas serão seguras, limpas, bem arejadas, havendo diversas 

casas para separação dos Réos, conforme suas circunstâncias, e natureza dos seus crimes". 

Logo, a Constituição, de 1824, apresentava, pelo menos, proposta de dignidade humana. 

                                                
1
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm - acessado em 29/10/2017 às 

19h09min. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm


Havia uma preocupação quanto a sua integridade física e a saúde do preso e, também, 

assegurava que os "réus" deveriam ficar separados conforme a gravidade dos seus delitos. Já 

se pensava em não se "misturar" os réus, isto é, os primários e/ou pouco violentos com os 

reincidentes e mais violentos.  

Segundo Engbruch e Morais di Santis (2012), o próprio Código já apresentava uma 

alternativa de prisão, quando não fosse possível a prisão nas condições previstas em lei, como 

diz o art 49:  

Enquanto se não estabelecerem as prisões com as comodidades, e arranjos 

necessários para o trabalho dos réus, as penas de prisão com trabalho serão 

substituídas pela de prisão simples, acrescentando-se em tal caso á esta mais a 

sexta parte do tempo, por que aquelas deveriam impor-se. 

 

Infelizmente, o previsto expresso na lei não se realizava na prática, mesmo a 

Constituição de 1824 “garantindo” prisões arejadas e com boa higiene, havia 

incompatibilidade de adequação dos prédios prisionais, além disso, certos Municípios não 

tinham sequer prisão. 

As Câmaras Municipais foram criadas em 1º de outubro de 1828, por D. Pedro I, entre 

as diversas atribuições estabelecidas, destaca-se o art 56, pois este indica que deverá haver 

uma comissão para realizar visitas periódicas às prisões relatando tudo o que for visto.  

 

Art. 56. Em cada reunião, nomearão uma comissão de cidadãos probos, de 

cinco pelo menos, a quem encarregarão a visita das prisões civis, militares, e 

eclesiásticas, dos cárceres dos conventos dos regulares, e de todos os 

estabelecimentos públicos de caridade para informarem do seu estado, e dos 

melhoramentos, que precisam. 

 

Essas comissões relatavam a realidade lastimável das prisões, como demonstra 

Engbruch e Morais di Santis (2012): 

 

Ao descrever o sórdido ambiente, imundo e cheio de fumaça, deixa-se claro 

que os presos faziam pequenos objetos (pentes, colheres) com chifres de boi. 

Assistência médica precária, alimentação ruim e pouca, mistura de presos 

condenados e não condenados, falta de água, acúmulo de lixo fizeram a 

comissão concluir que tal era “o miserável estado da Cadea capas de revoltar ao 

espírito menos filantropo”. 

 

Em 1850, nasce a primeira Casa de Correção no Rio de Janeiro, de acordo com 

Pessoa
2
 (2014), também, era chamada de Casa de Correção da Corte, criada em 6 de julho, 

pelo Decreto nº 678, que aprovou o seu primeiro regulamento. 

                                                
2
 PESSOA, Tomaz de Aquino Gláucia. Casa de Correção. 2014. Disponível em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=6333> 

acessado em 03/11/2017 - às 01h25min. 



A Casa de Correção tinha o objetivo de executar a pena de prisão com o trabalho, 

dentro da própria prisão, como diz o artigo 1º do regulamento. Os presos que chegavam para 

cumprir a pena se alocavam em uma das cem celas prontas e outras cem ainda em construção. 

Dois anos após as demais celas que foram concluídas, passaram a receber um maior 

quantitativo de condenados suprindo a demanda de vagas. (Pessoa, 2014)
3
. 

Amaral (2016) afirma que ainda em 1864 - 40 anos de vigência da Constituição - as 

prisões estavam muito longe de atender os fins da humanização das penas previstas na 

Constituição. E não havia resposta diferente para tal situação: a escassa destinação de 

recursos financeiros para adaptação das unidades prisionais através das mudanças trazidas 

pela Constituição. 

Assim como ocorreu na Europa, o Brasil também passou por um processo de 

humanização das penas. O mesmo movimento iluminista que influenciou as penas cruéis que 

existiam na Europa, foi trazido para o Brasil para combater as atrocidades que eram feitas 

para punir os corpos.  

A abolição da escravidão, em 1888, foi um marco importante para diversas alterações 

que incidiam no fim do período Imperial. A pena de morte foi expressamente revogada pelo 

código penal de 1890 e, posteriormente, em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a 

República
4
.  

Aspirando aos bons ares que trouxe o iluminismo, no final do século XVIII, o Brasil 

foi capaz de estabelecer, na primeira Constituição do país, garantias na forma de punir o réu. 

Ainda que de 1824 a 1988 ocorra um longo período, pouco podemos observar na prática a 

“humanização das penas”. Há previsão expressa em lei, há quase 200 anos, que marcam o fim 

da crueldade na punição do réu, o que hoje ainda ocorre, haja vista as péssimas condições de 

encarceramento presente no país. Faz-se necessário, portanto, buscar os antigos ares que 

influenciaram nossa primeira Constituição, mas não somente isso, importante por, 

efetivamente, em prática todas as ideias que fizeram mudar a forma de punição. 

 

Quadro Geral do Sistema Penitenciário 

Sabemos que nosso sistema punitivo foi planejado seguindo as matrizes deixadas pelo 

patrimonialismo, pela escravidão, pelas penas de torturas, pela exclusão de certas camadas da 
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 Disponível em: Apesar de abolida a pena de morte ainda tem aplicação no Brasil, em casos de crimes cometidos em tempos 

de guerra. - http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150117_morte_fd - acessado em 29/10/2017 às 20h11min. 

 



sociedade, consagrando um modelo estrutural dos estabelecimentos penais que violam, todo 

tempo, os direitos humanos das pessoas privativas de liberdade.  

Podemos relembrar que desde o século XVIII, com o processo de humanização das 

penas no Brasil, conforme visto anteriormente, já havia críticas ao sistema punitivo existente 

naquela época, inclusive, sobre a primeira prisão criada, visto que não observava as garantias 

trazidas na Constituição.  

Sendo assim, o reconhecimento dessas críticas deve ser usado como força motriz para 

buscar novas mudanças no atual sistema penal e inspirar a política penitenciária com novas 

alternativas para realinhar as diretrizes antigas e tradicionais. 

Dados e informações pertinentes ao quantitativo sobre as prisões no Brasil, com 

levantamentos feitos por órgãos governamentais e não governamentais, apontam uma 

considerável diferença entre o número de presos de acordo com a metodologia adotada ou a 

sua respectiva fonte de informação, mas que se complementam em alguns quesitos. 

De acordo com o último relatório produzido pelo Infopen
5
 - Departamento Nacional 

Penitenciário- em 2016 (reflete a coleta realizada na data-base considerada para o respectivo 

relatório analítico, junto a gestores de cada unidade prisional das unidades geridas pelas 

Secretarias de Administração Penitenciária no Estado e também aos gestores das carceragens 

nas unidades de Polícia Civil para fins de complementação de dados, sendo os últimos dados 

publicados datados de 31 de junho de 2016), o Brasil vem apresentando um aumento na 

população carcerária, em níveis preocupantes, com um total de 726.712 pessoas presas. 

O Conselho Nacional de Justiça, instituiu o Geopresídios, relatório dinâmico 

alimentado mensalmente pelos relatórios de Inspeção, realizado por juízes com competência 

na área de execução penal, extraídos do Cadastro Nacional de Inspeções nos 

Estabelecimentos Penais e publicados de forma dinâmica, com base no último relatório 

judicial de inspeção preenchido
6
. De acordo com o Geopresídios o Brasil apresenta um 

quadro de 682.060 pessoas presas, trazendo um número diferente dos dados informados pelo 

Infopen, 2016.  

Nessa mesma linha de pesquisa, a plataforma online World Prison Brief, gerida pelo 

Institute for Criminal Policy Research - ICPR, da Escola de Direito da Universidade de 

Londres
7
, realizou um estudo sobre o aumento da massa carcerária no Brasil estar em 
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constante crescimento, concluindo que em maio de 2018, já havia 682.901 pessoas privadas 

de liberdade nas prisões, um número ainda maior do último dado feito pelo Geopresídios. 

Destacou que a capacidade oficial do sistema prisional de vagas é de 408.116 e o nível de 

ocupação é de 165,4% em abril de 2018.  

De acordo com o Institute for Criminal Policy Research - ICPR, o Brasil já ocupa a 

terceira posição no ranking mundial, a China está em segundo lugar com 1.649.804 presos e 

em primeiro lugar os Estados Unidos, com 2.121.600 indivíduos presos. O Brasil já ultrapassa 

a posição da Rússia. 

Pode-se observar que não há como se obter um número preciso sobre o quantitativo de 

total de presos nos presídios, visto que há a influência de alguns fatores como, a falta de 

informação de algumas unidades prisionais e a grande rotatividade de presos entrando e 

saindo diariamente do sistema penal. Por isso os dados aqui apresentados mesclam as fontes 

de informações, pois são complementares, sendo capazes de apresentar um maior 

esclarecimento ao quadro das pessoas privativas de liberdade. 

O Brasil hoje contém 1.460 estabelecimentos penais estaduais e federais cadastrados, 

presentes em todos os 26 Estados e o Distrito Federal, disponibilizando apenas 368.049 vagas 

e totalizando um déficit de 358.663 vagas, de acordo com o Infopen, em 2016. Neste 

contingente, o total de presos provisórios e sem condenação são de 292.450. 

Pode-se observar que o número de presos provisórios, 292.450 indivíduos, é pouco 

abaixo do déficit de vagas no sistema. Estamos falando de aproximadamente 40% de 726.712 

mil pessoas, são quase 300 mil pessoas presas antes de serem julgadas em primeiro grau, 

sendo que, grande parte dessas pessoas poderia responder em liberdade, como explica o 

relatório da pesquisa “A Aplicação de Penas e Medidas Alternativas”, realizada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, por demanda do DEPEN
8
, 

 

É gravíssima a informação de que em 37,2% dos casos pesquisados em que os 

réus estiveram presos provisoriamente não houve condenação à prisão ao final 

do processo. Projetando esse achado para o gritante número de presos 

provisórios no país, que ultrapassou a marca de 240 mil pessoas em dezembro 

de 2013, é provável que tenhamos cerca de 90 mil homens e mulheres 

encarcerados que, por diversas razões, não serão condenados à prisão, na maior 

parte dos casos com sentenças de absolvição ou condenação a penas 

alternativas. 

 

Não restam dúvidas que o Brasil vive uma tendência a aumentar sua população 

carcerária, a taxa é de mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes maiores de 18 anos, 
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enquanto a taxa mundial de aprisionamento encontra-se no patamar de 144 presos por 100 

mil habitantes
9
.  

O encarceramento desse enorme contingente de pessoas aponta para uma maioria de 

jovens, sendo que 55% dos presos têm até 29 anos, representados por uma maioria negra, isto 

é, 64% da população carcerária é de jovens negros, com alto número de déficit educacional, 

pois apenas 9% desta população têm o ensino médio completo (enquanto a média nacional se 

encontra no patamar de 32%).  

O Infopen, 2016 revela que a cada 100 mil homens na população brasileira, acima dos 

18 anos, 418,44% estão presos, esse mesmo número em relação às mulheres com a 

maioridade atingida são de 43,28% de pessoas. Sendo um total de 665.482 homens presos e 

42.355 mulheres presas
10

.  

O perfil criminal das pessoas privativas de liberdade é caracterizado por alguns 

fatores influenciados pela dinâmica criminal, como as alterações na legislação, (dada 

a importância a certos crimes), a justiça comum e judiciária - principalmente 

pelo estereótipo criado em conjunto com a mídia, pois esta, além de influenciar é, também, 

tendenciosa contribuindo fortemente para que a massa telespectadora assimile uma ideia de 

criminoso que não é muito comum no sistema prisional. Os casos bárbaros de mortes 

que proporcionam um grande número de audiência, como os crimes de homicídios ou 

os casos de latrocínio, quando são seguidos de morte, de acordo com os dados do Infopen 

(2016), juntos representam 14% do total de crimes cometidos das 726.712 mil pessoas, o 

que representam aproximadamente 101 mil pessoas.  

 As pressuposições feitas da atual situação do sistema penitenciário são de pessoas 

pobres, negras e com baixa escolaridade e é, de fato, este o perfil da maioria das pessoas 

presas. De acordo com o Infopen (2016), 64% dos presos são negros/pretos e pardos, 35% 

são brancos, 1% são amarelos, 0,13% são indígenas e 1% são outros.  

Sobre a escolaridade, os dados informam que os detentos alfabetizados informalmente 

e com o ensino fundamental completo, representam 20% da população prisional, o que revela 

um número aproximadamente de 145 mil pessoas. Enquanto os detentos com ensino médio 

completo ou incompleto e ensino superior completo ou incompleto, revelam um valor 

numérico de 25% de pessoas, representando um número aproximadamente de 181 mil 

pessoas. Pouco mais da outra metade de presos ainda não concluíram o ensino fundamental 

completo. 

                                                
9 Conforme dados da ICPS - International Centre for Prison Studies 
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A educação básica, que engloba a educação infantil dos quatro anos aos dezessete 

anos de idade, desde a pré-escola até o ensino médio, segundo o art 4º, da nº 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, serve para assegurar que crianças e jovens recebam 

uma educação com os padrões mínimos de qualidade de ensino, com os insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento e ao processo de ensino-aprendizagem.  

Priorizar investimentos públicos em educação é de extrema importância para as 

pessoas oriundas de extratos sociais desfavorecidos, pois contribui diretamente na diminuição 

da pobreza e da criminalidade, visto que manter os jovens na escola, até o término do ensino 

fundamental traz uma maior escolaridade e um fator protetivo aos jovens e, 

consequentemente, a possível redução da massa carcerária. Hoje, somente, o ensino 

fundamental incompleto, sem conclusão, traz uma porcentagem de 51% de pessoas privativas 

de liberdade. 

 

O Sistema Penal e as Mulheres 

Segundo dados do World Female Imprisonment List, relatório produzido pelo 

Institute for Criminal Policy Research da Birkbeck, University of London, o número de 

mulheres presas no mundo está aumentando em um ritmo mais acelerado do que os níveis de 

prisão masculina. Os casos de aumento aparecem em todos os continentes desenvolvidos e 

menos desenvolvidos. De acordo com o último relatório produzido, a população carcerária 

feminina mundial é de mais de 714 mil mulheres. Demonstrando um aumento desde 2000 de 

mais de 50% na taxa de crescimento. 

De acordo com o ranking mundial das mulheres presas, os EUA estão em primeiro 

lugar (cerca de 211.870), seguido da China (cerca de 107.113), Rússia (cerca de 48.478), e na 

quarta posição, o Brasil (cerca de 44.700). 

De acordo com o Infopen – Mulheres (2016), o número de mulheres presas no Brasil 

vem aumentando constantemente em relação ao número de presos masculinos. No lapso 

temporal de 2000 a 2016, o aumento foi de 656%,
11

 enquanto a média nacional de 

crescimento masculino, no mesmo período, foi de 293%, refletindo, assim, uma curva 

ascendente no encarceramento em massa de mulheres.  

Este ritmo acelerado de crescimento da população carcerária masculina e feminina se 

contrapõe a tendência mundial dos países que investiram em políticas públicas para diminuir 

o encarceramento de massa, como alguns países da Europa. 
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 Segundo dados Ministério da Justiça, a partir de 2005, dados do Infopen/MJ, a população carcerária feminina era de 

aproximadamente 5.601 mulheres no ano de 2000. Infopen - Mulheres p.15. 



A cada 100 mil mulheres acima dos 18 anos, há aproximadamente, mais de 55 

mulheres presas. No ranking das Unidades da Federação, São Paulo é o estado com o maior 

número absoluto de presos e tem a maior população feminina encarcerada, representando 

(15.104 mulheres) 36% das mulheres presas no país, de acordo com o Infopen, (2016). 

Seguido de Minas Gerais (aproximadamente 3.279 mulheres presas), Paraná 

(aproximadamente 3.251 mulheres presas) e do Rio de Janeiro, (aproximadamente 2.254 

mulheres presas)
12

. 

A prevalência de certos perfis de mulheres encarceradas não se diferencia muito dos 

homens presos, a grande maioria é negra e com baixa escolaridade. Os dados feitos pelo 

Infopen – Mulheres (2016), abordaram diferentes aspectos das mulheres presas, como: a 

natureza da prisão, a raça/cor/ etnia da mulher presa, estado civil, escolaridade e a razão da 

sua prisão. O conjunto de dados demonstrando a realidade das mulheres presas, permite 

esclarecer as eventuais falhas da política criminal e, também, as políticas públicas, que 

poderiam ser mais eficientes e eficazes, proporcionando maiores oportunidades às mulheres 

de classe social menos favorecida. 

De acordo com o Infopen – Mulheres (Ibidem), as mulheres condenadas com penas de 

prisão de até oito anos, representam um número expressivo de 70%. Sendo que 32% das 

mulheres cumprem a pena em regime fechado, enquanto aproximadamente 16% das mulheres 

cumprem em regime semiaberto, isto demonstra que a pena de prisão como medida 

sancionatória é uma regra e não exceção, inclusive, para os casos de crimes menos graves, 

impactando diretamente no total de mulheres encarceradas no Brasil. 

O quadro geral da faixa etária das mulheres presas no Brasil é representado por 50% 

com idades entre 18 e 29 anos, e outra grande parcela em destaque é de mulheres entre 30 e 

45 anos, representadas por 39% do total de mulheres presas. O perfil etário da maioria das 

mulheres privadas de liberdade repete o padrão nacional dos homens também, a maioria é 

jovem com idade até 29 anos. Pode-se observar que a idade apresentada é classificada como 

um período economicamente ativo da vida, sendo realidade brasileira ter um maior número 

de jovens presos. Segundo o Institute for Criminal Policy Research da Birkbeck, University 

of London, há uma tendência no Brasil para o crescimento da população carcerária cada vez 

mais jovem. 
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Em relação à raça/cor/etnia das mulheres presas, 62% são negras, 37% são brancas, 

1% amarela. Duas em cada três presas são negras. Os dados levantados não são diferentes em 

relação aos homens, que também têm a sua maioria a população maior encarcerada.  

Sobre o estado civil das mulheres encarceradas, a maior parte é solteira (62%), e a 

outra parte é casada ou possui união estável (32%). Este pode ser um identificador da 

quantidade de mulheres presas serem jovens. 

Em relação ao grau de escolaridade das mulheres privadas de liberdade, 5% são 

analfabetas ou alfabetizadas em cursos regulares, 45% com o Ensino Fundamental 

Incompleto, 15% com o Ensino Fundamental Completo, 17% com o Ensino Médio 

Incompleto, 15% com Ensino Médio Completo, e apenas 1% tem o Ensino Superior 

Completo. Ainda que em níveis baixos, o grau de escolaridade das mulheres em comparação 

aos homens encarcerados é um pouco maior. 

Em relação à razão dos crimes cometidos pelas mulheres encarceradas, há um grande 

destaque para o crime de tráfico, que corresponde ao expressivo número de 62% das 

mulheres presas, seguido do crime de roubo com 11% das mulheres presas, do crime de furto, 

com 9% das mulheres presas e homicídio com 6% das mulheres presas. Os padrões de 

criminalidade do público feminino são bastante distintos em relação ao público masculino. 

Apenas 26% dos homens cometerem o crime de tráfico, enquanto esse número chega a 62% 

com as mulheres.  

De acordo com A Rede Justiça Criminal, informativo nº 8, janeiro de 2016, não há 

como negar a relação entre o uso e o comércio de drogas e o quantitativo de mulheres presas. 

 

Em toda a América Latina, mulheres negras, pardas e indígenas, de baixa 

escolaridade, chefes de família e sem acesso ao mercado formal de trabalho, 

têm se valido do comércio de pequenas quantidades de drogas como estratégia 

de complementação de renda e sustento de filhos e familiares dependentes. Via 

de regra, a inserção nesse mercado se dá de modo bastante subalterno e sem 

vinculação aos altos níveis hierárquicos de tomada de decisão ou controle 

financeiro das organizações criminosas. No entanto, a opção política por lidar 

com o tema das drogas por meio de ações repressivas e criminalizantes tem 

como principais vítimas os indivíduos que desempenham funções de pouca 

relevância, baixa remuneração e fácil substituição no mercado transnacional 

das drogas: exatamente a posição ocupada pela imensa maioria das mulheres, 

que cada vez ma is são trancafiadas nas já superlotadas unidades prisionais 

brasileiras
13

. 

 

Os dados aqui apresentados pelo Infopen – Mulheres, julho de 2016, padecem de 

certos vícios, como a omissão de informações de certos quesitos, as divergências dos 
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números apresentados no Infopen, 2016; alguns temas silenciados como, disponibilidade de 

informação sobre o número de filhos por mulher presa, o tempo de espera por julgamento. 

Estes são dados importantes que dificultam uma maior precisão sobre a situação das mulheres 

presas. 

 

O Sistema Penal no Estado do Rio de Janeiro  

De acordo com o Geopresídios, 2017
14

, o Rio de Janeiro é o terceiro Estado que mais 

encarcera no país, com um total de 50.219 pessoas presas. Neste ranking fica atrás do Estado 

do Paraná com uma população total de 51.700, do Estado de Minas Gerais com uma 

população total de 68.354 pessoas e do Estado de São Paulo, com o contingente de 240.061 

pessoas presas. Estes quatro Estados juntos somam mais da metade da população presa 

nacional. De acordo com os dados do IBGE (2010)
15

, a população do Estado do Rio de 

Janeiro é de 15.989.929 pessoas, há uma média, aproximadamente, de 252 pessoas presas 

para cada 100 mil habitantes. 

Do total de 1.460 estabelecimentos penais no Brasil, 56 deles estão situados no Rio. 

São três presídios femininos e cinquenta e três são presídios masculinos
16

. Segundo o CNJ 

(2017), o Estado do Rio apresenta uma quantidade de 31.075 vagas nos presídios, entretanto 

a quantidade de presos é de 52.383, o que gera um déficit de 20.506 vagas no sistema 

carcerário do Rio. 

O total de presos provisórios é de 22.876 pessoas, sendo que quase a metade do total 

de presos no Estado do Rio, ainda, não recebeu condenação em primeiro grau. O uso da 

prisão provisória se tornou abusivo, mais da metade dos presos provisórios estão custodiados 

há mais de 90 dias, sem nenhuma previsão de audiência ou sentença próxima (dados 

coletados a partir da pesquisa de campo realizada no Presídio Nelson Hungria, o que será 

pormenorizado à frente).  

Este fato está inteiramente ligado a grande demanda de processos penais que o Rio de 

Janeiro tem, combinada com a quantidade de profissionais que atuam na área, o que dificulta 

a celeridade processual e, consequentemente, o aumento de presos provisórios sem audiência 

ou sentença em prazo razoável. 

As principais características do quadro de pessoas restritas de liberdade que compõem 

as prisões, hoje, no Rio de Janeiro, são de maioria negra, solteira, com baixa instrução 
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escolar, viciados/usuários de drogas, e integrantes de Igreja Evangélica, segundo o Infopen 

(2016). 

Alguns presídios, no Estado do Rio de Janeiro, são separados por facções, pois há um 

grande quantitativo de presos que pertencem a um determinado grupo e, por isso, os internos 

não são separados pela gravidade do crime pelo qual respondem, mas, normalmente, pelos 

laços firmados, a fidelidade e o pertencimento às facções de origem, por isso não “podem” se 

misturar com outras. Caso aconteça, os próprios internos ao perceberem que um dos presos 

pertence a uma organização criminosa diferente da sua, impõe a lei da cadeia, espancando 

podendo, muitas vezes, levar ao óbito.  

De acordo com os dados apresentados podemos observar que os estabelecimentos 

penais são uma verdadeira “caixa-preta”. A falta de dados e a dificuldade dos acessos às 

unidades prisionais traz uma distância cada vez maior da temática da prisão. Os poucos dados 

que se têm, muitas vezes, são inconsistentes, pois algumas unidades deixam de fornecê-los, 

além disso, as metodologias adotadas pelos órgãos de pesquisa trazem números diferentes de 

cada dado pesquisado. 

 

Uma Breve Reflexão Sobre o Sentido da Educação nos Presídios 

Conforme visto, o sistema penitenciário brasileiro tem se apresentado para os 

governantes como um local desconhecido. Muito se discute, fazem levantamento de dados, 

mas pouco se sabe sobre a realidade do sistema. As penitenciárias são locais onde portas não 

se abrem e pouco se sabe para além dos seus muros altos. O que chega de informação para a 

população são as destruições de instalações e equipamentos; a morte de presos e funcionários, 

quando há motins e rebeliões; as atrocidades que os próprios presos cometem contra seus 

pares, por serem de facções rivais; ou, ainda, a intolerância de alguns crimes, como, ocorreu 

em alguns presídios do Norte e Nordeste do Brasil. 

Ao realizar a pesquisa de campo no Presídio Nelson Hungria, no Complexo 

Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Rio de Janeiro, se teve como objetivo compreender a 

relação escolar como uma das formas de ressocialização das presas dentro do sistema 

prisional.  

Por meio de uma pesquisa de campo, qualitativa e descritiva, analisou-se as 

experiências vividas e os conteúdos coletados e observados de um modelo implementado de 

educação Prisional, no Estado do Rio de Janeiro, sendo este um “programa de 

ressocialização”, conforme previsto na legislação de execução penal. 



A pesquisa não se preocupou em saber qual/quais crimes cada interna cometeu e nem 

vê-las como “vítimas da sociedade”, pois cada pessoa sabe dos seus motivos e valores, e, 

carrega consigo uma história que é particular e que as levou a estarem ali. De modo geral, 

pretendeu-se evidenciar nesta pesquisa, através da análise do material empírico coletado, 

algumas questões sobre a realidade da vida no cárcere, ressaltando que embora haja a escola, 

a Igreja e o trabalho interno no presídio, nada terá eficácia na ressocialização se não partir da 

própria presa a vontade e o desejo de mudar de vida. 

A presença de escolas prisionais em presídios, no Estado do Rio de Janeiro, vem 

sendo executada já há algumas décadas, mas poucos são os dados e as informações sobre o 

assunto no Estado, e, principalmente, no país. 

 

Educação nas Prisões: Previsão Legal 

A educação escolar recebe respaldo em previsões legais nacionais e internacionais. 

São executadas, através de políticas públicas implementadas pelos estados e pelo governo, 

como explica Oliveira (2012).  

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, todo 

ser humano tem direito à instrução. A educação será orientada para conceber “o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais”. 

Segundo a Lei de Execuções Penais nº 7.210/84, os seus artigos 10 e 11, abordam a 

assistência ao preso, sendo dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e orientá-lo 

no retorno à sociedade; elenca que a assistência deverá ser material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa. Seguindo os direitos e garantias assegurados ao preso, 

previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, “é assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral”.   

É importante ressaltar que os presos, embora privados de liberdade, mantêm a 

titularidade dos demais direitos fundamentais, como é o caso da integridade física, 

psicológica e moral. 

Ainda assim, no âmbito nacional, a educação escolar prisional é seguida por 

Pareceres, como o Parecer CNE/CEB, nº: 4/2010, sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta 

de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade, nos estabelecimentos 

penais, esclarecendo que a educação nos presídios é considerada como um meio para a 

promoção da integração social e aquisição de novos conhecimentos que permitam ao preso 

buscar novos caminhos quando saírem da prisão. O papel da educação nos presídios tem 



como um de seus principais pilares a reintegração social e o desenvolvimento do potencial 

humano, como diz o Parecer CNE/CEB, nº: 4/2010,  

 

Segundo diversos estudiosos do tema, a educação em espaços de privação de 

liberdade pode ter principalmente três objetivos imediatos que refletem as 

distintas opiniões sobre a finalidade do sistema de justiça penal: (1) manter os 

reclusos ocupados de forma proveitosa; (2) melhorar a qualidade de vida na 

prisão; e (3) conseguir um resultado útil, tais como ofícios, conhecimentos, 

compreensão, atitudes sociais e comportamento, que perdurem além da prisão e 

permitam ao apenado o acesso ao emprego ou a uma capacitação superior, que, 

sobretudo, propicie mudanças de valores, pautando-se em princípios éticos e 

morais. (p. 13) 

 

A educação no sistema prisional integra a modalidade de ensino intitulada como 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), nº 9.394, de 1996, em seu artigo 37, afirmando que, “a educação de jovens e 

adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria”. 

Além do mais, o artigo 18, da Lei de Execuções Penais, assevera que o Estado é 

obrigado a promover a educação fundamental nos estabelecimentos penitenciários, devendo 

integrar-se no sistema escolar da unidade federativa. O artigo 18-A, também, estende essa 

obrigação ao ensino médio, regular ou supletivo. 

Há outras legislações internacionais e nacionais que abordam a questão da educação 

prisional, a pesquisa fez um recorte nas legislações que se apresentaram mais relevantes para 

o tema pesquisado. 

 

A Pesquisa 

Em paralelo a pesquisa bibliográfica e documental sobre a educação escolar nas 

prisões, foi realizada uma pesquisa de campo, buscando contextualizar as informações 

coletadas com as experiências observadas na vida do cárcere, como já foi dito anteriormente. 

A pesquisa foi realizada, no período de setembro a novembro, do ano de 2017, através 

de visitas quase que diárias à unidade prisional Nelson Hungria. O foco da pesquisa foi 

compreender, através de observações das aulas na escola prisional, a relação construída entre 

alunas e professores, analisando os significados que a escola possui no contexto de uma 

unidade prisional. 

A presente pesquisa foi realizada no Colégio Estadual 1º Tenente PM Hailton dos 

Santos, que fica dentro da unidade prisional Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de 

Bangu, trata-se de um presídio feminino, com a presença de mulheres sentenciadas e 



mulheres que ainda aguardam julgamento em primeiro grau, visto que a Cadeia Pública 

Joaquim Ferreira
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, encontra-se com um grande contingente de mulheres, fazendo com que 

muitas sejam alocadas diretamente no Presídio Nelson Hungria. 

A escola fica localizada no mesmo corredor onde ficam as demais celas do presídio, 

no “miolo”, foram desativadas duas celas para dar espaço para a escola; tem a quantidade de 

150 alunas matriculadas; sua estrutura é pequena, contém seis salas de aula, todas com ar 

condicionado, cadeiras e mesas para todas as alunas, uma biblioteca, repleta de livros 

separados por temas, uma coordenação, uma copa com refrigerador e armário para alocar os 

lanches das alunas, um banheiro para as alunas e outro banheiro para os professores, dois 

espaços para guardar materiais escolares e materiais de limpeza. 

Nos dias de aula a coordenadora pedagógica entrega a listagem de alunas para serem 

retiradas das celas para que possam ir à escola. Foram observadas inúmeras vezes atrasos na 

remoção das alunas, por alguns motivos, como: a comida dos presídios é terceirizada, e, 

muitas vezes, chega com atraso, visto que a escola no segundo turno começa às 13 horas, 

enquanto a comida, também, é distribuída nesse mesmo horário; a falta de agentes 

penitenciárias para cuidar dos corredores, ao mesmo tempo, que liberam as presas das celas, a 

falta de água e luz no presídio ou na escola, esta não se importava em não ter aula no dia. 

Durante a pesquisa foi observado a metodologia e os materiais pedagógicos que eram 

utilizados em sala de aula, e, nenhum professor infantilizou os conteúdos, mesmo a escola 

concentrada na produção de material e textos para a apresentação do Projeto de Leitura 

Escolar (PLE)
18

. 

Segundo Beiseguel (1997), a Educação de Jovens e Adultos deve ser pensada nos 

espaços da escola e nos espaços a sua volta, para construir propostas curriculares mais 

adequadas aos alunos. É um passo fundamental para se pensar nas possibilidades de novos 

desenhos curriculares destinados a essa modalidade da educação. Os objetivos do trabalho 

pedagógico precisam incorporar as possibilidades de relacionar os alunos a situações da sua 

vida cotidiana, até mesmo para melhorar a sua própria qualidade de vida em relação à vida 

em sociedade. Significando deixar de lado alguns conteúdos formais clássicos para que outras 

operações possam contribuir para capacitação dos alunos. Saberes que contribuam para o 

desenvolvimento da consciência crítica e para capacitação. 

                                                
17 De acordo com o art 102, da Lei nº 7.210, a cadeia pública é destinada aos presos provisórios. 
18 De acordo com a SEEDUC “O Projeto de Leitura Escolar (PLE) consiste em um conjunto de propostas e orientações que 

visam a garantir o acesso e a permanência de diferentes práticas leitoras, fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, 

cultural e social de nosso aluno, já que a leitura é essencial na contextualização dos conteúdos, em todas as disciplinas das 

áreas do conhecimento.” Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2380038 – acessado em 

01/12/2017 às 18:38. 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2380038


No término das aulas foi observada uma preocupação das alunas em assinarem a lista 

de presença da aula, pois a lista é encaminhada para a administração do presídio para fazer a 

contagem de remição da pena.  

De acordo com a Lei de Execuções Penais a remissão da pena acontecerá seguindo o 

previsto:  

Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 

poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.  

§ 1
o
  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:  

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade 

de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou 

ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;  

§ 5
o
  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um 

terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante 

o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do 

sistema de educação.  

 

A resolução da Seap nº 621, de 01 de julho de 2016, institui no âmbito do sistema 

penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, a remição da pena através de leituras. Na presente 

resolução esclarece que “a leitura contribui para processo de reinserção social do custodiado 

agregando valores éticos - morais e desenvolvimento de sua capacidade crítica”. E explica 

que podem participar do projeto os presos da unidade que tenham capacidade de ler e 

escrever para a elaboração de uma resenha da obra literária escolhida. 

O participante receberá um exemplar da obra literária com o direito de levá-la para a 

cela. Será concedido o prazo de 30 dias para a leitura e elaboração individual da resenha. Ao 

final, alcançando uma nota igual ou superior a 6 e atingindo os objetivos, isto permitirá que o 

preso possa remir quatro dias da sua pena. 

É importante ressaltar que, a remissão da pena através da leitura será assegurada de 

forma cumulativa com a remissão concedida pelo trabalho e pelo estudo. O participante no 

prazo de 12 meses poderá remir até 48 dias de sua pena. 

É importante observar que a remissão pela leitura veio para agregar mais chances para 

quem esteja em restrição de liberdade. A remissão pelo estudo é contada a cada 12 horas de 

aula, concedendo um dia de remissão da pena. Contudo, a escola objeto desta pesquisa 

funciona no período da manhã, de 9 horas às 12 horas, e no período da tarde, de 13 horas às 

16 horas. A cada dia, as detentas, recebem 4 horas de aula, precisando de mais dois dias para 

somar às 12 horas de remissão pela frequência escolar. Eis uma matemática complicada! 

Outro ponto importante observado foi a forma de tratamento dos professores com as 

alunas homossexuais, que preferiam ser chamadas pelo nome social.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art126.


A grande maioria das alunas está há demasiado tempo sem contato com a educação 

escolar, muitas abandonaram a escola ainda jovens e não apresentam limites e disciplina para 

permanecerem sentadas com atenção à aula, atrapalhando. Esse fato ocorre, também, devido 

a realidade das alunas no sistema prisional, os desafios da vida de mulher restrita de liberdade 

recebendo pouco ou nenhuma visita, sem um relacionamento afetivo estável dentro e fora da 

prisão.  

O relacionamento afetivo entre as próprias mulheres presas, também, interfere na 

escola. Muitas presas se automutilam
19

 quando brigam com suas parceiras ou quando são 

separadas de celas. Chegam à escola para as aulas automutiladas e passando mal. Inclusive, o 

uso de remédios para dormir entre as presas é comum. Segundo relatos, quando elas estão 

“surtando” ingerem remédios para dor e ficam “dopadas” para suportarem o dia a dia 

insuportável que é a prisão. 

 

 A Função da Escola no Ambiente Privativo de Liberdade 

Sobre os diversos papéis que são apontados para a escola - passar o tempo, sair das 

celas, encontrar amigos de outras celas (inclusive familiares), conquistar benefícios jurídicos, 

aprender a ler e escrever, fazer conta, passar de ano escolar - é percebido como algo positivo 

pelas alunas dentro do sistema e contribui para que a pena seja vivida de forma mais humana. 

A oportunidade de estudar dentro da prisão associa-se a uma vontade pessoal, cujas 

motivações se apresentam de diversas formas, haja vista as definições abaixo de algumas 

presas que frequentam a escola: 

_ “A gente vem pra escola para aprender e distrair a mente”. 

_ “A escola representa muito aqui dentro, “a gente” se sente mais livre”. 

_ “A escola é boa para remir a pena e para sair da cela um pouco”. 

As tensões ali dentro da escola são aliviadas, o saber ganha força, a vontade de 

aprender e a atenção voltada para o educador se mostram de forma leve; o convívio do ódio, 

da vingança, da rejeição não entram no ambiente escolar, ficam do lado de fora das grades 

que separam a escola das demais grades das celas. Uma presa diz que: 

_ “Os professores trazem novidade do mundo lá fora, conversam com a gente sobre vários 

assuntos, várias coisas, que não nos remetem a prisão”.  
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 Muitas presas têm o costume de se cortarem, nos braços como uma forma de extravasar a dor que estão sentindo no 

momento. Outras afirmam que as automutilações são uma forma da presa “querer chamar atenção”, e não se trata de um 

problema psicológico. 



Essa troca de experiências com os professores e com os alunos justifica um dos 

objetivos da ressocialização do preso. A escola oferece ao interno a possibilidade de resgatar 

ou aprender outra forma de se relacionar, diferente do seu cotidiano no cárcere, há um 

processo de desconstrução e reconstrução de identidades, desfaz-se a perversidade do 

estabelecimento penal e traz a sensação de pertencimento
20

, um lugar que é seu, um ambiente 

amigável e prazeroso para uma nova identidade ressignificada, que vai restaurando a 

autoconfiança e valores éticos e morais.  

Outrossim, cabe ressaltar que 

 

As ações educativas devem exercer uma influência edificante na vida do 

interno, criando condições para que molde sua identidade, buscando, 

principalmente, compreender-se e aceitar-se como indivíduo social; construir 

seu projeto de vida, definindo e trilhando caminhos para a sua vida em 

sociedade. (Parecer CNE/CEB Nº: 4/2010, sobre as Diretrizes Nacionais para a 

oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade 

nos estabelecimentos penais. p. 14.). 

 

Na escola, as bagagens culturais que as alunas adquirem jamais lhes serão roubadas. 

Elas exercitam os novos valores conquistados na escola que é, sobretudo, o novo local de 

pertencimento e orgulho, pois que se percebem progredindo pessoal e profissionalmente. 

 

Entrevistas e Rodas de Conversas 

Houve uma preocupação em fazer entrevistas com as alunas presas, pois o tempo que 

se tem na escola é pouco, ainda mais com os atrasos; além dos dias em que não há aulas. 

Portanto, foi autorizada pela diretora do presídio a realização das entrevistas e rodas de 

conversas no local onde recebem as visitas dos familiares e onde fica a cantina do presídio. 

A escolha das alunas para a roda de conversa não teve muito critério, apenas uma 

indicação do corpo pedagógico da escola e dos professores. Ao iniciar-se a conversa com as 

10 alunas escolhidas aleatoriamente, foi mencionado que a educação nos presídios é 

respaldada em lei como um direito garantido a todos os internos no sistema prisional, sem 

fazer distinções, e que, em tese, deveria ser oferecido a todos pelo Estado. Este direito não é 

um favor, mas, sim um dever do Estado. 

Foi feito um pequeno questionário com algumas perguntas, conforme indicado 

abaixo: 

1- Há quanto tempo está estudando? 
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 De acordo com os relatos das presas, elas entram no sistema e se desvinculam de seus objetos pessoais, desde a roupa até 

os documentos, estão sempre mudando de celas e, muitas, não são chamadas pelos nomes, recebem apelidos, um número e 

até mesmo o número do artigo de seu crime. 



2- Por que parou/não estudou enquanto não estava presa? 

3- Qual foi seu maior interesse em buscar a escola dentro da unidade prisional? 

4- Acredita que a escola cumpre o seu papel de socializar seus alunos e dar educação? 

5- Como se sente em relação aos professores? A relação de aluno / professor é amigável? 

6- Após ganhar a liberdade, pretende continuar estudando? 

7- A escola traz algo positivo para você aqui dentro? 

8- A escola é capaz de ressocializar você?   

9- Qual o seu sonho?  

 

As respostas das internas foram variadas, mas a grande maioria foi positiva em 

relação à escola. Na primeira pergunta muitas responderam que estão na escola a 

aproximadamente um ano, outras há 9 meses, 7 meses, 15 dias. Observou-se que no presídio 

há uma grande rotatividade, toda semana entra e sai mulheres. 

Na segunda pergunta, muitas responderam que pararam de estudar porque 

engravidaram, outras porque precisaram trabalhar e não conseguiam conciliar o estudo com o 

trabalho, outras porque seguiram a vida com o namorado.  

Na terceira pergunta, a grande maioria respondeu que buscou a escola porque querem 

aprender. Com unanimidade a escola para elas é como se fosse um ambiente “fora da prisão”, 

quando estão em sala, se sentem em outro ambiente diferente da prisão. Esta unanimidade é 

apontada em três falas diferentes, como exemplo. 

_ “A escola é um local de distração da mente e de aprendizado”. 

_ “A escola é uma fuga da realidade”. 

_ “A escola pra mim é pra ter mais conhecimento, para sair da cela, pois nada na cela é 

construtivo”. 

A quarta pergunta teve resposta positiva por todas, afirmando que a escola cumpre o 

papel dela dentro do espaço privativo de liberdade, é capaz de ressocializar as alunas. 

Ressalvaram que a escola cumpre seus objetivos para quem realmente quer estudar, pois 

existem algumas alunas que “não têm interesse em nada, apenas em sair das celas e conversar 

com as colegas de sala”. 

A quinta pergunta responderam que a relação com os professores é bastante 

respeitosa, e são tratadas como alunas, como seres humanos, diferente do tratamento que 

recebem algumas vezes por agentes penitenciárias. 

_ “Os professores tratam a gente bem, chama a gente pelo nosso nome, se preocupam com a 

gente também.”.  



Na sexta pergunta algumas afirmaram que pretendem seguir com os estudos e outras 

indicaram que pretendem concluir o ensino médio no presídio para terem melhores condições 

em conseguir um emprego quando ganharem a liberdade.  

A sétima pergunta, por unanimidade também foi dito que a escola traz uma calma 

para as presas em um ambiente conturbado e cheio de problemas. Para todas que estudam, a 

escola melhora o humor, o convívio, a disciplina, a concentração e a busca de sonhos. 

Na oitava pergunta, algumas responderam que a escola é capaz de ressocializar a 

pessoa presa, algumas responderam que a escola sozinha não consegue ressocializar as 

presas. Indicaram que ficam pouco tempo dentro da escola e que precisam ocupar mais o 

tempo delas no dia a dia, ficar na cela é muito ruim física e psicologicamente. 

Na última pergunta, a maioria disse que pretende seguir estudando para buscar um 

bom emprego; pretendem trabalhar, não querem mais seguir a vida do crime, pois sabem que 

o ambiente que vivem é horroroso e ninguém se preocupa com elas ali dentro. 

A entrevista realizada com a agente penitenciária foi seguida das seguintes perguntas: 

1- Como é a sua relação com as presas? Elas respeitam? 

2- Acredita que o sistema penal do Rio de Janeiro funciona? 

3- Qual a maior dificuldade em lidar com as presas? 

4- Acredita na recuperação do preso com o atual sistema de prisão? 

5- A escola funciona para as presas? 

6- A escola é capaz de mudar a vida delas como presas 

7- Além da escola, o que mais contribui para o processo de ressocialização? 

8- A vontade de mudar de vida só depende delas? 

Em resposta à primeira pergunta as agentes afirmam que mantém uma boa relação 

com as presas e buscam sempre manter um respeito mútuo. As presas sabem as regras do 

presídio e da disciplina que têm que manter no dia a dia, como por exemplo, a limpeza nas 

celas. 

A segunda pergunta foi consensual, afirmando que o Presídio Nelson Hungria 

funciona, mas os demais não. Principalmente, porque “os presos não têm disciplina e fazem o 

que querem no presídio”.  

Na terceira pergunta as agentes informaram que não enfrentam dificuldades para lidar 

com as presas. 

Na quarta pergunta, afirmam que o sistema prisional é capaz de recuperar o preso sim, 

pois oferecem cursos profissionalizantes, educação, acesso à religião, e “só não muda de vida 

quem não quer”. Afirmam que já presenciaram a reincidência de roubo de presa, logo após 



ganhar a liberdade, casos de mulheres que “saem ganham a liberdade na semana e na semana 

seguinte retornam para o presídio por ter cometido mais um crime”. 

Na quinta pergunta, com unanimidade, responderam que a escola funciona e, 

principalmente, ensina a ler e escrever. 

Na sexta pergunta, afirmam que a escola é capaz “de mudar a vida de quem deseja, 

inclusive, a nossa vida”. 

A sétima pergunta, indica que todo o contexto do presídio contribui para a 

ressocialização das presas.  

A última pergunta enaltece que a vontade de mudar de vida só irá depender de 

vontade própria, pois “as presas têm recursos para seguirem novos caminhos”. 

Ao conversar com as presas e com as agentes penitenciárias e a diretora do presídio, 

foram observados pensamentos diversos da realidade ali apresentada. As presas sempre se 

remeteram as falas de que o presídio é um péssimo ambiente, não são tratadas como seres 

humanos e, sim, como “bichos”, por mais que tenham cometido um crime, merecem ser 

tratadas com dignidade, são chamadas por pseudônimos pejorativos a todo tempo, e são 

lembradas como pessoas ruins. 

Segundo as agentes penitenciárias, a relação com as presas é boa, há um respeito 

mútuo. Afirmam que o presídio auxilia as presas para mudarem de vida, com a presença da 

escola, da Igreja, da assistência social, de médicos, sempre no intuito de auxiliarem as presas 

a buscar uma nova vida quando retornarem à sociedade. 

A diretora do presídio busca implementar projetos para garantir uma maior dignidade 

de vida para as mulheres presas, mas é ciente da falência que se encontra o Estado do Rio de 

Janeiro e da dificuldade de recursos para os projetos. O Presídio Nelson Hungria é um dos 

poucos presídios, do Estado do Rio de Janeiro, que não está superlotado, que é limpo, que 

tem disciplina - por mais que haja imposição de regras, as presas cumprem. E, ainda, assim a 

diretora reconhece que, como ela mesma diz, “aqui é um lugar que a sociedade não quer 

saber, a gente tenta resgatar a dignidade delas, promovemos algumas ações, cursos, 

implementação de novos projetos”. 

Não sem razão, ao falarmos da prisão falamos de uma arquitetura invisível, os presos 

são figuras vistas como indesejáveis, todavia, falamos de gente que é fruto de uma sociedade 

indigente que subtrai da maioria o direito de ser. 

 

Considerações Finais 



O Brasil foi marcado historicamente por punições cruéis, assim como aquelas que 

ocorreram na Europa; o país, também, recebeu influências do Iluminismo que contrariava o 

cruel direito penal existente pelas Ordenações Afonsinas. 

Apenas com a vinda da família real para o Brasil e a separação do Brasil - colônia e 

com a criação da primeira Constituição, em 1824, que se criaram maiores condições para uma 

legislação penal mais humana. 

Mesmo com a influência do Iluminismo na criação do Código Penal Brasileiro e com 

a criação das primeiras casas de correção no Rio de Janeiro, as prisões estavam muito longe 

de atender às exigências previstas em lei. Já em 1840 havia a superlotação das celas. 

Este mesmo quadro vem se repetindo no atual sistema penitenciário brasileiro, 

consequentemente, proporcionando o aumento da massa carcerária, pois não há uma política 

de contenção e, sim, de perpetuação. 

Os presídios são locais de onde a sociedade quer distância, os muros são altos, não se 

abrem as portas e pouco se sabe da realidade do sistema. 

Justamente por esse motivo, foi feita a pesquisa para observar as práticas da escola 

prisional como uma das formas de ressocialização da pessoa restrita de liberdade, pois o 

preso merece assistência, sendo dever do Estado prevenir o crime e reorientá-lo para o 

retorno da vida em sociedade. 

Infelizmente, a conclusão que se chega é que o preso está enraizado em um ciclo 

vicioso, pois já pertence a uma classe social desfavorecida das demais, com poucas condições 

de vida digna, sem direito a saúde, educação, trabalho formal e lazer, muitos acabam se 

rendendo a vida do crime, aonde o dinheiro chega fácil e rápido, mas também não traz futuro, 

até porque, rapidamente são interrompidos com a prisão, quando não pela morte.  

Na prisão, a situação é pior ou igual a vida que se vivia socialmente, sem expectativa 

de futuro. Assim que ganha a liberdade, a situação volta a ser a mesma antes de ser preso, o 

que faz com que muitos retornem à vida do crime. 

Por isso a escola e as demais forças no contexto prisional devem contribuir para a 

ressocialização da pessoa privativa de liberdade, sendo extremamente importante para a 

ressignificação de uma nova identidade que seja capaz de restaurar a autoconfiança e os 

valores éticos e morais esquecidos ou apagados. 

Sabemos que hoje a situação carcerária no Brasil é falida, parece que nunca foi 

pensada para dar certo, principalmente, pela sua arquitetura e a massa de pessoas que entra no 

sistema a cada dia, sobrecarregando os espaços das celas. 



Não podemos mudar essa realidade e nem fugir dela, mas é preciso buscar caminhos 

para repensar a instituição penal que temos e a que teremos no futuro. 
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Resumo  

Muitas são as análises historiográficas que discorrem a respeito do tema da alteridade, bem como muitas 

são as publicações que versam sobre o mito enquanto elemento de análise historiográfica, 

etnohistoriográfica e/ou antropológica. No entanto, durante o ainda breve percurso acadêmico trilhado 

por mim, não percebi a imbricação destes dois temas supracitados. Desta forma, o presente trabalho se 

debruça na tentativa de analisar mito e alteridade como faces de uma mesma moeda no percurso da 

empresa colonial hispânica na América, iniciada o século XVI. Essa investigação é feita a partir da 

leitura de uma fonte primária, um manuscrito intitulado Dioses y hombres de Huarochirí (1598?) que 

trata dos mitos primitivos dos nativos da província do Huarochirí, localizado no atual Peru e recolhido  

e transcrito pelo clérigo Francisco de Ávila.Palavras-chave: mito, alteridade, nativos peruanos  

 

Abstract 

There are many historiographical analyzes that discuss the subject of alterity, as well as many 

publications dealing with myth as an element of historiographical, ethnohistorical and / or 

anthropological analysis. However, during the brief academic course I had taken, I did not understand 

the imbrication of these two themes mentioned above. In this way, the present work focuses on the 

attempt to analyze myth and otherness as the faces of the same coin in the course of the Hispanic colonial 

enterprise in America, beginning the sixteenth century. This investigation is made from the reading of 

a primary source, a manuscript entitled Dioses y hombres de Huarochirí (1598?) That deals with the 

primitive myths of the natives of the province of Huarochirí, located in the present Peru and collected 

and transcribed by the clergyman Francisco de Ávila . Keywords: myth, otherness, Peruvian natives 

 

Resumen 

Muchos son los análisis historiográficos que discurren sobre el tema de la alteridad, así como muchas 

son las publicaciones que versan sobre el mito como elemento de análisis historiográfico, 

etnohistoriográfico y / o antropológico. Sin embargo, durante el todavía breve recorrido académico 

atravesado por mí, no percibí la imbricación de estos dos temas arriba citados. De esta forma, el presente 

trabajo se centra en el intento de analizar mito y alteridad como caras de una misma moneda en el 

recorrido de la empresa colonial hispánica en América, iniciada el siglo XVI. Esta investigación se hace 

a partir de la lectura de una fuente primaria, un manuscrito titulado Dioses y hombres de Huarochirí 

(1598?) Que trata de los mitos primitivos de los nativos de la provincia del Huarochirí, ubicado en el 

actual Perú y recogido y transcrito por el clérigo Francisco de Ávila Palabras clave: mito, alteridad, 

nativos peruanos 

 

Introdução  

Há uma grande produção historiográfica sobre a América colonial espanhola que 

privilegia, a análise sobre a conquista hispânica no continente americano1. Estas pesquisas 

enfocaram diversos temas que foram discutidos a partir de distintas abordagens da teoria da 

história. Contudo o olhar historiográfico lançado sobre os povos nativos da América sofreu 

                                                 
1  Frederico Navarrete Linhares (2004); Franklin Pease (2007); Carmen Bernand (1994); David Brading (1991); Serge 
Gruzinski (2003); Willian Prescott (1961); Porras Barrenechea (1969); Tzvetan Todorov (1991); Nathan Wachtel (1971); 
Steven Stern (1982). 



profundas mudanças ao longo do tempo. Destaco aqui a célebre obra do historiador e 

antropólogo francês Nathan Wachtel, La vision des vaincus: les indiens du Pérou devant la 

conquête espagnole (1530-1570) - publicada pela primeira vez no início da década de 1970. 

Ela vai ser pioneira ao aplicar a perspectiva etno-historiográfica para analisar o processo de 

conquista sofrida pelas sociedades andinas do atual Peru. Nesta obra o autor tentará romper 

com uma tendência, até então comum entre os historiadores, de discorrer a história da chegada 

dos hispânicos em terras ameríndias a partir do ponto de vista dos vencedores, uma vez que 

propõe, assim, analisar esse evento a partir da perspectiva dos vencidos. Apesar de nunca ter 

sido traduzida para o português, os conceitos tecidos por esta obra - vencedores/ vencidos; 

aculturação/resistência2 - se imortalizaram e passaram a ser mencionados e explorados sempre 

que o assunto conquista/colonização se tornava presente.  

 A partir do final do século XX será percebido o resultado da transformação do olhar 

historiográfico iniciado por Wachtel. A relação entre história e antropologia se estreitou e a 

recém-nascida etno-história teve como objetivo perceber os valores culturais de uma sociedade, 

assim como perceber a historicidade da cultura. De acordo com Thompson “a cultura é um 

produto histórico, dinâmico e flexível que deve ser apreendido como um processo no qual os 

homens e mulheres vivem suas experiências” (THOMPSON, 1987, p. 21). Partindo dessa nova 

concepção teórica, a situação do encontro tem sido repensada por historiadores e antropólogos 

até a atualidade, como podemos perceber na obra de Maria Regina Celestino de Almeida:  

 A compreensão da cultura como produto histórico, dinâmico e flexível, formado 

pela articulação contínua entre tradições e novas experiências dos homens que a 

vivenciaram, permite perceber a mudança cultural não apenas enquanto perda ou 

esvaziamento de uma cultura dita autêntica, mas em termos do seu dinamismo, 

mesmo em situações de contato extremamente violentas como foi o caso dos 

índios e dos colonizadores. (ALMEIDA, 2010, p. 22)  

 Ainda sobre esse conjunto de transformações, no final de 1990, Serge Gruzinski em 

sua obra A colonização do imaginário: Sociedades indígenas e ocidentalização no México 

espanhol (séculos XVI-XVII) fará uma interessante análise sobre a conquista espanhola e, apesar 

de levar em consideração as contribuições de Nathan Wachtel, Gruzinski avançará na 

reformulação dos conceitos vencedores/vencidos. No capítulo “Os Títulos primordiales ou a 

paixão pela escrita” o autor deixará claro que os nativos mexicas (ou mexicanos), ao 

reformularem as escritas dos títulos primordiales3 não se percebem enquanto derrotados ou 

                                                 
2 Esses conceitos serão melhor trabalhados nas próximas páginas deste artigo. 
3 Titulos primordiales eram documentos que relatavam sobre as terras dos pueblos indígenas, elaborados por indígenas da Nova 
Espanha (atual sul dos Estados Unidos e México), especialmente a partir dos séculos XVII e XVIII. 



vencidos por brancos ibéricos, muito pelo contrário, se colocam como agentes de suas histórias 

e ordenadores de suas culturas. Gruzinski avança e destaca que as sociedades que inicialmente 

são vistas pela historiografia como um grupo coeso e monolítico de indivíduos que foram 

vencidos por uma empresa colonial vencedora, na realidade são grupos heterogêneos e de 

variadas perspectivas a respeito da chegada europeia em seus territórios4.  Os conceitos de 

aculturação/resistência, também tecidos por Wachtel, sofreram consideráveis transformações 

ao longo do tempo. Analisaremos estes conceitos a partir da perspectiva abordada por Jacques 

Poloni-Simard - Historia de los indios en los Andes, los indígenas en la historiografía andina: 

análisis y propuestas (2000), pois ao discorrer sobre a sociedade colonial Poloni não mobiliza 

a ideia de aculturação - incorporação passiva dos indígenas à cultura espanhola - e resistência - 

não aceitação, por parte dos nativos, ao domínio europeu - mas destaca a categoria de 

mestiçagem social ao discorrer que não existe uma cultura indígena ou uma cultura espanhola, 

mas sim agentes (indivíduos) que carregam traços culturais de uma ou outra cultura, ou ainda 

das duas em maior ou menor grau5.   

 Para a Coroa hispânica e para os sujeitos responsáveis pela administração colonial era 

imprescindível categorizar os nativos dentro de grupos monolíticos estruturados e carregados 

de pré-concepções culturais e sociais, pois isso facilitava o exercício de praticar a diferença 

entre índios e espanhóis dentro desta complexa sociedade. Os acontecimentos que ocorriam 

nesta sociedade colonial e que saiam do enquadramento monolítico, ordenado pela 

administração hispânica, era categorizado pelos agentes peninsulares, regra geral, como 

mestiçagem, idolatria6 e, portanto, deveriam ser combatidos. A matriz ideológica que 

organizava a sociedade peninsular durante o período da conquista (século XVI/XVII) era 

pautada nas bases do Antigo Regime, ou seja, numa lógica que primava pela hierarquia social, 

pela divisão da sociedade em estamentos, que estava baseada na ideia de uma rede de 

privilégios sociais entre os indivíduos, onde o status social era advindo da linhagem ou 

conquistado por serviços prestados a Coroa e, acima de tudo, era uma sociedade católica e 

patriarcal. No entanto, apesar dessa tentativa de homogeneização, levada a cabo pelo governo 

espanhol, a sociedade colonial era uma sociedade mista, repleta de agentes que trocavam 

culturas, ideias e hábitos sociais.   

 Apesar da vasta produção acadêmica sobre os povos nativos da América - como já 

mencionado anteriormente -, apenas recentemente, a partir do século XX 6 , despontaram 

                                                 
4 GRUZINSKI, 2003. pp. 152-217. 
5 POLONI-SIMARD, 2000. pp 87-100. 
6 Prática de adoração aos ídolos. 
6 María Rostworowski (1999); Susane Rodrigues de Oliveira (2012); Irene Silverblatt (1990), Elisa Frühauf Garcia (2015), etc. 



análises que abrangeram a questão do feminino dentro da sociedade colonial. Essas abordagens 

versam no sentido de analisar as relações desenvolvidas entre as mulheres e a rede social 

surgida a partir do encontro dos dois mundos.  

Neste artigo investigarei a fonte Dioses y Hombres de Huarochirí (1598?) do clérigo e 

extirpador de idolatrias Francisco de Ávila, que percorreu a província do Huarochirí, no Peru 

por volta do ano de 1597/1598 na tarefa de conhecer e relatar as tradições históricas míticas e 

sagradas dos povos indígenas7. O esforço será de compreender como esta fonte construiu a 

narrativa sobre o feminino e se esta narrativa enquadrou as mulheres em uma concepção de 

mundo que não lhes era natural, ou seja, a concepção de mundo hispânico católico do século 

XVI/XVII. Se talvez a mestiçagem social proposta por Poloni não esteve presente nestes 

escritos. Além disso, a intenção é perceber se essa fonte tendeu a silenciar o papel de agentes 

da história exercidos por algumas mulheres em seus espaços sociais e qual o sentido das 

representações míticas sobre o feminino estão presentes neste relato.  

Sobre o autor do Manuscrito  

 A identidade do autor deste manuscrito, Francisco de Ávila, ainda é uma incógnita, até 

mesmo para influentes pesquisadores, como para Pierre Duviols. Segundo este autor, Ávila 

nasceu em Cusco em 1573 e teria sido deixado à porta de Cristóbal Rodríguez (ensayador = 

nomenclatura normalmente adotada para designar a função de quem atestava e/ ou avaliava a 

pureza de metais, especialmente para a fabricação de moedas) e de Beatriz Ávila, sua mulher. 

Acredita-se que Francisco de Ávila possuía conhecimento de seus verdadeiros pais, mas que o 

mesmo preferiu manter sua ascendência não revelada e ser socialmente reconhecido como o 

filho rejeitado pelos progenitores, visto que esta situação lhe conferia o direito de ingressar na 

vida eclesiástica8. Ávila estudou no Colégio da Companhia de Jesus e sempre se destacou como 

um dos melhores estudantes. A partir de 1609 se transformou no responsável pela extirpação 

de idolatrias nas províncias do Huarochirí (local já conhecido por Ávila, e por outros jesuítas 

anteriores a ele, por se tratar de um território com muitos nativos adoradores de ídolos). Esteve, 

durante o período da extirpação, na companhia de Bartolomé Lobo Guerrero, anteriormente 

arcebispo do Reino da Nova Granada (região colonizada pelos hispânicos no século XVI e que 

corresponde hoje aos países Colômbia, Panamá e Venezuela)9.  

                                                 
7 OLIVEIRA, 2010. pp. 170 
8 Até o ano de 1591 o arcebispo Toribio de Mogrovejo se negou a ordenar os mestiços. Foi necessário que o próprio Ávila 

escrevesse ao rei da Espanha a fim de que este lhe garantisse o direito, de filho rejeitado por seus pais, ou seja, o direito de 

ingressar no ambiente eclesiástico. Cf: ÁVILA, 2012. p. 218. 
9 ÁVILA, 2012. pp.218-222 



 Antes de se tornar um extirpador de idolatrias, Ávila teria sido um estudioso e 

historiador jesuíta que recebeu a função (dada pelo governo ibérico castelhano) de recolher, 

entre os naturais da província do Huarochirí, os mitos que faziam parte desta sociedade. A 

ausência de escrita ágrafa, inteligível e decodificável para o mundo hispânico, teria sido o 

elemento motivador e que levou as autoridades governamentais espanholas a este impulso, 

embora saibamos também que era essencial para o governo castelhano mapear e reconhecer a 

presença de práticas idólatras nas sociedades recém encontradas. Ao missionário coube a tarefa 

de escutar os naturais do Huarochirí e compilar suas histórias míticas. Originalmente seu 

manuscrito foi escrito em quéchua10 e intitulado como Tratado y relacion de los errores, falsos 

dioses y otras supervisiones y ritos diabolicos en que vivian antigamente los indios de las 

provincias de Huaracheri, Mama y Chaclla y hoy tambien viven engañados con gran perdicion 

de sus almas.  

 Segundo a autora Laura León Llerena,  

Las primeras menciones sobre la existencia del manuscrito se dieron a finales del 

siglo diecinueve aunque aún sin considerársele objeto de estudio, y recién en 

1939 fue traducido, aunque de manera parcial y al alemán, por Hermann 

Trimborn en Leipzig. En 1942 Hipólito Galante publicó en Madrid una edición 

facsimilar de los primeros 31 capítulos del MH, acompañados de una traducción 

del quechua al latín y del latín al castellano. Se puede argumentar que la 

incorporación del Manuscrito de Huarochirí al campo de estudios de la historia y 

la antropología ocurrió plenamente a partir de 1966 gracias a la traducción 

completa de todo el documento quechua al español a cargo de José María 

Arguedas, publicada bajo el título de Dioses y hombres de Huarochirí. (LEÓN 

LLERENA, 2012, 75-76) 

 Trabalharei aqui com a edição fac-similar publicada pelo IEP (Instituto de Estudios 

Peruanos) no ano de 2012 e que reúne o texto original em quéchua e a sua tradução para o 

castelhano. Este manuscrito trata dos heróis, mitos e relações existentes entre os naturais da 

província do Huarochirí, onde foram compiladas tradições históricas que tentam dar sentido ao 

funcionamento e organização do mundo desde seu surgimento.  

 

Mitos primordiais e o feminino nos Manuscritos do Huarochirí  

 Logo nas primeiras páginas do escrito do Huarochirí nos deparamos com a curiosa 

descrição de um homem que teria existido durante o período em que vivera Viracocha11 - ou 

depois desse período (dita passagem não nos oferece dados suficientes para tal assertiva). Este 

homem teria possuído uma aparência muito pobre, e seu nome era Cuniraya. Francisco de Ávila 

                                                 
10 Língua oficial falada pela elite incaica quando da chegada dos hispânicos em território andino. 
11 Divindade invisível, criadora da cosmovisão incaica. 
13 Idem. pp. 23 



descreve: “Cuniraya Viracocha, el creador del hombre, hacedor del mundo, tú tienes cuanto es 

possible tener, tuyas son las chacras, tuyo es el hombre, yo” (ÁVILA, 2012, p. 21). Podemos 

perceber duas divindades masculinas, que teriam coexistido no período da criação do mundo e 

dos homens que nele habitam: Viracocha e Cuniraya Viracocha. Entretanto existe ainda mais 

um elemento atribuído a Cuniraya que nos faz questionar a matriz de pensamento que permeia 

a escrita de Ávila. Em determinado momento em seu manuscrito este afirmará: “Este Cuniraya 

Viracocha, en los tiempos más antiguos, anduvo, vagó, tomando la apariencia de un hombre 

muy pobre (…). Algunos, que no le conocían, murmuraban al verlo: ‘miserable piojoso’, 

decían”13. Uma simples inferência nos faz questionar: Teria este homem, com aparência pobre 

e desprezado pela população local do Huarochirí, alguma aproximação ao Cristo da Bíblia 

católica? Estaria, desta forma, o padre Francisco de Ávila disposto a descrever estes mitos 

primordiais da região do Huarochirí, não da forma como eles teriam sido contatados pelos 

nativos, mas da forma que ele gostaria de apresentá-los às autoridades eclesiásticas hispânicas?  

A seguir o missionário discorrerá sobre o mito da huaca1213 Cavillaca - aquela que 

habita o fundo do mar - a qual teria sido a mais bela de todas as huacas, e desejada por todos, 

embora nenhum dos haucas houvesse logrado êxito ao tentar seduzi-la. No entanto, um dia 

Cavillaca decidiu tê-la sob o pé de uma árvore de lúcuma14:   

En ese momento Cuniraya , como era sabio, se convirtió en un pájaro y subió al 

árbol. Ya en la rama tomó un fruto, le echó su germen masculino e hizo caer el 

fruto adelante de la mujer. Ella muy contenta, tragó el germen. Y de ese modo 

quedó preñada, sin haber tenido contacto con ningún hombre. A los nueve meses, 

como cualquier mujer, ella también parió una doncella. Durante un año la crió 

dándole sus pechos a la niña. “Hija de quién será?”, se pregùntaba. (ÁVILA, 

2012, p. 23)  
    

 Diante desta situação, segundo os escritos de Ávila, Cavillaca chamou as huacas de 

todas as partes para uma reunião a fim de saber quem era o pai de sua filha. Durante a reunião 

todos os huacas estavam bem vestidos e nenhum deles negou a paternidade da filha de 

Cavillaca, tornando impossível para ela saber quem, verdadeiramente, era o pai da criança. 

Cuniraya Viracocha também estava presente na reunião, contudo, por virtude de sua aparência 

de homem pobre e miserável, Cavillaca não lhe perguntou nada. Sem mais ter o que fazer, 

Cavillaca ordenou à sua filha: “Anda tú misma y reconoce a tu padre” (ÁVILA, 2012, p. 25) e 

                                                 
12 “O sagrado se expressava nas huacas que continham uma variedade de formas e significados, como a de antepassados/as de 
uma linhagem, heróis/heroínas culturais, elementos da natureza (árvores, plantas, pedras, conchas, penas), animais, sepulturas, 
centros rituais, templos ou como de um “acidente” geográfico (montanha, manancial, rio, lago, ilha, etc); não havia, portanto, 
uma forma fixa e universal de representação das divindades. Enfim, esta denominação abarcava todo ser ou objeto que as 
histórias sagradas assinalavam com uma certa função nas sociedades em questão” Cf.: OLIVEIRA, 2006. pp.  
13 .  
14 Arvore natural do território andino. 



para surpresa da mãe, a menina subiu nos braços do homem de aparência pobre e miserável, 

Cuniraya Viracocha.  

 ‘Que asco! Es que yo pude parir el hijo de un hombre tan miserable?’ 

exclamando, alzó a su hija y corrió en dirección del mar. Viendo esto: ‘Ahora 

mismo me ha de amar’, dijo Cuniraya Viracocha y, vistiéndose con su traje de 

oro, espantó a todos los huacas; y como estaban así, tan espantados, los empezó 

a arrear y dijo: ‘Hermana Cavillaca, mira este lado y contémplame; ahora estoy 

muy hermoso’. Y haciendo relampaguear su traje, se cuadró muy enhiesto. Pero 

ella ni siquiera volvió los ojos hacia el sitio en que estaba Cuniraya; siguió 

huyendo hacia el mar. ‘Por haber parido el hijo inmundo de un hombre 

despreciable, voy a desaparecer’ dijo, y diciendo, se arrojó al agua. Y allí, hasta 

ahora, en ese profundo mar de Pachacamac se ven muy claro dos piedras en forma 

de gente que allí viven. Apenas cayeron al agua, ambas (madre e hija) se 

convirtieron en piedra. (ÁVILA, 2012, p. 25)  

 Através deste mito, podemos perceber que a vontade de Cavillaca parecia estar 

submetida a vontade de um homem, Cuniraya no caso. Ao ter decidido não manter relações 

sexuais com ninguém, Cavillaca teve seus anseios desrespeitados pelo anseio sexual de um 

poderoso huaca. Ela não pôde decidir sobre seu próprio corpo e, assim como a Maria descrita 

na Bíblia católica, foi fecundada sem que tivesse tido contato físico com nenhum homem15. 

Neste sentido, o feminino aqui está limitado à procriação e à maternidade, uma interpretação 

bastante próxima com a concepção sobre o papel das mulheres vigente no mundo hispânico e 

baseado nos preceitos da religião católica. O corpo feminino de Cuniraya foi desrespeitado e 

utilizado como depósito da semente masculina, cabendo à ela gerar e parir o fruto. Ao negar 

essa situação, a huaca morre socialmente, junto com sua filha.  

 Mais a diante em seu manuscrito, ao discorrer sobre uma mulher chamada  

Chuquisuso, Ávila já inicia dizendo que se tratava de uma mulher muito bonita e que 

vivia no pueblo de Cupara. E que estando o huaca Pariacaca visitando aquele pueblo, viu 

quando Chuquisuso regava seu campo de milho chorando, porque não havia água para a 

irrigação.  

    

 (…) lloraba porque la poquísima agua no alcanzaba a mojar la tierra seca. 

Entonces Pariacaca, bajó, y con su manto tapó la bocatoma de la laguna pequeña. 

La mujer lloró más dolorosamente, viendo que la poquísima agua desaparecía. 

Así la encontró Pariacaca, y le preguntó: “Hermana: ¿por qué sufres?”. Y ella le 

contestó: “Mi campo de maíz muere de sed”. “No sufras – le dijo Pariacaca – Yo 

haré que venga mucho agua de la la-guna que tiene ustedes en la altura; pero 

acepta dormir antes conmigo”. “Has venir el agua, primero. Cuando mi campo 

de maíz esté regado, dormiré contigo”, le contestó ella. “Esta bien”, aceptó 

Pariacaca; e hizo que viniera mucho agua. (ÁVILA, 2012, p. 49)  

                                                 
15 OLIVEIRA, 2010, p. 174-175 



 É intrigante perceber como a beleza física feminina é, mais uma vez, um dos primeiros 

elementos levados em consideração por Ávila ao descrever a huaca. Não obstante, a 

Chuquisuso foi feita uma proposta em troca de sexo, ou seja, Pariacaca irrigaria seus campos 

caso ela aceitasse dormir com ele. Nesse sentido, percebo pela segunda vez uma redução do 

papel da mulher aos prazeres sexuais da carne e aos anseios masculinos. Assim como no mundo 

europeu hispânico do século XVI, ancorado nos paradigmas da Igreja Católica, ao masculino 

era outorgado o direito sobre o corpo feminino. A mulher deveria estar submetida ao homem, 

assim como descrito na Bíblia, e lhe devia respeito e obediência. O homem, por sua vez, deveria 

ser o par ativo da relação sexual e elemento de controle do corpo feminino, sempre suscetível 

ao desvio moral. Não estariam, os escritos de Francisco de Ávila, permeados por essa 

categorização cristã que assegurava o papel subordinado do sexo feminino frente ao masculino?  

 Mais adiante Ávila escreverá que, quando o aqueduto finalmente estava pronto, 

Pariacaca cobrou de Chuquisuso que ela cumprisse a sua promessa e assim ela fez. Depois de 

terem dormido juntos, em uma montanha chamada Yanaccaca, Chuquisuso teria se jogado do 

alto do aqueduto e imediatamente se transformado em uma forte pedra, ou seja, uma huaca16. 

Parece nos encontrarmos, mais uma vez, diante da morte social de uma mulher que propunha 

ser agente de sua vida e de sua história, assim como descrito no mito de Cavillaca.   Ao 

descrever como a huaca de Chuquisuso foi adorada em seu ayllu17 após a sua morte, Ávila 

atribui a esta o adjetivo de “mulher demônio” aproximando seu manuscrito à ideia hispânica, 

existente nos séculos XVI/XVII, de que a força feminina, quando existente, era fruto de suas 

relações com o demônio19. Neste, que é o sétimo capítulo de seu manuscrito, Francisco de Ávila 

aponta que:   

 Y como crecían en esas costumbres, todos los hombres: ‘Ya está limpio el 

acueducto de Chuquisuso’, diciendo iban de Huarochirí y de todos los pueblos a 

ver la acequia. Del mismo modo, aún ahora, cuando han concluía de limiar na 

acequia, todo cuanto presienten que deben hacer, hacen, adoran (a la acequia). 

Los alcaldes y otra clase de personas nos los atajan de hacer estas costumbres; no 

les dicen: ‘Sin razón alguna adoran’. Siguen festejando la limpieza de la acequia 

porque los vence el deseo de cantar y beber con los demás, hasta embriagarse. 

‘He limpiando la acequia, sólo por eso voy a beber, voy a cantar’, dicen, mienten 

al padre. (ÁVILA, 2012, p. 54-55)  

 Percebo nesta passagem a atribuição de elementos caros ao cristianismo hispânico, 

como a embriaguez, presença do demônio e a idolatria ao discorrer sobre a festividade oferecida 

a Chuquisuso. Atribui, mais uma vez, a uma mulher mítica características que muito 

                                                 
16 ÁVILA, 2012, p. 51. 
17 Estruturas organizacionais onde o sentimento de pertencimento a uma grupo era definido pelos laços de parentesco e pela 
crença em um ancestral comum - o que variava de ayllu para ayllu. 19 DELUMEAU, 2009, p. 470-475. 



provavelmente não diziam respeito a concepção de feminino andino. A Chuquisuso, mulher 

que não se enquadrava na perspectiva de submissão e obediência, Ávila aponta que era 

oferecida uma festa demoníaca, onde os habitantes bebiam e ficavam embriagados, por virtude 

das forças do demônio que lá estavam presentes.  

O mito enquanto elemento de diferenciação entre o nós e os outros  

A concepção de mulher hispânica do século XVI, tantas vezes aqui mencionada, é por 

mim pensada partir de historiografias que versam sobre este tema, assim, destaco 

especialmente os trabalhos de Jean Delumeau (2009) e de Maria Rostworowski (1999; 2015) 

como importantes instrumentos de análise para observarmos o comportamento e o discurso 

sobre o feminino existentes nos escritos do Huarochirí. Estes, apesar terem sido escritos em 

quéchua, foram forjados no seio da sociedade colonial, por um padre, extirpador de idolatrias, 

que escrevia para a coroa hispânica baseado em seu painel interpretativo cristão.  

 O medo e a posterior demonização das mulheres europeias no século XVI é abordada 

por Delumeau, em sua obra Historia do medo no Ocidente, onde o autor destaca que, graças ao 

advento da imprensa, os manuais de caça às bruxas serão mais facilmente difundidos na Europa. 

Quando virgindade e caridade se tornaram verdades evidentes no seio do cristianismo e 

passaram a ser compreendidas como premissas básicas para se chegar ao paraíso, o homem foi 

visto como a imagem e a semelhança de Deus. Entretanto, essa definição não se fez válida para 

as mulheres, que passaram a ser compreendidas como seres dotados de lascívia, sexualidade e 

desejo, elementos que impedem o exercício de sua razão. Conclui Delumeau que “(…) Inferior 

ao homem, a mulher deve então ser-lhe submissa” (DELUMEAU, 2009, p. 472).  

 Esse painel interpretativo sobre o feminino aqui descrito por Delumeau será trazido 

para a América com o advento da conquista europeia do século XVI. Nesse sentido aponto a 

análise que Maria Rostworowski produzirá em sua obra Mujer y poder en los andes coloniales 

(2015), onde esta se preocupará em problematizar a questão do feminino nos Andes peruanos 

através do estudo de análise de crônicas, arquivos régios e eclesiásticos e um trabalho imbricado 

com a arqueologia. Rostworowski procurará elucidar o papel feminino no mundo andino, desde 

o período pré-incaico até o colonial. Em última instância, ela terá como objetivo devolver às 

mulheres autóctones o lugar que, por anos, não ocuparam na historiografia sobre a gente natural 

dos Andes. Destaca ainda a importância social destas para a dinâmica de alguns ayllus, 

especialmente no norte do Peru, na região de Piura, onde afirma ter havido a presença de 



mulheres curacas (“governantes”) de linhagem matrilinear em período incaico e, até mesmo, 

pré-incaico18.  

 Sendo assim, seriam os manuscritos do Huarochirí um documento que, apesar de 

escrito na língua dos naturais do Peru andino, é carregado de valores e significados cristãos? 

Ao analisarmos as passagens trazidas neste artigo é possível pensar que às mulheres - Cavillaca 

e Chuquisuso - foram atribuídas características muito próximas das categorias de 

comportamento pensadas sobre os dois sexos no mundo cristão do século XVI/XVII, ou seja, 

o feminino estaria naturalmente susceptível à idolatria, à incapacidade de lidar com suas 

vontades, à redução de seus corpos aos prazeres masculinos, etc. Sendo assim, estariam 

obrigadas a desempenhar o papel de serem mães e este, quando negado pelas mesmas, 

desemboca na morte social do ser desviante.   

 Esses mitos das sociedades do Huarochirí, além de analisados a partir do panorama da 

concepção de mundo hispânica também devem ser problematizados a partir da análise teórica 

da própria ideia de mito. Sendo assim, lanço mão da obra Mito e realidade de Mircea Eliade, 

onde este vai apontar a importância do mito em diversas sociedades atuais ou antigas 

abordando-o não como sinônimo de fábula, ficção ou invenção, mas sim a partir da ideia de 

“história verdadeira”, exemplar e significativa, incorporando, sobretudo, o caráter sagrado ao 

mito. O autor vai discorrer sobre estes mitos como uma categoria “viva” “no sentido de que 

fornece os modelos para conduta humana, conferindo, por isso mesmo, significação e valor à 

existência” (ELIADE, 1994, p. 8.) Por serem modelos para a conduta humana e por estarem em 

constante transito nas sociedades, esses mitos podem transformar e serem transformados 

(ressignificados) a partir das trocas sociais. As mitologias presentes dentro de uma esfera social 

mítica, “se transformaram e enriqueceram no curso dos séculos, sob a influência de outras 

culturas (…)” (ELIADE, 1994, p. 10) . Eliade ainda afirma que esses mitos que compõem o 

corpus social de um determinado grupo são reais porque tratam de assuntos reais, além de 

fundamentarem e justificarem o comportamento e toda a atividade dos indivíduos que estão 

inseridos naquela sociedade.   

 Alguns anos mais tarde esse pensamento será aprofundado por Marshal Sahlins em seu 

livro Ilhas de história especialmente quando este autor discorrerá sobre a ideia de mitopráxis. 

Segundo Sahlins:  

 A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas 

sociedades, de acordo com os esquemas de significação das coisas. O contrário 

também é verdadeiro: esquemas culturais são ordenados historicamente porque, 

                                                 
18 ROSTWOROWSKI, 1999. 



em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados na 

prática. (SAHLINS, 2011, p. 7)  

 Ao investigar, em seu livro, sobre a sociedade maori, seus mitos e a chegada inglesa 

nas terras da Nova Zelândia no século XIX, Sahlins descreve esta sociedade nativa como 

possuidora de uma atividade mítica viva em suas práticas culturais, que ordena e dá sentido as 

suas atividades diárias. Os mitos primordiais são fundamentadores das ordens e estruturas 

sociais e o que animou a vida dos mortos enquanto vivos (o mana) continua vivo em seus 

descendentes19. Da mesma forma, a morte de uma huaca andina não significava, para esta 

sociedade, seu fim em si. Cultos eram organizados em seu nome, festejos e mesmo quando não 

existia nenhuma comemoração para adorá-la, ela estaria protegendo quaisquer seres que lhes 

rendesse adoração.  

 A ideia de tempo mítico como tempo fantasioso precisou ser imposto pela empresa 

colonial sobre as concepções dos nativos ameríndios, em última instância, como elemento 

justificador da submissão destes àqueles. Ou seja, para os peninsulares era imprescindível o 

sucesso da sociedade colonial nos andes peruanos e este sucesso só seria exitoso a partir do 

estabelecimento de uma diferenciação e inferiorização das práticas exercidas pelos nativos. Aos 

mitos, categorizou como fábulas fantasiosas e às mulheres presentes nesses mitos, incorporou 

categorias de análise inteligíveis e naturais para a sociedade europeia do século XVI, 

possivelmente irreais para a dinâmica social andina.    

 Da mesma forma, sobre o mundo maori afirma Sahlins:  

Desse modo, onde o pensamento ocidental se esforça para compreender a história 

de eventos contingentes que cria para si mesma por invocar forças ou estruturas 

subjacentes, tais como as de produção ou de mentalité, o mundo maori desdobra-

se enquanto eterno retorno ou manifestação recorrente da mesma experiência 

(SAHLINS, 2011, p. 85)  
    

 Quando pensamos que nos mitos descritos por Francisco de Ávila, especialmente os de 

Chuquisuso e Pariacaca, existe uma possibilidade ter sido imprimido certa aproximação às 

categorias de mundo europeia, devemos também pensar que, se Francisco de Ávila viveu entre 

os nativos durante toda a sua vida, possivelmente era conhecedor da importância dos mitos para 

organização da sociedade andina e se assim fosse, poderia talvez interpretar e modificar a 

estrutura dos mitos primordiais das/dos huacas, aproximando esses mitos das matrizes 

interpretativas do mundo hispânico e mesmo da Bíblia Católica. A partir desta atitude poderia 

mudar, mais fácil e profundamente, a concepção dos nativos sobre os objetos sagrados (as 

huacas) e até mesmo modificar e reelaboração da ancestralidade comum, tão marcante nesta 
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sociedade. Mesmo diante de uma perspectiva de mundo católica e europeia, se esse foi o 

objetivo de Ávila, ele ainda assim estaria utilizando a base da concepção do mito natural da 

cultura andina pois estaria reestruturando a ossatura mítica dessa sociedade, ou seja, estaria 

empregando o mito na realidade prática e aplicando a mitopráxis na estrutura de pensamento 

da sociedade andina, produzindo uma escrita “mestiça socialmente”.  

 Outra perspectiva analisada nos mitos é a existência comum de um casal - homem e 

mulher - quando os acontecimentos primordiais são narrados. Eliade vai discorrer sobre uma 

dupla fundadora nos povos Navajos20, a Mulher Cambiante e o Matador de Monstros, e que 

teria influenciado a forma de se comportar de todos os homens e mulheres daquela sociedade21. 

Em duas passagens míticas descritas aqui sobre os povos do Huarochirí, percebemos a presença 

de dois casais - Cavillaca/Cuniraya; Chuquisuso/Pariacaca. Esses casais são formados por 

homens que desrespeitam as vontades femininas e por mulheres que morrem socialmente ao 

perceberem que seus objetivos, relacionados à liberdade sexual, não foram alcançados e 

tampouco permitidos.  

 Sobre a história mítica Eliade discorre que  

 (…) um homem moderno, embora considerando-se o resultado do curso da  
História Universal, não se sente obrigado a conhecê-la em sua totalidade, o 

homem das sociedades arcaicas é obrigado a conhecê-la não somente para 

rememorar a história mítica de sua tribo, mas também a reatualizá-la 

periodicamente em grande parte. É aqui que encontramos a diferença mais 

importante entre o homem das sociedades arcaicas e o homem moderno: a 

irreversibilidade dos acontecimentos que, para este último, é a nota característica 

da História, não constitui uma evidência para o primeiro. (ELIADE, 1994, p.17)  
 Sendo assim, tanto para Sahlins quanto para Eliade, os mitos “vivos” existentes nas 

sociedades são responsáveis pela permanência de uma série de organizações sociais. Ao mesmo 

tempo são, pouco a pouco, reatualizados pelos indivíduos que fazem parte destas sociedades. 

Entre as tribos maoris, por exemplo, ganhava-se o direito sobre uma terra a tribo mais antiga 

que tivesse chegado e erguido sobre ela as estruturas do tuahu, ou seja, “um altar cercado dentro 

do qual erguiam-se um ou mais mastros” (SAHLINS, 2011, p. 89). Em um mito maori os 

sujeitos que chegaram, não na primeira mas na segunda canoa a um território em disputa, 

observaram a existência já de um tuahu construído com madeira verde, sendo assim, os recém 

chegados recolheram madeiras também verdades mas as assaram, dando o aspecto, após a 

construção do seu tuahu, que se tratava de um local sagrado mais antigo do que o que lá fora 

encontrado, modificando o mito da conquista daquela terra. Os mitos são, então, vivos, 

reformulados, verdadeiros, e essenciais para a organização das sociedades. Os mitos dos maoris 
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se diferenciam, é claro, dos mitos andinos, mas a estrutura mítica enquanto organismo vivo e 

verídico no cotidiano destas sociedades coexistem.  

 Não podemos esquecer que a própria sociedade católica ocidental que desembarca no 

continente americano é uma sociedade repleta de mitos. O mito cosmogônico do Deus criador, 

os mitos de uma sociedade primitiva habitada por Adão e Eva (casal de irmãos e ao mesmo 

tempo pais da humanidade) e o mito do retorno do messias estão entre os mais conhecidos. 

Esses mitos estão na estrutura social das civilizações cristãs e ordenam o dia a dia destas 

sociedades. Contudo, apesar de carregada de elementos simbólicos, essa sociedade ocidental 

peninsular precisava diferenciar o nós dos outros a fim de garantir e justificar o sucesso e a 

necessidade da empresa colonial. Importante perceber que no mesmo ano em que Colombo 

chega à América (1492) e inicia a intenção da evangelização dos nativos americanos, o outro 

exterior, a Espanha repudia seu outro interior quando consegue a expulsão dos mouros da 

Península Ibérica na batalha de Granada, além de forçarem os judeus a deixarem seus territórios 

22. Todorov, em sua obra A Conquista da América ao falar sobre o contato entre espanhóis e 

Montezuma23 destaca que a “verdade, ou aquilo que, para nós, ocupará seu lugar não é, porém, 

tão simples” (TODOROV, 2003, p. 87) para os nativos da atual América . A primeira reação 

espontânea dos conquistadores ao lidar com o estrangeiro foi a de imaginá-lo como inferior 

pelo fato deste ser diferente de nós (europeus). Desta forma, se esse estrangeiro é reconhecido 

como homem, então é homem inferior, se não fala a mesma língua que a nossa, não fala língua 

nenhuma24 contudo essa não é a visão que os nativos possuem sobre eles mesmos, e a oposição 

entre nós peninsulares superiores e os outros ameríndios inferiores precisa ser constantemente 

reafirmada de forma que seja naturalizada. O tempo mítico e cíclico também deveria ganhar 

um opositor superior, ou seja, o tempo racional e linear e cristão. Por isto,  

 (…) os espanhóis consideraram a facilidade da conquista como uma prova da 

superioridade da religião cristã (…), e, ao mesmo tempo, foi em nome dessa 

superioridade que fizeram a conquista: a qualidade de uma justifica a outra e vice-

versa. E é também a conquista que justifica a concepção cristã do tempo, que não 

é um incessante retorno e sim uma progressão infinita em direção à vitória final 

do espírito cristão (…) (TODOROV, 2033, p.122)  

 O tempo cíclico dos mitos, do eterno retorno, do culto às huacas ancestrais são 

categorias trabalhadas pelos conquistadores com o objetivo de enquadrar as sociedades 
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portadoras destes elementos como inferiores, ou seja, as classifica e as hierarquiza com o 

objetivo de provocar diferença.  

Penso aqui que as categorias sociais são intrínsecas à forma de vida humana. Os 

indivíduos criam classificações para tornar o mundo em que vivem em um ambiente inteligível 

e identificável para eles. Sendo assim, classificamos tudo o que nos rodeia, desde lugares e 

pessoas até culturas, modos de vida, vestimentas, etc. Marcel Mauss e Émile Durkheim no texto 

Algumas formas primitivas de classificação chegam a mencionar que existe uma lógica comum 

a diversos sistemas de classificação, algo de estrutural entre eles. Contudo, para os autores essas 

classificações do social sofrem a influência da dinâmica das relações que os indivíduos 

estabelecem entre si mesmos e podem ser variáveis e mutantes.  

   

O que caracteriza as referidas classificações é que as idéias estão nelas 

organizadas de acordo com o modelo fornecido pela sociedade. Mas desde que 

esta organização da mentalidade coletiva exista, ela é suscetível de reagir à sua 

causa e de contribuir para modificá-la. (DURKHEIM e MAUSS, 1969, p. 189)  

  E avança:  

A sociedade não foi simplesmente um modelo de acordo com o qual o 

pensamento classificatório teria trabalhado; foram os próprios quadros da 

sociedade que serviram de quadros ao sistema. As primeiras categorias lógicas 

foram categorias sociais; as primeiras classes de coisas foram classes de homens 

nas quais as coisas foram integradas. (DURKHEIM e MAUSS, 1969, p.189)  
 Ou seja, para os autores as sociedades são sistemas complexos de classificação que se 

ressignificam a partir das relações sociais que ocorrem entre indivíduos e meio. Sendo assim, é 

preciso observar as representações, que as sociedades e os indivíduos criarão sobre si mesmos, 

como terreno fértil para compreender como estes se analisam e se compreendem. No entanto, 

apesar de Mauss e Durkheim concordarem que as classificações são essenciais para a 

organização social deixam claro que elas são incapazes de dar conta da multiplicidade de 

categorias existentes nas sociedades, não havendo, assim, sistema classificatório onde o 

esquema produzido é capaz abarcar todos os grupos e indivíduos.   

Ainda mobilizando Durkheim e Mauss, podemos afirmar que as atitudes sentimentais e 

os valores emocionais de cada povo serão essenciais nos processos classificatórios. Quando 

levantamos essa questão para analisar a descrição da festividade referente a Chuquisuso, dotada 

de elementos caros ao cristianismo hispânico como a embriaguez, a presença do demônio e a 

idolatria, devemos pensar que, segundo a lógica de Durkheim e Mauss essas classificações são 

produzidas com base nos valores emocionais que passam a fazer parte da concepção de mundo 

que o autor possuirá sobre a nova sociedade andina colonial. Ou seja, se essas categorias não 

faziam parte da concepção de mulher nativa antes da empresa colonial e dos ensinamentos 



cristãos, com a estrutura social transformada, haverá a transformação também das categorias 

sociais e da ordem de classificação das coisas 25.  

 Os estudos mais recentes sobre o feminino deixam menos dúvidas a respeito do papel 

ativo que diversas mulheres tiveram no mundo andino e elucidam que classificá-las em 

estruturas monolíticas não dá conta da multiplicidade de esferas por elas ocupadas. 

Encontramos no livro de Maria Rostworowski e na descrição que esta faz sobre Inés Huaylas 

Yupanqui - mulher que foi entregue como esposa ao conquistador Fernando Pizarro – 

evidências de que o comportamento feminino nos Andes peruanos nem sempre esteve ligado 

ao recato, obediência e superioridade do masculino. É preciso compreender que a prática de 

ofertar uma autóctone a um homem era sinônimo, no mundo andino, de respeito e amizade. 

Esta atitude, que pode ser encarada pelas categorias de análise hispânicas como sinônimo de 

submissão do feminino frente ao masculino, não eclipsou o poder que Inés Yupanqui 

desempenhou nas relações de intersecção entre o mundo em que foi criada - andino -  e sua 

nova sociedade colonial. Ela foi peça fundamental nos diálogos e estratégias entre os dois 

mundos e no consequente estabelecimento da harmonização entre eles. As mulheres, assim 

como os homens, faziam as suas escolhas, na maior parte do tempo26, na sociedade colonial29.   

Os Andes peruanos devem ser vistos como uma região onde existiu uma 

heterogeneidade de relações entre os indivíduos que lá habitaram, seja antes ou após o 

estabelecimento da empresa colonial. A forma como Francisco de Ávila descreve o feminino 

pode ser percebida, por um lado, como uma tentativa de nivelamento e de homogeneização 

desta multiplicidade, pois era necessário criar classificações e representações sobre o mundo 

nativo que fosse compreensível para o leitor hispânico. O problemático é que nem sempre, ou 

quase nunca, essas categorias faziam sentido para os próprios nativos e ainda mais: apesar do 

esforço do missionário, esses esquemas não dão conta da diversidade da realidade existente 

durante a existência da sociedade colonial. Por outro lado, podemos interpretar os escritos de 

Ávila como um retrato da mais pura mestiçagem social forjada por Poloni, pois nos escritos 

deste missionário percebe-se uma hibridização de pensamentos e de elementos existentes tanto 

na matriz de pensamento hispânica quanto andina. Destaco ainda que alguns estudos 

produzidos 27  encontraram vestígios da existência de sociedades andinas de linhagem 

matrilinear - como dito anteriormente - onde as curacas do sexo feminino lideravam o território 
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e eram indivíduos voltados para a guerra e defesa do mesmo28, entretanto, apesar dos vestígio 

deixados por essas sociedades serem pouco contestáveis na atualidade, percebemos que o 

protagonismo do feminino praticamente desaparece nos relatos dos séculos XVI/XVII e que, 

quando inevitável, enquadram as mulheres em categorias caras para a sociedade hispânica do 

mesmo período.  

Considerações finais  

Os relatos produzidos pelos Manuscritos do Huarochirí, no que se refere à questão do 

comportamento e enquadramento do feminino diante das adversidades descritas nos mitos 

andinos primordiais, podem refletir, por um lado, a necessidade de enquadrar e classificar estas 

mulheres de acordo com classificações que fizessem parte de uma normatização a ser seguida 

no mundo social e cultural hispânico do século XVI/XVII (mulheres passivas, submissas às 

decisões tomadas pelos indivíduos do sexo masculino e corrompíeis quando encontradas 

gozando de liberdade). No entanto, não podemos esquecer que o autor deste manuscrito foi um 

indivíduo que viveu durante toda a sua vida dentro do mundo andino e, possivelmente, conhecia 

profundamente as matrizes de pensamento que faziam sentido para esta sociedade, como os 

mitos, o tempo cíclico, o protagonismo do feminino e do masculino, etc. Sendo assim, ao ser 

escolhido para ser o missionário que reuniria todos os mitos e fábulas sobre a província do 

Huarochirí não estaria ele próprio movendo e reformulando o mito vivo presente nesta 

sociedade? Levanto aqui a concepção de narrativa destacada por Maria Rostworowski em seu 

livro Historia del Tahuantinsuyo, onde a autora destaca:  

Es obvio que los indígenas no compartían de las mismas preocupaciones 

europeas. Los hechos que deseaban recordar no correspondían necesariamente a 

las exigencias de otras latitudes. Podemos asegurar que en el ambito andino no 

existió un sentido histórico de los acontecimientos, tal como lo entendemos 

tradicionalmente. La supuesta veracidad y cronología exata de los sucesos no era 

requerida, ni considerada necesaria. La costumbre cusqueña de omitir 

intencionalmente todo episodio que molestara al nuevo Señor, confirma lo 

expuesto.(ROSTWOROWSKI, 1992, p. 13)  

 Ou seja, a lógica existente nos relatos contados pelos indígenas não partia das mesmas 

preocupações européias e a veracidade dos fatos não estava ligada à mesma ideia de verdade 

como a defendida pelos peninsulares. Teria Francisco de Ávila se valido desta perspectiva ao 

descrever o manuscrito do Huarochirí? Agregado à sapiência de que os mitos são parte 

organizacionais da sociedade andina, teria Ávila modificado as narrativas sobre os mitos 

primordiais dessa sociedade a fim de atingir e transformar a base de pensamento mais profunda 
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dos naturais da província do Huarochirí, de forma que garantisse o sucesso da empresa colonial? 

Esta é uma reflexão ainda em desenvolvimento. Contudo, acredito que é possível que nos 

escritos do Huarochirí encontremos a mesma lógica presente em algumas crônicas andinas29, 

ou seja, quando necessita-se relatar uma passagem onde é impossível negar importância e 

prestígio social de determinadas mulheres em seus ayllus, produz-se sua depreciação moral 

(Cavillaca morreu socialmente e seu desejo de não ter relações sexuais com uma huaca pouco 

foi respeitado; Chuquisuso também experimenta uma morte social e posteriormente à sua morte 

é responsável por uma festividade onde estão presentes a embriaguez e elementos demoníacos). 

Podemos pensar que esses elementos, naturais e conhecidos para o mundo europeu do 

XVI/XVII podem ser estranhos ao mundo andino, que não conhecia o demônio, por exemplo. 

Não obstante, apesar de discorrer sobre a origem das huacas, que serão objeto de adoração dos 

andinos, Francisco de Ávila também organiza seu texto de forma a não confrontar a concepção, 

princípios e valores referentes à Bíblia católica o que reforça a ideia de que este autor estaria 

mesclando os mitos andinos à religião (ou mitos) ocidental cristã, ou seja, promovendo uma 

mestiçagem social. Por isso, o questionamento se os escritos do Huarochirí seriam realmente 

um relato de mitos, heróis e heroínas naturais do mundo andino ou se se trata de uma narrativa 

que constrói um painel interpretativo a fim de mesclar as compreensões de mundo católica 

europeia e a andina, resultando na lógica da sociedade colonial. Esta obra, de profunda riqueza 

etnográfica, deve ser analisada com profundo respeito pois trata-se do única fonte da América 

colonial hispânica escrita integralmente em quéchua.   
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Resumo 

O objetivo principal desse trabalho é trazer reflexões sobre o patrimônio arqueológico, compreendendo-

o não apenas como artefatos resgatados que se tornam parte de coleções de museus ou de material de 

pesquisa em laboratórios de arqueologia, mas também como relações estabelecidas entre os humanos 

que ocuparam esses espaços em diferentes épocas, inclusive as equipes científicas no trabalho de campo. 

As leituras relacionadas à Sociologia do espaço serviram de base teórica para as análises das 

investigações arqueológicas realizadas no Rio Grande do Sul, que resultaram na percepção da interação 

entre elementos materiais e a forma em que estavam dispostos e as ocupações sociais a partir das 

organizações espaciais. As contribuições da Sociologia do espaço auxiliam na compreensão das relações 

dos artefatos entre si, com o grupo social que os elaborou e com os que os pesquisam.  

 

Palavras-Chave: patrimônio arqueológico, cultura material, sociologia do espaço.  

  

Abstract 

The main objective of this work is to bring reflections on the archaeological heritage that it is not just as 

salvaged artifacts that become part of museum collections or the material research in archeology 

laboratories, but also as the relations between the humans who occupied the spaces at different times, 

including the scientific teams in the fieldwork. The readings related to the Sociology of space served as 

theoretical basis for the analysis of the archaeological investigations carried out in Rio Grande do Sul, 

which resulted in the perception of the interaction between material elements and the way in which they 

were arranged and the social occupations from the space organizations. The contributions of Space 

Sociology help in understanding the relationships of the artifacts with each other, with the social group 

that developed them and with those who research them.  

 

Keywords: archaeological heritage, material culture, sociology of space.  

 

Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es traer reflexiones sobre el patrimonio arqueológico, 

comprendiéndolo no sólo como artefactos rescatados que se convierten en parte de colecciones de 

museos o de material de investigación en laboratorios de arqueología, sino también como relaciones 

establecidas entre los humanos que ocuparon esos espacios en diferentes épocas, incluso los equipos 

científicos en el trabajo de campo. Las lecturas relacionadas a la Sociología del espacio sirvieron de 

base teórica para los análisis de las investigaciones arqueológicas realizadas en Rio Grande do Sul, 
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que resultaron en la percepción de la interacción entre elementos materiales y la forma en que estaban 

dispuestos y las ocupaciones sociales a partir de las organizaciones espaciales. Las contribuciones de 

la Sociología del espacio ayudan en la comprensión de las relaciones de los artefactos entre sí, con el 

grupo social que los elaboró y con los que los investigan. 

 

Palabras clave: patrimonio arqueológico, cultura material, sociología del espacio. 

  

Ao se falar em patrimônio arqueológico, sempre houve uma ênfase no objeto material 

resultado das pesquisas, em detrimento das informações referentes ao local de coleta do objeto. 

No entanto, um sítio arqueológico é muito mais que um repositório de cultura material e a 

Sociologia do espaço3 pode contribuir na percepção das diferentes conjunturas que estiveram 

presentes, assim como na inserção da própria pesquisa de campo como uma forma de ocupação 

do espaço que deve ser registrada e compreendida como parte do patrimônio arqueológico.  

  

O sítio arqueológico  

A Arqueologia, nas palavras de Funari (2006, p. 15), “[...] estuda, diretamente, a 

totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, como parte de uma cultura total, 

material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico”. Sendo assim, será que o sítio 

arqueológico pode ser considerado apenas como um depósito de cultura material? Ou ainda, faz 

sentido tentar entender esses objetos isolados do seu contexto?  

O sítio arqueológico não é um repositório da cultura materializada em objetos, pois além 

dos artefatos recolhidos no trabalho de escavação, os dados adquiridos através da disposição 

espacial, da maneira ocupacional e da escolha geológica do espaço são igualmente importantes 

para o estudo arqueológico.   

Um sítio arqueológico pode ter passado por diversas ocupações no decorrer do tempo, e 

por isso, é possível encontrar a presença de diversos espaços no mesmo lugar. De acordo com 

De Certeau (1988, p. 202), “[…] o espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente 

definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres”. Nessa concepção, uma 

Estância4 no século XIX é apenas um lugar, e só se torna um espaço quando é ocupada pelas 

pessoas que ali vivem e/ou trabalham.  

Dessa forma, cada realidade ou espaço (seja um grupo de caçadores-coletores ou uma 

Estância do século XIX) possui um sentido organizacional, tanto em suas ocupações passadas, 
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quer tenha sido um aldeamento ou uma fazenda, quer nas ocupações presentes, incluindo os 

trabalhos arqueológicos de campo. Esse aspecto permeia as ideias e práticas, os conceitos e 

tradições, e as alterações que ocorrem no coletivo.   

A partir dessas reflexões compreende-se que as elaborações no âmbito de vestir, andar, 

se comunicar não são ocasionais, fazem sentido para o grupo que as produziu e resultam da 

interação de elementos que estão relacionados com o meio e os materiais de que ele dispõe e a 

história vivenciada pela sociedade que as criou, assim como, das inter-relações existentes dentro 

desse grupo.   

A Figura 1 apresenta uma representação hipotética de um terreno físico, que sofreu 

mudanças geológicas, climáticas e que foram habitados, organizados e distribuídos de maneiras 

díspares, cultural e socialmente, tornando-se diferentes espaços.   

  

Figura 1: Representação hipotética de diferentes ocupações em um mesmo espaço, de baixo para cima: Período Glacial, há 

cerca de doze mil anos; Estância gaúcha, há cerca de duzentos anos; Sítio arqueológico em escavação, há cinco anos.   



 

Fonte: Elaborado por Luciana Ballardo em editor de imagem (GIMP) e Autocad, jun./2018.  

 

Pensando nas distintas formas de ocupação em um sítio arqueológico é possível 

identificar diferentes demarcações espaciais em um mesmo lugar: no período pré-colonial, o 

espaço pode ter sido utilizado apenas para a fabricação do material ou também para o uso desses 

utensílios em atividades cotidianas, ou ainda, a respeito de sítios coloniais, possibilitarem a 

determinação de espaços sociais, definindo o trânsito por gênero (feminino e masculino) ou 

ainda por papéis sociais (escravos e donos da Estância).  

  



Assim, é importante a pesquisa do sítio arqueológico como um todo, o resultado que o 

tornou tal e qual é interpretado, e, dessa maneira, possibilitar a detecção dos diversos elementos 

temporais, físicos e as diferentes formas de interação que ocorreram, e ainda ocorrem – pela(s) 

equipe(s) arqueológica(s) de campo que estiver(am) realizando estudos dentro de um 

determinado contexto espaço/temporal – durante as diferentes ocupações desse lugar (área ou 

terreno físico), tornando-os, segundo a concepção do De Certeau, distintos espaços (lugar físico 

onde há ou houve pessoas habitando, trabalhando, enfim, se relacionando).  

  

O espaço e a investigação arqueológica  

  

A pesquisa arqueológica possibilita encontrar vestígios da presença desses diferentes 

contextos, e em muitos casos, quando não há pertubação (geológica, antrópica ou natural), a 

estratigrafia permite identificar esses espaços e suas relações, ainda que não seja de uma 

perspectiva antropocêntrica.   

Além disso, pensar em como as escavações são realizadas, as decisões tomadas pela 

equipe de pesquisa sobre qual perímetro escavar em uma campanha e trazer outras perguntas, 

em outras escavações, a partir das questões levantadas no trabalho de análise, assim como, 

estudar outras pesquisas arqueológicas, caso tenha ocorrido, sejam da outra equipe de 

pesquisadores ou não, podem auxiliar na compreensão sobre uma possível sobreposição de 

espaços, como o exemplo da representação hipotética apresentada.  

Cada um desses espaços, como apresentado anteriormente, possui sua própria forma de 

organização, que, segundo Campos (2016, p.5), é disposta refletindo “a noção geográfica de 

tomada de direções, levando-nos à concepção de espaços e lugares simbólicos de relações 

socioculturais” que fazem sentido a partir de sua própria perspectiva e visão de mundo. Essa 

perspectiva pode auxiliar nos estudos relacionados ao patrimônio arqueológico, a medida que a 

análise não se restringe apenas aos artefatos encontrados mas também aos lugares onde estavam 

depositados.   

Em outras palavras, um grupo caçador-coletor pode ter realizado a ocupação do espaço 

levando em conta os deslocamentos do sol ou da lua, e os espaços demarcados no âmbito 

sociocultural só fazem sentido com análises feitas a partir dessa perspectiva, enquanto, a análise 

das experiências dentro de uma Estância do século XIX, tem como ponto de partida as 



referências heliocêntricas relacionadas às direções espaciais concebidas a partir da ótica dos 

pontos cardeais Norte-Sul.  

Outra noção relativa a concepção de espaço no âmbito da Sociologia é apresentada nos 

estudos de Simmel (2013, p. 75 e 76), que trata da ocupação de lugares a partir daquilo que o 

próprio espaço oferece, pois “[…] seres humanos não podem estar próximos ou distantes uns 

dos outros sem que o espaço ofereça sua forma para tal, do mesmo modo como os processos 

atribuídos ao poder do tempo não podem transcorrer fora do tempo”.   

Ao trazer essa perspectiva para o estudo do patrimônio arqueológico é possível realizar 

a análise de que a forma como o espaço está organizado, seja de acordo com as perspectivas 

geográficas, geológicas, sociais ou históricas, se refletem nas ocupações espaciais.   

Em uma análise mais prática, uma Estância tem uma forma de organização espacial que 

possibilita a aproximação e distanciamento das pessoas que nela convivem: escravos, capatazes, 

peões, senhores…Alguns circulam por espaços diferentes, outros possuem restrições a alguns 

espaços, uma mulher da casa sede, por exemplo, filha de um senhor, não poderá circular em 

qualquer parte de uma Estância, da mesma forma, um capataz, também não. As restrições de 

espaços são diferentes e por supostos motivos diferentes, mas que na verdade estão relacionados 

com questões sociais.  

Essa análise é ratificada por pesquisas arqueológicas realizadas na Estância Velha do 

Jarau (século XIX), em Quaraí (RS), pela equipe do Laboratório de Estudos e Pesquisas 

Arqueológicos da Universidade Federal de Santa Maria (LEPA-UFSM), naquela época, sob a 

coordenação de Saul Milder:  

  
As evidências que indicam uma distribuição radial das edificações deixa claro para nós 

que antes do estabelecimento de mangueiras, currais entre outros que supostamente 

existiriam como casa do charque, atafona, senzala... organiza-se um núcleo central de 

construções, as quais se aglomeram no centro da estância. O aglomerado de construções, 

formado pelo conjunto casa/sede, galpão e pátio interno de serviço, chamamos de 

complexo central do território de explotação, e revelaram uma necessidade inicial e 

primordial, a de acomodação (GOMES, 2001, p. 141).  
  

Essa forma de organização do espaço era comum nas Estâncias gaúchas, e mostravam 

uma estrutura organizacional bem definidas, não apenas relacionadas as acomodações das 

pessoas que viviam nesse espaço, mas também das atividades desenvolvidas nele. Isso 

demonstra que o espaço oferece uma distribuição que impõe limites de aproximação e 

distanciamento entre os indivíduos, de acordo com os papéis sociais que desempenhavam dentro 

do contexto como um todo, assim como, dentro do grupo social ao qual estava atrelado.  



Na Figura 2 é possível visualizar uma reconstituição hipotética em 3D do núcleo central 

de outra Estância gaúcha, o Rincão do 28, sítio arqueológico localizado em Alegrete/RS, 

também pesquisado pela equipe LEPA-UFSM, ainda na época da coordenação de Milder, 

baseada na planta baixa e croqui construídos com as informações de campo.   

  

 
 Figura 2: Croqui em 3D da Estância do 28 – Alegrete (RS)  

 Fonte: Imagem elaborada no Autocad por Luciana Ballardo, jun./2012.  

  

A provável constituição, segundo os estudos, são de que as duas estruturas circulares 

sejam possivelmente o forno e o poço, enquanto uma das edificações representa a casa principal 

e as duas outras estruturas podem ter funcionado como galpão, depósito, despensa ou para outra 

finalidade, cujos estudos arqueológicos realizados na região, em 2012, estavam buscando 

comprovações (PES, 2013).  

  

  

Percursos do patrimônio arqueológico  

Por outro lado, para o estudo da Arqueologia, não interessa apenas uma descrição de 

onde os objetos foram encontrados, ou talvez depositados, no sítio arqueológico, mas o percurso 

realizado pelos objetos/testemunho e os contextos sociais onde estão inseridos, visto que essa 

perspectiva pode ajudar a contar a história de sociedades que não tinham escrita e a entender a 

vida cotidiana daquelas que possuíam registros textuais.   



Além disso, permitem vislumbrar como os grupos que os produziram se organizavam, 

ocupavam os espaços e desenvolveram e difundiram produções. Ou seja, o mapa ou descrição 

das observações e o percurso ou discurso das operações (DE CERTEAU, 1998, p. 204) são de 

igual importância para compreensão do patrimônio dentro da perspectiva da análise do sítio 

arqueológico.  

Um bom exemplo para compreender esses percussos é o exemplar de um frasco de Água 

de Florida (Figura 3), perfume da Murray fabricado em Nova Iorque, encontrado intacto em 

uma escavação no sítio arqueológico Casa dos Mello, Estância gaucha do município de São 

Martinho da Serra-RS (século XIX). O item, importado dos Estados Unidos, chegou a serra 

gaúcha numa época em que não eram comuns catálogos ou outras formas de divulgação de 

cosméticos como os que se conhecem atualmente. Esse artefato, junto com a análise do contexto 

e de outros objetos recuperados nesse sítio, pode auxiliar na busca de respostas não apenas a 

esta, mas a outras questões, sejam culturais, econômicas e/ou sociais e muitas outras perguntas 

podem ser feitas a partir desse frasco.   

   

Figura 3: Frasco de perfume Água de Florida fabricado pela Murray.  

  

Fonte: Acervo LEPA, 2004. Foto: Neli Machado.  

  

Outra característica específica do patrimônio arqueológico é que o objeto não pode ser 

analisado isoladamente, pois isso o sujeitaria ao risco de perder os significados e/ou, ainda pior, 

seu reconhecimento como artefato, e em alguns casos, não seria possível identificar a ação 

humana sem analisar o contexto em que está inserido e as relações com outros objetos 

encontrados no mesmo espaço.   



Simmel (2003, p. 85) estabelece um conceito que ele denomina de “ponto de rotação” e 

pode ser adaptado para o estudo do patrimônio arqueológico tomando um ponto de um eixo X, 

Y, Z de uma quadrícula, onde pode ter sido encontrado um artefato, e a partir desse ponto 

realizar análises que observem as possíveis relações  “[…] que se agrupam em torno dele”.  

Esse “ponto de rotação” necessariamente precisa considerar o referencial de observação, 

visto que, como dito anteriormente, as orientações geográficas são concebidas de maneiras 

distintas dentro de cada formação sociocultural que ocupou os espaços dentro do sítio, assim 

como, também implica na maneira que a equipe de pesquisa organiza-o.   

Atualmente, os arqueólogos utilizam no trabalho de campo a mesma perspectiva 

heliocêntrica que permeia desde os equipamentos utilizados, como bússolas e mapas, até o 

material descritivo e visual gerado em campo, como croquis e mapas de localização a partir do 

GPS. De acordo com a concepção de Campos (2016, p. 14), destacada anteriormente, é 

importante que o pesquisador reflita sobre a realização de suas análises de um ponto de vista 

em que olhar seja deslocado para “o referencial de horizonte ou referencial topocêntrico  

(centro no lugar onde estamos).”   

Ademais, as delimitações têm a “[…] função primeira de autorizar o estabelecimento, o 

deslocamento e a superação de limites […]” (DE CERTEAU, 1998, p. 209), que permite 

organizar o sítio arqueológico a partir de unidades, tanto no sentido das ocupações anteriores 

do espaço (quarto, sala, senzala, entre outros), como na realizada durante o trabalho de campo, 

a partir das metodologias aplicadas para a prospecção e escavação, e que, contribui para a 

análise do patrimônio arqueológico, na medida que, como afirma Simmel, (2013, p. 76,  

79)“[…] um único espaço geral do qual todos os espaços individuais são pedaços, toda parte 

espacial possui uma espécie de singularidade para a qual quase não existe analogia”.   

Dois sentidos podem ser considerados neste contexto. O primeiro, ao estabelecer as 

quadrículas em uma escavação, elas se tornam parte de um todo, pedaços singulares de um 

espaço geral, que são singulares na perspectiva de análise arqueológica, pensando não apenas 

no perfil estratigráfico, em termos de diferenças geológicas, mas também, em relação aos 

artefatos encontrados.  

A outra perspectiva ocorre a partir das reflexões de que, por uma questão de ordenação 

do espaço para realização da análise arqueológica, a partir de uma convenção, seja ela qual for, 

a equipe de campo elabora uma distribuição, que provavelmente não faria nenhum sentido para 

aqueles que ocuparam esses espaços anteriormente, seja há doze mil anos ou a duzentos. Da 



mesma maneira, um grupo caçador-coletor que ocupou as regiões que hoje estão localizadas 

nas fronteiras entre o Rio Grande do Sul e alguma cidade uruguaia, desconheciam  a noção de 

fronteiras ou limites de espaço que se apresentam atualmente, possibilitando, portanto, a 

superação ou deslocamento desses limites.   

  

As transformações do espaço/tempo e o patrimônio arqueológico  

Ao pensar nos limites relacionados ao trabalho de pesquisa arqueológica é importante 

analisar o fato de que as intervenções são realizadas em tempos diferentes, às vezes, com 

pessoas distintas compondo a equipe de campo, na tentativa de compreender ocupações 

espaciais em momentos históricos diferentes, resultando em distintos contextos sociais e 

culturais.   

Na Figura 4 é possível visualizar um croqui com linhas tracejadas sinalizando as 

estruturas edificadas presentes no sítio arqueológico Estância Velha do Jarau no município de 

Quaraí (RS), anteriormente citado, assim como as intervenções, que estão sinalizadas com cores 

diferenciadas, a cada diferente campanha nos anos de 1997, 1999, 2001 e 2003, realizadas com 

a equipe do LEPA-UFSM, sob coordenação do arqueólogo Saul Milder. Durante esses sete 

anos, discentes – que formaram a equipe de pesquisa em distintos momentos, atrelando suas 

pesquisas acadêmicas ao Laboratório – ingressaram e concluíram cursos de graduação e de pós-

graduação ao qual o coordenador estava direta ou indiretamente ligado (seja como orientador 

ou coorientador) dentro da Universidade Federal de Santa Maria ou em outras instituições como 

o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP).  

  

Figura 4: Croqui do Sítio Arqueológico Estância Velha do Jarau.  



  

Fonte: NOBRE, 2011, p. 52.  

  

De Certeau (1998, p. 216) destaca que o relato do espaço faz travessias e se desloca 

através do movimento não nas margens mas nos interstícios. Ao transpor essa perspectiva para 

o patrimônio arqueológico, percebe-se que as constantes transformações nos espaços/tempos 

afetam a relação homem e meio, da qual foi testemunha em diferentes espaços (ocupações) em 

um mesmo lugar. Essas alterações são inerentes ao dinamismo presentes nas relações sociais e 

independem da vontade tanto daqueles que o produzem e vivenciam as manifestações e 

composições patrimoniais, como daqueles que se propõem a preservá-la.  

  

Considerações finais  

 Seja qual for a atividade a ser analisada, em qualquer realidade ou espaço ocupado 

(numa Estância do Século XIX ou numa escavação arqueológica atual), é importante entender 

o sentido coletivo inerente a ela. As ações são individuais, mas as atividades são coletivas. É 

esse coletivo que elabora realidades com elementos que as aproximam e as distanciam e que 

são comunicadas através da cultura, ou seja, utilizam a cultura como mediadora.   

 As reflexões sobre patrimônio arqueológico que trazem as contribuições da perspectiva 

da Sociologia do espaço são relevantes simplesmente porque interferem na forma de 

compreender as relações dos artefatos entre si, com o grupo social que o elaborou e com os que 

os pesquisam. Por fim, visto que, uma vez que são retirados do sítio, é impossível serem 



repostos, é imprescindível o registro de todas as informações arqueológicas sobre o material, 

seu contexto e as metodologias utilizadas na intervenção, demarcando as distintas ocupações 

espaciais desse lugar, inserindo-as na perspectiva do próprio patrimônio arqueológico.  
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Resumo 

 

O presente artigo, de forma parcial, busca identificar e analisar a situação do tratamento técnico do 

patrimônio informacional da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP), da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), objetivando estabelecer indicadores que subsidiem a 

elaboração de uma proposta de política de gestão integrada de bens culturais, a qual tem por finalidade 

resguardar a materialidade dos documentos, considerando a necessidade de sua institucionalização, de 

modo a agregar e a contemplar os documentos de natureza arquivística, bibliográfica e museológica 

que remetem à memória, à história e à trajetória dos cursos oferecidos pela UNIRIO que, em alguns 

casos, foram os primeiros cursos de graduação em âmbito nacional, ou mesmo da América Latina, 

como é o caso do Curso de Enfermagem da EEAP, que foi o primeiro a ser estabelecido no Brasil. 

 

Palavras-chave: Acervo universitário; Bens culturais; Patrimônio. 

 

Abstract 
 

This article, in a partial way, seeks to identify and analyze the situation of the technical treatment of 

the information heritage of the Alfredo Pinto Nursing School (EEAP), Federal University of Rio de 

Janeiro (UNIRIO), aiming to establish indicators that support the elaboration of a proposal for a policy 

of integrated management of cultural goods, whose purpose is to safeguard the materiality of 

documents, considering the need for its institutionalization, in order to aggregate and contemplate the 

archival, bibliographical and museological documents that refer to the memory , to the history and 

trajectory of the courses offered by UNIRIO, which in some cases were the first undergraduate courses 

at a national level, or even in Latin America, such as the EEAP Nursing Course, which was the first to 

be established in Brazil. 

 

Keywords: University collection; Cultural assets; Patrimony. 

 

Resumen 
 

El presente artículo, de forma parcial, busca identificar y analizar la situación del tratamiento técnico 

del patrimonio informacional de la Escuela de Enfermería Alfredo Pinto (EEAP), de la Universidad 

Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), con el objetivo de establecer indicadores que 

subsidien la elaboración de una propuesta de política de gestión integrada de bienes culturales, la cual 

tiene por finalidad resguardar la materialidad de los documentos, considerando la necesidad de su 

institucionalización, para agregar y contemplar los documentos de naturaleza archivística, 

bibliográfica y museológica que remiten a la memoria a la historia ya la trayectoria de los cursos 

ofrecidos por la UNIRIO que en algunos casos fueron los primeros cursos de graduación a nivel 

nacional, o incluso de América Latina, como es el caso del Curso de Enfermería de la EEAP, que fue 

el primero en ser establecido en Brasil. 

 

Palabras clave: Acervo universitario; Bienes culturales; herencia 

 



 

 

1- Introdução 

A UNIRIO teve origem na Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara 

(FEFIEG), através do Decreto-Lei nº. 773, de 20 de agosto de 1969. Em 5 de junho de 1979, 

pela Lei nº. 6.555, a Federação das Escolas Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ) 

foi institucionalizada com o nome de Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Por fim, em 

24 de outubro de 2003, por intermédio da Lei nº. 10.750, seu nome foi alterado para 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sendo preservada sua sigla UNIRIO. 

A Escola Profissional de Enfermeiras e Enfermeiros (EPEE), atual EEAP, primeira 

Escola de Enfermagem do Brasil, foi criada através do Decreto nº. 791, de 21 de setembro de 

1890. Ao logo de seus quase 128 anos de existência, acumulou um acervo com documentos
1
 

arquivísticos
2
, documentos bibliográficos

3
 e documentos de museu

4
, que estão incumbidos de 

disseminar a história, a memória e a trajetória da Escola e da profissão de enfermagem, bem 

como contribuir para a formação dos discentes, haja vista que é uma referência para a linha de 

pesquisa “bases fundamentais, culturais, ambientais e históricas do cuidado”, do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências (PPGENFBIO), além de ser um referencial no 

cenário nacional e internacional. 

Segundo Armando Malheiro da Silva, não é possível negar a existência de uma relação 

histórica na formação profissional na área de documentação/informação, que teve início em 

meados do século XIX, e que contribuiu para o desenvolvimento dos arquivos e bibliotecas 

nacionais e, naturalmente, dos museus nacionais de artes e de história natural, em que a 

formação profissional era obtida nos quadros das instituições e dos serviços onde as pessoas 

desenvolviam suas atividades e que, usualmente, compartilhavam o mesmo espaço físico 

(SILVA, 2013). 

Acervos como os da EEAP demonstram claramente a relação entre a Arquivologia, a 

Biblioteconomia e a Museologia, pois seus itens documentais possuem características 

culturais e identitárias que devem ser observadas pelas áreas em referência, guardando cada 

uma seus aspectos específicos e complementando o trabalho de tratamento técnico, 

especialmente no que tange à disponibilização e à divulgação das informações, contribuindo 

                                                           
1  Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato (Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, 2005, p.73). 
2Aquele que, produzido ou recebido, por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas atividades, constitua 

elemento de prova ou de informação. (PAES, 2004, p. 26). 
3 Gênero documental integrado por impressos, como livros, folhetos e periódicos. (Dicionário Brasileiro..., 2005, p.73). 
4“Os documentos de museu originam-se de criação artística ou da civilização material de uma comunidade. Testemunham 

uma época ou atividade, servindo para informar visualmente, segundo a função educativa, científica ou de entretenimento 

que tipifica essa espécie de instituição. A característica desses documentos é serem tridimensionais, isto é, serem objetos. 

Têm os mais variados tipos, naturezas, formas e dimensões” (BELLOTTO, 2006, p.37). 



 

 

assim para a disseminação de sua história e para a proposição de uma política de gestão 

integrada de bens culturais da Escola. 

De acordo com Marilena Leite Paes, 
 

durante muito tempo as noções de arquivo, biblioteca e museu se confundiram, 

não só pela finalidade e forma física dos documentos, mas também porque estas 

instituições tinham o mesmo objetivo. [...] a evolução histórica da humanidade, 

aliada a fatores culturais e tecnológicos como, por exemplo, o advento da 

imprensa, que pouco a pouco forçou a delimitação dos campos de atuação de 

cada uma delas (PAES, 2004, p.16). 

 

A arquivística
5
 é centrada na gestão de documentos públicos ou privados, que são 

produzidos ou recebidos no desempenho das atividades de pessoas naturais ou jurídicas, com 

a finalidade de proteger direitos e de fazer cumprir obrigações. Como todos os documentos, 

os arquivísticos, quando transcendem ao aspecto probatório, podem assumir o papel de 

documento monumento (Le Goff, 1984) e passar a servir como fonte histórica, para além do 

papel informativo imediato
6
. O mesmo entendimento pode ser aplicado aos documentos 

bibliográficos e museológicos, afinal, no que tange ao estatuto histórico do documento, 

Febvre afirma que: 

 

a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida, quando existem. Mas 

pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. 

Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o 

seu mel, na falta de flores habituais. Logo, com palavras, signos, paisagens e 

telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas, com os eclipses da lua e 

a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras feitos pelos geólogos 

e com as análises dos metais feitas pelos químicos. Numa palavra com tudo o 

que, pertencendo ao homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a 

presença, a atividade, os gostos e a maneira de ser do homem. Toda uma parte, 

e sem dúvida a mais apaixonante do nosso trabalho de historiadores, não 

consistirá num esforço constante para fazer falar as coisas mudas, para fazê‐las 

dizer o que elas por si próprias não dizem sobre os homens, sobre as sociedades 

que as produziram, e para constituir, finalmente, entre elas, aquela vasta rede de 

solidariedade e de entreajuda que supre a ausência do documento escrito 

(FEBVRE, 2003, p.530). 

 

Esta nova consideração acerca do documento aponta para uma mudança de paradigma 

dos documentos de arquivo, e que os eleva à categoria de monumento, pode justificar uma 

integração dos acervos, quando possuem determinadas características que informam para 

além da materialidade documental. Este é, por exemplo, o caso o patrimônio informacional da 

UNIRIO, entendido, neste contexto, como o conjunto de documentos de caráter arquivístico, 

                                                           
5Princípios e técnicas a serem observados na constituição, organização, desenvolvimento e utilização dos arquivos. (PAES, 

2004, p. 24).  
6Valor primário como aquele atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, 

levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais (Dicionário Brasileiro..., 2005, p.171).  



 

 

bibliográfico e museológico, no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e das atividades 

de apoio da Universidade. Sobre este aspecto é oportuno apontar que, nas leituras realizadas 

até o momento acerca do assunto, não se encontrou o termo “patrimônio informacional”, 

cunhado com este sentido. 

Como visto, a EEAP possui um patrimônio arquivístico
7
, bibliográfico e museológico, 

porém falta um olhar técnico sobre a documentação de natureza museológica do acervo da 

Escola. Não há na UNIRIO um Museu Universitário
8
 ou um Centro de Memória

9
 capaz de 

tratar da gestão deste tipo de acervo o que, de certa forma, compromete a implementação de 

uma política de gestão integrada de bens culturais no âmbito dessa Universidade. A ausência 

de um tratamento integrado desse acervo universitário produz, em última instância, uma perda 

patrimonial que, ao longo do tempo, pode se tornar irreparável, contrariando o fato de que 

 

[...] todo indivíduo e toda comunidade tem direito à memória, ou seja, a 

preservação, a transmissão e a continuidade do significado de todas as coisas 

consideradas relevantes para estes grupos. A memória identifica o grupo, 

conferindo sentido ao seu passado e definindo as suas aspirações para o futuro 

(RANGEL, 2011, p.126). 

 

Tal perspectiva ratifica a necessidade de políticas institucionais capazes de resguardar 

e de disseminar o patrimônio informacional da UNIRIO que, além do caráter cultural, alcança 

também o caráter formativo de sua comunidade acadêmica, seja no ensino, na pesquisa, na 

extensão universitária ou ainda nas atividades de apoio.  

Com a finalização do trabalho de gestão de documentos do acervo arquivístico da 

EEAP, espera-se poder subsidiar o tratamento do acervo museológico, composto de 

representantes documentais que retratam a história da EEAP e que, enquanto portadores dessa 

materialidade histórica, atuam como representantes de sua identidade, como, por exemplo, as 

atas de reuniões do colegiado, as fotografias dos eventos e os relatórios de gestão no caso de 

documentos de arquivo; as revistas, os livros, as publicações técnicas, no caso de documentos 

de biblioteca; as bandeiras, as insígnias e as toucas, no caso de documentos de museu. 

                                                           
7 Conjunto dos arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de 

um município. (Dicionário Brasileiro..., 2005, p. 130). 
8“O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao 

público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, 

com fins de estudo, educação e deleite” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.64). Neste sentido, vai ao encontro com os 

objetivos e as finalidades de um museu universitário, no contexto do ensino, da pesquisa, da extensão e das atividades de 

apoio da Unirio.  
9“Constituem-se como setores responsáveis pela definição e aplicação de uma política sistemática de resgate, avaliação, 

tratamento técnico e divulgação de acervos e, principalmente, pelos serviços de disseminação do conhecimento acumulado 

pela empresa e de fontes de interesse histórico [...] [que garantam] a manutenção racional e sucessiva de conhecimento 

produzido cotidianamente, sem acúmulo desnecessário, perda ou dispersão de documentos que expressam a evolução da 

empresa e fundamentam a formação de sua cultura, seus valores e seu capital intelectual” (TOTINI; GAGETE, 2004, p.124). 



 

 

Dessa forma, a organização e a gestão integrada desses três tipos de acervos 

contribuirão para a disseminação da história da primeira Escola de Enfermagem do Brasil, 

bem como cumprirá o mando constitucional previsto no artigo 216, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), in fine, que estabelece como dever dos 

gestores públicos e da sociedade a proteção do patrimônio cultural brasileiro: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 

e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem (Vide Lei nº 12.527, de 2011). 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, 

para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação 

desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 

de 19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 

de 19.12.2003) (BRASIL, 1988). 

 

É relevante também mencionar o marco legal das políticas públicas de preservação no 

Brasil que, na análise de Maria Cecília Londres Fonseca (1997), do ponto de vista 

patrimonialista e cultural, fundamentam-se no Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937 

(o qual organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional). Segundo a autora, ela 

procurou “[...] analisar de um ponto de vista sociológico, as noções de patrimônio e de 

preservação, partindo do pressuposto de que a prática de proteção aos bens culturais constitui, 



 

 

nas sociedades modernas do Ocidente, um fato social”; tendo verificado que, no caso 

brasileiro, a preocupação com a preservação e proteção do patrimônio nacional está 

intrinsecamente relacionada com o movimento modernista, uma vez que “foram intelectuais 

vinculados a esse movimento cultural que implementaram, na administração federal, uma 

política pública que tinha como objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional” (FONSECA, 1997, p.249). 

Nesta seara, parte-se para o enfoque da preservação que, no entendimento de Sérgio 

Conde de Albite Silva, tem um escopo mais dilatado do que até então possuía, uma vez que 

 

“a preservação, hoje em dia, reúne uma série de procedimentos e intervenções 

de tratamento que tendem a considerar não apenas o documento, mas 

principalmente a função social da informação materialmente registrada no 

suporte. A questão não é mais como preservar, mas o que e por que preservar” 

(SILVA, 2008, p. 12).  

 

Alinhado ao pensamento de Silva faríamos a inclusão de mais uma pergunta, qual seja, 

“por quem deve ser tratado/preservado?”. Nesse sentido, do ponto de vista das peculiaridades 

legal e de formação, os atores responsáveis pelas politicas e pelo tratamento técnico desses 

três tipos de acervo, são os profissionais arquivistas, bibliotecários e museólogos, nas suas 

respectivas especialidades e especificidades. Contudo, também dever ser contemplado o papel 

da sociedade civil nesse processo de preservação e de reconhecimento do patrimônio 

universitário.  

Em sendo assim, propõe-se neste trabalho a identificação da documentação de 

natureza arquivística, bibliográfica e museológica, com potencial valor de ser categorizada 

como bem cultural por sua relevante função social e, desse modo, pensar em uma política de 

gestão integrada de bens culturais, tendo como projeto-piloto a EEAP, por ser a primeira 

Escola de Enfermagem do Brasil, ser o curso mais antigo da Universidade e reunir 

documentos das três áreas de documentação/informação. 

Para tanto, a construção desta política será fundamentada na análise dos requisitos 

normativos, das políticas institucionais de gestão de acervos culturais públicos federais e das 

referências sobre o tema. 

 

2- Diagnóstico situacional dos acervos 

Para estabelecer os indicadores da política de gestão integrada de bens culturais foi 

necessário realizar um diagnóstico situacional, preliminar, dos três tipos de acervo que 



 

 

compõem a história da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que será demonstrada, 

conforme se segue, nos três subtópicos. 

 

2.1- Sobre o acervo arquivístico da EEAP  

No que se refere à documentação arquivística, a primeira estruturação do Arquivo foi 

instituída pela primeira diretora enfermeira da EEAP, Maria de Castro Pamphiro, no período 

de 1943 a 1956, e foi entendida por Wellington Mendonça de Amorim “como uma estratégia 

importante para legitimar a Escola e afirmar-se uma nova identidade” (AMORIM, 2004, p. 

177). 

Em um segundo momento, na gestão da professora e enfermeira Terezinha Pereira dos 

Santos, no período de 1992 a 1994, foi proposta uma reestruturação do Arquivo Setorial da 

Escola (AS/EEAP), momento este em que toda a documentação foi armazenada em um 

mesmo espaço físico, onde hoje é a localização atual da Unidade de Arquivo e Protocolo 

Setorial da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (UAPS/EEAP), na sala 503, do Prédio da 

EEAP, Campus Reitoria. 

No ano de 2003, foi iniciado um projeto de pesquisa denominado “O acervo 

documental da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto: 1890-1921”, do Laboratório Pesquisa 

em História da Enfermagem (LAPHE), coordenado pelo professor Osnir Claudiano Junior, e 

foi selecionada uma bolsista de iniciação científica, bacharelanda do curso de arquivologia, 

ficando esta sob a supervisão da docente, arquivista e diretora do Arquivo Central da 

UNIRIO, professora Sonia Kaminitz, neste mesmo ano, que teve como objetivo implementar 

o tratamento técnico de conservação das fotografias, a fim de disponibilizar e de resguardar o 

acervo iconográfico da EEAP. 

Já em junho de 2004, a bolsista em referência solicitou desligamento do projeto de 

pesquisa e foi substituída por um bolsista, bacharelando do curso de sistemas de informação, 

que ficou responsável por digitalizar e disponibilizar as imagens em um banco de dados em 

Access. 

A partir do ano de 2006, participaram da organização do Arquivo Setorial da EEAP 

bolsistas de extensão, voluntários, técnicos em arquivo e arquivistas, sendo estes dois últimos, 

integrantes do quadro técnico do Arquivo Central. Em 2017, a arquivista (nível E), Paulina 

Vieira, assumiu a supervisão da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial da Escola de 

Enfermagem (UAPS/EEAP) e tem dado andamento aos trabalhos técnicos de cunho 

arquivístico, de acordo com as normativas e diretrizes do Arquivo Central.  



 

 

Para que o patrimônio arquivístico da UNIRIO chegasse ao patamar de gestão 

documental que hoje se encontra, deve ser destacada a criação do Arquivo Central, 

implementado pela Resolução n°. 815, de 20 de dezembro de 1990, como um órgão 

suplementar, subordinado diretamente à Reitoria, cujo diretor é membro nato do Conselho 

Universitário (CONSUNI), com direito a voz e voto, responsável pela coordenação do 

Sistema de Arquivo e de Protocolo de toda a Universidade, e que tem a competência de 

elaborar as políticas relacionadas à gestão documental, de acordo com a legislação 

arquivística e administrativa vigente.  

Em consonância com estas ideias, o Arquivo Central adotou uma política de gestão de 

documentos que objetiva subsidiar a Universidade na tomada de decisões dos gestores, além 

de preservar os documentos que remetem à memória institucional, patrimônio imprescritível e 

inalienável da sociedade, contida nos documentos arquivísticos que referenciam a cidadania, a 

política, a ciência e a cultura. 

De acordo com a Lei nº. 8.159/91 (Lei de Arquivo), em seu art. 3º, conceitua-se a 

gestão de documentos como: 

 

Art. 3º. Conjunto de procedimentos e operações técnicas relacionadas com as 

atividades de produção, de processamento, de uso, de avaliação e de 

arquivamento de documentos em fase corrente e fase intermediária, com vistas 

à sua eliminação ou guarda permanente (BRASIL, 1991). 

 

A aplicação desses procedimentos técnicos permite que a instituição produza, utilize e 

destine a documentação arquivística de forma sistêmica. Desta maneira, a gestão de 

documentos é operacionalizada através do planejamento, da organização, do controle, da 

coordenação de recursos humanos, de espaço físico e de equipamentos, de forma que se 

cumpra o “ciclo vital dos documentos
10

”, atingindo assim um de seus objetivos principais, 

que é o acesso à informação
11

 eficaz por aqueles que dela necessitem, assim como a sua 

preservação. 

No que se refere à nomenclatura do Arquivo da EEAP, cabe esclarecer que, a partir da 

referida Resolução de 1990, foi criado o Arquivo Setorial do Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde (AS/CCBS) que, de início, era composto pelos acervos das escolas de Medicina e 

Cirurgia, de Nutrição, de Enfermagem, dos cursos do Instituto Biomédico e da Decania do 

Centro em referência. 

                                                           
10 Sucessivas fases por que passam os documentos de arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação. 

(Dicionário Brasileiro..., 2005, p. 47). 
11Possibilidade de consulta a documentos e informações (Dicionário Brasileiro..., 2005, p. 19). 



 

 

Além destas considerações, deve-se acrescentar a publicação da Resolução nº. 2.631, 

de 19 de outubro de 2005, que promoveu o desmembramento do AS/CCBS, sendo criados o 

Arquivo Setorial Enfermeira Maria de Castro Pamphiro, o Arquivo Setorial da Escola de 

Medicina e Cirurgia, o Arquivo Setorial da Escola de Nutrição e o Arquivo Setorial da 

Decania do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Por fim, no ano de 2011, com a reestruturação do Arquivo Central, pela Resolução nº. 

3.693, de 19 de agosto, ocorreu mais uma vez a mudança de sua denominação para Unidade 

de Arquivo e Protocolo Setorial da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (UAPS/EEAP), que 

passou a abrigar as competências de arquivo e de protocolo, com vistas a fazer “gestão 

documental na origem
12

”, ou seja, desde a produção ou recebimento de documentos, e assim 

melhorar o fluxo e o acesso à informação institucional. 

No que tange à mensuração o acervo documental possui aproximadamente 120 metros 

lineares de documentos, dentre os quais os dossiês de discentes, os diários de classe, as 

correspondências expedidas e recebidas, os livros de atas, os livros de visitas, os painéis 

alemães sobre ataduras e bandagens, as fotografias, os desenhos técnicos planificados dos 

modelos de uniformes, entre outros, que tem data-limite com início em 1890 até os dias 

atuais. 

 

2.2- Sobre o acervo bibliográfico da EEAP  

Com relação aos documentos de biblioteca, os mesmos tem o tratamento técnico 

realizado pela Biblioteca Setorial da Escola de Enfermagem e Nutrição, integrante do Sistema 

de Bibliotecas da UNIRIO, criado pela Resolução nº. 496, de 25 de agosto de 1986 e tem a 

finalidade de dar suporte ao desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa, de 

extensão, considerando todos os campos de atuação da Universidade. 

Pela proximidade das áreas de documentação/informação, por muitos anos 

documentos bibliográficos
13

 como revistas, livros e publicações técnicas ficaram 

indevidamente sob a custódia da UAPS/EEAP. Contudo, no ano de 2013, o Arquivo Central 

os encaminhou para a referida Biblioteca Setorial. 

Importa salientar a necessidade de ampliar o levantamento dos documentos que 

compõem o acervo bibliográfico da Escola, bem como o tipo de tratamento técnico que é 

                                                           
12 Compreendida, neste contexto, como o procedimento de classificar o documento arquivístico de acordo com o Código de 

Classificação e de Destinação de Documentos, das atividades meio ou fim, no momento de produção ou de recepção. 
13 Gênero documental integrado por impressos, como livros, folhetos e periódicos (Dicionário Brasileiro..., 2005, p. 73). 



 

 

aplicado para sua organização e sua disponibilização, principalmente daqueles que retratam a 

história da Escola, o que será feito em momento posterior do estudo. 

 

2.3- Sobre o acervo museológico da EEAP 

No cenário internacional, os debates acerca das características teóricas e 

metodológicas da Museologia tiveram, em 1946, um de seus momentos relevantes, com 

destaque para a criação do International Council of Museums (ICOM - Conselho 

Internacional de Museus), uma organização não-governamental internacional, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de elaborar políticas internacionais no âmbito dos museus. 

No contexto nacional, apesar de o marco prático ter iniciado na década de 1930, tem-

se uma definição mais recente do conceito e das características do museu, elaborada pelo 

Departamento de Museus e Centros Culturais - IPHAN/MinC, apresentada abaixo: 

 

O museu é uma instituição com personalidade jurídica própria ou vinculada a 

outra instituição com personalidade jurídica, aberta ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento e que apresenta as seguintes características: 

I - o trabalho permanente com o patrimônio cultural, em suas diversas 

manifestações; 

II - a presença de acervos e exposições colocados a serviço da sociedade com o 

objetivo de propiciar a ampliação do campo de possibilidades de construção 

identitária, a percepção crítica da realidade, a produção de conhecimentos e 

oportunidades de lazer; 

III - a utilização do patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de 

inclusão social; 

IV - a vocação para a comunicação, a exposição, a documentação, a 

investigação, a interpretação e a preservação de bens culturais em suas diversas 

manifestações; 

V - a democratização do acesso, uso e produção de bens culturais para a 

promoção da dignidade da pessoa humana; 

VI - a constituição de espaços democráticos e diversificados de relação e 

mediação cultural, sejam eles físicos ou virtuais (BRASIL, 2011, p.14). 

 

Diante disso, são considerados museus, independentemente de sua denominação, as 

instituições ou processos museológicos que apresentem as características acima elencadas e 

que cumpram as funções de natureza museológica. 

É importante destacar o atual instrumento legal voltado para o campo dos museus que 

é o Estatuto de Museus, instituído pela Lei nº. 11.904, de 14 de janeiro de 2009, uma 

legislação específica com a finalidade de orientar as instituições museológicas, e que consigna 

a seguinte definição de museus: 

 

Art. 1º Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para 



 

 

fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 

conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de 

qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de 

seu desenvolvimento (BRASIL, 2009). 

 

No que se refere aos documentos de natureza museológica, como dito em momento 

anterior, estes não dispõem de tratamento técnico devido à ausência de uma política 

museológica na Universidade. Ainda não existe na UNIRIO um Museu Universitário e um 

Sistema de Museus institucionalizados, como ocorre com o Arquivo Central e com a 

Biblioteca Central, assim como não há, no quadro de pessoal técnico, o profissional 

museólogo (nível E), o que agrava a situação de tratamento técnico deste tipo de acervo na 

Universidade. 

É oportuno destacar que a primeira diretora-enfermeira da Escola, Maria de Castro 

Pamphiro, em um de seus relatórios de gestão, já sinalizava a necessidade de criação de um 

Museu, a fim de preservar a história da EEAP e de servir como laboratório para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas e culturais. No entanto, acredita-se que o projeto 

não foi adiante por questões de espaço físico e de restrições orçamentárias. 

Em 2010, mais especificamente em 28 de setembro, ano de comemoração dos 120 

anos da EEAP, foi inaugurada a Sala de Memória e de Relíquias, espaço este concebido com 

o objetivo de abrigar a lâmpada, a lanterna de Florence Ninghtingale, os uniformes, as 

insígnias, o risque e rabisque de Alfredo Pinto (patrono da Escola), dentre outros objetos que 

retratam a história da Escola, pioneira no ensino da enfermagem e do cuidar no Brasil. 

Conforme consta na pagina eletrônica da EEAP
14

, durante o processo de formação 

discente, alguns ritos institucionais ocorrem para demarcar e fortalecer o sentimento de 

pertencimento à profissão, dentre os quais se destacam: 

 

Prêmio Florence Nigthingale: agracia o estudante formando que teve o melhor 

desempenho acadêmico e identificação com os ideais da profissão. Quando 

estudante do sexo feminino é denominada de Dama da Lâmpada. 

Acender e transportar a lâmpada, pela Dama da Lâmpada, é um símbolo da 

Enfermagem em todas as solenidades da Escola, em respeito à memória de 

Florence Nigthingale, simbolizando a manutenção da luz do conhecimento 

profissional. 

A imposição de insígnias: ocorre no quarto período, quando o acadêmico entra 

em contato com as atividades práticas nas diferentes instituições de saúde no 

SUS. Ocorre também na colação de grau, durante o juramento à profissão, com 

a troca para a insígnia de bacharel (BRASIL, 2018). 

 

                                                           
14Ritos da EEAP. Disponível em: <http://www.unirio.br/ccbs/eeap/direcao/ritos-da-eeap>. Acesso em: 29 mai. 2018. 



 

 

Em 2017, foi iniciado um projeto de pesquisa do Laboratório de História do Cuidado e 

Imagem em Enfermagem (LACUIDEM), coordenado pelo professor Fernando Porto, com a 

admissão de duas bolsistas graduandas do Curso de Museologia, que catalogaram o acervo 

museológico, com a finalidade de divulgação, por intermédio de exposições no mencionado 

Laboratório e em eventos da EEAP, a exemplo da comemoração dos 127 anos da Escola, que 

ocorreu em 27 de setembro de 2017. 

Interessante também destacar as ações de cunho museológico realizadas na UNIRIO, 

pela Escola de Museologia (EM), conforme consta na página eletrônica da referida Escola
15

, a 

exemplo da iniciativa da Professora Violeta Cheniaüx que, no ano de 1987, criou o Núcleo de 

Preservação e Conservação de Bens Culturais (NUPRECON). Em 2005, foi instituído o 

Laboratório de Pesquisa e Reserva Técnica (LAPERT), projeto idealizado pelo Professor 

Cícero Fonseca de Almeida, que contou com o apoio de empresas privadas ligadas à 

fabricação de mobiliário e de equipamentos de guarda e de armazenamento de acervos 

museológicos, e o Núcleo de Memória da Museologia no Brasil (NUMMUS). 

No endereço eletrônico acima citado, constam informações sobre o Laboratório de 

Desenvolvimento de Exposições (LADEX), mas não há especificações sobre a data de 

criação, nem sobre quem o idealizou. Todavia, cabe ressaltar que esses núcleos e laboratórios 

têm como objetivo atender a demandas de formação dos discentes da Escola de Museologia e 

da Pós-graduação, não tendo em seu escopo a finalidade de gestão do acervo museológico ou 

mesmo de institucionalizar uma política de museu na Universidade. 

Na estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC), por 

intermédio da Resolução nº. 3.043, de 31 de março de 2009, foi criada a Coordenação de 

Cultura. No entanto, em 2014, por questões de padronização da nomenclatura das unidades 

organizacionais, das funções gratificadas e dos cargos de direção da UNIRIO, ocorreu a 

mudança de denominação para Coordenadoria de Cultura, pela Resolução nº. 4.415, de 30 de 

outubro de 2014. Esta unidade organizacional tem como finalidade apoiar e divulgar os 

eventos institucionais, captar recursos na área cultural por meio de editais de fomento e 

desenvolver projetos de cultura, no âmbito da extensão universitária. 

Apesar de não haver um regimento interno sobre as atividades de cada unidade 

organizacional que integra a PROExC, não têm sido observadas atividades no sentido de 

tratar o patrimônio informacional da UNIRIO, de forma geral e específica, o que fortalece a 

                                                           
15EM. Disponível em <http://www4.unirio.br/museologia/escolademuseologia/apresentacao.htm>. Acesso em: 30 out. 2017. 



 

 

necessidade de implementação de uma política de gestão integrada de bens culturais no 

âmbito da Universidade. 

 

3- Política de gestão integrada de bens culturais 

Para a elaboração de uma proposta de política de gestão integrada de bens culturais, 

responsável por gerir o patrimônio informacional universitário da UNIRIO, tendo como 

projeto inicial a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e considerando a natureza cultural, 

decorrente do valor mediato atribuído aos documentos arquivísticos, bibliográficos e de 

museu, é relevante estabelecer alguns indicadores, quais sejam: as competências; a 

organização e o funcionamento e as atividades, que serão elencados nos subtópicos que se 

seguem. 

 

3.1- Competências 

Tendo em vista o organograma da UNIRIO em vigor tem-se o Arquivo Central, órgão 

suplementar, criado no ano de 1990, responsável por coordenar o Sistema de Arquivos e de 

Protocolos da UNIRIO, estabelecendo normas e promovendo a orientação técnica para o seu 

cumprimento nas fases corrente, intermediária e permanente, das atividades acadêmicas e 

administrativas. Dentre as competências da fase permanente tem-se a de preservar e a de 

promover a disseminação do acervo arquivístico da UNIRIO sob sua custódia. 

Criada no ano de 1975, a Biblioteca Central também é um órgão suplementar que, por 

intermédio do Sistema de Bibliotecas, atua como suporte informacional ao ensino, à pesquisa, 

à extensão e de apoio à administração, integrando sua estrutura acadêmica e administrativa. 

Dentre as suas competências está a de apoiar os sistemas de informação cultural, tecnológica, 

científica e artística, bem como a de gerir o acervo bibliográfico da Universidade. 

O Museu Central ou Museu Universitário, por sua vez, é uma unidade organizacional 

que ainda não existe no Organograma da Universidade e não foi colocado em pauta nos 

Conselhos Universitários, órgãos de deliberação máxima nas instâncias acadêmica e 

administrativa da UNIRIO. Porém quando vier a ser pensado, recomenda-se que siga a 

mesma lógica do organograma, ou seja, mesma posição hierárquica do Arquivo Central e da 

Biblioteca Central, com a competência de gerir o patrimônio universitário de natureza 

museológica e de apoio nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão. 

 

3.2- A organização e o funcionamento 



 

 

Quanto à organização e ao funcionamento da política de gestão integrada de bens 

culturais, faz-se necessário refletir sobre a estrutura, o regimento, a missão, a visão, os 

valores, o espaço físico/local, a composição do acervo, os grupos de trabalho, as comissões e 

os comitês, as políticas de preservação, de conservação e de restauração e a infraestrutura 

tecnológica para disponibilização do acervo. 

 O ponto comum que justificará uma politica de gestão integrada de bens culturais 

entre os três órgãos suplementares, com acervos que possuem características distintas, é a 

finalidade cultural, tendo em vista que os arquivos, as bibliotecas e os museus, usualmente, 

são criados para atender aspectos funcionais de instituições ou de pessoas naturais e, 

posteriormente, os aspectos culturais, que seriam o conhecimento de ações passadas e o 

entretenimento através da materialidade documental.  

 

3.3- Atividades 

No que tange às atividades, é importante pensar no atendimento individual ou em 

grupo, na capacitação interna e externa, nos concursos culturais, na captação de recursos, na 

divulgação de reprodução de documentos e de publicações, nas atividades de ensino (aulas de 

história, por exemplo), nas exposições, nas atividades de extensão, nas atividades de pesquisa 

e nas visitas internas e externas. 

Cabe salientar que estes indicadores aqui elencados não são exaustivos e, certamente, 

poderão ser reformulados conforme as necessidades da proposta de política de gestão 

integrada de bens culturais. 

 

Considerações finais 

Com base nos elementos tratados neste artigo, percebe-se a necessidade e a relevância 

da implementação de uma política de gestão integrada de bens culturais, no âmbito UNIRIO. 

O Arquivo Central e a Biblioteca Central já avançaram no sentido de serem concebidos como 

órgãos suplementares e terem regimentos internos próprios que traçam suas políticas de 

gestão de seus respectivos acervos. No que tange a institucionalização do Museu, considera-se 

como primeiro passo a contratação, por concurso público, de profissional museólogo (nível 

E), que possa pensar e institucionalizar o Museu Universitário, como órgão suplementar, com 

direito a voz e voto no Conselho Universitário, assim como a criação do Sistema de Museus, 

que possa ir ao encontro das políticas de gestão do Arquivo Central e da Biblioteca Central, 

no que se refere ao tratamento dos bens culturais da Universidade. 



 

 

A pesquisa é realizada em três etapas: a primeira consiste no levantamento das 

referências relacionadas ao tema de pesquisa para posterior direcionamento do trabalho. 

Desse modo, serão organizadas e compiladas pesquisas sobre patrimônio e políticas públicas 

nas áreas de arquivologia, de biblioteconomia e de museologia no cenário universitário. 

Esgotada a análise teórica será possível definir as necessidades voltadas para a abordagem em 

tela, que pretende explorar a metodologia da pesquisa-ação, já que o objeto de estudo consiste 

numa proposta de mudança institucional. 

A segunda etapa, por sua vez, compreende o trabalho de levantamento, de 

identificação e de descrição dos documentos de cada uma das três áreas, que compõem o 

patrimônio informacional da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Por fim, a terceira etapa consiste em elaborar uma diretriz de política de gestão 

integrada de bens culturais e recomendara sua implementação no âmbito da UNIRIO, a fim de 

que possa atender aos anseios de acesso à informação, à cultura e à identidade de sua 

comunidade acadêmica e do público externo, no que tange ao ensino, à pesquisa, à extensão e 

às atividades de apoio. 

O aspecto patrimonial inerente aos acervos universitários para além da relevância 

histórica, na relação entre o passado e o presente, constitui-se como um dever de salvaguardá-

los, principalmente por sua interface com o ensino, a extensão e a pesquisa. Conforme 

demonstrado anteriormente, já pode ser observado no acervo documental da Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto, o seu reconhecimento como patrimônio por sua comunidade 

acadêmica, e espera-se que estas ações sirvam de paradigma para a formulação de politicas no 

âmbito da UNIRIO como um todo, no que tange à preservação e a disponibilização dos seus 

bens culturais.  
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Algumas reflexões acerca da museologia latino-americana - já não é hora de sulear? 

 

Luiz C. Borges 

Museu de Astronomia e Ciências Afins 

 
Resumo 
 

A preocupação da museologia praticada na América Latina e no Caribe com as realidades locais não é 

nova. De fato, essa preocupação remonta à segunda metade do século XX com destaque para a Mesa 

Redonda de Santiago do Chile e a criação do ICOFOM LAM - Subcomitê Regional do ICOFOM, 

voltado especificamente para o estudo, discussão e produção de teoria museológica na América Latina 

e Caribe. Neste sentido, documentar a teoria e a prática museológica latino-americana e caribenha, 

continua sendo uma vertente importante. Entretanto, de modo crítico, questiona-se até que ponto é 

possível afirmar que essas práticas museológicas estão alinhadas aos princípios do suleamento, o que 

implica uma integração sul-sul? Afinal, ser produzida geograficamente no "sul" não significa que essa 

produção esteja enraizada em uma perspectiva voltada para o e derivada do sul, como referência 

geopolítica. 

 

Palavras-chave: Museologia, Sulear, América Latina 

Abstract 
 

The concern of museology practiced in Latin America and the Caribbean with local realities is not 

new. In fact, this concern dates back to the second half of the 20th century, with emphasis on the 

Santiago Round Table and the creation of the ICOFOM LAM - ICOFOM Regional Subcommittee, 

specifically focused on the study, discussion and production of museological theory in Latin America 

and Caribbean. In this sense, documenting the theory and practice of Latin American and Caribbean 

museology continues to be an important aspect. However, critically, it is questioned to what extent it is 

possible to affirm that these museological practices are aligned with the principles of southing, which 

implies a South-South integration? After all, being geographically produced in the "South" does not 

mean that that production is rooted in a perspective which is oriented to and derived from south - as a 

geopolitical reference. 

 

Keywords: Museology, Southing, Latin America 

 

Resúmen 
 

La preocupación de la museología practicada en América Latina y el Caribe con las realidades locales 

no es nueva. De hecho, esta preocupación se remonta a la segunda mitad del siglo XX con destaque 

para la Mesa Redonda de Santiago de Chile y la creación del ICOFOM LAM - Subcomité Regional 

del ICOFOM, orientado específicamente para el estudio, discusión y producción de teoría museológica 

en América Latina y Caribe. En este sentido, documentar la teoría y la práctica museológica 

latinoamericana y caribeña, sigue siendo una vertiente importante. Sin embargo, de modo crítico, se 

cuestiona hasta qué punto es posible afirmar que esas prácticas museológicas están alineadas a los 

principios del sureamiento, lo que implica una integración sur-sur? Al final, ser producida 

geográficamente en el "sur" no significa que esa producción esté arraigada en una perspectiva 

orientada hacia el y derivada del sur, como referencia geopolítica. 

 

Palabras clave: Museología, Surear, Latino América 

 

A especificidade da América Latina e o suleamento 



Em 1963, Eric Hobsbawm afirmava que a América Latina, pelos padrões teórico-

metodológicos e ideológicos europeus, não fazia sentido. E concluía dizendo que "qualquer 

tentativa de analisar a política da América latina em termos europeus apenas cria confusão" e 

que "para entender os países situados entre o rio Grande e o cabo Horn, não devemos olhá-los 

sob nossa luz, mas sob a deles" (HOBSBAWM, 2017, p. 59-60). Ser um desafio e um "sem-

sentido" frente os modelos criados na e para a realidade europeia constitui, ao contrário do 

que se poderia pensar, à primeira vista, uma vantagem para a América Latina. E na contramão 

dos que em geral vem sendo realizado por muitos intelectuais latino-americanos e caribenhos, 

a América Latina e o Caribe devem fazer sentido para si mesmos, ao invés de esforçar-se para 

fazer sentido para lá. Devem, enfim, esforçar-se para pensarem-se e escreverem-se aqui, a fim 

de desenvolver, voltados para suas múltiplas realidades, métodos de análise e interpretação 

que, de fato, façam sentido sob a luz latino-americana e caribenha. Aquilo que o historiador 

inglês afirmou acima acerca da política latino-americana pode ser estendido para a cultura em 

geral e, em termos mais específicos, aos museus e à museologia praticada nessas regiões de 

características tão marcantes. 

O que faz a diferença da América latina e do Caribe no seu todo - e também em cada 

uma de suas unidades - é a sua própria formação etnohistórica, na qual se cruzam múltiplas 

culturas, línguas, etnias, épocas históricas e modos e meios de produção. Além, é claro, de 

uma diversidade de formas políticas, desde aquelas próprias das sociedades tradicionais, até 

aquelas formas localmente adaptadas de modelos políticos de matriz europeia que se 

interseccionam (e muitas vezes colidem e conflitam). Isto é, na América Latina e no Caribe 

existe uma rede contraditória, complexa e desigual formada por tradições europeias 

transplantadas e, de diversas maneiras, deglutidas, e por tradições locais, especialmente 

indígenas, mas também de matriz africana. Há um amálgama de classes, frações de classe das 

mais variadas origens e que apresentam igual diversidade de situações e posições no campo 

social. Existem grupos sociais que vivem no que já se convencionou chamar de pós-

modernidade, e aqueles que vivem em condições histórico-sociais que nada têm a ver com os 

paradigmas europeus. E essas inúmeras formas sociais e tradições socioculturais se espalham 

pelas diversas áreas latino-americanas e caribenhas. 

Parafraseando Hobsbawm, o que a América Latina e Caribe devem prioritariamente 

satisfazer são as condições mesmas dessas regiões. Trata-se de uma estratégia essencial para 

rechaçar o selo que, desde há anos, vem sendo imposto a essas duas regiões, e que pode ser 

sintetizado pelo que disse Simon Rodrigues: "veja a Europa como inventa, e veja a América 

como imita [...]", mas, "a América não deve imitar servilmente, deve ser original" 



(RODRIGUES, apud GALEANO, 1985, p.242). Por sua vez, Gabriel Garcia Marques 

afirmou que "a interpretação de nossa realidade com esquemas alheios só contribui para fazer-

nos cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários" (GARCIA 

MARQUES, apud GALEANO, 1988, p.310). Como de certa forma prognosticou a Mesa 

Redonda de Santiago do Chile (1972), nesta perspectiva de ensimesmamento (mas não 

autismo) científico e político consiste o movimento já largamente expandido do suleamento. 

Assim, o ato de sulear consiste, sobretudo, em pôr-se ideológica e organicamente ao 

sul e isso tem a ver, sobretudo, com movimentos de descolonização e, obviamente, implica 

uma constante luta sociocultural de descondicionamento frente ao Norte (em seu sentido 

geopolítico e, portanto, sociocultural e ideológico) no que respeita ao pensamento herdado – 

resultado de anos de colonização em todos os campos -, o que inevitavelmente leva a uma 

contínua batalha de ideias a partir de uma estratégia que combina movimento e posição, tendo 

como fundamento o eixo sul-sul; algo que, enfim, pode ser genericamente denominado de 

politização da cultura. Devemos lembrar que, desde o início do processo colonial, a história 

latino-americana e caribenha registra um contínuo fluxo e refluxo de rebelião/resistência e 

repressão. 

Em termos mais amplos, devemos pensar a mundialização e a pós-modernidade a 

partir de nossa morada ao sul, como adverte Arturo Andrés Roig (apud CAMPOS, 2016), 

uma vez que norte e sul são, antes de tudo, categorias culturais, isto é, histórico-políticas, o 

que significa dizer que, além de sua significação, estão investidas de valor histórica e 

ideologicamente instituídos. Em sentido mais específico, norte e sul estão inextricavelmente 

relacionados a processo de dominação da cultura ocidental de matriz europeia sobre os demais 

sistemas culturais, incluindo-se aí os epistemológicos. Portanto, a perspectiva suleada 

“transcende a divisão hemisférica e, ainda que possa parecer contraditório cartograficamente, 

se justifica plenamente ao se falar de ideologia, subalternidade e colonialidade” (CAMPOS, 

2016, p.5), em particular quando se está imbuído de projetos de emancipação integral. 

Deste modo, o movimento pelo sulear se apresenta como um dos eixos fundamentais 

em que deve se sustentar qualquer projeto sociocultural anti-colonial latino-americano e 

caribenho que tenha por fim a conquista de autonomia, o que, por sua vez, significa levar 

radicalmente a efeito a recomendação benjaminiana de escovar a história latino-americana e 

caribenha a contrapelo (BENJAMIN, 2014). É isso que se pode deduzir do que afirmam 

Sandra Escudero e Alejandra Panozzo: 

 
a partir de principios del siglo XIX, el desarrollo de los museos en el resto del 

mundo es un fenómeno puramente colonialista. Han sido los países europeos los 

que han impuesto a los países no europeos su método de análisis del fenómeno 

y patrimonio culturales; han obligado a las élites de estos países y a los pueblos 

a ver su propia cultura con ojos europeos. Por tanto, los museos de la mayoría 



de naciones son creaciones de la etapa histórica colonialista. La descolonización 

ha sido política, pero no cultural; por consiguiente, se puede decir que el mundo 

de los museos, en tanto que institución y en tanto que método de conservación y 

de comunicación del patrimonio cultural de la humanidad, es un fenómeno 

europeo [...] (ESCUDERO; PANOZZO, 2015, p.163). 

 

Esse diagnóstico das duas autoras não difere, em essência, do que faz Leonardo Boff, ao 

afirmar que 

a colonização nos penetrou tão profundamente que colonizou também nossos 

projetos e sonhos. Nunca pudemos ter um projeto de real autonomia [...] porque 

sempre dependíamos dos outros que nos diziam o que deveríamos querer e ser. 

E esse processo não foi interrompido ate os dias de hoje, pois hoje as forças 

dominantes mundiais pretendem nos recolonizar (BOFF, 2016, p.9). 

 

Logo, pensar em um projeto comum latino-americano não significa, de antemão, nem 

a proposição de uma identidade latino-americana, ou sequer a uma aliança incondicional, 

considerando que cada país, de acordo com sua realidade e interesses locais (ver, por 

exemplo, MORAES (2009), definirá sua estratégia e participação, a fim de alcançar seus 

objetivos nessa luta contínua por uma autonomia neo-meridonalizante (MIHAILOVIC, 2009), 

ou, nos termos aqui empregados, suleada (CAMPOS, 2015, 2016). Afinal, um movimento 

desse porte tem por consequência lógica a reconfiguração do mapa geopolítico e, sobretudo, 

do cultural e epistemológico.  

Afinal, qual é o objetivo dos intelectuais latino-americanos – em particular, os que 

labutam no campo da museologia e dos museus -: participar do mercado científico global no 

papel de produtores de matéria prima ou de simples requentadores daquilo que importam e 

consomem desse mercado? Se for isso, então só serão necessárias mudanças superficiais que, 

no fim das contas, deixam tudo como atualmente se encontra. Se não for isso, então, a 

perspectiva geral, isto é, tanto político-cultural quanto epistemológica, deve mudar 

radicalmente de sentido. Qual seja, abandonar a linha sul-norte (herdada do e mantida pelo 

ainda atuante processo colonial), substituindo-a pela linha sul-sul. Em outros termos, apesar 

dos muitos movimentos em direção à autonomia, é ainda urgente que a América Latina e o 

Caribe passem por um profundo processo de desnorteamento.  

Uma das consequências desse movimento suleante consiste em levar os museus, 

enquanto intelectuais coletivos (e aos museólogos, obviamente), a se assumirem como 

intelectuais orgânicos, ao tomarem como ponto de partida uma identidade meridional (relação 

orgânica sul-sul que implica, por seu turno, uma relação crítica sul-norte). Com isso, a 

reflexão teórica, assim como a prática museal e as metarrealidades sobre o sul passam a 

negar-se a ser filtradas e silenciadas pelo herdado e ainda hegemônico paradigma 



museológico norteado. Em trabalho anterior (BORGES, 2016) apontávamos para esse 

caminho como nossa única saída como possibilidade de realização de uma utopia 

emancipatória; uma utopia social e epistemicamente realizável, desde que, obviamente, 

caminhássemos para além da esfera do especulativo e avançássemos pelo caminho da práxis 

sociopolítica.  

No que tange a isso, as palavras ainda atuais de Darcy Ribeiro - (citadas por BOFF, 

2016) referentes à nova civilização gestada nas Américas e que tinha (tem) como eixo étnico-

ambiental, ser mestiça e tropical - podem ser adaptadas, no contexto deste trabalho, pois tendo 

em mente o movimento de suleamento/neo-meridionalização, é-nos possível pensar numa 

museologia e numa prática museal mestiça (criolla ou cabocla) e tropical (?). Ainda que não 

tenhamos a finalidade de oferecer uma resposta pronta, seja negativa, seja positiva, interessa-

nos refletir acerca desse ponto (utópico?), com base nas premissas do movimento sulear, e 

contando com o respaldo dos autores que foram invocados ao longo do texto. Todavia, é 

possível adiantar, pensando nas especificidades da América Latina e do Caribe, que seria de 

grande importância, para a museologia em sua totalidade, que, em seu diálogo crítico com a 

produção museológica norte-americana, europeia e asiática, latino-americanos e caribenhos 

produzissem uma museologia criolla – em certo sentido, há um movimento análogo no que 

tange à museologia africana. Diríamos mesmo que se trata de uma museologia necessária. 

 

Existe uma museologia latino-americana, ou ainda, ela é necessária ou possível? 

Antes de tudo é preciso reafirmar que a preocupação da museologia praticada na 

América Latina e no Caribe com as realidades locais não é nova. Registros de experiências 

museológicas latino-americanizadas, como as realizadas no México e no Brasil, por exemplo, 

demonstram que antes mesmo da Mesa Redonda de Santiago do Chile (1972) e da criação, em 

1990, do ICOFOM LAM - Subcomitê Regional do ICOFOM, voltado especificamente para o 

estudo, discussão e produção de teoria museológica na América Latina e Caribe, já havia 

diversos movimentos voltados para as realidades locais, o que, nos termos de então, 

significava dar ênfase às chamadas culturas nacionais (CARVALHO, 2008). A Mesa 

Redonda de Santiago, por exemplo, tinha declaradamente o objetivo de prover os meios 

necessários para que os museus latino-americanos se transformassem em instituições 

orgânicas às sociedades nas quais estavam (estão) vinculados. 

O ICOFOM LAM data de 1990 - tendo sido declarado oficialmente como Subcomitê 

Regional Para a América Latina e o Caribe na reunião plenária do ICOFOM realizada em 

Melbourne (Austrália), em 1998 - tem a finalidade de desenvolver a teoria museológica na 



América Latina e Caribe, pondo-se de acordo com as realidades latino-americanas e 

caribenhas, ressaltando as especificidades socioculturais e ambientais dessas duas regiões, 

possibilitando o encontro e a troca entre os profissionais do campo e, com isso, 

impulsionando a disseminação do que vem sendo produzido. 

Neste sentido, documentar a teoria e a prática museológica latino-americana e 

caribenha, continua sendo uma vertente importante. Entretanto, de modo crítico, questiona-se 

até que ponto é possível afirmar que essas práticas museológicas estão alinhadas aos 

princípios do suleamento, o que implica uma integração sul-sul? Afinal, ser produzida 

geograficamente no "sul" não significa que essa produção esteja enraizada em uma 

perspectiva voltada para o e derivada do sul, como referência geopolítica. Como pondera 

Luciana Carvalho, "ao declararmos que é necessário 'sulear' a Museologia em direção à 

América Latina pode parecer, à primeira vista, que o ato de sulear em direção ao sul é 

redundante, mas não é". E por que não o é? Porque, desde nossa colonização e inclusive após 

a independência político-territorial, "mesmo estando no 'sul', estivemos voltados para o norte" 

(CARVALHO, 2008, p. 65) - sintoma claro de que a colonização, como processo 

civilizatório, atuava em todos os campos de formação das populações colonizadas. Por isso, 

não basta estar geograficamente no sul para que exista uma tomada de consciência suleada. E 

muito dos movimentos políticos, modelos econômicos e até mesmo modismos estéticos 

estiveram (e muitos ainda estão) voltados para o norte ou, em outros termos, têm como 

interlocutor privilegiado o norte. 

Mónica Rosnicoff de Gorgas (2015) pergunta-se e nos pergunta se, de fato, podemos 

afirmar e/ou atestar a existência uma museologia latino-americana e, em existindo, no que ela 

diferiria das demais museologias praticadas no mundo, em uma atualidade em que, graças à 

mundialização do capitalismo e da civilização capitalista (em particular, as facilidades de 

comunicação), a proximidade, a interrelação entre as diversas regiões do planeta é cada vez 

maior – ainda que isso de modo algum altere as diferenças e, principalmente, as desigualdades 

entre regiões, países e povos e isto tanto do ponto de vista econômico-político, quanto 

acadêmico. Ela responde que, inquestionavelmente, a América Latina tem dado exemplos 

importantes de uma produção teórica e prática dotada de especificidade. Isso significa dizer 

que muitas das reflexões teóricas no campo da museologia e que estão baseadas ou voltadas 

para a realidade latino-americana têm apresentado características novas e cujo sentido só pode 

ser bem avaliado se se levar em conta essa realidade que a teoria procura expressar e dar conta 

e razão. Ao mesmo tempo, a autora também se indaga e nos leva a indagar as razões pelas 



quais essa produção impacta tão pouco o campo museológico como um todo. E, é possível 

afirmar, impacta também muito pouco o próprio campo museológico latino-americano. 

Para tentar responder a essa contradição, parto do pressuposto de que, em larga 

medida, isso se deve à colonização. Como acentuaram Escudero e Panozzo (2015) e Boff 

(2016), anteriormente citados, a colonização não foi apenas territorial e político-econômica, 

ela foi igualmente cultural-ideológica, isto é, afetou terras, modo de produção, assim como as 

mentalidades, qual seja, o modo próprio de ver-se e ver-entender o mundo (cultura). Essa 

circunstância provocou duas vertentes: de um lado, levou os países colonizados a ter como 

referências as nações coloniais e, de outro, e como consequência, gerou uma situação em que 

o diálogo sul-sul fica extremamente prejudicado. Se pensarmos a partir da perspectiva suleada 

ou neo-meridionalizada, uma das primeiras medidas seria quebrar essas barreiras e permitir 

um maior fluxo comunicacional, de confiança e de validação daquilo que já há bastante tempo 

vem sendo produzido de novo e original nos países latino-americanos e caribenhos. 

Ora, já é por demais sabido que toda forma de saber é parte da superestrutura 

ideológica de uma sociedade ou civilização e, como tal, parte integrante e atuante dos 

aparelhos ideológicos de sociedade (AIS). Essa constatação levou Max Horkheimer a dizer 

que "os conteúdos, os método e as categorias da ciência não estão acima dos conflitos sociais 

[...]" (HORKHEIMER, 2015, p. 95), contrapondo-se a certa tendência ideológica (vinculada e 

veiculada principalmente pelo sistema formativo-educativo e pela mídia) de tomar a ciência 

como algo que, de certa forma, pairasse acima das posições e situações de classe. Se isso é 

verdadeiro para a ciência, com mais razão deve-se atentar para o fato de que os museus não se 

encontram imunes a esses conflitos e contradições. 

O modelo atualmente hegemônico do saber-fazer ciência foi imposto e planetarizado 

desde a Idade Média, ainda que a colonização tenha tornado essa hegemonização mais célere. 

Esse processo sócio-histórico-político levou Paul Feyerabend a dizer que "hoje a ciência 

prevalece não em virtude de seus méritos comparativos, mas porque o show foi armado a seu 

favor" (FEYERABEND, 2011, p.126). É justamente esse "ter o show armado a seu favor" que 

faz com que, por um lado, a hegemonia se mantenha, formando uma imagem de 

imprescindibilidade e infalibilidade desse modelo de conhecimento e, por outro, sejam 

criados entraves, tanto político-ideológicos, quanto epistêmicos, para travar o 

desenvolvimento de formas autônomas de saber. Nesta seara, o processo colonial também 

teve função primordial. Feyerabend afirma que, devido à pressão colonial, diversas formas 

outras de saber ou desapareceram ou foram deturpadas ou simplesmente silenciadas - 

passando a ter existência subterrânea, justamente porque "[...] os apóstolos da ciência eram os 



conquistadores mais determinados e porque suprimiram naturalmente os portadores de 

culturas alternativas" (FEYERABEND, 2011, p.127). 

Poder-se-ia argumentar que atualmente esse processo caducou. Contudo, tanto o 

volume de produção norteada que circula pelo mundo, quanto os meios de avaliar e validar o 

conhecimento produzido - e que não esteja de acordo com os padrões exigidos -, como, por 

exemplo, as premiações e distinções, bem como os meios de seleção daquilo que é publicado 

em revistas "de ponta", podem demonstrar o contrário. Outra prova cabal consiste em 

verificar que os saberes tradicionais, assim como aqueles que se apresentam fora do 

paradigma imposto dificilmente são consagrados pelo sistema educativo-formativo dos países 

(ex-)colônias. Ou, quando há menção a eles, trata-se de condescendência para com algo 

"menor". Daí, talvez, uma das razões mediante as quais ainda nos indagamos a respeito da 

possibilidade ou da necessidade de uma museologia latino-americana e caribenha, isto é, de 

uma museologia suleada.  

Todavia, examinando criticamente a realidade latino-americana, ousamos afirmar que 

não existe outra alternativa. Afinal, a história da América Latina e do Caribe está 

indelevelmente marcada pelo empreendimento colonial que, como destacou Boff, colonizou, 

converteu, catequizou meio, corpos e mentes latino-americanos e caribenhos. E é também 

justamente essa realidade que, em outra perspectiva, enseja e alicerça o sulear. 

Levando tudo isso em conta, diríamos que o ato de sulear em direção ao sul deixa, 

portanto, de ser redundante quando pensamos o sul menos como ponto geográfico e mais 

como relação ecossistêmica, isto é, relação com a história e com a formação sociocultural e 

política (e por que não econômica?) da América Latina e do Caribe, qual seja, sua 

especificidade. Lembremos que, historicamente, somos resultado de um complexo processo 

de dependência, por estarmos, e por longo tempo, integralmente atrelados aos países 

coloniais. E se é verdade que nos descolonizamos politicamente - ao menos em grande parte -, 

econômica e culturalmente nossos vínculos de mercado consumidor do que é produzido no 

norte ainda permanecem ativos.  

Por outro lado, a suleação da museologia latino-americana e caribenha, ou sua 

meridionalização, tem por implicação direta a construção não apenas teórica mas de uma 

prática museológica e de um museu que se sustentem nos referenciais locais. Falar em 

referenciais locais é precisamente o oposto de falar em "pensar global, agir local", um dos 

motes do novo processo de hegemonia norteada pelo qual estamos atualmente passando e que, 

em termos que são amplamente divulgados, é designado como globalização. 



O museu, nunca é demais repetir, não é apenas uma edificação ou um órgão de 

natureza jurídico-administrativa, subordinado a uma entidade pública ou privada. É, antes, o 

processo que registra e acompanha (interpreta, comunica) as múltiplas relações do ser humano 

com seu meio, isto é, com suas condições materiais de existência. Deste modo, o museu traz 

para perto do público consumidor aquilo que, na vida fora do museu, encontra-se muitas 

vezes longe e, algumas vezes, inalcançável, ao menos para grande parte desse público. Daí 

que, como parte integrante dos AIS, os museus desempenharem uma dupla função. de um 

lado, formam e educam para produzir sujeitos condizentes com a sociedade e, em sentido 

mais amplo, com a realidade global; de outro, como agências de amortecimento, tendem a 

impedir que as fricções  e conflitos existentes na sociedade se agudizem a ponto de rompê-la. 

Uma museologia e uma prática museal suleadas (ou desnorteadas - qual seja, cuja 

matriz de pensamento não se origine do norte, mas dos referenciais do sul, o que implica, em 

outros termos, com base nos referenciais suleados, fazer a transposição de teorias, conceitos e 

modelos que foram/são produzidos tendo como base os referenciais locais dos países que 

tradicionalmente são os produtores dessas teorias e metodologias), em sua relação crítica e 

contraditória com as demais museologias e práticas museais, deve, utilizando-me do que diz 

Nelly Decarolis, “[...] estar dispuesta a abrir nuevos espacios museales para compartir ideas y 

experiencias y del mismo modo, explicitar deseos, dudas y expectativas ante al desafío de la 

realidad con que trabajan los museos de nuestra región” e, ao mesmo tempo, “[...] conocer 

mejor la manera en que determinadas sociedades construyen su propio discurso y se sitúan 

ante el mundo, obligadas a interpretarlo como la única forma de responder a sus propios 

interrogantes”; pondo-se, portanto, como “un espacio de diálogo que permita reconocer y 

respetar la diversidade que sustenta el pluralismo cultural” (DECAROLIS, 2015, p.17). Neste 

sentido, como sustenta Tereza Scheiner (2015), a produção teórica museológica (assim como 

a prática de museus) que é feita em países que foram antigas colônias e, por conseguinte, fora 

dos paradigmas herdados dos países coloniais, constitui um movimento de resistência dos 

mais importantes (tanto epistemológica, quanto sociopolítica). 

E é justamente isso que se espera de uma museologia suleada, que seja 

epistemicamente desobediente, rebelde; que ouse transcender fronteiras e paradigmas teórico-

metodológicos, tendo por base a (re)construção “de um novo olhar numa perspectiva 

epistêmica que nos desvincule dos entraves da colonialidade e, portanto, do eurocentrismo” 

(CAMPOS, 2016, p.6). Por isso, não é suficiente – embora necessário -, para sulear, apenas 

estar atentos às questões latino-americanas e caribenhas (como, por exemplo, sua diversidade 

cultural e ambiental), mas é fundamental abordar essas questões a partir de uma nova 



perspectiva. Enseja-se o engajamento dos museus e da museologia latino-americana e 

caribenha não apenas em analisar, debater e mostrar as realidades locais, mas sobretudo em 

contribuir para transformar as estruturas criam e mantém as assimetrias e desigualdades 

diretamente vinculadas à subalternização. Trata-se, em síntese, de uma forma de, 

efetivamente, sabermos quem somos, onde estamos, de onde, para quem e como falamos e 

isso deve ser consequência da consciência e da afirmação dos nossos referenciais 

(geográficos, geopolíticos, socioambientais, etnohistóricos e culturais). Parafraseando 

Scheiner (apud CARVALHO; SCHEINER, 2012), diríamos que a utopia do sulear implica 

conceber museu e museologia desembaraçados de seus estatuto burguês-norteado.  

Enfim, sulear-suleação-suleamento, ou estar-voltado-para-o-sul significa - em termos 

astronômicos - ter como referência o céu do sul, qual seja, não a procura vã pela estrela polar, 

dando às costas ao sul, mas o saudável (re)encontro com o Cruzeiro do Sul; e em termos 

antropológicos (em seu sentido mais amplo), pôr-se diante da complexa realidade latino-

americana em sua totalidade, qual seja, meridionalizar-se. Sulear não significa, enfim, quer 

filosófica e epistemologicamente, quer política e ideologicamente, tomar como referência o 

sul geográfico, mas o sul geopolítico, com todas as suas implicações socioculturais, teóricas e 

metodológicas. Neste sentido, faço minhas as palavras de Carvalho (2008, p. 40), segundo as 

quais, em termos de América Latina, "seria necessário então 'desnortear' e 'sulear' o museu". 

Nesta acepção, o desnortear não significa abandonar as referências, modelos teóricos e 

métodos produzidos ao norte e exportados para o sul, mas ter, em relação a eles, uma postura 

crítica, alimentada justamente pelos referenciais locais suleados. 

Afinal, a América Latina (e o Caribe) é "um continente feito para minar as verdades 

convencionais", uma vez que ela obriga a "encontrar sentido no que à primeira vista parece 

implausível" (HOBSBAWM, 20217, p.500). No que tange à museologia e à prática de 

museus, este deve ser, ao nosso ver, o mote que deve guiar não apenas a perspectiva teórico-

metodológica, mas sobretudo a práxis latino-americana e caribenha também no campo da 

cultura e, em especial, no que concerne aos museus e à produção museológica. É este o locus 

do sulear. 

 

Considerações não finais 

Na ocasião em que redigia sua dissertação de mestrado, Carvalho (2008, p. 57) 

perguntava-se (e nos perguntamos ainda hoje, passados já tantos anos da Mesa Redonda de 

Santiago, da criação do ICOFOM LAM, das reflexões teóricas e intervenções práticas de 

diversos profissionais do campo, dentre os quais se inclui a autora): "quando o museu 



assumirá seu papel na construção de uma comunidade, sociedade e/ou país de nossa América 

Latina?". Ou, dito de outra forma, quando a museologia latino-americana e caribenha, assim 

como os museus dessas duas regiões, finalmente se sulearão?  

De nossa parte, não há resposta. Pensamos, no entanto, que qualquer movimento 

museológico em direção ao sul não será possível ou minimamente efetivo se o conjunto das 

sociedades latino-americanas e caribenhas, suas estruturas e representações sociopolíticas 

(econômicas, educacionais, ético-estéticas, epistemológicas) tampouco o fizer. E justamente 

porque, devido à especificidade da nossa história de região colonizada,e cujos vínculos 

culturais com os países dominantes ainda não se partiram de todo, trata-se de algo que é 

estrutural (tanto de infraestrutura quanto de superestrutura) e que, em graus variados, 

estruturam nossas sociedades e seu funcionamento. Trata-se de um todo e somente como um 

todo poderá ser transformado. Certamente, isso não impede - muito pelo contrário - que haja 

movimentos conjunturais que forcem e/ou que revolucionem a estrutura. Ou seja, para que o 

processo de suleamento efetivamente ocorra e se implante é imprescindível que a América 

latina e o Caribe rompam com seus laços hereditários de dependência com os países (e 

modelos epistêmicos, por exemplo) norteados. 

Há, ainda, outro fator que devemos ponderar quando nos pomos a pergunta acima. 

Além das questões especificamente estruturantes apresentadas, há, em decorrência destas, o 

problema dos lugares de fala. No que tange particularmente ao campo museológico, diríamos 

que o fosso entre o pensamento museológico latino-americano e caribenho - que, como 

vimos, desde há muito vem se preocupando em pôr como foco central a realidade da América 

Latina e do Caribe -, e sua práxis sociopolítica e epistemológica é, em larga medida, 

estabelecido pelo tipo de fundamentação filosófica que, em geral, sustenta a produção 

museológica dessas regiões. Trata-se, via de regra, de linhas filosóficas de cunho 

especulativo-metafísicos, assentados no puro plano das ideias, como a fenomenologia, a 

filosofia analítica e outras formas e modelos de pensar-analisar-compreender a realidade, 

como, por exemplo, a hermenêutica etc. 

Ora, esse tipo de filosofia, descompromissada com a efetiva realidade histórico-social, 

está sumamente preocupada em analisar-compreender o mundo, não em transformá-lo. Logo, 

não pode levar à práxis sociopolítica e, por conseguinte, não tem condições de sustentar 

práticas crítico-sociais verdadeiramente transformadoras, ou que tenham a autonomia.como 

seu projeto filosófico-político  Isso significa que, por si mesma, a afirmação da complexa 

realidade latino-americana e caribenha, o reconhecimento de sua diversidade cultural, junto 

com o reconhecimento da necessidade de adequar-se organicamente a essa realidade, com o 



fito de, entre outras medidas, salvaguardar os patrimônios locais, de modo algum quer dizer 

suleamento. Será suleamento a partir do momento em que  essa realidade multifacetada se 

torne o substrato necessário e suficiente para sustentar a produção de uma museologia 

organicamente integrada a essas realidades locais. E isso tem relação estreita com o 

patrimônio.  

Afinal, o patrimônio é um dos modos - talvez o mais significativo - pelo qual uma 

sociedade mostra ter-se apropriado de sua história e de seu meio. Trata-se de algo que é 

testemunho e registro documental da relação do ser humano com sua determinidade fundante 

e/ou incompletude, bem como com seu meio de existência. O patrimônio é, em suma, o 

registro dos múltiplos modos pelos quais o ser humano apreende, interpreta e interfere com 

sua realidade. Neste sentido, o patrimônio é aquilo que melhor expressa, representa e 

imortaliza uma dada sociedade. Logo, políticas patrimoniais que desconheçam ou 

negligenciem esse fator constitutivo do patrimônio não estará, de fato, preservando nada além 

de um corpo destituído de história. 

Em termos práticos, isso significa, dentre outros fatores, que a museologia e o museu 

latino-americanos e caribenhos devem atuar decisivamente para a ruptura cultural-ideológica 

com as matrizes norteadas, ou seja, escová-las a contrapelo.  

Retomando o que disse Scheiner (2015), a produção teórica museológica, assim como 

a prática museal suleadas, constituem um movimento de resistência dos mais importantes. 

Cabe, portanto, aos cursos de graduação e pós-graduação em museologia a importante tarefa 

de, dentro de suas possibilidades, contribuir para esse necessário processo de desnorteamento. 
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Territorialidades e disputas entre os bate-bolas de Marechal Hermes 

Luiz Gustavo de Lacerda Santos 

Resumo 

Ao nos debruçarmos sobre o carnaval de rua protagonizado por bate-bolas, uma importante 

manifestação carnavalesca da cidade do Rio de Janeiro, lançaremos luz sobre as dinâmicas desses 

grupos a fim de compreender como se dão, no plano empírico, novas noções de território tão caras ao 

estudo do urbano na atualidade. Para isto, propõe-se uma visita de campo ao bairro de Marechal 

Hermes, em um sábado de carnaval, a fim de que se melhor observe os elementos utilizados por estes 

foliões mascarados que, muitas vezes, podem extrapolar o plano concreto de suas ações. 

 

Palavras-chave: carnaval, bate-bola, territorialidades, dinâmicas, disputas, competição 

 

Abstract 

From my master's research I elaborated this text as a theoretical reflection on the mother tongue and its 

role in the migration experience. I sought to develop an interpretation of the affective aspects that may 

be involved in the exercise of this and in the subjectivity involved. It is known that very little is likely 

to be shared with the next, the subject being radically only in its subjective dimension. However 

language remains the primordial, but not exclusive, way for any attempt at communication with the 

other, it is the possibility of an encounter. A dynamic that repeats itself as a constitutive element of 

human subjectivity, bringing the self closer to the other. Being alone without being alone, all under the 

insignia of the lack that marks in unique and unique way of each one. In the language we find a 

knowledge about self and about the other, about the desire pasted on beliefs and dogmas that reveal the 

symbolic and cultural conditions of both the new place and what it was. We organize our understanding 

of the implication in the verbalization of the conflicts experienced; we find that there is a psychic 

hostility experienced and that the language of the other is not always enough to verbalize it. 

 

Keywords: Migration; Mother tongue, Communication; 

Resumen 

A partir de mi investigación de maestría he elaborado este texto como una propuesta de reflexión teórica 

acerca de la lengua materna y su función en la experiencia de la migración. Busqué desarrollar una 

interpretación de los aspectos afectivos que pueden estar implicados en el ejercicio de ésta y en la 

subjetividad involucrada. Se sabe que muy poco es pasible de ser compartido con el prójimo, siendo el 

sujeto radicalmente sólo en su dimensión subjetiva. Sin embargo a la lengua permanece la vía 

primordial, pero no exclusiva, para todo intento de comunicación con el otro, ella es la posibilidad de 

un encuentro. Una dinámica que se repite como elemento constitutivo de la subjetividad humana 

acercando el yo al otro. Ser solo sin estar solo, todos bajo la insignia de la falta que marca de manera 

original y única de cada uno. En la lengua encontramos un saber sobre sí y sobre el otro, sobre el deseo 

colado en creencias y dogmas que revelan las condiciones simbólicas y culturales tanto del nuevo lugar 

y de lo que fue. Organizamos nuestra comprensión de la implicación en la verbalización de los 

conflictos experimentados; constatamos que hay una hostilidad psíquica vivida y que la lengua del otro 

no siempre es suficiente para verbalizarla. 

 

Palabras clave: Migración; Lengua materna, Comunicación, Resumen 



Um sábado de carnaval em Marechal Hermes 

Ao desembarcar na estação de Marechal Hermes, no sábado de carnaval, uma cena pode 

ser vista do alto da escadaria que dá acesso ao lado direito deste bairro, historicamente formado 

por operários (ABREU, 2010): do topo da estrutura de concreto, ao se observar o horizonte, 

fogos de artifício estouram no ar. 

É possível observar, de um lado, fogos avermelhados enquanto, do outro, mais 

azulados. Eles têm uma certa sincronia, mas são autônomos e têm uma função naquele 

território: anunciam a saída de duas turmas de bate-bolas. 

Os fogos são disparados de casas, chamadas por alguns destes foliões de ‘barracões’, e 

podem ter, ou não, uma estrutura mais formal, com um mural grafitado indicando o nome da 

turma, e estampado nele está o emblema anual da saída. 

Em outros, podem ser simples estruturas improvisadas no “quartinho dos fundos” ou 

no terraço. Independentemente se organizado mais formal ou informalmente, característica já 

observada na estruturação dos carnavais europeus da Idade Média (BURKE, 2010, p. 249) que 

inspiraram as festividades em terras brasileiras, os grupos de Bate-Bolas podem ser 

identificados, mais ou menos, com certa unicidade e se enquadrarem em dinâmicas mais 

estáveis, quando observados em campo. 

Neste sentido, vale ressaltar que a metodologia de pesquisa aplicada aqui se inspira nos 

modos etnográficos de inscrição no campo já que, consideramos, esta permite maior 

aproximação do objeto – no caso, os grupos de bate-bolas daquele bairro específico –, além de 

permitir que uma leitura sobre tais dinâmicas nos informem mais sobre os modos de agir destes 

indivíduos, ainda que esta ação seja marcada pela união coletiva grupal, portanto, impressas 

em “táticas” cotidianas dissociadas de um poder estatal, ou hegemônico (CERTEAU, 1994). 

Pois voltemos ao topo da escadaria de concreto da estação de trem de Marechal Hermes: 

quando observamos aqueles fogos e suas cores, estamos observando, sobretudo, marcas 

territoriais. É que esta é a forma pela qual os grupos sinalizam uma localização, um ‘lugar de 

saída’, antes de seguirem até o coreto onde outros grupos se encontram e se convergem em um 

grande carnaval bateboleiro. 

É no coreto onde, necessariamente, uma competição se estabelece. Falaremos mais 

sobre isso à frente, mas fato é que, ao sinalizarem tais saídas, anunciam para todos ao redor e 

à distância – como era meu caso – que aquele grupo inicia uma ação de disputa no território. 

Rogério Haesbart tem uma vasta literatura que pode explicar, junto a outros autores, 

mais sobre as disputas que se desenrolam na cidade. Para ele, pensar o território deve envolver 



um olhar sobre a dominação (jurídico-política) da terra. “Com a inspiração do terror, do medo 

– especialmente para aqueles que, por meio desta dominação, ficam alijados da terra” (p. 1). 

O território, para ele, está imerso em relações de dominação e/ou de apropriação dentro 

de uma lógica de sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 

dominação políticoeconômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou 

‘cultural-simbólica’” (2004, 95-96). 

Destaca, no entanto, um aspecto crucial para a compreensão das relações que marcam 

o território: ele se refere às relações sociais enquanto relações de poder e, como todas as 

relações deflagradas na contemporaneidade, abarcam, de algum modo, uma relação de disputa. 

Ainda que pensemos nas relações sociais como indissociáveis da disputa de poder, ao 

observar os grupos de Bate-bola temos uma organização dinâmica peculiar que, partindo do 

prisma da competição, uma essência carnavalesca que atravessa séculos (BURKE, 2010; 

BAHKTIN, 1996), justamente a dinâmica dessas disputas se torna essencial na análise e 

compreensão do comportamento destes grupos. 

 

Dinâmicas de bate-bola: O bairro 

Ao teorizar sobre a produção do espaço urbano, Henri Lefebvre (1969) reafirma sua 

teoria sobre os valores de uso da cidade, em detrimento de um valor de troca. Assinala, 

sobretudo, sobre uma crise da cidade, à medida que a modernidade avança e afrouxa as 

relações que o próprio Estado impõe sobre o tecido urbano que, este sim, torna-se objeto 

peculiar para a pesquisa de campo que aqui se propõe. 

Neste sentido, o autor reitera, em um plano ainda metodológico, sobre a busca pelos 

habitantes da cidade – em uma diferenciação do termo habitat – como importante ação do 

pesquisador na busca pelo entendimento de uma humanidade que se impõe no espaço. “Os 

habitantes (quais? cabe às pesquisas e aos pesquisadores encontrá-los!) reconstituem centros, 

utilizam certos locais a fim de restituir, ainda que irrisoriamente, os encontros” (LEFEBVRE, 

1969, p. 76). 

Em um processo de superação dos valores globais em avanço, o urbano se tornaria o 

lugar de uma realidade possível, re-construída sucessivamente, ainda que incorporando 

elementos de uma globalização. “É uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, da 

reunião, da convergência, do encontro (ou antes, dos encontros). É uma qualidade que nasce 

de quantidades (espaços, objetos, produtos). É uma diferença ou, sobretudo, um conjunto de 

diferenças” (Op. Cit., p. 78). 



E apenas por meio da apropriação, também vista como pertinente para Haesbaert, é 

possível compreender como a vida urbana sobrevive e, mais que isso, se intensifica, subverte 

o imposto e transforma a realidade. Giard (1996) se aproxima do pensamento de Lefrebve ao 

tentar conceituar o bairro como sendo um desses espaços urbanos onde é possível observar 

uma encenação da vida cotidiana. 

Colocando em paralelo uma metodologia que prima por uma sociologia urbana do 

bairro, aposta, também, no que chama de análise sócio-etnográfica da vida cotidiana, muito 

utilizada por folcloristas e historiadores de uma “cultura popular”, no esforço de apreender as 

condições de possibilidade da vida cotidiana no espaço urbano, que “molda de maneira decisiva 

a noção de bairro” (1996, p. 38) 

Ao buscar uma interpretação da cultura e um afastamento do método descritivo, em 

um processo similar ao que Geertz (2017) sugere, compreende o bairro como um lugar onde 

se manifesta um “engajamento social”, ou uma “arte de conviver” com parceiros, em uma 

relação de proxemia (MAFFESOLI, 2006, p. 198) encimentada pelas relações de conveniência. 

Neste sentido, o que se forma, ali, é uma grande comunidade emotiva, marcada por um senso 

comunitário peculiar. Neste sentido, “o indivíduo significa menos que a comunidade na qual 

ele se inscreve” (op. Cit.). Eis um aspecto positivo das socialidades no plano daquele território 

– ainda que se deva conceber, também, as relações de disputas e tensões que se dão sob o tecido 

social lefrebviano, em uma subjetividade que abarca resultados mais negativos sob o prisma 

da destruição e da possível morte como resultado de certas disputas. 

Os comportamentos, os benefícios simbólicos que se espera obter pela maneira de se 

“portar” no espaço do bairro se tornam “possíveis” de serem entendidos nas relações 

contratuais já que são, ao mesmo tempo, uma força maior que tornam a vida cotidiana 

efetivamente possível. Eis uma das questões caras à Giard. 

As disputas bateboleiras, como chamamos em nossa pesquisa, abrangem da mesma forma 

“códigos que o usuário não domina [plano abstrato] mas que deve assimilar para poder viver 

aí” (GIARD, 1996, 41-42). Trata-se de um mecanismo plausível de interpretação, à medida 

que se projeta como um dispositivo prático que tem por função garantir uma solução de 

continuidade entre aquilo que é mais íntimo (o espaço privado da casa, ou dos barracões) e o 

que é mais desconhecido (o conjunto do bairro que inclui grupos rivais, por exemplo). 

À medida que estes foliões expressam o que podemos conceber como energia de vida 

ao longo de um ano inteiro em seus barracões e/ou ateliês improvisados nos fundos de casa 

para, no fim, encerrarem um ciclo carnavalesco por meio de suas saídas, praticam o que Giard 



compreende por um processo de “privatização progressiva do espaço público”. Mais que isso, 

têm como principal guião este lugar chamado bairro. 

Ora, é o bairro, neste caso específico, Marechal Hermes, aquele que se torna referência 

objetiva para as ações dos bate-bolas. É ele o lugar apropriado por estes atores em suas 

encenações cotidianas marcadas pelo uso dos fogos de artifício, como forma de sinalização do 

lugar privado de onde se parte, pelo empilhamento de caixas de som e amplificação do volume 

da música como forma de inscrição local da manifestação e, por fim, é nele em que se planeja 

o trânsito até o lugar de destino – o coreto – como forma de superação de possíveis obstáculos 

e efetiva apropriação pública do espaço. 

É o bairro quem vai definir, no plano simbólico e funcional, os limites de ação dos 

grupos bateboleiros. É ele o berço da produção artística das casacas, no plano privado, e ele é 

o lugar que vai ser tomado pelas cores e sons emitidos pelo explodir dos fogos em seu aspecto 

público. É o bairro quem vai definir os caminhos e rumos até o local do encontro carnavalesco, 

propriamente dito. É o bairro quem define o inimigo/rival, isto é, com quem se disputa pela 

fantasia mais cara e bela. Neste sentido, o bairro assume a função de padrinho, dentro de um 

universo carnavalesco dos Bate-Bolas 

Sendo, portanto, o território moldado a partir de relações de poder, pode, segundo 

Haesbart (2004, p. 8), pender para um aspecto mais funcional ou mais simbólico, a depender, 

sempre, dos sujeitos que o promovem (a grande empresa, o Estado, os grupos locais, etc.). Ao 

mesmo tempo, pode adquirir níveis de intensidade diversos, inclusive fatais. 

Ao tentar resgatar a noção de disputa de territórios a partir dos bate-bolas, inspirados 

por uma historicidade carnavalesca, percebemos que, por meio de seus relatos, este pode ser 

visto sob sua forma zonal, isto é, aquela que divide regiões a partir de um olhar geográfico e 

que envolve noções de limite e perímetro: os bairros vizinhos. 

Relações de fronteira no território 

Wagner Trece, integrante do grupo Sangue Areia, descreve uma divisão entre turmas 

da seguinte forma: 

Então, essa divisão é feita pela linha de trem. O meu lado, onde tem muitas 

turmas de bate-bola, é Bento Ribeiro, Marechal [Hermes], Oswaldo Cruz, 

Valqueire, Praça Seca, Madureira. O outro lado são os mesmos bairros, menos 

Valqueire. Então são dois lados, com turmas diferentes. Os bairros são cortados 

pela metade, pela linha do trem, e um lado não tolera o outro, basicamente. 

(TRECE, W. Entrevista concedida a Gustavo Lacerda. Rio de Janeiro, 

23/07/2017) 



A partir do depoimento, observa-se uma (re)aproximação da noção de subúrbio 

vinculada ao limite das linhas ferroviárias que cortam a extensa região. Sob um aspecto zonal, 

elas representariam um limite físico-simbólico e demarcariam, inclusive, noções de acesso de 

alguns integrantes – ou não –, a determinados locais mais específicos do bairro. “Eu não tenho 

quase conhecido nenhum do lá de lá. Até evito de atravessar, entendeu? Por que eu não tenho 

nada pra fazer lá, também.”, relata Trece, ao ser perguntado sobre uma possível rivalidade com 

a Turma do Índio, um grupo de bate-bolas considerado tradicional. 

O próprio integrante relata o clima de tensão gerado pelas disputas entre grupos. Sugere, 

em determinado momento, pesquisar sobre outros mascarados que, apesar de nem sempre 

incorporarem o ato de bater com as bolas no chão, podem ser, no conjunto, considerados bate-

bolas. Denominados gorilas, sobre a turma Guri Ruim, descreve que: 

Os gorilas saem de Oswaldo Cruz, o nome da turma é Guri Ruim, pra você ter 

ideia do nível dos caras: hoje eles são absolutos, antigamente tinha a Guri Bola e 

eles eram rivais. E só confrontava gorila com gorila e o bate bola era mais à parte. 

Aí a Guri Bola acabou, se uniu com a Guri Ruim e desafiam o tempo todo os 

bate-bolas. Não sei se hoje eles têm alguma união com alguma turma de bate-

bola, mas acho difícil. É aquela história: brigar com gorila é prejuízo, por que só 

tem marginal. E traz muita fama para um grupo de bate-bola que pegou um gorila, 

geralmente tomou a fantasia, enfim. (TRECE, W. Entrevista concedida a Gustavo 

Lacerda. Rio de Janeiro, 22/07/2017) 

Sob outro aspecto, como se observa, existem, também, as disputas a partir de uma lógica 

territorial reticular, também explicada por Haesbart. Esta, diferente da zonal que abarca 

disputas funcionais, amplia-se sob o olhar das disputas simbólicas e formam uma nova noção 

de fronteira, similar à disseminada por Michel Agier (2014). 

Para Haesbart, tal lógica se explica em função de uma complexidade contemporânea 

em limitar as relações dispendidas no território como sendo meramente físicas - concretas. Elas 

também estão lá, mas, desta vez, desenham complexas territorialidades sob a forma de 

territórios-rede, abarcando uma pluralidade de jurisdições. Tratam-se de fronteiras difusas, não 

físicas, a partir dar quais as apropriações se efetivam. 

Neste sentido, o ato de tomar a fantasia de outro bate-bola representa, sobretudo, uma 

tomada de poder que não causaria prejuízos ou danos à vida, encontrando-se, por isso, no plano 

simbólico das disputas. Mais que isto, as próprias saídas pelas ruas1, tendo como destino os 

coretos montados de forma itinerante, para onde seguem os foliões bate-boleiros, estão repletos 

                                                 
1 Os bate-boleiros não tratam sua participação no carnaval como desfile, mas como “saídas” pelo entorno do bairro ou 

regiões mais afastadas, como a zona sul. 



de insinuações gestuais entre grupos rivais e livres de qualquer contato físico, assim se 

configurando, portanto, como uma afronta importante da disputa. 

O reconhecimento das fronteiras, no entanto, é decisivo para a existência destes grupos. 

Ao ostentarem nomes que, muitas vezes, podem fazer referência a aspectos não tão virtuosos 

da vida ordinária, ou serem subversivos – Guri Ruim, Sangue Areia, Turma da Humilhação, 

Talibãs, entre outros –, remetem a um apelo impositivo que um grupo provoca sobre o outro. 

A própria fantasia se projeta como aspecto diferenciador entre um grupo e outro. Os abismos, 

assim, são propositalmente criados e impostos, ampliando a noção de território para além do 

espaço físico, como o bairro, mas para uma noção do próprio corpo enquanto limite. 

Fronteiras, limites ou abismos que, no entanto, podem se sobrepôr: turmas rivais são 

capazes de dividirem o mesmo território zonal durante o carnaval em Marechal Hermes, por 

exemplo. Grupos declarados inimigos podem, fora do contexto carnavalesco, compartilharem 

a cerveja no bar ou as bandejas gigantes de batata frita do bairro, em um processo antropofágico 

importante para a manutenção da tradição da festa. 

Marechal Hermes tem um papel muito importante na história dos bate-bolas no 

carnaval da Zona Norte. Ali na praça de Marechal tinha um dos coretos mais 

procurados por turmas de bate-bola. E ele foi extinto por causa de brigas. Mortes, 

enfim. Era próximo à estação de trem, mesmo. O acesso era fácil, então acontecia 

de tudo ali, né? (TRECE, W. Entrevista concedida a Gustavo Lacerda. Rio de 

Janeiro, 22/07/2017) 

Neste sentido, as disputas mais violentas podem tomar, mesmo, lugar no carnaval dos 

bateboleiros. A Polícia Militar, por sua vez, entra como força contrária no esforço de impedir 

que os encontros terminem em fatalidades – algo inerente à cultura bate-boleira que, em muito, 

à aproxima daquelas protagonizadas por torcidas organizadas, no plano do futebol. 

Todavia, um aspecto simbólico mais amplo se faz presente e parece ser mais complexo 

que suas relações mortais. 

O rito como fronteira 

Agier (2014) descreve três formas elementares de fronteiras que entrecruzam as 

relações sociais na contemporaneidade. O reconhecimento da diferença é decisivo para o que 

considera como parte dos “ritos de fronteira” e eles também podem ser vistos sob o olhar 

carnavalesco que envolve os bate-bolas. 

Em um primeiro plano, sob um aspecto temporal, o rito se encontra localizado no 

tempo. Foi fundado em algum momento e, por isso, carece de repetição de acordo com regras 



ou rituais de renovação/comemoração do limite. Ele será eficaz, simbolicamente, para lembrar 

o evento e compartilhamento de tempo. Palavras de Agier. 

Neste sentido, os grupos de bate-bola possuem um caráter comum entre si: realizam 

entre os meses de setembro a janeiro, vésperas do carnaval oficial – e ampliando o calendário 

sugerido por Burke –, reuniões que incluem churrascos, festas juninas ou julinas, inspiradas 

por relações de afeto e produzindo, sobretudo, um calendário autônomo, que seria regido por 

uma necessidade de “estarjunto” (MAFFESOLI, 2004), isto é, por uma “necessidade de 

solidariedade e proteção”, tendo as emoções como vetor sensorial. Sobre uma pulsão de morte, 

frequentemente referenciada por moradores e inclusive admirados destes mascarados? “A 

adrenalina e a vontade de tá ali fazem o carnaval, cara” (TRECE, W. Entrevista concedida a 

Gustavo Lacerda. Rio de Janeiro, 22/07/2017). Em muitos destes eventos um senso de 

solidariedade se amplia: muitos grupos recolhem doações que irão, no futuro, financiar suas 

luxuosas fantasias e saciar o apetite da população mais carente. 

Sob o aspecto social, o rito seria o limiar que indica, simbolicamente, o grupo que ali 

se estabelece. É o que indica que a ligação é necessária para o reconhecimento duplo de si e 

dos outros (AGIER, 2014). Por este plano, é importante a presença das bandeiras como parte 

das fantasias que, ainda que diferentes grupos dividam o mesmo espaço, demarcam uma 

separação objetiva. É comum observar os grupos de bate-bola andarem em bandos, como dito, 

em um ato cujo indivíduo acaba por se dissolver no meio de um todo maior – o Grupo. 

Raramente são vistos sozinhos – a não ser que em uma situação de deslocamento entre suas 

casas e o local de encontro. Quem detalha com mais precisão é Aline Valadão (2008), em um 

dos únicos esforços acadêmicos contemporâneos na compreensão do universo dos bate-bolas. 

 

Imagem 2: bate-boleiros em grupo 



Sob o plano espacial, por fim, Agier explica que seu limite é o que corta o espaço e 

materializa um lado de dentro e um lado de fora, tal como observamos na entrada de um dos 

barracões de um grupo de bate-bolas. As bandeiras estão ali e delimitam, de forma clara, quem 

é a liderança privada: 

 
Imagem 3: barracão do grupo Novidade 

Neste aspecto, a casa se torna mais que o “lar”, mas um importante local de sinalização 

territorial onde a produção carnavalesca fechada para terceiros, de caráter artesanal, afirma-se 

como ícone de um processo de latência do carnaval dos Bate-bolas que, quando procurados 

pelas ruas fora dos dias de festa, raramente assumem suas identidades de foliões garantida pelo 

uso da máscara que os tornam, ocasionalmente, anônimos. 

A possibilidade da dinâmica virtual 

Na contemporaneidade, como vimos, novas configurações de território emergem no 

momento em que estes grupos buscam se reafirmar enquanto grupos carnavalescos específicos. 

Para isto, podem apelar, inclusive, para as tecnologias da comunicação e exploram o que 

Haesbart descreve como “uma multiterritorialidade envolvida nos diferentes graus daquilo que 

poderíamos denominar como sendo a conectividade e/ou vulnerabilidade informacional (ou 

virtual) dos territórios” (2004, 345). 

Assim sendo, através da Internet, a mobilidade no espaço físico pode ser estendida. 

Novas formas de afirmação territorial se disseminam e potencializam uma dinâmica de disputa 

que ocorrem no plano concreto das socialidades. 

Em vídeo divulgado em uma rede social no carnaval de 2016, uma quarta-feira de 

cinzas, integrantes da Guri Ruim, em canal de mesmo nome, fazem ameaças à Turma do Talibã, 

grupo considerado por eles rival. O recado disseminado virtualmente é um convite para um 



encontro na Rua João Vicente, grande via que entrecorta os bairros de Oswaldo Cruz, Rocha 

Miranda e Madureira. O título do vídeo é sugestivo: Recado da Guri Ruim. 

 

A Guri Ruim voltou ‘mermo’ e vou falar pra vocês rapidinho: é sabadão, nós sai 

sete horas. Vai na João Vicente, seu arrombado. Isso aqui  [aponta arma para 

câmera] eu vou entalar em você, seu arrombado. [Áudio incompreensível] [Em 

coro, cantam] Uma da manhã, nada pra fazer, vou matar os Talibã. Vai morrer, 

porra! (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-vxuTkZzS8w, 

acessado em 20 de julho de 2018) 

Ao fundo, ouve-se risadas. Os integrantes estão mascarados de gorilas e ostentam um 

revólver e uma faca. Os gorilas, voltamos a ressaltar, são considerados bate-bolas, mas, não 

necessariamente, são um grupo de mascarados que bate com as bolas no chão. Mas ostentam, 

na mesma medida, uma rivalidade com outros grupos de bate-bolas, em geral, aqueles que têm 

sede em bairros mais afastados. Assim, uma divisão de grupos de bate-boleiros exige atenção: 

As turmas de bate bolas podem ser divididas em dois grupos: bexiga e bandeira, 

que são os grupos que vão para a rua no nível hardcore. Galera bem acelerada, 

mesmo. Geralmente é um pessoal muito jovem, que tá entrando no ambiente 

agora, e tá ali pra pagar o preço. Pra viver o que tiver que acontecer. Essas turmas 

costumam se envolver em confusões. E tem a sombrinha e enfeite, que é uma 

galera mais antiga, não tá afim de briga, mas que, mesmo assim, se tiver que 

brigar eles também tão dentro. A maioria deles sai armados, são policiais, é isso. 

(TRECE, W. Entrevista concedida a Gustavo Lacerda. Rio de Janeiro, 

22/07/2017) 

A partir de Zambrano, Haesbart reitera que grupos como este, de anônimos armados – 

e não necessariamente militares –, que parecem formar a Guri Ruim, são agentes decisivos para 

a eclosão de lutas territoriais. Afirma que, no contexto atual, “aparecem as jurisdições 

guerrilheiras, paramilitares, municipais, indígenas, afro-colombianas, ecológicas, judiciais, 

https://www.youtube.com/watch?v=-vxuTkZzS8w
https://www.youtube.com/watch?v=-vxuTkZzS8w


eclesiásticas etc., num mesmo lugar, configurando nele uma arena própria para a luta territorial 

(ZAMBRANO In HAESBART, p. 17). 

Tais jurisdições surgem eficazmente como uma estratégia político-cultural, afirmando-

se no espaço tão múltiplo e, ao mesmo tempo, tornando mais nítidas, e complexas, as 

contradições e tensões das relações sociais cotidianas. 

É neste espaço de operação em que seus objetos, e seus usos, se impõem e se tornam 

agentes de qualificação do que seriam os “melhores” ou “piores” grupos, no olhar de disputa 

pelo espaço, ali. E nenhum outro elemento representa melhor esta possibilidade de ação 

concreta no espaço, ou território, que a figura do bate-bola. 

Múltiplos territórios bateboleiros 

De uma forma geral, ao refletirmos as dinâmicas possíveis nos múltiplos territórios que 

atravessam o tecido urbano na contemporaneidade, sob a figura do Bate-bola, percebemos que 

estas se dão, ainda que dentro de uma lógica de competição, típica do carnaval, incorporando 

elementos peculiares nesta luta pelo poder. 

Neste sentido, vale ressaltar metodologias possíveis que permitam um olhar que preza 

pela interpretação, a fim de se afastar de um olhar descritivo, e que permitam compreender 

mais sobre as relações e a cultura que se deflagram em determinadas regiões da cidade. 

Da mesma forma, é importante assinalar, dentro de um plano micro, a importância do 

bairro como vetor de determinadas ações específicas em uma localidade e, ao mesmo tempo, 

a forma como os planos privado/público se entrecruzam numa lógica maior: a carnavalesca. 

Sendo o bairro mais que um elemento, mas um aspecto pelo qual se deve olhar, devemos 

compreender que, mesmo em uma lógica globalizante, ainda resguarda relações cotidianas 

locais definidoras de ações específicas e que, muitas vezes, delimita lugares de acesso e, ao 

mesmo tempo, impedimento no plano urbano. 

Através de elementos artísticos produzidos por bate-bolas, vimos como o conceito de 

território se amplia e se estabelece por meio de fogos de artifício, caixas de amplificação, 

bandeiras e casacas, em um processo que, agora, mais se concretiza por meio do corpo. 

Munidos de suas fantasias, que podem ser vistas como fronteiras dentro de um contexto 

plural, observamos, também, como um universo bateboleiro pode, muitas vezes, remeter a uma 

noção que se aproxima das táticas da guerra – ainda que este olhar não seja a inspiração para 

este estudo. 



De forma geral, os múltiplos elementos apropriados por estes mascarados foliões 

podem extrapolar o plano concreto da casa, do barracão, da rua ou dos arredores do coreto e se 

projetar através dos ritos pertinentes às ações dos bate-bolas, inclusive, na web. 

Investigar as dinâmicas territorializadas dos bate-bolas, como visto, é compreender 

além da possibilidade do plano terreno afetar nossas relações humanas e culturais. É concluir 

que uma vasta gama de elementos podem compor e escrever novas noções e possibilidades de 

ação em uma dada territorialidade. 
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Desafios e Perspectivas de Implantação da Língua Inglesa como Segunda Língua na 

Educação Infantil Brasileira: uma Introdução nas Escolas de Jequié. 

 
Magda Cristina Neves De Oliveira 

                                                       
Resumo 
 

Esta investigação trata da possibilidade de implantar a língua inglesa como segunda língua a partir da 

educação infantil até o ensino médio como prioridade para a ampliação de possibilidades dos alunos 

de escolas públicas, no mercado de trabalho. A proposta tem como objetivo a capacidade de desbravar 

novos horizontes de conhecimento e possuir desempenho pessoal que possa competir de forma 

igualitária com seus concorrentes. Enquanto discentes do Curso de Letras e estudiosos da língua 

portuguesa, sentimos a necessidade de uma base extra de línguas estrangeiras com abrangência 

mundial que possam estabelecer o enfrentamento de obstáculos que podem ser superados com 

diferenciais individuais. Por esse motivo, analisamos os fatores que influenciam a dificuldade do 

ensino ao arrolarmos ou refutar os favores revelados no decorrer da aplicação dos instrumentos, como 

a falta de condição e interesse de investir numa educação pública de qualidade, a falta de políticas 

públicas que imprimam a devida valorização ao ensino da língua inglesa a partir da educação infantil e 

a capacidade dos sujeitos envolvidos investirem na educação. Para a consecução desse projeto 

vislumbramos verificar as causas efetivas da falta de interesse pelo inglês como disciplina essencial à 

educação, entender os fatores da desmotivação da sociedade em aderir ao novo idioma, quando 

possível, e mapear os países da América do Sul e a capacidade econômica para desmistificar a 

complexidade do ensino da língua inglesa nas escolas públicas, efetivando sua importância e 

necessidade. 

 
Abstract 
 

This research deals with the possibility of implanting the English language as a second language from 

early childhood to high school as a priority for the expansion of the possibilities of public school 

students in the labor market. The purpose of the proposal is to be able to open new horizons of 

knowledge and to have personal performance that can compete in an equal way with its competitors. 

As students of the Course of Letters and scholars of the Portuguese language, we feel the need for an 

extra base of foreign languages with worldwide scope that can establish the confrontation of obstacles 

that can be overcome with individual differentials. For this reason, we analyze the factors that 

influence the difficulty of teaching when we list or refute the favors revealed during the application of 

the instruments, such as the lack of condition and interest to invest in a quality public education, the 

lack of public policies that due appreciation for the teaching of the English language from early 

childhood education and the ability of the subjects involved to invest in education. In order to achieve 

this project we envisage to verify the effective causes of the lack of interest in English as a discipline 

essential to education, to understand the factors of society's lack of motivation to join the new 

language, when possible, and to map the countries of South America and the economic capacity to 

demystify the complexity of English language teaching in public schools, making it important and 

necessary. 

 

Resumen 
 

Esta investigación trata de la posibilidad de implantar la lengua inglesa como segunda lengua 

a partir de la educación infantil hasta la enseñanza media como prioridad para la ampliación 

de posibilidades de los alumnos de escuelas públicas en el mercado de trabajo. La propuesta 

tiene como objetivo la capacidad de desbravar nuevos horizontes de conocimiento y poseer 

desempeño personal que pueda competir de forma igualitaria con sus competidores. Mientras 

que los estudiantes de Literatura Curso y estudiosos de la lengua portuguesa, sentir la 

necesidad de una base adicional de lenguas extranjeras con una cobertura mundial que puede 

establecer obstáculos de afrontamiento que se pueden superar las diferencias individuales. Por 



este motivo, analizamos los factores que influencian la dificultad de la enseñanza al arrollar o 

refutar los favores revelados en el transcurso de la aplicación de los instrumentos, como la 

falta de condición e interés de invertir en una educación pública de calidad, la falta de 

políticas públicas que imprimen debida valorización a la enseñanza del inglés a partir de la 

educación infantil y la capacidad de los sujetos involucrados de invertir en la educación. Para 

la consecución de este proyecto vislumbramos verificar las causas efectivas de la falta de 

interés por el inglés como disciplina esencial a la educación, entender los factores de la 

desmotivación de la sociedad en adherirse al nuevo idioma, cuando sea posible, y mapear los 

países de América del Sur y la capacidad económica para desmitificar la complejidad de la 

enseñanza de la lengua inglesa en las escuelas públicas, realizando su importancia y necesidad 

 

Introdução 

          A língua inglesa surgiu a partir do século V pelos povos germanos e foi evoluindo 

gradualmente com o tempo, além de passar por grandes mudanças por causa da influência de 

outras línguas. No Brasil o aparecimento do inglês aconteceu com a chegada da Família Real 

Portuguesa em 1808, já que havia a necessidade de pessoas que falassem inglês por causa do 

comércio que aqui se estabeleceu e da presença de ingleses que tinham casas no Brasil. 

Porém, é perceptível a rejeição que esse idioma sofreu desde a sua chegada ao país, 

começando pelos governantes. A luta para manter as línguas modernas, como o inglês, no 

currículo das escolas era muito grande, no entanto, aumentou mais ainda esse grau de 

dificuldade quando após a Proclamação da República em 1889, o então ministro Benjamin 

Constant promoveu muitas reformas educacionais, incluindo a exclusão das línguas 

modernas, dentre elas estava a língua inglesa. Mais tarde Amaro Cavalcante percebeu a 

importância dessas línguas, em virtude disso elas foram incluídas novamente nas escolas. No 

entanto ela continuou passando por oscilações, hora era bem aceita, hora era rejeitada, não só 

pelos governantes como pela sociedade em geral, como acontece até os dias atuais. 

          Hoje em dia, mesmo não sendo tão valorizado, o inglês é de suma importância em 

vários âmbitos da sociedade. Ao ter contato com a língua inglesa, muitas portas são abertas, 

pois isso permite o falante adentrar um mundo ainda não conhecido, afinal o inglês é uma 

língua universal e por isso a mais falada. Dessa forma, há uma grande facilidade para 

ingressar no mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto em outros países, portanto a chance 

de ter uma oportunidade de emprego em outro país é maior quando se fala o inglês.  

          Com isso o falante vai cada vez mais longe para alcançar os seus objetivos, sendo, não 

só beneficiado com envios para viagens de trabalho como também com remuneração melhor 

do que aqueles que não possuem o inglês. Além disso, o inglês pode contribuir 

significativamente para a vida acadêmica, visto que, as universidades têm muitos programas 

como intercâmbio e de pós-graduação, em virtude disso o inglês contribui na imersão dos 



universitários nesses meios de interação. Haja vista, quando o estudante acadêmico sabe essa 

língua ele pode se locomover por diferentes países, participar de eventos estrangeiros, sem ter 

a língua como obstáculo. 

 

Estratégias do Ensino da Língua Inglesa 

 No que se refere ao aprendizado do inglês nas escolas publicas pode-se dizer que os 

estudantes não possuem uma boa aprendizagem por vários fatores, incluindo o pouco tempo 

de aula por semana.  

Quando chegam à universidade, os alunos sabem pouco ou não tem noção sobre a 

língua, e os professores de inglês do ensino superior precisam rever os conteúdos, logo, há 

uma perda considerável de tempo, pois ele tem que fazer o papel que o professor da educação 

infantil e do ensino médio deveriam fazer.  

No caso dos estudantes eles se sentem, em muitos casos, constrangidos por não ter a 

qualificação necessária para dar conta de algumas atividades exigidas, mesmo que tenha o 

dicionário em mãos, podendo até ser prejudicado na disciplina. 

         Com a implantação da proposta de ensino tratada aqui os estudantes da rede pública se 

beneficiarão de várias maneiras. Eles serão oportunizados a aprender o inglês como outros 

estudantes de escolas privadas aprendem, isso os tornará aptos para o mercado de trabalho e 

mais preparados para a vida moderna onde o inglês impera e é um grande diferencial para 

quem precisa estar a frente e qualificado para o futuro. Outro fator importante é a introdução 

dessa língua ainda na educação infantil, porque essa é a fase em que a criança absorve tudo 

com mais eficácia. Por ter um conhecimento da língua inglesa a criança terá também um 

conhecimento do mundo, pois, muitas portas lhes serão abertas para continuar estudando, 

além de ter sucesso nos trabalhos escolares e futuramente nos trabalhos acadêmicos. Não se 

pode esquecer também que ele terá mais facilidade para adentrar o mercado de trabalho e 

assim dar um salto na posição econômica para poder ajudar os familiares que muitas vezes 

não tiveram essa oportunidade e não tem condições financeiras suficientes para manter sua 

casa, fato visto pelos estudantes de escolas públicas, principalmente de regiões mais carentes.  

          Quando não há um investimento da língua inglesa, na educação infantil pública, como 

sempre aconteceu, o estudante cresce sendo privado de muitos benefícios que ele poderia ter 

futuramente, porém com essa falta de oportunidade o aluno não tem tantas escolhas e acaba se 

acomodando com aquilo que lhe foi oferecido e muitas vezes o que lhe foi oferecido é muito 

pouco. Assim como a partir do esporte, muitas crianças, jovens e adolescentes são retirados 

do mundo do crime ou impedidos de adentrá-lo, da mesma forma pode acontecer com o 



inglês, já que muitas pessoas se identificam muito com essa disciplina, porem, por não 

conseguirem se aprofundar mais e não ter condições financeiras de investir nesse aprendizado 

acaba desanimando e isso se torna uma realidade incentivadora para adentrar a caminhos 

contrários, por falta de oportunidade. 

           De acordo com o Ministério da Educação (MEC) “O inglês do Brasil é regulamentado 

pela esfera além da federal a estadual e municipal”. Porém não há lei ou diretriz que defina a 

obrigatoriedade do ensino de inglês. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) determina o uso de ao 

menos uma língua estrangeira no Ensino Fundamental II e no ensino médio, porém não define 

qual é a língua, mas sim deixa a critério da comunidade escolar ou das secretarias de ensino 

escolher se quer incluí-las, de que forma e quantas horas na semana haverá. Com isso há uma 

precariedade da língua inglesa e em muitas escolas não há oferta dessa disciplina. 

           A desmotivação começa a partir daí, da falta de prioridade das leis pela língua inglesa, 

além de outros fatores como a falta de didática e de profissionais qualificados para ensinar 

essa disciplina, ou seja, aulas sem explicação clara, monótonas e sem criatividade para 

despertar o interesse dos estudantes, muitas vezes, o próprio educador não consegue se 

dedicar a disciplina pela sobrecarga em sua rotina de trabalho e acaba não tendo motivação 

para transferir para os ouvintes. Outro fator é a superlotação das salas de aulas e por isso não é 

possível ter um bom aproveitamento e atenção na disciplina a qual exige esses cuidados. 

Como a disciplina de língua inglesa necessita de maior ludicidade para ser aprendida, 

necessita também de recursos digitais e materiais didáticos, porém isso é pouco oferecidos 

pelas redes pública, sendo que as vezes isso nem chega a acontecer.  

          A violência também é um motivo para o desinteresse pelos estudos e consequentemente 

mais ainda pelo inglês que já não é visto como prioridade. O medo da violência ao ir ou sair 

da escola, principalmente à noite, em algumas regiões são pontos fortes para o abandono da 

educação ou de algumas disciplinas vistas como menos importantes, e em muitos casos o 

inglês entra nessa lista, visto que, as línguas estrangeiras têm uma carga horária extremamente 

inferior comparada as outras disciplinas como a língua portuguesa e a matemática. 

 

Considerações Preliminares 

           O tema em questão foi escolhido baseado na carência de línguas estrangeiras do Brasil, 

principalmente o inglês. É perceptível a situação atual do inglês nas escolas públicas, pois a 

mesma não oferece meios para o aprendizado significativo dessa língua, nem mesmo há o 

conhecimento e a cobrança da população das políticas públicas. Através das pesquisas, 

entrevistas e experiências vividas concluímos que esse é um assunto que precisa ser discutido 



muito, visto que não será resolvido rapidamente se não houver o interesse e a participação de 

todos, tanto das autoridades, professores e estudantes quanto da comunidade em geral, já que 

as maiores dificuldades a serem encaradas são a falta de interesse da população em buscar por 

seus direitos. Ao tratar desse tema é possível ter um envolvimento em várias situações atuais e 

reais, com isso o aprendizado é inevitável, não há como deixar de ver essa situação como algo 

tão próximo do dia a dia de todos e buscar por uma melhoria, ainda que seja a mínima 

possível.  

          O problema do inglês no Brasil pode ser resolvido a partir da conscientização da 

maioria da população, para, desta forma, haver um interesse em buscar pelos direitos que 

muitos ainda não se deram conta que possuem e não só pelos governantes que pouco ou nunca 

fazem algo para mudar algumas situações brasileira tal como essa discutida aqui, mas também 

pelos acomodados que tem consciência, porém nada fazem para uma real mudança.    
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Resumo 
 

O presente trabalho foi realizado com base em uma reflexão teórica a respeito da 

Etnomatemática. Nele foi analisado o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

e Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, além de trabalhos já publicados sobre 

o tema. Também foi realizada entrevista com professores da aldeia Guarani de Paraty Mirim, 

localizada no Estado do Rio de Janeiro. Neste trabalho de campo foi possível registrar e 

entender o método de contagem dos Guarani, e como ele é aplicado no ensino das crianças da 

aldeia. Este artigo objetiva mostrar como a matemática guarani continua sendo um elemento 

importante na formação sociocultural desses índios sendo, portanto, um patrimônio desse grupo 

étnico Tupi-Guarani. 

 

Palavras-Chaves: Etnomatemática; Patrimônio; Educação 

 

Abstract 
 

The present work was based on a theorical reflection on Ethnomathematics. It analyzed the 

National Curricular Referential for Indigenous Schools and References for the Indigenous 

Teachers Training, besides works already published on the subject. An interview was also made 

with teachers from the Guarani village of Paraty Mirim, located in the State of Rio de Janeiro. 

In this field of work, it was possible to record and understand the counting method of the 

Guarani, and how it is applied in teaching the children of the village. This article objective is to 

show how the Guarani mathematics continues to be an important element in the socio and 

cultural formation of these Indians and, therefore, is a patrimony of this Tupi-Guarani ethnic 

group. 
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Resúmen 
 

El presente trabajo se realizo sobre la base de uma reflexión teórica acerca de la 

Etnomatemática. En él se analizó el Referencial Curricular Nacional para las Escuelas Indígenas 

y Referenciales para la Formación de Professores Indígenas, además de trabajos ya publicados 

sobre el tema. También fue realizada entrevista com professores de la aldeã Guaraní de Paraty 

Mirim, ubicada em el Estado de Rio de Janeiro. Em este trabajo de campo fue posible registrar y 

entender el método de conteo de los guaraníes, y como se aplica em la enseñanza de los niños 

de la aldeã. Este artículo objetiva mostrar como las matemáticas guaraní siguen siendo um 

elemento importante em la formación sociocultural de esos índios siendo, por lo tanto, um 

patrimônio de esse grupo étnico Tupi-Guaraní. 
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Introdução 

O programa Etnomatemática nasceu da necessidade de entender o saber e fazer 

matemática de culturas diferentes grupos étnicos, comunidades, povos e nações. A 

Etnomatemática é um estudo da evolução cultural da humanidade no seu sentido amplo 

a partir da dinâmica cultural que se nota nas manifestações matemáticas, diferente da 

matemática acadêmica, estruturada como uma disciplina. É o reconhecimento de que as 

ideias lógico-matemáticas, consubstanciadas nos processos de comparar, classificar, 

quantificar, medir, organizar, inferir e concluir são constitutivas da humanidade e, por 

conseguinte, estão presentes em todas as sociedades. 

As escolas indígenas diferenciadas – como é o caso das escolas nas aldeias 

guarani -, em geral, trabalham com o ensino bilíngue e seu foco nas séries iniciais é o 

ensino na língua materna a partir de conteúdos próprios de cada cultura. Nas séries mais 

avançadas, o ensino passa a ser em português e o conteúdo programático baseado nas 

disciplinas tradicionais do sistema escolar: matemática, história, ciências etc. Para guiar 

o professor indígena em suas aulas, existe o Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas (RCNE/Indígena), porém nem todas as escolas dispõem deste 

material. Existe também os Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, 

cujo documento, auxilia na formação e capacitação deste profissional. É importante que 

o professor seja membro da própria comunidade e falante de sua língua materna, pois 

isso lhe proporciona a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas 

identidades étnicas e a valorização de sua língua. 

O presente trabalho consiste em uma reflexão teórica, a partir da análise do 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, Referenciais para a 

Formação de Professores Indígenas e trabalhos já publicados sobre o tema. Para dar 

suporte à análise e conhecer melhor a realidade escolar local foram realizadas 

entrevistas na aldeia Guarani de Paraty Mirim, localizado no estado do Rio de Janeiro. 

As entrevistas foram feitas com o cacique, com o sub-cacique da aldeia e também com 

um professor indígena da Escola Indígena Estadual Guarani Tava Mirim. 

O objetivo deste trabalho é fazer a apresentação das principais ideias em 

Etnomatemática que surgiram ao longo da história, visualizar quais podem ser suas 

aplicações na educação através dos métodos guarani de contagem, ressaltando sua 

valorização e tradições culturais e sendo um elemento importante na formação 

sociocultural desses índios sendo, portanto, um patrimônio desse grupo étnico Tupi-

Guarani. 



 

Etnomatemática 

 O Programa educacional denominado Programa Etnomatemática, surgiu no 

Brasil na década de 1970, a partir dos trabalhos de base etnoantropológica de Ubiratan 

D’Ambrósio. Este programa é um estudo da evolução cultural da humanidade no seu 

sentido amplo a partir da dinâmica cultural que se nota nas manifestações matemáticas, 

mas que não se confunda com a matemática no sentido acadêmico, estruturada como 

uma disciplina. De acordo com o autor, “a ideia do Programa Etnomatemática surgiu da 

análise de práticas matemáticas em diversos ambientes culturais e foi ampliada para 

analisar diversas formas de conhecimento, não apenas as teorias e práticas matemáticas” 

(D’Ambrósio, 2005, p.102). Apresenta-se então como um programa de pesquisas sobre 

história e filosofia da matemática. 

 

O programa Etnomatemática reconhece que não é possível chegar a uma 

teoria final das maneiras de saber/ fazer matemático de uma cultura, daí o 

caráter dinâmico deste programa de pesquisa. (Ao contrário da 

matemática, que possuindo sua epistemologia fechada, quando se propõe 

a fazer um estudo com embasamento etnoantropológico, o faz 

fundamentado nas culturas mediterrâneas e nos algoritmos, como padrão 

que orienta a compreensão do modo de pensar matemático nas culturas 

estudadas) (ESQUINCALHA, 2004, p.5). 

 

A palavra Etnomatemática vem de Etno (o ambiente natural social, cultural e 

imaginário), Matema (de explicar, aprender, conhecer, lidar com) e Tica (modos, 

estilos, artes, técnicas). Segundo D’Ambrosio (2002), a ideia central do programa é 

entender a aventura da espécie humana na busca de conhecimento e na adoção de 

comportamentos. Pode-se definir a Etnomatemática é o reconhecimento que as ideias 

matemáticas, substanciadas nos processos de comprar, classificar, quantificar, medir, 

organizar e de inferir e de concluir, são constitutivas do ser humano. 

A matemática é espontânea, própria do indivíduo, motivado pelo seu ambiente 

natural, sociocultural.  Tanto os indivíduos que viviam na Grécia e nos outros países em 

redor do mar Mediterrâneo, quanto os indivíduos que viviam na Amazônia 

desenvolveram matemática, motivados por esse complexo ambiente. Isto é, criaram a 

sua própria matemática. Isso acontece com qualquer pessoa em qualquer região do 

planeta.  

A matemática acadêmica tem sua origem na cultura científica europeia. Por isso 

mesmo, não devemos inferiorizar ou mesmo tornar como simples curiosidade da 



História da matemática as matematizações dos povos que não compartilham dessa 

mesma tradição, já que cada povo desenvolve sua própria forma de utilizar a 

matemática de acordo com suas necessidades. Nesta dinâmica cultural, não existe uma 

história da matemática como um processo, mas sim como um registro seletivo dos fatos 

e das práticas que sirvam para esta apropriação. 

 

A História da Matemática vem procurando identificar nas culturas fora da 

Bacia do Mediterrâneo, conceitos e resultados da Matemática Ocidental 

e, daí, inferir, erroneamente, que essas matemáticas equivalem a estágios 

primitivos da Matemática Ocidental e que, se dessem às mesmas alguns 

séculos a mais atingiriam um estágio mais avançado, comparável ao 

ocidental (ESQUINCALHA, 2004, p.9). 

 

Muitos historiadores da matemática tem uma posição eurocêntrica o que os leva, 

ao se depararem com outras formas de entendimento da matemática (diferente da 

ocidental), classificam-nas como um estágio primitivo na evolução das ideias da 

matemática. Embora muitas dessas matemáticas tenham elementos similares, há muitos 

aspectos particulares a cada uma delas. A Etnomatemática reconhece isso e procura 

trabalhar baseada nessas especificidades.  

Uma cultura é identificada pelos seus sistemas de explicações, filosofias, teorias, 

e ações e pelos comportamentos do cotidiano. Há muitos escritos e teorias fortemente 

ideológicas sobre o que é cultura. Considera-se cultura o conjunto de mitos, valores, 

normas de comportamento e estilos de conhecimento compartilhados por indivíduos 

vivendo num determinado tempo e espaço. 

 

A Educação Matemática e a Educação Etnomatemática 

Na sociedade globalizada há uma forte tendência para eliminar diferenças, 

promovendo uma cultura planetária. Os sistemas educacionais são particularmente 

afetados, pois são pressionados pelos estudos e pelas avaliações internacionais, 

inevitavelmente comparativas e, lamentavelmente, competitivas. Como resultado, nota-

se a paulatina eliminação de componentes culturais na definição dos sistemas 

educacionais.Alguns aspectos da educação, principalmente o reconhecimento, pelo 

aluno, de sua identidade cultural e historicidade, são alcançados pela etnomatemática, 

mas a sua inserção no mundo atual, dominado por ciência e tecnologia, necessita 

matemática acadêmica e ambas se complementam. A sociedade está passando por 

grandes transformações, com profundos reflexos na educação. Hoje falamos em 



educação bilíngue, em medicinas alternativas, no diálogo inter-religioso. Inúmeras 

outras formas de multiculturalismo são notadas nos sistemas educacionais e na 

sociedade em geral. Neste sentido, podemos acentuar que 

 

a educação é mais que uma transmissão de instrumentos utilitários 

direcionados para o sucesso profissional. Ela deve valorizar a diversidade 

cultural e desenvolver a criatividade. 

A matemática pertence a todas as classes e contextos culturais, ela é a 

marca da civilização humana em sua pluralidade (D’AMBROSIO, 2008, 

p.9). 

 

A vinculação da matemática com a realidade social possui grande importância 

para o sucesso da aprendizagem. Acredita-se que o aluno, ao chegar à escola, já traz 

alguns conhecimentos matemáticos e sabe fazer uso até mesmo de estratégias não 

convencionais para resolver problemas cotidianos. É fundamental que o professor 

conheça as experiências de seus alunos, e a partir delas trace seu plano de trabalho. É 

possível buscar uma forma de contextualização das situações de ensino/aprendizagem, o 

que torna o ensino mais significativo para o aluno, pois alguns professores não 

imaginam a apatia que esses alunos têm à matemática. Essa apatia está relacionada ao 

não entendimento da necessidade de aprender determinados preceitos e operações dessa 

disciplina. 

Com isso, nota-se a necessidade dos professores entenderem as diversas 

matemáticas, como as indígenas, as rurais, de pescadores, dentre outras. Para que isso 

ocorra, precisam associar o cotidiano dos alunos com os conteúdos a serem estudados. 

Portanto, os professores devem ser pesquisadores e ter um trabalho voltado à formação 

do aluno e não a aula, como muitos acreditam. 

A matemática ocidental sempre se apresentou paralelamente à dos povos não-

europeus ou das profissões, isto é, daetnomatemática. Em diversos períodos da história, 

desenvolveram-se elementos matemáticos diferentes de acordo com cada cultura, como 

por exemplo, as diferentes formas de medição. É ainda o caso de hoje, encontramos 

matemática onde em geral não se costuma pensar que exista, por exemplo, em pinturas, 

em sacolas, colares, etc. 

O objetivo da Etnomatemática é valorizar as culturas nas quais ela se insere, 

fazendo com que o aluno possa criar um olhar crítico sobre a matemática. Propõe uma 

pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a necessidades ambientais, 

sociais e culturais, dando espaço assim, para a imaginação e para a criatividade.Para 

isso o professor deve extrapolar significativamente a fronteira de sua disciplina e fazer 

conexões e as inter-relações entre os diferentes temas trabalhados pela disciplina. 



Quando é ensinada a matemática de outras culturas alcançamos objetivos de 

desmistificar uma forma de saber, retirando sua aura de conhecimento absoluto, 

definitivo e único. Ilustrando sucessos intelectuais de diferentes culturas, civilizações, 

profissões e gêneros.  
 

A disciplina denominada Matemática é, na verdade, uma Etnomatemática 

que se originou e se desenvolveu na Europa, tendo recebido importantes 

contribuições das civilizações do Oriente e da África, e que chegou à 

forma atual nos séculos XVI e XVII. A partir de então, nessa forma 

estruturada, foi levada e imposta a todo o mundo. Hoje, essa matemática 

adquire um caráter de universalidade, sobretudo devido ao predomínio da 

ciência e tecnologia modernas, que foram desenvolvidas a partir do 

século XVII na Europa (D`Ambrósio, 2001, p. 10). 

 

Os matemáticos historicamente apontados como responsáveis pelo avanço e 

consolidação dessa ciência, são identificados na Antiguidade grega e, posteriormente na 

Idade Moderna, nos países centrais da Europa, sobretudo Inglaterra, França, Itália, 

Alemanha. Os nomes mais lembrados são Descartes, Galileu, Newton, Leibniz, Hilbert, 

Einstein, Hawking. São ideias e homens originários de nações ao Norte do 

Mediterrâneo.Portanto, falar dessa Matemática em ambientes culturais diversificados, 

sobretudo em se tratando a povosnão-europeus, de trabalhadores oprimidos e de classes 

marginalizadas, além de avivar a lembrança do conquistador, também se refere a uma 

forma de conhecimento que foi construído por ele (dominador) e da qual ele se serviu 

para exercer seu domínio. 

 

Wendy Millory quando diz: “Como pode alguém que foi escolarizado 

dentro da matemática ocidental convencional ‘ver’ qualquer outra forma 

de matemática que não se pareça com a que lhe é familiar?”. Lembro-me, 

também, com freqüência das palavras de Paulo Freire em uma das 

reuniões do Clube da Rúcula (grupo de estudos de etnociência que 

recebeu esse nome por causa do hábito de Freire, e nosso também, de 

comer a verdura quando bebia cachaça): “Você deve emergir de sua 

cultura e molhado dela ver a cultura do outro.” (FERREIRA, Eduardo 

Sebastiani, 2008, p.90) 

 

Scandiuzzi (2002), afirma que o caminho da educação etnomatemática valoriza a 

matemática de diferentes grupos culturais, incluindo a matemática ocidental, com seus 

conceitos matemáticos informais, e com isso, provoca uma mudança na formação do 

educador matemático, pois o mesmo perceberá a não unicidade/universalidade da 

matemática e sua postura será de quem aprende matemática ensinando matemática. 

Bill Barton (2002), a etnomatemática pode ajudar na luta contra o racismo, 

colonialismo, imperialismo e marginalização de povos, sociedades e culturas. E sugere 

que a educação etnomtemática irá mostrar com igual valor, os conhecimentos de 



diferentes povos, assim como instituir o respeito mútuo e reduzir a tendência à 

exploração e discriminação de outras culturas. 

Jerry Lipka (1994), um currículo etnomatemático pode ser concebido como um, 

entre os vários aspectos culturais do ambiente o qual o grupo a ser educado está 

envolvido, de uma maneira holística. Ou seja, há uma integração dos conceitos e 

práticas matemáticas da cultura dos aprendizes, com aqueles da matemática 

convencional que é mais ou menos universal em todas as salas de aula do mundo. 

Shehenaz Adam (2002), concebe que a criação de um currículo etnomatemático 

se inicia explorando as matematizações de grupo, ou seja, os conhecimentos que foram 

adquiridos através de suas experiências, meio ambiente e cultura. E que estas 

experimentações matemáticas são então usadas para entender como estas ideias 

matemáticas são formuladas e aplicadas. 

Este conhecimento matemático geral é utilizado para introduzir a matemática 

convencional de uma maneira mais fácil de ser compreendida. Com o insucesso escolar 

na disciplina sendo um problema que atinge muitos sistemas educativos, o programa e a 

didática da etnomatemática podem contribuir para minimizar isso, desde que o conceito 

de sucesso ou insucesso seja desvinculado de se obter boas marcas nos testes 

padronizados. 

É possível analisar a matemática indígenas através de manifestações culturais e 

cotidianas. Seus sistemas numéricos são usados pelos diferentes povos como forma de 

agrupar e contar objetos. Muitas sociedades não-indígenas utilizam símbolos e regras na 

escrita numérica servindo como forma de sistematização. Um sistema numérico possui 

sua base que é determinada pelo número de elementos do agrupamento utilizado na 

contagem. Dificilmente podemos exprimir opiniões sobre os símbolos numéricos 

indígenas, já que muitos destes não possuem o domínio da escrita. Contudo,o fato da 

maioria desses povos ser ágrafa, isso não quer dizer que eles não utilizem sistemas 

numéricos. 

Os indígenas trabalham a relação matemática-natureza, em que o número não 

apresenta apenas quantidade, mas considera-se a complexidade do todo e da 

cosmologia. Tal matemática desenvolvida e praticada pelos indígenas com tamanho 

complexidade, acaba muitas vezes torna-se inaceitáveis entre os não-indígenas. Ainda 

que, etnias habitando a mesma região, elas se diferenciam na língua, no modo de ver o 

mundo, na cosmologia e no sistema de numeração. 



As diferenças nos sistemas de numeração entre os indígenas variam conforme a 

necessidade de adequação ao meio social, natural, econômico, mítico e sobrenatural, em 

que cada uma se encontra. Ou seja, não existe um único sistema numérico que orienta a 

diversidade de grupos indígenas existentes no mundo. Há uma variedade de concepções 

matemáticas criadas pelas sociedades indígenas orientadas pela sua realidade. 

Com a identificação destas diferenças nas contagens e nos sistemas de 

numeração, o ensino em uma escola indígena pode se dar por meio delas, porém é 

perceptível em muitos currículos escolares indígenas a falta de preparo de algumas 

secretarias de educação ao implantar a matemática em aldeias sem levar em 

consideração o conhecimento já adquirido por muitas etnias ao longo do território 

brasileiro. Com isso, podemos notar que há um abismo muito grande entre a educação 

indígena imposta pelo governo e a educação escolar indígena vivenciada na aldeia pelo 

índio. 

A Etnomatemática que não tem costume de recomendar um método 

analítico e sim um método sintético, dando ênfase à totalidade, ao 

holismo globalizado propondo a participação como inclusão do sujeito, 

em uma aldeia, onde temos um grupo de indivíduos reunidos, 

compatibilizando saberes que vem de experiência, arquitetada, elaborada 

e vivenciada cotidianamente (MATTOS; NETO, 2013, p.3721). 

 

Segundo Ubiratan D’Ambrósio (2009), diferentemente do que sugere o nome, a 

Etnomatemática não é o estudo apenas de matemáticas das diversas etnias. Mais do que 

isso, é o estudo das várias maneiras, técnicas, habilidades (technésou ticas) de explicar, 

entender, lidar e conviver (matema) nos distintos contextos naturais e socioeconômicos, 

espacial e temporariamente diferenciados, da realidade (etno). A disciplina identificada 

como matemática é na verdade uma etnomatemática. 

 

Formação de Professores Indígenas 

É importante que na escola indígena o professor seja membro da comunidade e 

falante de sua língua materna, isso proporcionará a recuperação de memórias históricas, 

reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de sua língua. É importante que 

as Secretarias Estaduais de Educação estruture um Programa de Educação Escolar 

Indígena, com a participação dos representantes das comunidades, das suas 

organizações e das demais instituições relacionadas “as ações educacionais, de forma 

que concretize, em programas, projetos, metas e ações, os preceitos na legislação em 



relação aos direitos dos indígenas a uma educação especifica, diferenciada e de 

qualidade. 

Como há uma enorme diversidade de escolarização e de condições para a atuação 

profissional dos professores, cada sistema estadual deve organizar o processo de formação, 

respondendo às necessidades particulares de cada situação. Em vários estados tem um 

grande número de professores indígenas que não completaram ainda sua educação 

básica, porém em outros, existe um significativo número de professores cursando 

magistério regular embora sem nenhum enfoque particular para o exercício da docência 

nessas escolas e em contexto intercultural. Esse quadro heterogêneo exige esforços 

amplos e urgentes na elaboração de propostas de formação não só inicial, mas também 

para a formação continuada e para a licenciatura plena em nível superior, na 

especialidade da educação intercultural e bilíngue, cuja demanda é crescente no país.  

Os professores indígenas tem um papel muito importante e complexo, pois tem 

que compreender e transitar nas relações entre a sociedade majoritária e a sua. São 

interlocutores privilegiados entre muitas culturas, tendo de acessar e compreender 

conceitos, ideias, categorias que não são apenas de sua própria formação cultural. Tem 

um papel social novo, criam e ressignificam, a todo momento, sua cultura. Nesse 

processo, o professor desempenha funções sociais específicas segundo o papel da escola 

para cada sociedade em um determinado momento de sua história. 

De acordo com o livro Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, 

algumas capacidades políticas, éticas, linguísticas e culturais foram identificadas como 

desejáveis para servirem de meta na formação dos professores indígenas e de guia para 

sua atuação na escola e nos demais espaços educacionais da comunidade. Tais ideias 

foram formuladas por um grupo de professores indígenas que foram convidados pelo 

MEC para discutir tal documento na sua etapa inicial. 

Esses conjuntos de atributos, claramente idealizados, formam o perfil almejado 

pelos professores e por suas comunidades. Esse perfil é a representação social de um 

professor indígena referencial, que seja capaz de ter sua formação e atuação fundadas 

nos atuais princípios e objetivos da educação intercultural e bilíngue. São também metas 

a serem atingidas, não de modo linear e uniforme ao longo de sua atuação, mais 

flexibilizadas pelos diversos contextos onde atuam e que influenciam e modificam as 

práticas educacionais concretas. De modo geral, os próprios professores indígenas, 

quando refletem sobre os objetivos da sua atuação, formulam a função social da escola e 

os rumos de sua formação. 



A formação básica e a profissional combinam-se, de forma particular, as áreas 

de estudo consideradas parte da formação básica do professor com áreas como a 

pedagogia indígena e a pesquisa, mais relacionadas à formação especializada para o 

magistério indígena. Ou seja, o professor indígena, quase sempre em serviço, aprende 

ao mesmo tempo os conteúdos e a sua metodologia, evitando a ruptura entre o 

conhecimento técnico e o prático, ou entre a escola e a vida. 

Para a formação do professor indígena, existem duas formas, a dita formação 

presencial e a formação não presencial. A formação presencial constitui de etapas que 

vêm ocorrendo em período e local definido como parte da organização curricular, 

concentradas normalmente em cursos intensivos e compreendendo um conjunto de 

atividades planejadas como parte importante do currículo em construção. Nessas 

situações, estão presentes, a equipe de especialistas ou docentes, responsável pela 

formação dos professores nas várias áreas de estudo que estão sendo definidas na 

proposta curricular, a equipe dos professores indígenas, na categoria de alunos dos 

cursos, oriundos de um mesmo povo ou de diversos povos do estado, e técnicos dos 

sistemas de ensino. Tais cursos ocorrem de forma anual ou bianual, geralmente 

localizado numa cidade ou em terras indígenas. 

A Formação não presencial, ganha especial ênfase devido a especificidade 

linguística e cultural da população indígena envolvida, vivenciadas como situações de 

formação e autoformação normalmente representadas nos currículos dos programas. 

Essas situações se caracterizam pela maior autonomia do professor indígena em relação 

a influência e a presença dos formadores e assessores, na qual encontram-se ausentes 

dessas situações chamadas não-presenciais. As etapas de formação são realizadas nas 

comunidades indígenas e ocorrem ao longo do ano em processos menos formalizados 

que nas etapas presenciais, obedecendo a calendários mais flexíveis, definidos no 

cotidiano de trabalho dos diversos professores.  

 

O RCNE/Indígena 

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNE/Indígena) 

foi lançado em 1998 e é um documento que integra a série dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), ambos foram elaborados pelos Ministérios da Educação e do 

Desporto. Em atendimento às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), foi estabelecido que a diferença entre a escola indígena e as demais 

escolas do sistema se encontra no respeito à diversidade cultural e à língua materna e na 



interculturalidade. O objetivo do RCNE/Indígena é de oferecer subsídios e orientações 

para a elaboração de programas de educação indígena, bem como, para a produção de 

materiais didáticos e para a formação de professores indígenas. 

 De acordo com FERREIRA (2017) o Brasil é uma nação constituída por grande 

variedade de grupos étnicos, com histórias, saberes, culturas e, na maioria das situações, 

com línguas próprias. Tal diversidade equivale cerca de 0,43% de toda população do 

país, onde acredita-se que em 1500 a população indígena era de cerca de 3.000.000, ou 

seja, a totalidade da população que habitava o território que viria a constituir o Brasil. 

De acordo com o IBGE o número total de Brasileiros (2010) = 190.755.799 

equivalente a 100% de toda nação brasileira e o número total de Indígenas (2010) = 

817.963 equivalente a 0,43% da nação brasileira. Cada povo indígena que vive hoje no 

Brasil desenvolveu universos culturais próprios. São mais de 200 povos indígenas que 

vivem hoje no Brasil e falam mais de 170 línguas diferentes e seus territórios estão 

espalhados por todo o país. 

De acordo com Mendes e Ferreira (1998), as sociedades indígenas dispõem de 

seus próprios processos de socialização e formação. As atividades de ensino-

aprendizagem combinam espaços e momentos formais e informais, com concepções 

próprias sobre o que deve ser aprendido, como, quando e por quem. A escola não deve 

ser vista como o único lugar de aprendizagem. A comunidade possui sua sabedoria para 

ser comunicada, transmitida e distribuída por seus membros. 

A escola indígena apresenta algumas características distintivas por ser 

Comunitária, Intercultural, Bilíngue/multilíngue e Específica e diferenciada. 

Comunitária porque é conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus 

projetos, suas concepções e seus princípios. Intercultural porque deve reconhecer e 

manter a diversidade cultural e linguística, promovendo uma situação de comunicação 

entre experiências socioculturais, linguísticas e históricas diferentes, não considerando 

uma cultura superior a outra. Bilíngue/multilíngue porque a reprodução sociocultural 

das sociedades indígenas são, na maioria dos casos, manifestados através do uso de 

mais de uma língua. Específica e diferenciada, porque é concebida e planejada como 

reflexo das aspirações particulares de cada povo indígena e com autonomia em relação a 

determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação da escola não-indígena. 

 

O Saber Matemática 



Saber matemática é muito importante para os povos indígenas, pois assim 

podem desenvolver atividades administrativas, proteção ambiental e territorial. Outro 

fator presente na matemática é na reivindicação de posse de território e vigiar as 

fronteiras, estes casos requerem a compreensão de aspectos cartográficos, como área e 

escala. A matemática também está presente nos postos de saúde e medicamentos, 

compra de remédios, verificação de datas de validade, prescrição e medição de 

quantidades específicas de medicamentos. 

Então quando se pensa em matemática, é comum relacioná-la a números e 

cálculos. Muitas pessoas acham que indígenas “não sabem” matemática ou acham seu 

sistema numérico “simples”, por conta da ausência de cálculos complexos e/ou 

notações. Porém, o saber matemático não se trata, simplesmente, de lidar com números 

e fazer contas. O conhecimento matemático está muito além dos números e das formas 

de contagem. O estudo dos números e operações aritméticas é apenas um dos campos da 

matemática. Este conhecimento pode se expressar nas diferentes formas de conceber o 

espaço; nos padrões geométricos de tecelagem, cestaria ou pintura corporal; nos 

distintos modos de delimitar ou medir a passagem do tempo. Entretanto, cada grupo 

cultural tem suas formas próprias de matematizar. 

A matemática contribui para entender melhor o meio para quem a estuda e ela 

também ajuda a desenvolver capacidades de raciocínio e a abstração além dos 

conhecimentos envolvendo relações e quantidades ligadas às atividades do cotidiano. 

Na matemática, é possível criticar, errar, imaginar, criar modelos e representações, 

descobrir que o conhecimento que às vezes parece pronto e acabado não é uma verdade 

absoluta. 

Uma das relevâncias da matemática no currículo das escolas indígenas está 

ligada à necessidade de aquisição e construção de conhecimentos, de acordo com os 

interesses de cada povo. Identificar quais são esses interesses é essencial para o 

entendimento de como a atividade matemática se desenvolve, na pratica, em diferentes 

contextos socioculturais em determinados momentos da história. Outra razão que faz o 

estudo da matemática ser importante na experiência escolar indígena está relacionada ao 

modo pelo qual cada sociedade formula sua teoria de mundo, ou seja, a própria 

cosmologia. Os povos elaboram procedimentos diferenciados de ordenar, classificar e 

quantificar essa realidade em seus elementos culturais. São esses procedimentos 

específicos e diferenciados de contar, medir, classificar e ordenar que fazem parte da 

matemática de cada povo. 



De acordo com o RCNE/ Indígena, o estudo da matemática em escolas indígenas 

está voltado a três campos de conteúdos. Na qual, essas três bases estão voltadas para o 

Ensino Fundamental. Aparentemente, esses campos parecem distintos, mas são 

complementares e devem ser tratados de maneira integrada no processo de ensino e 

aprendizagem. São eles: 

1. O estudo dos números e das operações numéricas; 

2. O estudo do espaço e das formas; 

3. O estudo das grandezas e medidas. 

O estudo dos números e das operações numéricas trata do significado dos números, 

para que eles servem e quais as relações que existem entre eles. A compreensão dos 

números envolve pensar sobre suas funções, que podem estar inseridas em contar ou 

quantificar algo, como número de hectares de terras ou de quilômetros quadrados da 

área, etc. 

Segundo Mendes e Ferreira (1998), as operações realizadas por grupos tradicionais 

podem ser explicadas como se segue: 

Adicionar é o mesmo que “juntar”; 

 Multiplicar é “juntar várias vezes a mesma quantidade”; 

 Subtrair é “tirar”, “quanto falta para” ou “qual a diferença entre”; 

 Dividir é “repartir em partes iguais”. 

O estudo do espaço e das formas trata de incluir ideias e intuições sobre a forma 

e o tamanho das coisas, assim como a posição ou localização no espaço. Este é o campo 

da geometria, por dar noções de direção, sentido e de orientação espacial, ou seja, nos 

dá a percepção de tudo aquilo que está ao nosso redor. Um ponto a destacar no que 

tange ao estudo do espaço e das formas é poder descrever ou representar o mundo a 

nossa volta. Porém quem não estuda geometria, não deixa de ter condições de 

representar o mundo, pois, assim como em relação à matemática, existem diferentes 

geometrias. 

O estudo das grandezas e medidas está voltado na compreensão de que medir 

significa comparar duas grandezas entre si. “A escolha da unidade de medida depende, 

evidentemente, do que ser quer medir e de quem está fazendo a medição. Isto porque 

povos culturalmente distintos têm maneiras específicas de perceber relações entre 

grandezas, bem como entre próprias unidades de medida.” (MENDES; FERREIRA, 

1998, p.178). 



Cada povo indígena tem a sua forma de realizar medições. Eles também medem 

distâncias, tempo, temperatura, comprimento ou massa. Com isso, acabam recorrendo a 

concepções próprias de grandeza. 

 

Os Guarani de Paraty Mirim 

 Os Guarani de Paraty Mirim está estabelecido em terras próximas à Paraty, no 

litoral sul do Rio de Janeiro. As informações contidas no site Guia Cultura da Costa 

Verde, informa que existem 36 famílias e cerca de 180 pessoas. Elas plantam feijão, 

milho, mandioca, batata-doce, cana e verduras, para consumo próprio. O líder da aldeia 

é o cacique Miguel com 116 anos. 

 

 

Figura 1: Povo Guarani de Paraty Mirim. Fonte: Google Earth (2017) 

 

 

Figura 2: Povo Guarani de Paraty Mirim. Fonte: Google Earth (2017) 



 

A aldeia abriga a Escola Indígena Estadual Guarani Tava Mirim, a qual possui 

biblioteca, computador e aplica um método de ensino, em guarani, das disciplinas 

tradicionais. 

 

 

Figura 3: Escola Indígena Estadual Guarani Tava Mirim. Fonte :Marcelo Augusto do Amaral Ferreira (2017). 

 

 O artesanato guarani é bastante conhecido pelos cestos de palha coloridos, mas 

há também a produção de outras coisas, como adereços com conchas e penas, e animais 

talhados em madeira. 

 

 

Figura 4: Loja da aldeia Guarani. Fonte :Marcelo Augusto do Amaral Ferreira (2017). 



 

Figura 5: Artesanato Guarani. Imagem retirada do site http://www.guiaculturalcostaverde.com.br/?locais=aldeia-

paraty-mirim-2 

 

 

Figura 6: Artesanato Guarani. Imagem retirada do site http://www.guiaculturalcostaverde.com.br/?locais=aldeia-

paraty-mirim-2 

 



 

Figura 7: Artesanato Guarani. Da esquerda para direita: Colar e Árvore da Vida. Fonte :Marcelo Augusto do Amaral 

Ferreira (2017). 

Foi realizado um trabalho de campo na aldeia Guarani de Paraty Mirim. A 

escolha dessa aldeia se deu por ser mais próximo da cidade do Rio de Janeiro, o que 

facilitou o acesso. 

Ao chegar na aldeia, foi realizado um contato imediato com uma moradora que 

aceitou realizar uma entrevista. De início foi apresentado o interesse em entender um 

pouco da escolarização e do método de contagem deste povo, com isso, também foi 

realizada uma entrevista com um professor que atua na escola. Ele foi receptivo, contou 

um pouco dos costumes da aldeia e apresentou o cacique Miguel e seu filho, o sub-

cacique da aldeia. Com estes pode-se entrevistar, falando sobre a aldeia e a forma de ver 

a matemática.  

Sua matemática está presente em diversas situações, como nos artesanatos 

(imagens na página anterior), pinturas e nas construções. É possível notar a construção 

de uma casa de reza, onde a geometria está fortemente presente, como na pintura de 

uma das paredes da escola.  

 



 

Figura 8: Desenho geométrico em uma das paredes da escola. Fonte :Marcelo Augusto do Amaral Ferreira (2017). 

 A Escola Indígena Estadual Guarani Tava Mirim, aloca estudantes do ensino 

fundamental I e II, onde os professores do ensino fundamental I são professores 

indígenas da aldeia. Já os do ensino fundamental II são de fora da aldeia, professores 

não-indígenas. Ainda será implementado o ensino médio nessa escola. Enquanto isso, 

os jovens são obrigados continuar em seus estudos fora da aldeia. 

 A escola foi fundada em 2005, mas se encontra parada (sem a realização de suas 

atividades regulares) desde fevereiro deste ano, porque os contratos dos professores são 

de apenas dois anos. Após o término do contrato, a escola para seu funcionamento por 

um ano até conseguir novas contratações, ou seja, a cada dois anos há uma troca de 

professores. 

 Segundo o professor entrevistado, os professores indígenas foram ao Rio de 

Janeiro levar uma documentação com pedido de mudança nas regras, para que a escola 

possa funcionar por maior tempo. Com intervalo de trinta dias ao invés de um ano para 

que o mesmo professor possa ser recontratado. 

 A preocupação de quererem contratar o mesmo professor após o intervalo de 

funcionamento da escola é de contratar alguém inexperiente, como foi o caso do 

professor Romário (professor indígena entrevistado). Ele disse que há dois anos atrás, 

quando houve a mudança de professores, não havia ninguém para ser contratado. Então 

ele se ofereceu para não deixar a escola sem professor, mas ele nunca tinha ministrado 

uma aula e nem sabia como funcionava uma escola. Ele já deu aula por dois anos e 

agora, com a nova mudança, já sabe que não será contratado novamente. 

 As aulas não costumam acontecer sempre dentro de sala, utilizar os espaços 

externos para os alunos terem mais liberdade e realizarem brincadeiras, desenhos, 

plantações ir à casa de reza para cantar musica guarani e dançar. Isso ocorre com os 



anos iniciais do ensino fundamental I como relatou o professor. Até os sete anos de 

idade a criança só fala guarani, aprende a língua portuguesa quando passam para o 

terceiro ano, pois elas são alfabetizadas na língua local. 

 Na aldeia Guarani de Paraty Mirim existem três professores indígenas, o 

Romário, que dá aula para o primeiro ano do ensino Fundamental I, a Ivanilde e 

Ronaldo que dão aula para o segundo e terceiro ano do ensino fundamental I. Na visita à 

aldeia, só se encontrava o professor Romário. Foi indagado ao professor Romário se a 

escola possuía o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

(RCNE/Indígena) e ele contou que eles nem conhecem este referencial, mas que em São 

Paulo está sendo prepara um material em guarani para os auxiliarem nas aulas. 

 Já no ensino da matemática, primeiro se aprende a contar em guarani e depois 

em português. O sistema numérico em guarani vai até 50 (cinquenta) e não existe o 

número 0 (zero). Quando estão no segundo e terceiro ano do ensino fundamental I, 

aprendem os números em português. Quando começam a aprender as letras, começam a 

aprender a colocar os nomes nos números, pois sua contagem é feita nos dedos e 

conhecem os símbolos numéricos (ex: 1, 2, 3, ....). 

 Na entrevista realizada com o professor da escola, ele nos mostrou como contar 

até dez em guarani. Esta contagem foi gravada e transcrita, como está na tabela abaixo, 

assim, podemos comparar com os termos em português. 

 

Tabela: Termos numéricos na língua guarani. 

Numeral Termo em Português Termo em Guarani 

1 Um Peteín 

2 Dois Mocoin 

3 Três Boapê 

4 Quatro Irundê 

5 Cinco Petempâ 

6 Seis Petempâ-Peteín 

7 Sete Petempâ-Mocoin 

8 Oito Petempâ-Boapê 

9 Nove Petempâ-Irundê 

10 Dez Mocoinpâ 

 



 Podemos notar que sua contagem é de um em um até chegar no numeral 5 

(cinco), pois após isso o termo cinco se repete somando os outros termos numéricos até 

chegar no numeral 9 (nove). Parece que é como se estivesse somando os números. 

Exemplo: 6 = 5 + 1 (Petempâ-Peteín = Petempâ + Peteín), 7 = 5 + 2 (Petempâ-Mocoin 

= Petempâ + Mocoin), 8 = 5 + 3 (Petempâ-Boapê = Petempâ + Boapê) e 9 = 5 + 4 

(Petempâ-Irundê = Petempâ + Irundê).  

 No numeral 10 (dez), notamos que repete o termo 2 (dois) e acrescenta o final do 

termo 5 (cinco). Exemplo destacando os termos mencionados: Mocoinpâ = Mocoin e 

Petempâ. 

 Assim podemos imaginar que a contagem dos seguintes números pode seguir a 

mesma regra e raciocínio da contagem anterior. 

 

Considerações finais: a importância do saber de um povo como patrimônio 

Como vimos ao longo da exposição, a etnomatemática estuda e valoriza o saber-

fazer matemática dos povos, para além do que já é consagrado pela matemática 

acadêmica. Isso significa dizer que o saber-fazer matemática é encontrado em todas as 

sociedades humanas, com as especificidades próprias das culturas aí envolvidas. Ou dito 

de outra forma, que diversas sociedades contribuíram e continuam a contribuir com a 

diversidade de saberes desenvolvidos em situações socioculturais específicas. E, como 

são produtos históricos que compõem a tradição e/ou o modo de viver e ser dessas 

diversas populações, tais conhecimentos – dentre os quais podemos destacar a 

astronomia, a medicina, a botânica, a zoologia, a agricultura e a matemática – 

constituem, em seu sentido mais amplo, uma herança cultural e, por conseguinte, um 

patrimônio da humanidade. 

O valor patrimonial desses saberes e fazeres pode ser evidenciado, no geral, pelo 

que esses conhecimentos representam para esses povos – sejam os considerados 

tradicionais ou os não-tradicionais – no que tange ao seu cotidiano e às suas mitologias 

e/ou tradições. Em termos restritos, essa evidência fica demonstrada, ao longo do texto, 

ao ser enfocado o saber-fazer matemático dos Guarani – aqui representados pela aldeia 

Itatin, de Paraty Mirim. Como deve ter ficado claro – e esse era um dos objetivos deste 

trabalho -, o saber matemático dos Guarani é parte intrínseca não apenas do cotidiano 

dessa etnia, mas integra, desde os primeiros anos, o currículo escolar da Escola Indígena 

Tava Mirim, sendo ministrado por professores Guarani. 



No que tange à sua categorização como patrimônio cultural, esse saber aponta 

não apenas para um elemento compartilhado por todas as sociedades, mas sobretudo 

porque demonstra a inventividade e a criatividade desses povos e, no que concerne à 

história da ciência, evidencia a enorme diversidade de tradições científicas que, ao 

longo do tempo, vem deixando suas marcas na história. Daí o termos considerado como 

patrimônio da humanidade. 

Há dois aspectos que devemos destacar. De um lado, a importância de 

disciplinas como a etnomatemática que não apenas registra e estuda os diversos saberes 

matemáticos, mas, igualmente, os valoriza como sistemas válidos de saber com suas 

próprias formalizações e métodos de validação. De outro, aponta para a importância de 

manter vivos esses saberes – e não apenas como registros documentais -, afinal esses 

saberes são patrimônios dos povos que os desenvolveram. Isso, no entanto, implica em 

complexidades que vão além da boa vontade, pois implicam a própria existência desses 

povos e de seus modos de vida. Algo que não pode, evidentemente, ser artificial ou 

compulsoriamente mantido. Sem recair em uma retórica da perda, a história tem 

demonstrado que, ao longo do tempo, diversos povos com seus respectivos sistemas de 

conhecimento desapareceram. E que os diversos sistemas tradicionais – o uso de 

tradicional neste contexto serve sinteticamente para diferenciar do saber acadêmico que, 

embora não seja o único sistema válido, é atualmente hegemônico – encontram-se, em 

geral, em situação de vulnerabilidade devido, especialmente, à planetarização do 

sistema hegemônico com suas diversas formas de pressão sobre os povos ditos 

tradicionais. Tanto o contato extensivo quanto às necessidades locais tendem a levar ao 

abandono das formas tradicionais em favor das formas de saber dominantes. A 

consequência direta desse processo, até agora irreversível, é a perda progressiva de uma 

grande e importante gama de patrimônios culturais.        
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A violência doméstica contra mulher indígena no município de Pacaraima, Roraima, 

Brasil.  

  

Maria do Rosario Alves Coelho  

Orientadora: Dra. E. Susana Borgarell.  

 

Resumo  

Este trabalho faz parte de uma investigação mais ampla que está sendo desenvolvida no curso de 

doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Córdoba/AR, sob a orientação da 

Dra. E. Suzana Borgarell. Propõe-se na pesquisa abordar questões de Gênero: Mulher, Violência 

doméstica contra mulher indígena, primordialmente para responder questionamentos tais como se a Lei 

Maria da Penha é efetiva na tutela da mulher indígena vítima de violência doméstica em suas 

comunidades. Também como se consolida esta forma de violência entre os indígenas, cujas 

peculiaridades culturais exigem o enfretamento do problema sem desrespeitar os costumes e crenças 

dos atores envolvidos. Objetiva-se assim, analisar e descrever a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha 

nos casos de violência doméstica contra a mulheres indígenas de modo a identificar como o povo 

indígena se posiciona diante desta modalidade de violência, no município de Pacaraima edificado Terra 

Indígena (TI) Raposa Serra do Sol no Estado de Roraima.  

  

Palavras-chave:   Violência. Gênero.  Mulher indígena.  

 

Abstract 

This work is part of a broader research that is being developed in the PhD course at the Faculty of Law 

of the National University of Cordoba, under the guidance of Dr. E. Suzana Borgarell. It is proposed in 

the research to address gender issues: Women, Domestic violence against indigenous women, primarily 

to answer questions such as whether the Maria da Penha Act is effective in protecting indigenous women 

victims of domestic violence in their communities. Also how this form of violence between the 

indigenous people consolidates, whose cultural peculiarities demand the confrontation of the problem 

without disrespecting the customs and beliefs of the involved actors. The purpose of this study is to 

analyze and describe the effective application of the Maria da Penha Law in cases of domestic violence 

against indigenous women in order to identify how the indigenous people stand in the face of this type 

of violence in the municipality of Pacaraima,) Raposa Serra do Sol in the State of Roraima. 

  

Keywords: Violence. Genre. Indigenous woman. 

 

Resumen 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que se está desarrollando en el curso de 

doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba / AR, bajo la dirección de 

la Dra. E. Suzana Borgarell. Se propone en la investigación abordar cuestiones de Género: Mujer, 

Violencia doméstica contra mujer indígena, primordialmente para responder cuestionamientos tales 

como si la Ley Maria da Penha es efectiva en la tutela de la mujer indígena víctima de violencia 

doméstica en sus comunidades. También como se consolida esta forma de violencia entre los indígenas, 

cuyas peculiaridades culturales exigen el enfrentamiento del problema sin irrespetar las costumbres y 

creencias de los actores involucrados. Se pretende así analizar y describir la efectiva aplicación de la 

Ley Maria da Penha en los casos de violencia doméstica contra las mujeres indígenas para identificar 

cómo el pueblo indígena se posiciona ante esta modalidad de violencia en el municipio de Pacaraima 

edificado Terra Indígena (TI ) Raposa Serra do Sol en el Estado de Roraima. 

  

Palabras clave: Violencia. Género. Mujer indígena. 

 



Questões de Gênero: Mulher, Violência e Diretos Humanos  

Introdução  

Esta proposta surge das inquietações da autora, como advogada criminal aliado ao seu 

contato social com mulheres indígenas, vítimas de violência em suas comunidades e na família. 

Mulheres são omissas ao enfrentamento do problema e que não procuram ajuda uma vez que, 

desconhecem seus direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988 na qual se prevê como 

uma das obrigações do Estado, prestar assistência à família por meio de mecanismos que 

previnam e coimbam a violência.  

Um dos mecanismos para evitar a violência contra a mulher foi a Lei nº 11.340 

sancionada em agosto de 2006, conhecida como a lei "María da Penha" que objetiva proteger a 

mulher da violência doméstica e familiar. A Lei ganhou este nome devido à luta de uma 

brasileira para ver seu agressor ser punido pelas agressões a ela praticadas. Também como 

resposta às demandas de movimentos nacionais e organizações internacionais que lutam pela 

erradicação da violência contra as mulheres.  

A violência doméstica contra mulher, provavelmente seja uma das violações  mais 

comuns dos direitos humanos cometidos pela omissão do Estado Brasileiro, uma vez que, o 

mesmo a pesar de ser signatários de vários acordos internacionais, não desenvolveu mecaniscos 

de enfretamento desta problemática.  

A violência domestica ocorre de várias formas tais como: físicas, sexuais, psicológicas 

e econômicas as quais vão de encontro a infringência do direito à vida, integridade física, 

liberdade, segurança e proteção judicial consagrados pela Constituição Federal (CF/88), no 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e na Convenção sobre Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Essas organizações internacionais 

reafirmam a obrigação do Estado brasileiro de esclarecer a verdade, fazer justiça e fornecer 

proteção e reparação às vítimas.  

Nesse sentido, a violência doméstica e familiar atualmente constitui-se um dos 

problemas mais presentes e que afligem a mulher indígenas e não indígena. Culturalmente o 

indígena possui regulamentos ancestrais - que são essencialmente de natureza oral e 

transmitidos de geração a geração, aplicando a punibilidade a cada caso.  

É nesse contexto que tentaremos analisar e descrever se existe uma proteção efetiva do 

ordenamento legal Lei 11.340 / 06, nas comunidades indígenas e identificar se sua aplicação 

entra em conflito com as normas culturais da sua etnia.  

Desse modo propomos nesta pesquisa fazer uma abordagem ao assunto violência contra 

as mulheres, com foco nas mulheres indígenas do município de Pacaraima no estado de 



Roraima por concentra-se na área demarcada conhecida como "São Marcos y Raposa Serra do 

Sol na fronteira com a Venezuela.  

O Município de Pacaraima - está localizado no extremo norte do estado de Roraima, na 

fronteira entre o Brasil com a Venezuela; sua criação ocorreu através da lei Estadual n ° 1169, 

de 17 de outubro de 1995. Possui uma extensão de 8.028.463 km2 e está localizado às margens 

da rota BR-174, na fronteira com a Venezuela. Foi delimitado pelo Exército Brasileiro como 

marco de demarcação 8 (oito), denominado "Villa de Pacaraima "ou simplesmente" BV8 ".   

O Exército instalou na cidade um Posto Especial de Fronteira, como uma atração para a 

imigração e, consequentemente, a instalação ocorreu a população urbana pioneira. É a primeira 

cidade brasileira para quem entra no país vindo da Venezuela, País com o qual limita ao norte; 

ao sul faz fronteira com os municípios de Boa Vista capital do estado Roraima, a leste com os 

municípios da Normandia e Uiramutã e a oeste com o município de Amajarí. Seu principal 

centro urbano fica a 215 km de Boa Vista, tem uma população estimativa de 10.433 habitantes, 

segundo dados do censo (IBGE, 2010), com a seguinte distribuição demográfica: 4.514 

habitantes na área urbana e 5.919 na área rural.  

Neste município, como em outros, a questão da violência contra a mulher é marcada por 

dois aspectos importantes: a impunidade e a falta de mecanismos que devem, em última análise, 

fazer parte de uma nova visão que integre quadro dos direitos humanos, as questões levantadas 

pelas organizações que trabalham a paz e as políticas públicas implantadas em conformidade 

com o que estatui a Carta Magna do país.   

Cremos que houve um esforço envolvendo os três poderes: o Executivo, Legislativo e 

Judiciário, a fim de tornar efetiva a aplicação dos regulamentos de proteção o qual veio com a 

Lei nº 11.340 de 2006 - para responder a demandas exógenas e endógenas da sociedade 

brasileira.   

Esta lei surge como uma ferramenta de proteção das mulheres, com vista a alcançar uma 

maior eficácia e punição efetiva dos autores do fato. Por outro lado, incentivar o debate público 

voltado para a sociedade indígena com intuito de esclarecer sobre a violência familiar no seio 

da comunidade.  

 A violência contra as mulheres indígenas, tem sido tema  de debate já em  diferentes 

reuniões as quais foram realizadas e organizados pelos movimentos de mulheres indígenas e 

órgãos governamentais, tendo como marco a Conferência Nacional de Mulheres Indígenas 

realizada em Brasília em 2000, o Encontro Nacional de Mulheres Indígenas, na mesma cidade 

e, mais tarde, em Julho de 2008 - Encontro de Mulheres Indígenas, onde a Lei "Maria da Penha 



", foi apresentada tendo o evento reunindo mulheres de diferentes organizações indígenas para 

conhecer lei e divulgar em suas comunidades.  

 Para alguns autores como Kaxuyana e Silva (2008), nesta edição ligada ao debate sobre 

as perspectivas de gênero, raça e etnia, a partir deste ponto de uma visão teórica sobre a 

violência doméstica e as implicações nas relações de gênero nas aldeias indígenas gera 

desconfiança e desafios, especialmente quando observamos que é uma categoria de análise 

diferenciada em relação a esses povos.   

Sobre essa questão, o pesquisador Luciano (2006, apud Sousa, Valdenia, 2009), reforça 

essa perspectiva ao afirmar que discutir sobre gênero com os indígenas é uma clara expressão 

de imposição do mundo branco; por isso causa medo um fato chocante culturalmente como é, 

porque é um ponto de vista legal externo a concepção dessas comunidades indígenas; pois 

estaria intervindo de alguma forma em práticas que poderiam ser prejudiciais para a 

manutenção da ordem estabelecida pelos povos indígenas.  

Assim, tais autores referem-se a Lei "María da Penha" como uma forma de intervir nas 

comunidades indígenas que procuram ação de homogeneização, então eles sugerem ser mais 

prudente primeiro entender as especificidades étnicas e culturais antes de intervir nesse aspecto.   

Então, neste ponto, seguindo Castilho (2008), sugere-se que, a solução para o paradoxo 

proposto, tornando a lei estadual compatível com os direitos de indígena e desta forma a lei 

seria aplicada nessas comunidades, cumprindo e respeitando especificidades culturais, 

garantindo assim o direito à autodeterminação de todos os indivíduos.  

A violência contra as mulheres é reconhecida como uma violação dos direitos humanos 

nos diferentes acordos e tratados internacionais e regionais e nos compromissos de 

organizações nacionais, que devem servir como ferramentas e garantias reais para trabalhar na 

prevenção desses crimes. Como exemplo, basta mencionar a Convenção sobre Eliminação de 

todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e Protocolo Facultativo, 

1979/1999, que insta os Estados a realizar uma "política de eliminação violência contra as 

mulheres "e capacita as mulheres - âmbito nacional - a denunciar para que suas reivindicações 

sejam levadas em conta.  

Tanto a Declaração das Nações Unidas (ONU) sobre a Eliminação de Violência contra 

as mulheres em 1993, a Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres - Pequim em 1995 

como o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) em 1998, incluem violência 

sexual - isto é: estupro, escravidão sexual, prostituição forçada e gravidez forçada - na definição 

de crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Na Revisão de Pequim (Pequim + 5), é 

chamado para combater e criminalizar a violência contra as mulheres e tomar medidas para 



abolir esta violência por razões de raça ao tempo em que inclui pela primeira vez, o crime de 

contra a honra.  

 Consta na Declaração do Milênio das Nações Unidas Unidos (2000) a indicação de 

"combater todas as formas de violência contra as mulheres" tendo seu embasamento nas 

convenções mencionadas acima.   

No entanto, vários anos após a assinatura desses acordos, os crimes contra mulheres, 

como estupro, abuso, assédio sexual, violência doméstica, tráfico de mulheres e meninas, 

prostituição forçada, escravidão sexual, violência em situações de conflito armado, gravidez 

forçada, infanticídio feminino, escolha pré-natal do sexo do feto em favor de meninos, 

assassinatos por crimes de honra, mutilação da genitália feminina entre outras. Estas práticas 

abusivas ainda permanecem e os autores praticantes destes atos continuam impunes.  

No Brasil, a Lei 11.340/06, conhecida como a Lei "María da Penha ", veio em 

homenagem à biofarmacêutica, cearense, María da Penha Maia Fernandes, que ficou 

paraplégica em 1983 como consequência da crueldade física e psicológica exercida por seu 

cônjuge.   

Esta brasileira teve a coragem de denunciá-lo às autoridades competentes pelas as 

agressões sofridas. Seu caso foi tratado em 2001 pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA). Como resultado o Governo 

brasileiro foi condenado por negligência e omissão em relação a violência doméstica e 

recomendado a adotar políticas públicas para enfrentar a violência doméstica contra as mulheres 

brasileiras. Assim, a criação da lei foi imposta pela Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos para que o Estado previna, castigue e erradique a violência contra as mulheres.   

Como resultado desta imposição da Comissão, o Códigos Processual, sendo eles: o 

Código Penal, a Lei de Execução Penal, as funções do Tribunal Especial Criminal e Lei 9.099 

/ 95 pois até o advento da Lei a violência doméstica, a violência era considerada como situações 

banais do cotidiano familiar.  

Entre as modificações mais recentes, merece destaque o Código Penal através da Lei nº  

13.104∕15 que inclui modalidades de crimes como feminicídio. Também modifica a Lei 

8.072/90, relativo ao crime qualificado grave como o assassinato de mulheres por questões de 

gênero, no qual se estabelece penas mais duras para os responsáveis do delito.  

A Lei nº 13.104/15 que inclui a modalidade de homicídio qualificado como feminicídio. 

Assim qualquer crime que envolva violência doméstica, discriminação ou desprezo pelas 

mulheres e isso resultar em sua morte imputa-se em sentenças mais duras, entre 12 e 30 anos 

de prisão; a lei inclui também sentenças mais longas para crimes cometidos contra mulheres 



grávidas, meninas menores de 14 anos, mulheres com mais de 60 anos e mulheres e meninas 

com deficiências.  

No caso de violência doméstica cometida contra mulheres com deficiência, a pena é 

aumenta em 1/3 (um terço). É necessário esclarecer que o femicídio é o assassinato de mulheres 

por sua qualidade de ser mulher, num círculo vicioso de violência e tortura e onde a identidade 

feminina é degradada.  

Por outro lado, as estatísticas em geral não são fiéis à realidade a maioria das mulheres 

nunca denunciam seus agressores, por diferentes razões, seja financeira, emocionais ou porque 

temem pela segurança de seus filhos.   

Algumas das inovações introduzidas pela lei "María da Penha" nos aspectos 

substantivos e processuais procuram impor sanções rígidas e estabelecer procedimentos regras 

jurídicas muito mais rigorosas, contemplando outros aspectos constitutivos das formas de 

violência doméstica contra as mulheres, como não só o físico, mas o psicológico e sexual, 

independentemente da sua orientação sexual.  

Este conjunto normativo traz uma mudança positiva no conceito de família, muito mais 

amplo, pois considera o mesmo que uma comunidade constituída pelo povo relacionados ou 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; além de modificar a estrutura 

do judiciário e de outros órgãos responsáveis pela aplicação e garantia de impor penalidades 

mais severas aos agressores.   

A mulher, embora ocupem atualmente lugares que garantam uma certa igualdade de 

gênero, mas quantitativamente eles também mostram situações de abuso e violência física, 

moral, intelectual e psicológica.  

 Estudos demonstram que as mulheres indígenas no Brasil, já tentavam organizar-se  

através de movimentos que começaram nos anos 70, participando nos debates e confrontos 

nestes espaços de reconhecimento de luta, para chamar atenção para a problemática,  como 

assevera  Verdum (2008), ao declarar que as relações de gênero entre indígenas se tornam uma 

questão que é abordada pelas propostas das associações e departamentos de mulheres indígenas 

e que requer ações concretas de organizações que não  governamentais (ONG), governo e 

organizações internacionais.  

Ao mesmo tempo em que as mulheres indígenas passam a participar do discussões e 

demandas pela imposição de penas mais severas, também demandam campanhas para o Estado 

brasileiro, a proteção dessas comunidades indígenas em termos de direitos de uma maneira 

abrangente, enquanto busca proteção e apoio dos órgãos Direitos Humanos Estatais Assim, as 

mulheres indígenas trazem novas agendas e preocupações, enriquecendo os debates internos do 



movimento e comunicando os demandas de áreas específicas em que operam. Entre outros, a 

cessação de atos de violência étnica e familiar, acesso a meios técnicos e financeiros para a 

geração de de renda, saúde reprodutiva, soberania alimentar, participação de mulheres em 

Decisões de política governamental.   

Como observado por Rodolfo Stavenhagen (2007), nos relatórios do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU, as reivindicações das mulheres indígenas e suas reclamações sobre 

algumas práticas de suas comunidades, como o casamento forçado, a prática de dar suas filhas 

para outras famílias, violência doméstica, estupro frequente de meninas, despojadas de sua 

propriedade, o acesso limitado das mulheres à propriedade da terra e formas de supremacia 

masculina relacionadas ao patriarcado.    

As mulheres têm poucas oportunidades de denunciar esses abusos perante a lei, e 

quando eles sofrem de incompreensão social vem as fortes pressões de sua família e 

comunidade.  Segundo González, Encarna Bodelón, as vítimas da violência Segundo González, 

as vítimas da violência sexista em suas mãos do parceiro ou ex-parceiro geralmente seguem um 

longo processo, às vezes de anos suficientes, para registrar uma reclamação, nos casos em que 

isso ocorrer.  

As mulheres percorreram o longo caminho da "desnaturalização" da violência 

vivenciada. Muitos vão diminuir a possibilidade de relatar, e muito, mas uma boa parte das 

mulheres eles permanecem no meio do processo criminal: eles passam por uma primeira seção, 

mas, uma vez antes de julgados, várias mulheres renunciam a continuar e não testemunham 

contra o agressor.  

É importante notar que para discutir questões de gênero dentro das comunidades 

indígenas só será possível se for abordado do ponto de vista da complexidade de sua 

comunidade, uma vez que as respostas serão dadas apenas dentro da organização e pela 

participação das mulheres nessas comunidades. Para Castilho (2008), a análise de gênero e 

violência nas comunidades indígenas é um desafio que deve respeitar a idiossincrasia, já que 

uma igualdade que não conhece as características das comunidades indígenas poderia levar à 

desintegração dessas sociedades. Portanto, "a aplicação da lei" Maria dá Penha "nas sociedades 

indígenas deve ser cuidadosamente avaliada levando-se em conta suas autodeterminações como 

comunidade ". Portanto, consideramos que não há dúvida de que a Lei "María da Penha" aplica-

se à área indígena, na medida cultural de cada povo indígena.  

Violação física não é mais do que uma extrapolação do direito de punir. As agressões 

sofridas pelas mulheres indígenas são muitas vezes de natureza física, usando ferramentas como 

facões, machados, madeira, enquanto a mulher branca queixa de ferimentos causados por facas, 



cintos, golpes, bofetadas, tiros de fogo, venenos, entre outras atrocidades não menos graves que 

foram mencionadas anteriormente.  

O homem branco faz uso da força física e o índio uso da violência permissível, como 

correção entre os membros de seu grupo social, muitas vezes mutila suas mulheres. Aconteceu 

com o Índia Jaiya Xavante, que teve seus órgãos sexuais perfurados e sucumbiu aos seus 

ferimentos, vítima da crueldade da loucura de um homem com quem ela se identificou por suas 

tradições e costumes.   

Em 2007, outro caso chegou à mídia, a violência contra as mulheres indígenas 

ocorreram, desta vez contra Adelia Garcete Garcia, 4 residentes da aldeia Bororo, MS. A vítima 

foi espancada várias vezes na cabeça e no braço com um facão e seu olho esquerdo foi arrancado 

com o ato de violência. O atacante ficou com raiva da vítima porque ela supostamente comentou 

que o bebê seria seu filho. Adelia foi submetida a uma cirurgia no crânio e outra para amputar 

os dedos mutilados, mas sucumbiu às suas feridas.  

De acordo com Valeria Paye Pereira Kaxuyana, uma das coordenadoras das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab, 2008, p.13), diz que o uso duro da lei 

compromete porque nos papéis sociais o índio tem medo de relatar ou não um caso de violência 

doméstica.   "Se o marido for preso, quem pesca, caça e como essa mulher será vista na 

comunidade? São perguntas que pesam. É por isso que a Lei Maria da Penha não cumpre com 

as especificidades dos povos indígenas ", diz Valéria, para Rita Segato, professora de 

Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, quer aplicar as leis do branco no 

mundo dos índios é tão errado quanto querer virar as costas para o problema das mulheres 

estupradas nas aldeias O papel do Estado deve ser o de ajudar na reconstrução da própria justiça, 

que são regras de conduta para julgar, sancionar para resolver conflitos.   

A eventual aplicação da referida Lei, portanto, poderia estabelecer uma intervenção na 

dinâmica da comunidade, o que se reflete na violação da administração garantido pelo direito 

de autodeterminação dos povos indígenas, prejudicando a manutenção da ordem local, não só 

no aspecto social, mas também na tomada de decisões para resolução de conflitos.  

  

Considerações parciais  

Considerando a análise inicial do presente estudo, verificamos que a violência 

doméstica contra mulher, manifesta-se como uma das violações mais comuns dos direitos 

humanos, bem como que A violência domestica ocorre de várias formas:   

Físicas, sexuais, psicológicas, moral ou patrimonial as quais vão de encontro a 

infringência do direito à vida, integridade física, liberdade e a dignidade da pessoa humana.  



 Culturalmente o indígena possui regulamentos ancestrais - que são essencialmente de 

transmitidos de forma oral de geração a geração, aplicando a punibilidade a cada caso nos 

termos de sua autodeterminação.  

No contexto indígena a Lei 11.340 / 06, ao ser aplicada nas comunidades deve ser 

observada as especificidades étnicas e culturais.  
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Resumo 

O crescente interesse por pesquisas regionais no Brasil vem ampliando a relação entre os estudos sociais, 

políticos e culturais que exigem a construção de novos paradigmas para solucionar dilemas antigos 

como, desigualdades, exclusões, violências, corrupção e desordem social. A existência de diversidades 

culturais na América Latina demonstra profundas assimetrias econômicas e graves carências sociais 

provenientes de trocas simbólicas entre portugueses e brasileiros que explicam em parte as 

características multirraciais e embates étnicos nas sociedades nordestinas brasileiras.  Para responder a 

esses desafios, os confrontos de imaginários e as percepções de múltiplas realidades são fatores que 

influenciam a tradição e provocam o ressurgimento dos enfrentamentos sociais advindos da 

modernidade. A pluriculturalidade é um obstáculo que promove a ampliação das desigualdades, e mostra 

as fragilidades de integração entre ciência e tradição. A necessidade básica do cidadão versus a falta de 

possibilidade de acesso as políticas públicas que contemplem as áreas sociais, culturais e econômicas 

geram desequilíbrio em lugares recônditos do país e ampliam as diferenças humanas. Para procedermos 

à análise dos fatores acima elencados, apreciamos as reflexões de tratadistas que possuem traços comuns 

e considerações sobre insularidade e continentalidade no pensamento latino-americano, a fim de gerar 

novos paradigmas sobre a tradição e a modernidade no continente, usando a ciência como o devir para 

que os povos interajam com urbanidade.  

 

Palavras-chave: Tradição e Modernidade, Nordeste brasileiro, Pluriculturalidade.  

 

Abstract 

The growing interest in regional research in Brazil has broadened the relationship between social, 

political and cultural studies that require the construction of new paradigms to solve old dilemmas 

such as inequalities, exclusion, violence, corruption and social disorder. The existence of cultural 

diversities in Latin America demonstrates deep economic asymmetries and serious social needs arising 

from symbolic exchanges between Portuguese and Brazilians, which explain in part the multiracial 

characteristics and ethnic strife in Brazilian Northeastern societies. In order to respond to these 

challenges, confrontations of imaginaries and perceptions of multiple realities are factors that 

influence tradition and provoke the resurgence of social confrontations arising from modernity. 

Multiculturalism is an obstacle that promotes the widening of inequalities, and shows the fragility of 

integration between science and tradition. The basic need of the citizen versus the lack of access to 

public policies that contemplate social, cultural and economic areas generate imbalance in the 

country's hidden places and widen human differences. In order to analyze the above mentioned factors, 

we appreciate the reflections of writers who have common traits and considerations about insularity 

and continentality in Latin American thought, in order to generate new paradigms about tradition and 

modernity in the continent, using science as the becoming for people to interact with urbanity. 

 

Keywords: Tradition and Modernity, Brazilian Northeast, Pluriculturality. 

 

Resumen 

El creciente interés por investigaciones regionales en Brasil viene ampliando la relación entre los 

estudios sociales, políticos y culturales que exigen la construcción de nuevos paradigmas para 

solucionar dilemas antiguos como, desigualdades, exclusiones, violencias, corrupción y desorden 

social. La existencia de la diversidad cultural en América Latina demuestra profundos desequilibrios 



económicos y graves carencias sociales de los intercambios simbólicos entre portugueses y brasileños 

en parte, explicar las características de múltiples enfrentamientos raciales y étnicas en las empresas 

brasileñas del noreste. Para responder a estos desafíos, los enfrentamientos de imaginarios y las 

percepciones de múltiples realidades son factores que influencian la tradición y provocan el 

resurgimiento de los enfrentamientos sociales que vienen de la modernidad. La pluriculturalidad es un 

obstáculo que promueve la ampliación de las desigualdades, y muestra las fragilidades de integración 

entre ciencia y tradición. La necesidad básica del ciudadano frente a la falta de posibilidad de acceso a 

las políticas públicas que contemplan las áreas sociales, culturales y económicas generan desequilibrio 

en lugares recónditos del país y amplían las diferencias humanas. Para proceder al análisis de los 

factores arriba enumerados, apreciamos las reflexiones de tratadistas que poseen rasgos comunes y 

consideraciones sobre insularidad y continentalidad en el pensamiento latinoamericano, a fin de 

generar nuevos paradigmas sobre la tradición y la modernidad en el continente, usando la ciencia 

como el " para que los pueblos interactúen con la urbanidad. 

 

Palabras clave: Tradición y Modernidad, Nordeste brasileño, Pluriculturalidad. 

 

Introdução  

A existência de diversidades culturais na América Latina demonstra profundas 

assimetrias econômicas e graves carências sociais provenientes de trocas simbólicas entre 

portugueses e brasileiros explicando em parte as características multirraciais raciais e embates 

étnicos nas sociedades nordestinas brasileiras.  

A reconstrução de acontecimentos cotidianos tem sido objeto de representações 

simbólicas que se imbricam com a história com a antropologia e outras ciências, por vezes se 

tornam elementares na literatura, na etnografia, buscando a associação como instrumentos de 

investigação. Enquanto na etnografia a predominância da descrição é densa sobre a narração, 

os modelos interpretativos sobre a vida dos grupos, de suas particularidades, explicitamente 

desvendados pela história oral, procuram um modelo o qual reproduzirão sua experiência.  

Para que as reflexões sobre as formas de representação, reconstrução e reinterpretação 

do passado comportem elementos de construção do presente, precisamos conhecer e discutir as 

sociedades que serão analisadas de tal forma que estejam especialmente voltados para o 

imaginário coletivo, e para as ressignificações e produzidas no espaço social.  

Desta forma, entendendo como os estudos narrativos servem de elemento essencial 

contributivo para o estudo das permanências culturais das sociedades através do imaginário 

mítico, estabelecemos o final do século XIX como parâmetro de delimitação para uma 

abordagem investigativa das tradições e ressignificações ocorridas neste período no Nordeste 

brasileiro, depois da chegada da imigração italiana nestas paragens.  

Vislumbramos conhecer a vida cotidiana, as relações, cultos e rituais, através de 

fragmentos de memória, perpassados por integrantes da comunidade onde os imigrantes 

viveram é o ponto crucial para que coloquemos a história oral, além do método ou como um 



instrumento de compreensão intelectual de nosso mundo, mas com a capacidade de descurar 

nuances desconhecidas pela historiografia.  

A relevância de discutirmos os procedimentos utilizados análise sob o ponto de vista 

pragmático da história oral, traz à tona a rede de identidades sociais que circunscrevem a 

discussão do tema cultura.   

Falar de cultura crença e ciência é falar de tradição e de modernidade. Os estudos 

sobre tradição e modernidade refletem a necessidade de analisar a diversificação de posturas e 

atitudes principalmente quando se trata de paradigmas religiosos em regiões brasileiras, aonde 

as culturas e crenças, vão à contramão da ciência. Como forma decorrente de compreensão, de 

entendimento, de práticas e representações dos agentes sociais, podemos alcançar as formas 

matizadas pelas variáveis identitárias que excedem os limites e questões de permanência ou 

ressignificações.   

Para responder a esses desafios, os confrontos de imaginários e as percepções de 

múltiplas realidades são fatores que influenciam a tradição e provocam o ressurgimento dos 

enfrentamentos sociais advindos da modernidade. A pluriculturalidade conceito relativamente 

novo no idioma português é utilizado para explicar a variedade de culturas presentes em uma 

comunidade, em uma nação, em um grupo, que divide espaços físicos, congregando e 

convivendo com diversos costumes e tradições culturais, desenvolvidas por etnias desiguais.  

A pluriculturalidade é um obstáculo que promove a ampliação das desigualdades, e 

mostra as fragilidades de integração entre a ciência e tradição no Nordeste brasileiro, 

principalmente quando se trata de cultura e saúde.  

Para responder a esses desafios, os confrontos de imaginários e as percepções de 

múltiplas realidades são fatores que influenciam as mudanças e fazem ressurgir múltiplos 

enfrentamentos sociais. As perspectivas nas áreas de cultura e saúde, inclusão e exclusão têm 

promovido debates importantes, embora, a efetivação dos programas oferecidos diverge dos 

meios de combate às mazelas brasileiras existentes.  

Desvendar por meio dos informantes as formas de distinção entre confluência e 

dispersão, identidade e representação, hibridação, tradição e modernidade, condições reais e 

representacionais do campo discursivo e principalmente sobre o papel da cultura como 

instrumento de formatação do imaginário coletivo, estaremos integrando as possibilidades de 

entendermos a convivência na diversidade.  



Diante de pujantes transformações trazidas pelos estrangeiros ao Brasil no final do 

século XIX, a essência preliminar e as mudanças sociais ocorridas, a busca pelo entendimento 

e estratégia utilizada é objeto de estudo desta dinâmica da transformação.  

Segundo Edward Thompson, as teorias que os historiadores apresentam para entender 

uma determinada realidade devem estar em concordância com a história real estudada, ou 

seja, a “história em si é o único laboratório possível de experimentação, e nosso único 

equipamento experimental é a lógica histórica”. Nesse sentido, o processo histórico não é 

arbitrário, ele tem “sua própria regularidade e racionalidade”, certos acontecimentos – 

políticos, econômicos, culturais - relacionam não da maneira que nos é preferível, “mas de 

maneiras particulares, dentro de determinados campos de possibilidades, que certas formações 

sociais não obedecem a uma lei, nem são os ‘efeitos’ de um teorema estrutural estático, mas 

se caracterizam por determinadas relações”, ou seja, por uma lógica que lhe é particular.  

Para desenvolver um trabalho acerca do assunto e compreender o desenvolvimento 

deste processo, é preciso ter um quadro da situação, a época do estudo, do país onde se dá a 

imigração, bem como daqueles que recebem os imigrantes.   

Isto permite, portanto, um esclarecimento sobre a motivação para a saída e para a 

atração exercida do país receptor. Privilegia não apenas o mapeamento do fenômeno no 

Sertão da Bahia, mas estabelece uma conjunção entre a memória e a história, de forma que 

analisa o processo como agente principal de desenvolvimento do setor produtivo e comercial, 

que abrangeu municípios circunvizinhos, como Jaguaquara, Ipiaú e outros. Visto pelo ângulo 

da redescoberta da imigração como declaração social de um povo que queria fazer a vida mais 

fácil ou melhorar sua existência, acabaram por estabelecer culturas significativas que 

acrescentaram cunho diferente à composição da força e tradição de trabalho, tradição e 

modernidade.  

 

A modernidade conservadora: o europeu no nordeste do Brasil, século XIX 

Embora, a ampliação do diálogo mundial possibilitado pelas novas tecnologias da 

informação tenha promovido a divulgação sobre a complexidade de culturas tradicionais, ainda 

temos uma longa caminhada a percorrer para que as mudanças necessárias requeiram a 

elaboração de novos paradigmas.  

Segundo Bauman, (2005, p.23), “as incertezas provindas de uma sociedade de risco 

chamada por ele de modernidade líquida, são responsáveis pelas mudanças nos paradigmas 

identitários. A identidade é algo a ser inventado, e não descoberto. O recurso à identidade 



deveria ser considerado como um processo contínuo de redefinição da invenção e reinvenção 

da sua própria história”.  

No entanto, os conceitos e teorias inserem questões não discutidas, as culturais e 

econômicas que permeiam as sociedades nativas. Lacunas existentes nos estudos regionais 

nordestinos que se detêm a descrever acontecimentos sem preservar tempo e espaço, sem os 

quais o discurso histórico não tem sentido.   

Portanto, ao se tornarem imperceptíveis sob o ponto de vista da história, o olhar acurado 

do pesquisador procura formular hipóteses que carecem de validação e dizem respeito ao espaço 

específico pelo qual as variáveis culturais e identitárias podem pontuar similitudes e diferenças 

nas representações e práticas, sejam sociais ou culturais, que promovam o entendimento sobre 

as transformações híbridas nos estados brasileiros.   

As instâncias da administração pública, das universidades, das escolas, das empresas e 

das comunidades tem a responsabilidade de prover o desenvolvimento e a preservação da 

memória cultural, cujos bens precisam ser inventariados e prestigiados. Porém, os benefícios 

alcançados pelas iniciativas de valorização e proteção do patrimônio material e imaterial depois 

da nova Carta Magna, precisam ser revisitados, especialmente quando se referem à tolerância 

e o respeito, a troca de saberes entre a cultura popular e científica, estabelecendo a ponte entre 

a tradição e a modernidade.  

Os estudos sobre a modernização conservadora ocorrida entre povos europeus e 

brasileiros ainda hoje são escassos no Brasil, e merecem aprofundamento e análises que dizem 

respeito às questões de assimilação e/ou mescla de hábitos, e costumes.  

Os imigrantes italianos que chegaram ao Brasil a partir de 1880 vieram de várias cidades 

da Itália, e para Jequié, especialmente de Trecchina, de onde trouxeram como herança cultural 

do europeu, a tradição da propriedade e do trabalho lucrativo. A partir de 1880, durante pelo 

menos os cinquenta anos que se seguiram, a Europa apresentou uma economia relativamente 

instável. A imigração é um complexo extremamente importante para a história, tendo implicado 

no desenvolvimento de diversos países.  

Para desenvolver um trabalho acerca do assunto e compreender o desenvolvimento deste 

processo, é preciso ter um quadro da situação atual da questão à época do estudo, do país onde 

se dá as transformações e aculturações, bem como daqueles que recepcionaram os chegantes. 

Isto permite, portanto, um esclarecimento sobre a motivação para a saída e para a atração 

exercida do país receptor.  



A tarefa de transcriar os relatos devem ser preferencialmente sustentados pela 

preocupação e objetividade sobre as diversas vertentes apontadas nas narrações dos relatos para 

uma reconstrução próxima à realidade local. O mesmo pode ser dito quando nos referimos à 

narração e a aproximação com a História. A cultura adquire formas diversas através do tempo 

e do espaço, e os que se referem aos aspectos e gestos essenciais da nossa vida cotidiana, são 

objetos de políticas de preservação cultural entre os paralelos, tradição e modernidade.   

No artigo de Robert Park, o autor aponta para a distinção entre a notícia e a História:   

“Entretanto, a notícia não é História, e seus fatos não são fatos históricos. Não é 

História porque, em primeiro lugar, se refere em conjunto, a acontecimentos 

isolados e não procura relacioná-los uns aos outros nem como sequências causais 

nem como sequências teleológicas. A História não só descreve os 

acontecimentos, mas também procura colocá-los no lugar que lhes cabe na 

sucessão histórica e, fazendo-o, descobrir as tendências e forças subjacentes que 

neles encontram expressão. Com efeito, não andaria muito errado quem 

supusesse que a História se interessa tanto pelas conexões dos acontecimentos - 

a relação entre os incidentes que precedem e os que seguem - quanto se interessa 

pelos próprios acontecimentos. Por outro lado, à diferença do historiador, o 

repórter procura tão somente registrar cada acontecimento isolado, à proporção 

que ocorre, e só se interessa pelo passado e pelo futuro na medida em que estes 

projetam luz sobre o real e o presente. ” (Park, R., 1970, 23).  

A partir da história oral, expressada por tratadistas, colaboradores, estudiosos e 

pesquisadores do assunto, podem ser estabelecidos parâmetros objetivos que trazem a 

contribuição efetiva e referencial àqueles que procuram pensar os sujeitos históricos em espaços 

vivazes, de densa carga cultural e grande significação para as sociedades e para os sujeitos.   

Na maioria das vezes a sociedade tradicional transmitida pelo meio oral de lendas, fatos, 

doutrinas, costumes e hábitos durante um longo espaço de tempo, taxada e considerada como 

sociedades repetitivas, reproduzem estruturas arcaicas de geração em geração sem variações 

significativas.  

Se considerarmos a tradição e a modernidade pela perspectiva linear, estado ou 

momento sucessivo do processo histórico, a modernidade se traduziria em avanço e estágio 

superior da vida humana em contrapartida as chamadas formas tradicionais de produção 

concebidas como atrasadas, estacionárias, e pertencentes a uma fase evolutiva superada pelos 

avanços da modernidade.  

“... Será necessário, se possível, confrontar dois tipos de relatos: o que quer 

preservar a legitimidade da transmissão e aquele do eventual dissidente ou 

contestador, cujo afastamento ou a marginalidade confere ao discurso uma 

veemência dotada de significado”. (Voldman, 1987, 115).  



Um relato objetivo sobre os imigrantes italianos, tendo como pano de fundo os 

resultados obtidos durante a pesquisa demonstram que, os europeus chegaram ao Brasil a partir 

de 1880, vieram de várias cidades da Itália, e para Jequié, especialmente de Trecchina, de onde 

trouxeram a herança cultural própria do europeu, a tradição da propriedade e do trabalho 

lucrativo. Concentraram seus esforços, em função das necessidades mais emergentes, ao nível 

da mais estrita sobrevivência, o que significou lutar contra a proletarização, já iniciada no país 

de origem à época da unificação da Itália.   

O crescimento populacional e o pessimismo de trabalhadores desnorteados e 

decepcionados diante do quadro que enfrentava a falta emprego e falta de perspectiva para a 

subsistência no país de origem, obrigaram os filhos da terra a saírem para buscar as novas terras 

inexploradas e ricas das Américas.  

No Brasil, durante o século XIX, a nobreza mantida pela economia cafeeira começou a 

declinar a partir de 1870, em função da mão de obra escrava e da perspectiva da abolição. O 

estímulo à imigração em massa promoveu condições para a recepção dos imigrantes. O 

Nordeste não exerceu grande atração sobre os colonos que vinham ocupar áreas 

predeterminadas, a não ser como exceção. Em regra geral, vinham solteiros para tentar a vida 

nas cidades em atividades específicas como o comércio, a prestação de serviços ou fabricantes 

de objetos diversos onde abriam pequenas oficinas.  

À proporção que os imigrantes prosperavam enviavam cartas de convite para parentes, 

amigos ou conterrâneos na Itália. Estes italianos começaram a chegar à Bahia no final do séc. 

XIX, e embora a maioria ficasse em Salvador, uma considerável parte se transferiu para o 

interior da província, fixando-se em vilas e cidades. As cidades marcadas por estas presenças 

na Bahia são: Conceição do Almeida, Jequié, Jaguaquara, Itiruçu, Poções, Morro do chapéu. 

“Jequié prosperou graças àqueles que vinham para trabalhar na construção da estrada de ferro 

de Nazaré das Farinhas, ou como comerciantes, tornando-se um centro comercial e de pequena 

indústria. Cresceu mais que o seu comércio foi dinamizado pela ação modernizadora da firma 

Rotondano & Niella, e continuada pela energia e trabalho de Vicente Grillo, que na primeira 

metade do século XX, teria um verdadeiro controle político e econômico da cidade”. (Andrade, 

1992, 43).  

Inicialmente, como o italiano era inclinado ao comércio, adquiriu lote de burros e 

mercadorias que mascateava em toda circunvizinhança, principalmente pelas rancharias onde 

os tropeiros tinham parada obrigatória para se abastecer e alimentar os animais que 

transportavam para venda.  



Trouxeram várias inovações técnicas como máquinas fotográficas (primeiro fotógrafo 

da família Biondi), instalações elétricas para serem usadas em festas populares (quermesses), 

pequenas máquinas de utilidades domésticas, além de desempenhar função social, pois ele não 

era só comerciante, era também quem levava e trazia notícias, instalando assim o primeiro 

serviço de correio regional (Firma Rotondano & Niella).  

“Certamente os desconfortos das viagens em navios de cabotagem, enfrentar 

desafios e limitações de uma região em péssimas condições, infestadas de 

jagunços e cheias de doenças tropicais, eram suportados em razão de serem 

provenientes de um povo sofrido, acostumado aos reveses da vida, às invasões, 

às epidemias e toda sorte de infortúnios”. (Araújo, 1998, 45).  

A inserção dos imigrantes italianos na sociedade de adoção em Jequié foi pacífica, e de 

certa forma, explorando as heranças por eles trazidas como tradições de luta, experiência, e 

hábitos de vida, modificando os contornos da sociedade que os acolheu.  

“Também os italianos nos ajudaram na recriação da língua herdada de Portugal, 

para fazê-la língua portuguesa do Brasil. Em determinada época, em bairros de 

São Paulo, centro maior da imigração italiana, falou-se o “ítalo-paulista”, espécie 

de curioso dialeto”. (Amado, Jorge: 1998, 122).  

Nos arquivos públicos e documentais analisamos as diversas estratégias de integração à 

sociedade brasileira, indicando que, apesar de participarem ativamente da vida da cidade, 

mantiveram-se fiéis ao país de origem, no uso da língua, na preservação dos costumes e 

tradições, durante gerações.  

A divulgação dos resultados da pesquisa sobre a imigração no Nordeste, especialmente  

na Bahia, tem gerado frente aos circuitos acadêmicos e à comunidade em geral motivo 

de indagações e questionamentos que se referem a um estereótipo do imigrante italiano em 

outros estados brasileiros que diferem da realidade nesta região. É, portanto, de fundamental 

importância para a consolidação dos propósitos da pesquisa que os resultados obtidos sejam 

disseminados desvendando uma historiografia desconhecida.  

O universo pesquisado não se detém aos dados sócios demográficos, políticos, 

econômicos e etnográficos, mas abordam diferentes vertentes da identidade, cidadania, 

etnicidade, trabalho, rede social, transnacionalismo, comunidade, campesinato, questão agrária, 

fronteira, etc.   

A consolidação das informações sobre o incremento imigratório é de importância 

fundamental para conhecermos uma história cultural de como os italianos se percebiam e 

reconstruíam suas identidades na sociedade de adoção, assimilaram seus hábitos e costumes em 



outros, na religião, na agregação pelo casamento, na dança, na alimentação, almejando a 

construção de um “novo mundo”.   

Deve ser lembrado também que no século XIX, havia um momento de intensa busca e 

negociação pelo sentido de nacionalidade no Brasil, no qual, o brasileiro se percebia por meio 

de seus estrangeiros internos, indígenas, escravos, negros e estrangeiros que chegavam, 

estabelecendo uma identidade, à medida que assimilavam suas culturas em outras.  

Na narrativa, o fato passa a ter um rosto, uma história de vida, uma visão de mundo e, 

esse processo de construção de identidade implica na necessidade de fazer escolhas importantes 

para uma sociedade condicionada a uma estrutura social, a uma cultura significante às práticas 

cotidianas.  

Diversas análises do século XIX ignoravam o caráter social da narrativa, mas uma 

geração subsequente de acadêmicos mostrou-se muito mais preocupada com o contexto social 

em que a tradição oral ocorre”. Contudo esses acadêmicos se interessavam mais pelo que a 

narrativa oral dizia do presente do que pelo que dizia do passado.   

Emile Durkheim, em 1915 escreveu sobre a via da narrativa como uma cola que (com o 

ritual) ajudava a unir as comunidades. “Bronislaw Malinowski, imerso na sociedade 

trobriandense uma década mais tarde, afirmou que só se pode especular sobre o que a tradição 

oral significa para os participantes, que a questão mais importante era observar como é 

utilizada”. (CRUIKSHANK, 1994, 22)  

Na verdade, converter a narrativa em representação do sujeito como forma objetiva de 

expressão, significa a inserção do acontecimento cotidiano como identificação na totalidade das 

práticas vividas no seu bairro de sua cidade, da sua vida.  

Essa ênfase na coleta de dados realizada de forma eminentemente descritiva, das 

pessoas, das situações e acontecimentos cotidianos ou eventuais, a reconstrução de diálogos ou 

opiniões alcançadas mediante entrevista e o levantamento de outros tipos de documentos como 

fotos, cartas, memorandos, diários pessoais, etc., exigem do pesquisador uma pesquisa de 

campo.  

Portanto, através da história oral, a reconstrução de parte dos significados dos aspectos 

culturais e sociais, revelam vieses de uma sociedade cujos dilemas e desafios que nos remetem 

para uma complexidade híbrida e mestiça de um nordeste ainda indecifrável e cheio de 

alteridades.  

As considerações preliminares apontam para a análise dos fatores acima elencados como 

um complexo que abrange e excede as orientações emanadas pelos atores sociais investidas de 



referências diretamente associados às dinâmicas culturais ou políticas que dialogue com o 

tempo e os problemas sociais do tempo presente.  

Os estudos de temáticas culturais têm mostrado que a tradição e a modernidade podem 

conviver harmonicamente e possuir abordagens culturais e sociais distintas, sem, contudo, 

comprometer os resultados e as soluções para os conflitos humanos. A escolha é própria e a 

responsabilidade é de quem faz a opção, mas, existem longos caminhos a serem trilhados, para 

que o “outro” não se sinta desafiado a eleger entre o bem e o mal, o bom e o ruim e entre o 

tradicional e o moderno.  

Para tal, apreciamos as reflexões de tratadistas que possuem traços comuns e 

considerações sobre insularidade e continentalidade no pensamento latino-americano, 

entendendo conceitos para o desenvolvimento de reflexões amplas de linhas interpretativas 

independentes do espaço, uma vez que novos paradigmas sobre tradição e modernidade devam 

ser recriados a partir do devir da ciência, e por certo contribuirão para o entendimento e 

interação entre os povos com solidariedade e urbanidade.  

A bivalência entre os estudos da tradição e da modernidade, cultura e saúde 

desenvolvidos a partir das análises históricas e culturais, expressam propostas sensíveis e 

articuladas com o significado social do fato.  
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Resumo 

Este estudo pretende repensar fatos e fenômenos contemporâneos que conduzem a manifestação da 

depressão e ansiedade em jovens. O pressuposto inicial considerou que, no limiar da atualidade, os 

casos de depressão, muitos deles desenvolvidos por causa da ansiedade, têm aumentado 

gradativamente, especificamente nessa porção da sociedade. Para o alcance dos objetivos previamente 

estabelecidos no estudo, foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas com pessoas entre 

dezessete a vinte e sete anos que residem no sul da Bahia. Os resultados da pesquisa revelaram que, 

além das questões características dessa fase, os jovens têm sofrido muita pressão da sociedade, bem 

como de si mesmos deixando-os ansiosos e sem muita perspectiva. Foi evidente também uma forte 

influência da tecnologia, uma vez que a realidade virtual, por exemplo, mascara a vida real. Diante 

disso, inferimos que um dos objetivos traçados pode contribuir para a diminuição dessas mazelas 

através da disseminação de informações científicas que alertem sobre a problemática em questão, bem 

como conscientize sobre a importância da família no processo de reconhecimento e tratamento dessas 

patologias, quando tão logo percebidas. Assim, propor metas e ações que ajudem os jovens a entender 

quais os efeitos devastadores da ansiedade e depressão pode ajudar no diagnóstico precoce e no 

aumento das chances de sucesso no tratamento. 

 

Palavras-chave: Depressão; ansiedade; juventude. 

 

Abstract 

 

This study aims to rethink contemporary facts and phenomena that lead to the manifestation of 

depression and anxiety in young people. The initial assumption was that, at the current threshold, cases 

of depression, many of them developed because of anxiety, have gradually increased, specifically in 

this portion of society. To reach the objectives previously established in the study, twenty semi-

structured interviews were conducted with people between seventeen and twenty-seven years of age 

residing in the south of Bahia. The results of the research revealed that in addition to the issues 

characteristic of this phase, young people have been under a lot of pressure from society as well as 

from themselves leaving them anxious and without much perspective. There was also a strong 

influence of technology, since virtual reality, for example, masks real life. Therefore, we infer that one 

of the objectives outlined can contribute to the reduction of these diseases through the dissemination 

of scientific information that warns about the problematic in question, as well as awareness of the 

importance of the family in the process of recognition and treatment of these diseases, when as 

soon perceived. Thus, proposing goals and actions that help young people understand the devastating 

effects of anxiety and depression can help in early diagnosis and increased chances of success in 

treatment. 

 

Keywords: Depression; anxiety; youth. 

 

Resumen 

Este estudio pretende repensar hechos y fenómenos contemporáneos que conducen a la manifestación 

de la depresión y ansiedad en jóvenes. El supuesto inicial consideró que, en el umbral de la actualidad, 
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los casos de depresión, muchos de ellos desarrollados a causa de la ansiedad, han aumentado 

gradualmente, específicamente en esa porción de la sociedad. Para el logro de los objetivos 

previamente establecidos en el estudio, se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas con personas 

entre diecisiete a veintisiete años que residen en el sur de Bahía. Los resultados de la investigación 

revelaron que, además de las cuestiones características de esta fase, los jóvenes han sufrido mucha 

presión de la sociedad, así como de sí mismos dejándolos ansiosos y sin mucha perspectiva. Fue 

evidente también una fuerte influencia de la tecnología, ya que la realidad virtual, por ejemplo, 

enmascara la vida real. Por eso, inferimos que uno de los objetivos trazados puede contribuir a la 

disminución de esas molestias a través de la diseminación de informaciones científicas que alerten 

sobre la problemática en cuestión, así como concientizese sobre la importancia de la familia en el 

proceso de reconocimiento y tratamiento de esas patologías, cuando tan pronto percibida. Así, 

proponer metas y acciones que ayuden a los jóvenes a entender qué efectos devastadores de la 

ansiedad y la depresión puede ayudar en el diagnóstico precoz y en el aumento de las posibilidades de 

éxito en el tratamiento. 

 

Palabras clave: Depresión; ansiedad; la juventud. 

 

Introdução 

A depressão e a ansiedade têm causado vítimas cada vez mais jovens no século XXI, 

despertando preocupação entre pesquisadores e estudiosos do mundo inteiro. Assim, este 

estudo pretende repensar fatos e fenômenos contemporâneos que conduzem a manifestação 

desses males em jovens que adentram a universidade.  

 A abordagem fundamenta-se pelo aumento do número de casos em discentes 

que lidam ou convivem com os sintomas, afastando-se, na maioria das vezes, das atividades 

acadêmicas. Assim sendo, torna-se necessário um diagnóstico que verifique quais os fatores 

iniciais que influenciam estudantes dos cursos de graduação, jovens adultos entre 17 e 27 

anos, a desenvolverem essas mazelas. Para tal, considerou-se que o aumento significativo do 

acesso a informação, intrinsicamente relacionado ao excesso de tecnologia, têm provocado 

incerteza quanto à capacidade de acompanhar as evoluções, tornando esses jovens 

vulneráveis.  

 Outra hipótese analisada é a competitividade do mercado de trabalho em ritmo 

frenético, que causa insegurança quanto ao futuro profissional. Um terceiro pressuposto 

sugere ainda a falta de autodomínio físico e psíquico dos jovens quando a família está 

desagregada, não se atentando as dificuldades de sociabilidade e desinteresse pelas atividades 

cotidianas por ele manifestadas.  

 Dessa forma, com o intuito de acompanhar o percurso dos jovens discentes, 

inferimos que um dos objetivos traçados pode contribuir para a diminuição dessas mazelas, 

através da disseminação de informações científicas que alertem sobre a problemática em 

questão, bem como conscientize sobre a importância da família no processo de 

reconhecimento e tratamento dessas patologias, quando tão logo percebidas.   



 

Objetivos 

 Disseminar informações cientificas para jovens adultos com finalidade de 

alertá-los sobre a problemática em questão; 

 Conscientizar sobre o papel da família para a prevenção e tratamento da 

depressão. 

 Propor metas e ações que possam minimizar os efeitos da depressão. 

 

Metodologia 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para levantamento de dados acerca da relação 

entre depressão, ansiedade e juventude. Este foi efetivado através da biblioteca virtual 

(scielo), sendo priorizado os assuntos relevantes para a pesquisa. Usou-se os seguintes termos: 

história da depressão, conceitos de depressão, tecnologia como um fator predisponente para a 

depressão e ansiedade, tratamento para a depressão, família e depressão. Posteriormente, 

empregou-se a técnica de entrevista semiestruturada, norteada por um roteiro contendo seis 

perguntas, que objetivava obter dados sociodemográficos para a caracterização dos 

indivíduos, bem como suas manifestações sobre o tema abordado, conforme o Quadro 1. 



Quadro 1 – Entrevista semiestruturada  

 

Foram entrevistados vinte indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária entre 

dezessete e vinte e sete anos, residentes do sudoeste da Bahia. O número de participantes foi 

escolhido de forma aleatória, sendo priorizados aqueles que já haviam concluído o ensino 

médio ou estavam cursando a faculdade, devido uma maior proximidade com a problemática 

em questão. O tempo de entrevista não foi pré-estabelecido, tendo uma média de quarenta e 

cinco minutos por pessoa. Todas as entrevistas foram feitas somente após a apresentação da 

temática e o consentimento do participante. Os dados coletados foram analisados levando-se 

em consideração a saturação das informações e organizados nos seguintes subtemas: a 

tecnologia como fator predisponente para o desencadeamento da depressão; a influência da 

família no desenvolvimento, percepção e tratamento de transtornos depressivos; o jovem 

como reflexo de uma sociedade competitiva; importância da intervenção terapêutica no 

auxílio da prevenção à depressão; associação entre antidepressivos e psicoterapia no 

tratamento da depressão. Os dados referentes ao perfil dos indivíduos foram tabulados. 

 

Resultados e Discussão 

 O levantamento de dados evidenciou o perfil de indivíduos conforme descritos na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Caracterização da amostra de jovens por idade, escolaridade e ocupação. 



 

Idade Escolaridade Ocupação 

V 17 19 20 21 22 23 24 26 27 EM ESI PG E O 

Nº 

% 

1 

5 

1 

5 

3 

15 

7 

35 

3 

15 

1 

5 

2 

10 

1 

5 

1 

5 

8 

40 

11 

55 

1 

5 

19 

95 

1 

5 
V - Variáveis; % - Percentual das variáveis; N° - Número de indivíduos entrevistados para cada variável; EM - 

Ensino médio; ESI - Ensino superior incompleto; PG - Pós-graduação; E – Estudante; O – Outros. 

 

 O estudo contou com a participação de 95% de estudantes, sendo que 40% deles já 

concluíram o ensino médio, 55% estão cursando a graduação e 5% corresponde a outras 

funções. Quanto a idade, houve uma variação entre 17 e 27 anos, sendo a predominância de 

jovens com 21 anos, correspondendo a 35% do total.  

A Tecnologia como Fator Predisponente para o Desencadeamento da Depressão 

A tecnologia revolucionou o meio social, visto que dissolveu as fronteiras da 

comunicação e facilitou o acesso à informação. No entanto, ao passo que ela promove essa 

dissolução, surgem outras barreiras resultantes do acesso facilitado ao meio tecnológico desde 

a infância com efeito de overdose virtual na juventude. Isso caracteriza o uso de tecnologias 

como um fator de forte influência para o isolamento social e surgimento de transtorno 

depressivos entre os jovens no século XXI (SILVA.2016). 

Posto isso, é notório que, apesar dos benefícios de democratização da informação, a 

tecnologia tem desenvolvido nos jovens a dependência tecnológica, principalmente quanto a 

necessidade de estar constantemente conectado à internet, o que corrobora no sentimento de 

ansiedade e, até mesmo, depressão na juventude (YOUNG; ABREU.2011). Além disso, o 

meio tecnológico tem gerado alterações nas interações sociais, conflitos familiares e 

isolamento social visto que os adolescentes e jovens estão trocando o convívio pessoal pelo 

mundo virtual (LÉVY, 2009), fato que é refletido na superexposição nas redes sociais e 

marcado pelo narcisismo (WOODWARD,2012, p.21). 

Quanto aos dados da pesquisa feita com a comunidade, constatou-se que 100% dos 

entrevistados concordam que o excesso de tecnologia pode desencadear doenças. Além disso, 

notou-se que as pessoas acreditam que o excesso de tecnologia pode estar relacionado não só 

às doenças orgânicas como sedentarismo, mas também às doenças psicológicas como 

distúrbios do sono, ansiedade e depressão. 

A influência da família no desenvolvimento, percepção e tratamento de transtornos 

depressivos 

A relação familiar baseia-se também numa relação de ajuda, no suprimento das 

necessidades cotidianas, sejam elas financeiras, afetivas ou de apoio. Auxiliando o filho na 



adaptação ao cotidiano devido às alterações oriundas do transtorno mental. Os estudiosos da 

Reforma Psiquiátrica atribuem à relação familiar um papel de destaque no processo de 

socialização da pessoa com transtorno mental, pois é no relacionamento familiar que este 

deve encontrar condições para desenvolver a capacidade de se relacionar socialmente, assim 

como conviver com as mudanças do cotidiano, adaptando-se a elas com o apoio da família. 

(ALMEIDA, 2002) 

Quando um adolescente apresenta alguma perturbação, é provável que seus pais 

também estejam apresentando dificuldades. O apanhado que eles fazem é, em geral, o 

seguinte: os pais podem se sentir culpados e acusar-se mutuamente, ou podem ser hostis e 

acusar o adolescente. Da mesma forma, o adolescente perturbado vê o seu passado através das 

lentes escuras do seu distúrbio atual. Ao menos que disponhamos de outros dados, não 

saberemos nunca saber como tudo começou. Os pais e o adolescente podem ter caído em uma 

armadilha do destino: maus fatores hereditários, ambiente adverso, ou uma combinação de 

ambos, que ninguém poderia vencer. (THOMAS, 1902) 

A partir do levantamento de dados, foi corroborado o fato de a família ter papel 

imprescindível na percepção e tratamento dos transtornos depressivos, tendo em vista que 

100% dos entrevistados afirmaram que o conhecimento mais detalhado e menos subjetivo do 

enfermo permite esse auxílio. Outrossim, as opiniões se tornaram diferentes quando foi 

mencionado o fato da desagregação familiar estar relacionada com o desinteresse pela vida e 

dificuldade de sociabilidade. Nessa análise, 75% dessas pessoas disseram que conflitos em 

casa refletiam no comportamento e possível desenvolvimento de depressão nos adolescentes. 

Ademais, declararam que a idiocrasia do jovem iria fazer com que existisse uma relatividade 

da ingerência dos problemas em casa e a repercussão psicológica em suas vidas. 

O jovem como reflexo de uma sociedade competitiva  

Na sociedade contemporânea, caracterizada pela aceleração, pela velocidade, pelo 

consumo, pela satisfação imediata dos desejos, pela mudança das relações familiares e da 

relação criança/adolescente/adulto, o processo de socialização é distinto daquele que ocorria 

anteriormente. (SALLES, 2005). Nas condições do relacionamento social cotidiano, as 

sociedades baseadas na produção e no consumo de massa estimulam uma atenção sem 

precedentes nas imagens e impressões superficiais a ponto de que o Eu se torna quase 

indistinguível de sua superfície (PALADINO, 2002).  

Em uma época carregada de problemas, a vida cotidiana passa a ser um exercício de 

sobrevivência. Vive-se um dia de cada vez. Raramente se olha para trás, por medo de 



sucumbir a uma debilitante nostalgia; e quando se olha para frente, é para ver como se 

garantir contra os desastres que todos aguardam. Em tais condições, a individualidade 

transforma-se numa espécie de bem de luxo, fora de lugar em uma era de iminente 

austeridade. A individualidade supõe uma história pessoal, amigos, família, um sentido de 

situação. Sob assédio, o eu se contrai num núcleo defensivo, em guarda diante da adversidade. 

O equilíbrio emocional exige um eu mínimo, não o eu soberano do passado. (…) a 

preocupação com o indivíduo, tão característica de nossa época, assume a forma de uma 

preocupação com a sobrevivência psíquica. Perdeu-se a confiança no futuro. (…) O risco de 

desintegração individual estimula um sentido de individualidade que não é 'soberano' ou 

'narcisista', mas simplesmente sitiado (LASCH, 1986). 

Encontrou-se na amostra geral unanimidade no que diz respeito à influência da 

competitividade (característica da organização social em vigor) em casos de depressão e 

ansiedade em jovens. Visto que, geralmente, as pessoas de 17 a 27 anos prestam vestibular ou 

terminam o ensino superior e entram na busca pelo primeiro emprego, o processo de escolha 

do curso, adaptação à rotina nas universidades ou ao primeiro emprego, a pressão social que 

sofrem e a possibilidade de insucesso e fracasso deixa esses indivíduos muito ansiosos e 

suscetíveis a depressão. 

Importância da intervenção terapêutica no auxílio da prevenção à depressão 

Em primeiro plano, o papel do atendimento terapêutico é significativo para o 

tratamento de doenças depressivas em sua variada complexidade, etiologia e apresentação 

clínica. Essa espécie de tratamento não busca apenas intervir na crise ou eventual urgência, 

mas também visa o monitoramento da evolução clínica e o desempenho pragmático do 

paciente, ou ainda contribuí no processo de reabilitação (ESTELLITA-LIS et. at., 2006). 

Acredita-se que para um melhor prognóstico e um menor quadro de eventos auto 

agressivos, alguns fatores são imprescindíveis: diagnóstico precoce, tratamento imediato, 

suporte psicoterápico para familiares e pacientes, bem como intervenções do atendimento 

terapêutico (PRESTON et. at., 2005). O atendimento clínico precoce e adequado atua como 

fator protetor para transtornos mentais e o acompanhamento terapêutico está vinculado nesse 

contexto de proteção auxiliando os profissionais envolvidos com o objetivo de prevenir um 

possível comportamento suicida e a reabilitação psicossocial (ESTELLITA-LIS et. at., 2006). 

Sob a perspectiva dos dados coletados nas entrevistas feitas com estudantes 

universitários, jovens pré-vestibulandos e a comunidade sobre a questão do auxílio de 

profissionais na prevenção à depressão, cerca de 95% dos entrevistados afirmam que a ajuda 



de uma equipe multidisciplinar contribui para prevenção nos casos de depressão, sobretudo 

sob uma intervenção precoce, resultando num tratamento mais adequado e eficaz para o 

paciente. 

Associação entre antidepressivos e psicoterapia no tratamento da depressão 

O tratamento agudo de depressões moderadas e graves é efetivo com o uso de 

antidepressivos, no entanto no caso de depressões leves, a utilização desses medicamentos 

nada difere do placebo (FLECK et. at., 2003). Baseado numa evidência da literatura, os 

antidepressivos são, de fato, eficazes, seja melhorando ou eliminando sintomas da depressão 

aguda, moderada e grave (ANDERSON et. at., 2000). 

Quando o paciente não responde ao tratamento com antidepressivos, outras estratégias 

são utilizadas, como: aumento de dose; potencialização com lítio ou triiodotironina (T3); 

associação de antidepressivos; troca de antidepressivos; ECT; e associação com psicoterapia 

(FLECK et. at., 2003). Estudos comprovam que a medicação antidepressiva vinculada à 

psicoterapia cognitiva ou interpessoal tem promovido melhores resultados em pacientes 

resistentes que procuram serviços psiquiátricos (THASE, 1997; GUTHRIE et. at., 1999). 

Na literatura, o modelo de planejamento predominante para o tratamento da depressão 

consiste na fase aguda, de continuação e de manutenção (KUPFER, 1991). A fase aguda 

corresponde aos dois e três primeiros meses e tem por objetivo diminuir os sintomas 

depressivos. A fase de continuação inclui o quarto e o sexto mês em que a melhoria obtida é 

mantida e se o paciente permanecer com a melhoria inicial, até o final dessa fase, é 

considerado recuperado. A fase de manutenção tem por meta evitar que novos episódios 

ocorram, sendo indicada para pacientes com maior vulnerabilidade à recorrência (FLECK et. 

at., 2003). 

De acordo com os levantamentos realizados sobre os possíveis tratamentos para 

pacientes depressivos, cerca de 55% dos entrevistados corroboram que a ação de uma equipe 

multidisciplinar, bem como a utilização de medicamentos associados a terapias contribuem 

eficazmente para o tratamento desses pacientes. Por outro lado, aproximadamente 45% dos 

entrevistados consideraram relevantes os papeis da família ou do governo.  

Considerações Finais 

O interesse da pesquisa “Depressão e Ansiedade: Juventude no Século XXI” está 

relacionado aos inúmeros casos de suicídios e transtornos cientes pelas componentes do 

grupo, e a necessidade de reverter essa situação, ainda que a passos curtos. Por meio dos 



expostos, é possível perceber que as pessoas consideram diferentes esferas de influência 

negativa ou positiva para o desenvolvimento de comportamentos ansiosos e/ou depressivos. 

Quanto ao primeiro fator, observa-se que o uso excessivo da tecnologia, bem como pré-

julgamentos da sociedade podem levar um indivíduo a transtornos de ansiedade e, 

posteriormente, poderem resultar em um quadro de depressão. Outrossim, caracterizaram a 

família como uma das principais responsáveis pelo diagnostico e/ou prevenção desse tipo de 

patologia, tendo em vista o seu conhecimento a respeito da personalidade do enfermo. Diante 

disso, a disseminação de informações acerca da problemática pode contribuir para a 

diminuição dos casos, bem como o diagnóstico precoce e maiores chances de sucesso no 

tratamento. 
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Resumo 

Em um relatório recente, as Nações Unidas alertaram para o aumento do lixo eletrônico e para a falta de 

legislação em vários países da região que regulam a forma como o manejo deve ser realizado. O aumento 

do consumo de computadores e o avanço imparável da tecnologia, faz com que a vida útil dos diversos 

aparelhos seja cada vez menor, aumentando significativamente a quantidade de lixo tecnológico. Nesse 

contexto, uma lei estadual que regulamente o que fazer e como gerenciar a coleta e a reciclagem de tais 

resíduos torna-se indispensável. Isso necessariamente exige respostas a perguntas como quem deve cuidar 

de tal lixo, qual é o escopo da responsabilidade do produtor e do usuário. 

 

Palavras-chave: Direito a um meio ambiente saudável - resíduo eletrônico - princípio responsabilidade do 

produtor 

 

Abstract 

In a recent report, the United Nations warned of the increase in electronic waste and the lack of legislation 

in several countries in the region to regulate how the management of the waste should be carried out. The 

increase in computer consumption and the unstoppable advancement of technology means that the useful 

life of the various devices is decreasing, significantly increasing the amount of technological waste. In this 

context, a state law that regulates what to do and how to manage the collection and recycling of such waste 

becomes indispensable. This necessarily demands answers to questions such as who should take over such 

garbage, what is the scope of responsibility of the producer and the users. 

 

Keywords: Right to a healthy environment - electronic waste - principle producer responsibility 

 

Resumen 

En un reciente informe, Naciones Unidas advirtió del aumento de basura electrónica y la falta de legislación 

en varios países de la región que regule cómo debe llevarse adelante la gestión de la misma. El aumento del 

consumo informático y el imparable avance de la tecnología, produce que la vida útil de los diversos aparatos 

sea cada vez menor, incrementando significativamente la cantidad de basura tecnológica. En este contexto, 

se torna indispensable una ley del Estado que regule que hacer y cómo gestionar la recolección y el reciclaje 

de esos desperdicios. Ello exige necesariamente dar respuestas a interrogantes como quien debe hacerse 

cargo de tal basura, cual es el alcance de la responsabilidad del productor y la de los usuarios.  

 

Palabras clave: Derecho a un medio ambiente sano – basura electronica- principio responsabilidad 

productor  

Estamos ante una nueva era: la de la información y de las nuevas tecnologías. Una de las 

consecuencias de este nuevo periodo, que trae consecuencias directas al medioambiente, es la 



basura tecnológica que se genera a partir del creciente desarrollo de nuevos aparatos electrónicos 

y el consecuente abandono de los implementos considerados “obsoletos”. En efecto, resulta 

innegable la existencia de un incesante crecimiento en la demanda y la producción de todo tipo de 

aparatos, lo que al mismo tiempo se asocia a un ciclo de vida cada vez más cortos de dichos 

dispositivos. Este fenómeno se conoce con el nombre de “obsolescencia programada”. La cuestión 

de qué se hace y cuál es el destino de los dispositivos o artefactos que se desechan es un tema que 

debería ocupar un lugar central en la agenda de los Estados. Es que estos artefactos pueden llegar 

a producir severos problemas de contaminación y, en consecuencia, traer aparejado graves 

consecuencias para la salud de las personas.  

En este contexto, se torna indispensable regular de modo específico como deben gestionarse 

sosteniblemente esos residuos electrónicos, previendo cual es el tratamiento (separación, reciclaje 

y disposición final segura) que debe darse a los mismos. Estos desechos, por sus características, 

tienen importantes consecuencias ambientales y no pueden ser tratados de igual modo que el resto 

de los residuos.   

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha presentado un Informe sobre Basura 

Electrónica de 2017 (Monitor Global E-waste 2017 en inglés), en donde se señaló que las heladeras, 

los televisores, teléfonos, computadoras y demás equipos que se desechan contienen sustancias que 

representan un riesgo para el medio ambiente y para la salud. Según este informe la basura 

electrónica generada en el planeta en 2016 fue de 44,7 millones de toneladas métricas, lo que 

equivale a 4.500 torres Eiffel de basura. Y el problema es qué se hace con esta basura. Los países 

no pueden abstraerse de que son parte crucial para generar soluciones sobre cómo gestionar esos 

residuos.  

Ha destacado asimismo el organismo internacional que Latinoamérica tiene una carencia 

de regulación al respecto. Al 2018, solo siete países tienen leyes aprobadas para atender la 

problemática: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.   

En el caso de Argentina, está aún pendiente el debate de una ley específica de gestión de 

residuos electrónico. Sin perjuicio de su importancia, los proyectos sobre la materia no han 

encontrado aún un ámbito propicio para su tratamiento y discusión, ya que siempre termina siendo 

postergado por otros “más urgentes”. A esta falta de voluntad política debe aditarse que no existe 

en la sociedad una conciencia suficiente de la importancia de la temática y de las consecuencias 



que la falta de regulación puede aparejar. Esta falta de conciencia está asociada a una ausencia de 

percepción de nuestra propia responsabilidad en la existencia del problema. En efecto, todos somos 

productores de basura tecnológica y por ende deberíamos estar comprometidos con el proceso de 

búsqueda de soluciones viables y alternativas para su gestión. Tampoco existe en nuestro país un 

desarrollo de la industria del reciclado y recuperación de los componentes de los dispositivos que 

puedan ser reutilizados.   

Algunos consideran aplicable al caso la ley existente en materia de residuos peligrosos. Sin 

embargo, se ha señalado la importancia de contar con una ley específica, ya que los desechos 

tecnológicos, aunque potencialmente peligrosos (por tener algunos componentes tales como 

mercurio o cadmio), tienen características particulares que exigen un tratamiento diferenciado, 

desde que muchas partes de su componente pueden reciclarse (hierro, cobre, aluminio, plomo y 

hasta oro y plata).  

A nivel internacional, existe una marcada tendencia a favor de regular una responsabilidad 

extendida al productor para la gestión de los residuos electrónicos. Este principio de la 

Responsabilidad Extendida del Productor (que incluye al importador, fabricante, distribuidor o 

comercializador de estos equipos electrónicos y eléctricos) tiene por objetivo extender las 

responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y 

especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final. El principio rector se basa en tres 

pilares: “enfoque de prevención de la contaminación”, “pensamiento sobre el ciclo de vida” y “el 

que contamina paga”. Parte de la base que quienes se benefician por la venta de sus productos, 

deben asumir la responsabilidad por los mismos hasta el final de su vida útil. De este modo, los 

fabricantes deben diseñar productos limpios que tengan una mayor vida útil, al tiempo que sean 

seguros y fáciles de reciclar y que no expongan a los trabajadores y al ambiente a químicos 

peligrosos.  

En vistas a lo desarrollado, uno de los grandes desafíos tanto para nuestro país como para 

el resto de los países latinoamericanos, es plantear políticas sostenibles y adecuadas en materia de 

gestión de desechos tecnológicos. Resulta indispensable que los países dejen de postergar el debate 

sobre esta cuestión y que la existencia de cuestiones domésticas políticas y económicas más 

urgentes no postergue una discusión necesaria y profunda sobre cómo resolver la problemática.  



Al margen de la necesidad de una legislación específica, se torna también indispensable la 

generación de conciencia social sobre la importancia de la temática y el desarrollo de una política 

ambiental a largo plazo en materia de residuos electrónicos. Es indispensable comprometer a la 

población en este proceso, ya que todos son corresponsables en la generación de la misma y deben 

ser parte de la solución. De igual modo, la legislación a debatirse debe tener presente el principio 

de responsabilidad del productor antes mencionado. Todos estos elementos coadyuvarán a que se 

aborde de modo serio y eficaz esta problemática, antes de las consecuencias sobre el medio 

ambiente y la salud sean irreversibles.  



La représentation des noirs marginalisés dans l’oeuvre La Rue Cases-Nègres, de Joseph 

Zobel 

Marina Brito de Mello 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Resumo 

A análise apresentada neste trabalho consiste em discutir as representações dos negros em Zobel, 

notadamente na obra La rue cases-nègres. Dos textos teóricos, como os de Césaire denominados "O 

discurso do colonialismo", ou "A linha de cor", Françoise Vergès, a imagem dos negros nos escritos de 

Zobel será discutida e exposta ao longo deste estudo. Além disso, discutiremos também o processo de 

escravidão na Martinica e como o legado do processo de colonização permitiu que Zobel desse voz 

aos marginalizados, isto é, como as pessoas que estão à margem da sociedade estão representados no 

romance. A necessidade de nomear todos aqueles que fazem parte do outro lado da história, 

desconhecida dos detentores brancos do poder, será apresentada ao longo do romance e revista hoje, 

em nosso tempo, de outras línguas, filmes, músicas ou até fotografias. 

Palavras-chave: escravidão, Joseph Zobel, La rue negro-nègres. 

 

Abstract 

The analysis presented in this work consists in discussing the representations of blacks in 

Zobel, notably in the work La rue cases-nègres. From the theoretical texts, like those of Cé

saire called "The discourse on colonialism", or "The line of color", Françoise Vergès, the 

image of the blacks in the writings of Zobel will be discussed and exposed throughout this 

study. In addition, we will also discuss the process of slavery in Martinique and how the 

legacy of the colonization process allowed Zobel to give voice to the marginalized, that is to 

say, how people who are on the margins of society are represented in the novel. The necessity 

of naming all those who are part of the other side of history, unknown to the white holders of 

power, will be presented throughout the novel and revised today, in our time, from other 

languages, either movies, songs or even photographs. 
 

Keywords: slavery, Joseph Zobel, La rue negro-nègres. 

 

Résumé  

L’analyse présente dans ce travail consiste à discuter  les représentations des noirs chez 

Zobel, notamment dans l’oeuvre La rue cases-nègres. À partir des textes théoriques, comme 

ceux de Césaire appelé « Le discours sur le colonialisme », ou « La ligne de couleur », de 

Françoise Vergès, l’image des noirs dans les écrits de Zobel sera discutée et exposée tout au 

long de cette étude. En outre, on discutera aussi le processus d’esclavage au Martinique et 

comment les séquelles du processus de colonisation ont permis à Zobel de donner voix aux 

marginalisés, c’est-à-dire, comment les personnes qui sont à la marge de la societé sont 

représentées dans le roman. La nécessité de nommer tous ceux qui font partie de l’autre côté 

de l’histoire, ignorés pour les blancs détenteurs du pouvoir, sera présentée pendant tout le 

roman et révisée aujourd’hui, à notre époque, à partir d’autres langages, soit des films, des 

chansons ou même photographies. 

 

Mots clés: esclavage, Joseph Zobel, La rue cases-nègres. 

 



 

Le pouvoir en martinique 

“O cheiro era insuportável. No canto uma mulher chorava tanto que parecia que 

seus ossos iam se quebrar com as convulsões. Era isso o que eles queriam. O 

bebê tinha se sujado, e Afua, sua mãe, não tinha leite. Ela estava nua, a não ser 

pelo trapinho que os mercadores lhe deram para limpar os mamilos quando 

vazassem; mas eles tinham se equivocado. Se não havia comida para a mãe, não 

haveria alimento para o bebê. O bebê logo começaria a chorar, mas o som seria 

absorvido pelas paredes de barro, incorporado aos gritos das centenas de 

mulheres que o cercavam” (Gyasi, O caminho de casa, p. 49) 
 

 La Martinique fait appartenance aux Petites Antilles, avec la Guadeloupe, et 

possède une population de 401.000 habitants, selon la recherche faite en 2007. La superficie 

est un peu plus petite que la Guadalupe; pendant que celle-ci est de 1790 km², la Martinique 

est de 1100 km². En 1635 la Martinique est devenue une possession de la France, transportée 

du pouvoir espagnol par le français avec les mêmes pratiques espagnoles d’exclusion des 

indigènes et de « traite ». En 1639 il y a eu l’introduction de la canne à sucre, le produit 

principal developé dans l’île avec le travail esclave. Même avec l’abolition, la prodution a 

perduré en utilisant la main d’ouvre des noirs, soit les petits ou les anciens, ancêtres des 

esclaves emmenés d’Afrique. La « traite » a été autorisée par Louis XIII en 1642, où plusieurs 

esclaves d’origine africaine ont été déportés aux possessions françaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Untitled Triptych – Code Noir (Leonce Raphael Agbodjelou/Benin) 

 



En 1685 le Code Noir a été formulé par Colbert et a prévalu jusqu’à 1848, un peu 

plus que deux cents années. Avec soixante articles inspirés par le Droit Roumain, le Code 

Noir a établi des normes terrifiées sur la condition de l’esclave dans les plantations. Malgré 

les conditions inimaginables, imposées aux esclaves, les articles ont perduré jusqu’au XVIII 

siècle et ont été ignorés par la plupart des philosophes et  politiciens de cette époque-là. Les 

articles sont caracterisés pour traiter les esclaves comme un meuble; sans opinion, sans idée, 

un sauvage qui est incapable d’avoir une conscience pour distinguer les choses. L’esclave, 

selon le Code Noir, est un objet qui peut être vendu ou négocié selon la volonté de son 

propriétaire. C’est important d’observer que son propriétaire est un blanc riche et, alors, 

considéré comme une personne supérieure au noir. Les autres obligations du Code sont servir 

au « monsieur blanc » et participer aux devoirs chrétiens, comme aller aux messes tous les 

dimanches. 

ART. 2. — Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits 

dans la religion catholique, apostolique et romaine (…) ART. 12. — Les enfants 

qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves (…) ART. 14. — Les 

maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés 

a cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir 

reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où 

ils seront décédés. (…) ART. 22. — Seront tenus les maîtres de faire fournir, par 

chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur 

nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois 

cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, 

avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion; 

et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des 

vivres ci-dessus. (…) ART. 33. — L'esclave qui aura frappé son maître, sa 

maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion 

de sang, ou au visage, sera puni de mort (Code Noir, 1685) 
 

Avec l’abolition de l’esclavage en 1848, les noirs et ses descendants ont continué à 

travailler dans les champs. Mantenir un travail condamné par leurs ancêtres est une des 

plusieurs séquelles de l’esclavage, suivi de l’humiliation et du préjugé par rapport à l’homme 

blanc. Avant de parler un peu plus de l’abolition, on doit observer qu’en 1794 il y avait déjà 

eu une abolition du travail esclave promulguée par la Convention, suivi par les invasions des 

anglais aux îles colonisées par la France. Pourtant, ça a duré jusqu’à l’année 1802, quand 

Napoléon a rétabli l’esclavage et a occupé définitivement la Martinique, en continuant la 

culture agricole. Seulement en 1848, avec l’intervention du français Victor Schoelcher, il y a 

eu l’abolition totale de l’esclavage et l’introduction de main d’ouvre indienne pour remplacer 

les ex-esclaves qui ont abandonné les terres. 

Malgré l’abolition, les noirs ont souffert beaucoup d’interdictions et obstacles tout au 

long de leurs vies. Rêver de la noblesse ou même avoir un « nom de blanc » sont des 



prohibitions destinées aux noirs, mais pas du tout aux indigènes. La raison semble un peu 

simple ; pendant que les indigènes sont nés libres et ont conservé cette liberté, les noirs, au 

contraire, ont été introduits dans les colonies comme esclaves, maladie destinée à tous leurs 

descendants et que même la liberté ne pourra pas effacer. Le descendant du noir esclave 

souffre une malédiction quelconque qui l’empêche à exercer un emploi juridique et même 

l’homme blanc marié avec une femme noire est interdit d’avoir un service publique dans les 

colonies. 

En 1946, la Martinique laisse d’être une colonie française pour devenir un 

département français, c’est-à-dire qu’il y a eu la transformation des anciennes colonies en 

départements ultramarins (DOM). Ces départements font partie de la France et sont tous 

dépendants financièrement et politiquement du gouvernement français. Aimé Césaire, grand 

politicien martiniquais, a soutenu la départementalisation avec la justification de la 

Martinique ne pas devenir un nouvel Haïti – pays indépendant, mais très pauvre et sans 

soutien de la France. Malgré le bon niveau de vie comparé aux populations de la Guadeloupe, 

la Martinique est entièrement dépendante de la France, soit politiquement ou 

économiquement où même le sucre est importé. En plus, il y a plusieurs classes dans la 

Martinique, comme les békés, qui sont descendants de français propriétaires des terres et 

esclaves ; les sang-melés, dédiés au commerce ; et les noirs, la majorité de la population. 

Com uma economia subsidiada, totalmente voltada para França, de quem 

importa quase tudo (inclusive açúcar), a população tem um bom nível de vida, 

muito superior ao de ilhas vizinhas, mas desenvolveu, para usar os termos de 

Glissant, uma « mentalidade de assistidos » (…), ou seja, os antilhanos não 

produzem, não se consideram auto suficientes, esperando que tudo venha da 

França. Essa dependência provoca um índice muito elevado de problemas 

psiquiátricos, o que leva Glissant afirmar que « não existe no mundo uma 

comunidade tão alienada quanto a nossa, tão ameaçada de diluição. A pulsão 

mimética é talvez a mais extrema violência que se possa impor a um povo ; 

tanto mais que ela supõe o consentimento (…) do mimetizado (…) » 

(GLISSANT cité par FIGUEIREDO, 1998, p. 17-8) 

 

Zobel : l’écrivain de la décolonisation 

“Eles querem que alguém que vem de onde ‘nóis’ vem seja mais humilde, baixe 

a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda” (EMICIDA/ 

OLIVEIRA, Mandume,2015) 
 

Le moment après la colonisation a été marqué par l’apparition de plusieurs écrivains 

et intellectuels qui parlent d’une prise de conscience et d’une libération de l’identité noire. 

Parmi ces auteurs, nous avons Frantz Fanon, Aimé Césaire, Edouard Glissant, Joseph Zobel et, 

dans nos jours, Patrick Chamoiseau et Daniel Maximim. Tous ces écrivains-là se demandent 

ce qu’on doit faire après le moment de colonisation en défendant la réconstruction 



intellectuelle et culturelle dans la Martinique, laissant les habitudes de la France à côté pour 

construire une identité propre sans influence des modèles de l’ancienne colonie. Pourquoi pas 

me montrer ? Comment je vais gérer mon identité ? Ces sont des questions que les auteurs ils 

vont se poser et vont se dédier pour construire une vie qui se passe dehors les yeux de la 

France, avec la capacité de se mettre en valeur et de surmonter la colonisation avec 

protagonisme, même si les martiniquais sont français et même si la Martinique est un 

département français. 

Dans notre analyse on va se dédier à Joseph Zobel, pionnier dans sa société, qui 

parlait d’un nouveu rôle pour la population noire: pas la place de victime, mais la place de 

protagoniste de sa propre histoire. Parmi les livres que Zobel a publié, nous avons comme 

romans Le jour immobiles, Diab’-là, Quand la neige aura fondu, La rue Cases-Nègres, etc. 

Les nouvelles publiées sont Laghia de la mort, Le soleil partagé, Et si la mer n’était pas 

bleue, etc. Et aussi comme poèsie, nous avons Le soleil m’a dit.  Comme on peut observer, 

Zobel a beaucoup écrit sur la vie des noirs, ainsi comme leurs habitudes et les séquelles 

héritées d’un moment d’esclavage. Les contextes urbain et rural ont été éxposés dans ses 

oeuvres pour parler des différences entre les espaces et aussi pour parler d’une tradition 

trouvée dans la plantation, le principal lieu où l’esclavage se faisait présente. Même s’il n’y a 

pas beaucoup de plantations aujourd’hui, Zobel va récupérer dans notre imaginaire cet espace 

de rencontre et la marque d’esclavage qui avait eu lieu.  

Le monde antillais vient des plantations, des plantations esclavagistes d’abord, 

et ensuite a été structuré par les plantations. On peut dire que la plantation est 

une matrice des cultures caribéennes, et cette matrice allait progressivement se 

défaire, s’épuiser, se déliter, pour laisser la place à une autre matrice qui serait 

l’espace urbain. Et dans le roman de Zobel, on a cette dualité, l’effondrement du 

système des plantations, l’apparition des nouvelles valeurs du système urbain, 

avec notamment cette fascination pour le savoir, la conquête de l’école, celle de 

la langue, tout ce qui allait produire un processus d’assimilation à la France et le 

processus de dépendance et d’assistanat que nous connaissons (CHAMOISEAU 

cité par VANDENWOUWER, 2015) 

 

Le roman La rue Cases-Nègres, oeuvre que l’on va étudier dans ce travail et que 

l’écrivain a publié en 1950, a été produite par Zobel à partir du dessin d’une case et d’un 

palmier qui étaient la couverture de la première edition. L’auteur raconte son enfance et sa vie 

à travers des yeux de José, protagoniste du livre qui donne sa voix à l’identité de plusieurs 

noirs ignorés par les hommes blancs. En plus de parler d’un contexte urbain et rural, 

l’écrivain parle aussi de la formation d’une identité noire, de la langue créole, des images de 

son île, de son parcours scolaire, du fameux lycée Schoelcher et de la capital Fort de France. 



C’est une autre Martinique répresentée par son texte et pas celle des catalogues de voyage car 

Zobel dépasse l’image du turisme fabriquée par la France.  

La rue Cases-Nègres est considérée comme un roman de résistance car Zobel parle à 

sa population de sa propre vie, mais aussi de la vie de plusieurs martiniquais qui se 

reconnaissent dans ses écrits. « Il leur parlait de leur culture, de leur réalité sociale. Il leur 

révélait l’existance d’une identité créole », affirme Françoise Vandenwouwer 

(VANDENWOUWER, 2015) dans son article sur les écrivains de la décolonisation. En 1946, 

il arrive à Paris comme les autres intellectuels de son époque qui devaient partir pour étudier 

là-bas puisqu’en Martinique il n’y avait pas beaucoup d’universités. Il a écrit le roman 

pendant ses études à Paris et a reçu le Prix de Lecteurs en 1950 avec le but de discuter la 

misère dans les champs de cannes et les attitudes des colonisateurs. 

Joseph Zobel est protéiforme. Nouvelliste, romancier, poète, artiste multiple, 

dessinateur, peintre, céramiste et toujours avec le même talent, toujours dans ses 

œuvres exprimant le même souci, celui d’une expression sincère, d’une 

expérience individuelle mais qui toujours coïncide chez lui avec l’expérience 

collective (TOUMSON citado por VANDENWOUWER, 2015, p.02) 

 

À partir de cette lecture de Zobel on va se dédier à analyser l’ouvrage La Rue Cases-

Nègres selon le regard de critique. Le roman nous montre davantage que la vie de José, alter 

ego de Zobel. Il nous montre aussi un vaste monde formé par une société noire qui veut être 

reconnue, qui veut sortir de l’anonymat et qui a le droit de représenter sa propre culture et 

tradition sans l’influence de la France. 

La rue cases-nègres et la necessité de nommer les marginalisés 

“Somos netos e netas daquelas que vocês não conseguiram matar. Nos 

arrancaram de nossas terras, tiraram nossos sobrenomes. Nos colocaram em 

guerra, nos fizeram passar fome. Reduziram educação e o alimentar foi trocado 

por regime militar. Vidas Negras importam” 

(DCAZZ e NEGO E, Lua Negra, 2016) 

 

La première partie du roman de Zobel nous présente une idée de famille et de 

convivialité à partir des yeux d’un enfant appelé José. Cette famille est représentée dans un 

premier moment par les personnages de M’am Tine, Medouze et plusieurs amis qui font la vie 

de José innocente et très heureuse. Mais, en plus de raconter tout simplement les espiègleries 

du petit enfant, le roman nous parle de la nécessité de raconter la vie des personnes qui, à ce 

moment-là, étaient dans l’oubli historique. Zobel écrit car il en a besoin. Il a besoin de 

continuer les histoires de tous ses descendants, toutes les personnes qui ont été marginalisées 

à cause du processus d’esclavage. 



Pour Zobel, la mémoire et l’identité de la population martiniquaise sont nées avec le 

début de l’esclavage. C’est nécessaire de narrer non le rôle de victime, mais laisser apparaître 

les visages anonymes, nommer les personnes, permettre qu’elles deviennent protagoniste de 

leur propre histoire et montrer comment la tradition des noirs est riche et valorisante. Les 

adjectifs « beau/belle » utilisés pour les caractéristiques blanches sont aussi employés par les 

noirs pour mettre en avant la beauté de leur culture et leur tradition. À partir d’une barbarie, 

c’est-à-dire, d’une expérience traumatique, l’auteur raconte ses histoires et tous ses 

apprentissages avec le but de pérpetuer la tradiction de son peuple et ses histoires. Notre 

auteur c’est pionnier d’encourager la population antillaise à apprendre à convivre avec son 

passé, à l’approprier l’esclavage et le resignifier.  

[Le] travail de décentrement du regard est un travail critique, qui ne vise pas à 

la construction d’une innocence perdue, mais à une relecture d’une histoire et 

d’une géographie moins axées sur la relation à l’Hexagone, empreinte de 

rancoeur, de frustration, des promesses déçues et d’espoir déraisonnable dans 

une assimilation impossible à une métropole idéalisée. Ce décentrement 

redonne sont rôle aux dynamiques locales et régionales, aux évolutions des 

mentalités, et n’oublie pas une sociologie du politique. (VERGÈS, 2011, p. 102) 
 

Selon l’extrait de la politologue Vergès (2011) il y avait l’idée de « blanchiment » de 

la population, dont c’était nécessaire devenir blanc, blanchir la peau pour avoir du respect et  

de l’ascension sociale. Mais ce que Zobel et les autres écrivains font c’est donner la voix aux 

noirs et à partir de leur regard sur eux-mêmes, ils peuvent se libérer symboliquement de la 

France pour pouvoir se voir et se sentir important, propriétaire de leur propre histoire. Le 

discours hégémonique des colonisateurs et de l’Église Catholique est bouleversé au moment 

où les noirs sentent la nécessité de parler de son regard de la vie, une fois que les blancs ont 

volé le droit des noirs de raconter leur origine et leurs traditions. Vergès affirme que la finalité 

c’est de « reconnaître aux groupes et aux individus leur capacité d’action » (VERGÈS, 2011, 

p. 105) et pas seuleument rester dans le rôle de victime. Il faut remplacer ce rôle pour qu’ils 

puissent conquérir le rôle de sujet, de protagoniste et créateur de leur propre histoire. Il faut 

sortir de l’anonymat et redonner l’importance d’individualiser chacun en racontant son 

histoire et ses péripéties individuelles. 

Il faut imaginer les millions de vies singulières qui ont été modelées par 

l’esclavage. Chacune de ces vies compte. L’esclave est une femme, un homme,  

un enfant, qui rêve, souffre, parle une langue, chante, crée, soigne, connaît le 

désespoir, la faim, l’amitié, l’amour, la séparation ; il est la sœur, le frère, la 

compagne, le fils, la fille de quelqu’un. L’abstraction des débats masque une 

réalité vécue dans la chair qui commence avec la capture, se porsuit dans le 

convoi et l’embarquement (VERGÈS, 2011, p. 143) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Untitled Triptych – Code Noir (Leonce Raphael Agbodjelou/Benin) 

 

Qui sont ces personnes? D’où elles sont venues? Comment elles s’appellent? Qui 

sont leurs mères, pères, fils, filles? Regardons l’image au dessus et observons ce qu’elle nous 

apporte: une fille ou petite-fille qui nous montre l’image d’un vieux monsieur, peut-être son 

père. Ce qu’elle veut montrer ce n’est pas seulement l’image mais toute l’essence que celle-ci 

apporte. Indiquer que ce vieux monsieur existe, il a un prénom, une histoire, il ne peut pas 

être silencié, il a une famille, un trajet parcouru. C’est exactement cela que Zobel va nous 

narrer selon les perceptions de José. Plusieurs sont les personnages utilisés par l’auteur, mais 

ici on parlera d’un en spécial : M. Médouze, une espèce de griot. Dans l’histoire de Zobel, ce 

vieux monsieur a été amené de l’Afrique aux champs de canne, en laissant dernière lui une 

histoire d’esclavage. Mais, malgré son destin douloureux, c’est lui qui emmène José à un 

monde de fantasie, loin des préjugés des blancs. 

Ainsi, sur la simple intervention de M. Médouze, le monde se dilate, se 

multiplie, grouille vertigineusement autour de moi. 

Lorsque M. Médouze aura fini sa pipe, il crachera énergiquement, passera le 

revers de sa main sur ses lèvres, dans la broussaille crissante de sa barbe. Alors 

s’ouvrira la partie la plus troublante de la soirée. 

- Eh cric ! 

- Eh crac ! (ZOBEL, 1974, p. 54) 
 

Dans ce petit extrait on peut observer la représentation du griot comme un leader qui, 

à travers de son rôle de conteur d’histoire, rachète la mémoire d’un temps loin en Afrique, 

temps qui manque à toutes les personnes venues travailler dans les champs aux Antilles. Au 

soir, moment de la journée où on va se connecter aux autres, il se fait présent quelques 

minutes après la libération du champ et de la routine, quand il ne sont plus au travail. Ce rituel 



de la soirée nous montre le répertoire d’intégration capable de donner de l’humanité aux gens 

et, grâce à cela, résister à la culture française de domination. M. Médouze utilise l’oralité 

justement pour marquer une présence africaine, en plus de préserver la culture créole et 

rivaliser avec les enseignements de l’école. Mots comme « Eh cric ! Eh crac ! » ou « Eh bé ! » 

représentent cette résistance culturelle de l’Afrique, malgré toutes les tentatives françaises de 

faire oublier une histoire africaine avant l’esclavage. Médouze utilise quand même des 

expressions créoles pour affirmer l’existance d’un langage propre, destinément aux antillais et 

loin des enseignements français. 

La présence masculine et plus âgée de M. Médouze dans la vie de José évoque une 

autre culture, une autre région, en faisant naître dans l’imaginaire du petit un autre monde 

possible. La parole de Médouze circule et témoigne d’un peuple qui doit être nommé, malgré 

l’idéal de blancheur de la France : les histoires du griot sont les résistances. La Guinée, déjà 

utilisée comme porte de sortie pour l’esclavage, est représentée dans la parole du vieux griot 

comme un lieu de rêve, de beauté où l’Afrique va être rappelée, dans la mémoire de José, 

comme un continent glorieux vers où un retour est possible. 

M. Médouze évoque un autre pays plus lointain, plus profond que la France, et 

qui est celui de son père : la Guinée. Là, les gens sont comme lui et moi ; mais 

ils ne meurent pas de fatigue ni de faim. 

On n’y voit pas la misère comme ici. (ZOBEL, 1974, p. 57) 

 

Après la mort de M. Médouze à la fin de la première partie, José se demande 

comment il peut se débrouiller sans le vieux griot. Le seul rôle masculin dans la vie du petit 

enfant est devenu, dans ce moment-là, un héros anonyme. Héros car la disparition de M. 

Médouze va déclencher chez José l’idée qu’il est devenu un héros noir étant retourné dans sa 

ville natale, la Guinée. La mort est vue comme un lieu de plénitude et de reconstituition d’un 

paradis perdu, une façon pour José d’échapper de sa réalité et laisser son imagination créer : 

« je m’attendais à voir le cadavre du vieux nègre raidi sur la planche trop étroite, s’élever 

aussi dans la nuit et partir pour la Guinée » (ZOBEL, 1974, p. 102). 

À partir de ce moment, notre protagoniste José commence à perdre son innocence 

d’enfant et est déparé avec la vie réelle. Le complexe d’inferiorité, les différences entre les 

noirs et blancs, l’assention sociale, la relation du noir avec son espace et le rôle de l’école 

comme un lieu de connaissance commencent à faire partie de la vie du petit enfant. José se 

rend compte que la vie est un peu moins généreuse et la voit avec la pitié de ceux qui 

comprenent la distance entre le peuple noir et blanc. Ce sont les circonstances qui font José 



avoir la prise de conscience de la souffrance, de l’exploration et de différencier le travail 

douloureux de la plantation avec son moment d’innocence ludique de la vie des enfants. Son 

regard naïf commence à s’organiser pour échapper de son destin tragique ; l’unique solution 

c’est de quitter la campagne et aller à l’école, comprendre comment son rôle stigmatisé est 

apperçu par la société et le monde. 

Le poto mitan: m’man tine et le rôle noir 

« L’univers a ses règles que je ne peux bouleverser entièrement. Sinon, je 

détruirais ce monde et en rebâtirais un autre où les nôtres seraient libres. Libres 

d’assujettir à leur tour ls Blancs. Hélas ! je ne le peux pas ! » (CONDÉ, 2016, p. 

37) 

 

Avant de passer à la deuxième partie, où la vie de José se développe hors la 

plantation, on va introduire un autre personnage qui fait une fonction fondamentale dans 

l’histoire : M’man Tine.  Avec son image de « poto mitan », un pilier qui centralise et 

soutient tout au tour de soi-même, elle sera caratérisée comme une femme forte qui détend le 

pouvoir de garder son petit-enfant, mais qui, en même temps, représente toute la subalternité 

du noir – les vêtements, la description physique, sa résidence à la Rue Cases-Nègre et sa 

façon de s’alimenter. La description de sa robe, au début du roman, explicite comment cette 

femme est deformée au niveau « main et pied » - des mambres.  On observe comment le 

système a envolé sa dignité et la fait perdre sa vanité et sa dignité, une fois que la décadence 

et la dégradation physique se font présentes dans l’image de cette femme. La façon de nous 

présenter la robe de M’man Tine peut nous montrer comme cette femme est mal adaptée au 

système, différente du modèle et des normes françaises. On commence à avoir pitié de la 

grand-mère de José au long du roman et à comprendre la place des gens noirs dans la société 

pendant que sujets de leur histoire. 

Tous les matins, m’man Tine cousait là-dedans, en maugréant que les feuilles de 

canne, il n’y avait rien de tel pour manger les hardes des pauvres nègres. Cette 

robe n’était rien autre qu’une tunique sordide où toutes les couleurs s’étaient 

juxtaposées, multipliées, superposées, fondues. Cette robe qui, à l’origine (…) 

avait été une robe de simple cretonne fleurie, pour la communion (…) puis pour 

la messe, tous les dimanches, était devenue un tissus épais, matelassé, une 

toison lourde, mal ajustée, qui pourtant semblait être la tenue la mieux assortie 

aux mains en forme de racines, aux pieds gonflés, racornis et crevassés de cette 

vieille négresse (…) (ZOBEL, 1974, p. 11) 

 

La dégradation continue et on peut appercevoir comment M’man Tine a été réduite 

dans son niveau humain. La théoricienne Vergès nous parle de la déshumanisation des noirs 

dans une large échelle, comme une dépossession de eux mêmes, et est exactement cela qui 

arrive avec la grand-mère de José : elle nous est présentée comme une chose, un objet qui ne 



possède plus de dignité ni de vanité sur soi-même car elle a perdu toutes ses caractéristiques 

humaines. 

(…) m’man Tine, la meilleure est la plus belle des grand-mères devenait 

brusquement une apparition épouvantable, qui ne ressemblait en rien à une 

maman ni à une vieille femme, ni à une négresse, ni à un être humain (ZOBEL, 

1974, p. 89-90) 
 

Aimé Césaire (2004), dans son œuvre Discours sur le colonialisme nous parle d’une 

chosification comme résultat de la relation entre colonisateur et colonisé. Pour lui il n’y a 

aucun contact humain, seulement des rapports de domination et de soumission qui 

transforment le colonisé en instrument de production. Césaire (2004) affirme qu’il n’y a de 

place que pour l’intimidation, le mépris, le viol, les cultures obligatoires qui volent toute la 

capacité d’un peuple se devenir indépendant et responsable pour sa propre culture. 

Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, des cultures piétinées, 

d’instituitions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de 

magnificiences artistiques anéantines, d’extraordinaire possibilités supprimées 

(...) Je parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs 

habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. 

Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le 

complexe d’inferiorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le 

larbinisme (CÉSAIRE, 2004, p. 23-4) 
 

La figure de M’man Tine représente l’image de l’homme noir difusée par les 

blancs détenteurs du pouvoir : la subalternité, l’imposition d’une religion et d’un seul 

Dieu, l’infériorisation et le mythe de la sauvagerie. Les Blancs ont inculqué dans les têtes 

noires leur ressemblance avec toutes les choses mauvaises, leur rapport avec la noiceur qui va 

être le synonyme de laideur et, par conséquent, l’interdiction de joie et de pitié. Les Blancs 

sont rappelés par son bon ordre, discipline et politesse. Ils sont associés à leur blancheur et 

leur vêtements très propres, au contraire du noir qui n’a même pas de souliers. Les Noirs ont 

été entraînés à s’excuser de leur forme et de leur couleur, en demandant pardon pour causer 

le dégoût et le mépris au blanc. Plus ont est plus proche de l’homme blanc, plus on est 

sauvé ; en revanche, les nègres vont être perdus. 

En Europe, le nègre a une fonction : celle de représenter les sentiments 

inférieurs, les mauvais penchants, le côté obscur de l’âme. Dans l’inconscient 

collectif de l’homo occidentalis, le nègre, ou, si l’on préfère, la coleur noire, 

symbolise le mal, le péché, la misère, la mort, la guerre, la famine. Tous les 

oiseaux de proie sont noirs. En Martinique, qui est un pays européen par son 

inconscient collectif, on dit, quand un nègre « bleu » vous fait une visite : 

« Quel malheur amène-t-il ? » (FANON, 1952, p. 154) 
 



Comme on avait vu dans l’extrait de Fanon, le noir est lié à toutes les choses 

négatives, à la pauvreté et au malheur bien que le blanc soit lié à une bonne position sociale, 

quelqu’un qui soit bien né, qui ait de richesse et de réussite sociale. En Martinique, la 

population est bien influencée par la culture française dont la noirceur est trop difficile à être 

acceptée. Zobel a déjà affirmé que « À la Martinique on était pauvre, cela se voyait à la 

couleur, noir comme la misère » (ZOBEL cité par GIRAUD, s/d, p. 88). 

Deuxième et troisième parties : la souffrance continue 

“Deixando de lado todos os fatos físicos que se pode citar, deixando de lado o 

estupro ou o assassinato, deixando de lado o registro sangrento de opressão, 

coisas com as quais já estamos bem familiarizados, o que isso faz ao subjugado 

é destruir sua noção de realidade (...)” (Cambridge University Debate 1965, Eu 

não sou seu negro, 2016) 

 

Les deux dernières parties du roman continuent à discuter le complexe d’inferiorité, 

la différence entre les noirs et les blancs et la réputation du noir dans la société. À partir de la 

mort de M. Médouze, le petit enfant José est introduit dans la vie reélle où il y a une rupture 

de son innocence et le début d’une perception de vie moins généreuse. Dans la deuxième 

partie, José change sa vie d’enfant naïf avec plusieurs amis et de la liberté contre une vie qui 

dicte le bonnes habitudes et manières de se porter. L’école, nouvel endroit de connaissance, 

et l’espace de Petit-Morne font José appercevoir sa vie et de tous ses frères noirs avec de la 

pitié, comme s’il était incapable de s’adapter au nouveau monde qui montre la grande 

distance entre sa peau et la couleur blanche. 

Dans un premier moment, l’école semble à José un univers nouveau qui apporte 

une nouvelle émotion car l’enfant change complètement sa routine Cases-Nègres - les champs 

de canne - maison. Pourtant, l’émotion de la découverte de l’école commence rapidement 

à être comprise  comme un lieu de transformation, comme si c’était un rituel de passage pour 

un monde différent de celui de la plantation. L’espace traumatique des champs de canne 

commence à rentrer dans la compréhension de José et à partir du moment où il se trouve face 

aux manières des autres personnes, il perd sa naïveté et commence à penser plus sérieusement 

sur les choses qui se passent autour de lui. 

Brusquement, s’éveille le supçon que cette nourriture ne doit pas être réellement 

bonne. Depuis le premier jour où elle m’a indiqué ma place dans le corridor et 

sur le seuil de la porte, chaque fois que Mme Léonce paraît, je me sens comme 

un petit chien devant elle. Non, je ne continuerai pas de manger ces haricots et 

cette viande (ZOBEL, 1974, p. 114) 
 



Cet extrait-là nous montre la façon dont José était traité par Mme Léonce, femme qui 

gardait le petit avant l’école, demande faite par M’man Tine comme une espèce d’aide. 

Vu par la vieille dame comme un employé, José, avant d’aller à l’école, devait faire ses 

devoirs de maison : laver la vaisselle, cirer les chaussures et faire les courses. Comme 

paiement, l’école. C’était le moment où José a commencé à sentir un mode de vie 

subalterne et a découvert un rabaissement par rapport à l’autre. La différence nous semble 

plus évidente quand le narrateur nous montre la caractérisation de la professeur, symbole de 

connaissance et richesse, en comparaison avec M’man Tine : encore une fois nous avons la 

blancheur contre les caractéristiques noires. 

Dans sa robe fleurie ou blanche, à la fois protégée et agrémentée d’un joli 

tablier, et avec ses deux longues tresses de cheveux que tantôt elle laissait 

couler sur sa poitrine, et tantôt elle rejetait par-dessus ses épaules, la maîtresse 

dessinait de grosses lettres sur le tableau noir (ZOBEL, 1974, p. 121) 

 

On peut dire que la deuxième partie c’est le moment où José a la prise de 

conscience pour comprendre la situation de ses frères et soeurs noirs. Le complexe d’

infériorité donne à José la force pour rompre toutes les amarres et la passivité qui l’

êmpechent le protagonisme de sa propre histoire. Finalment il comprend que M. Médouze 

était mort par la fatigue des champs de canne et que M’man Tine peut avoir le même destin. 

C’est le moment d’avoir le protagonisme en faisant son histoire être connue, en faisant sa 

couleur être respectée et en faisant l’histoire de son peuple être écoutée : « Toujours est-il 

que je ne pouvais plus me laisser mouiller avec la même passivité qu’autrefois » (ZOBEL, 

1974, p. 133). 

À la troisième partie, Zobel nous présente la vie de José au Fort de France, actuelle 

capitale de Martinique. La lutte continue et on voit la parole de Délia, la mère de José qui 

combat la présence de l’ennemi ayant refusé une bourse pour que l’enfant puisse étudier 

au lycée. La femme réclame ses droits et refuse les miettes données par les hommes blancs. 

C’est ça le traitement qu’on doit recevoir après plus de siècles de colonisation ? Voilà donc 

notre protagonisme - disent les nègres. 

Ils sont trop méchants ! C’est parce que nous sommes des petits nègres, pauvres 

et seuls, qu’ils t’ont pas donné une bourse entière. Ils savent bien que je suis une 

malheureuse femme et que je ne pourrais pas te payer le lycée. Ils savent très 

bien que te donner un quart de bourse d’études, c’est rien te donner du tout. 

Mais ils savent pas quelle femme de combat je suis. Eh bé ! j’abandonnerai pas 

ce quart de bourse. Tu iras dans leur lycée ! (ZOBEL, 1974, p. 216) 
 



La partie où José se questionne sur son espace caché et le problème de la couleur de 

sa peau commence. « Eclaircir la race » (ZOBEL, 1974, p. 278) a été l’une des discussions 

ici, dans notre travail, et accompagne José jusqu’à la fin du roman. La conversation avec la 

caissière, Mlle Andréa, ne nous montre que l’inconscient collectif bien étudié par Fanon. À 

partir d’une imposition culturelle, et on peut ajouter aussi économique et politique, la 

société se reconnecte avec l’idéal du blanc et le sentiment d’inexistance lié au nègre. 

Quand Mlle Andréa dit avec irritation qu’elle n’est pas un nègre, mais qu’elle a un 

caractère de Blanc (avec majuscule), nous avons l’affirmation de cet inconscient et le 

sentiment de culpabilité d’être noir. 

L’inconcient collectif n’est pas dépendant d’un héritage cérébral : il est la 

conséquence de ce que j’appellerai l’imposition culturelle irréfléchie. Rien 

d’étonnant, donc, à ce qu’un Antillais, soumis à la méthode du rêve éveillé, 

revive les mêmes phantasmes qu’un Européen. C’est que l’Antillais a le même 

inconscient collectif que l’Européen. Si l’on a compris ce qui précède, on est à 

même d’énoncer la conclusion suivante : il est normal que l’Antillais soit 

négrophobe. Par l’inonscient collectif, l’Antillais a fait siens tous les archétypes 

de l’Européen. (FANON, 1952, p. 154) 

 

Conclusion 

Au long de ce travail nous avons vu comment c’est important adresser voix aux 

marginalisés pour qu’ils puissent raconter leurs histoires et traditions. L’esclavage a laissé 

des traces qu’on ne peut pas effacer. Malgré tout ce qu’il y a de mauvais, les intellectuels ont 

trouvé une façon de donner l’importance à leurs voix : à partir du passé, du bagage culturel 

et des ancêtres, les auteurs se sont souvenus et ont raconté toutes les mémoires et les 

nostalgies liées à un peuple qui a été arraché d’Afrique. À nos jours, ce sont plusieurs les 

façons de retrouver cette conscience nègre,  soit à partir de films, documentaires ou même de 

livres. Le pouvoir nègre doit être partagé dans notre société et l’individu noir doit être mis 

dans une position plus favorable, loin des préjugés et des concepts raciaux. 

Zobel et les autres intellectuels ont éliminé la passivité  et ont répris le protagonisme 

- ils ont récupéré la fleur perdue, comme nous a dit Glissant (GLISSANT, 1997, p. 138/139). 

Ces écrivains ont donné la parole aux êtres anonymes, ont nommés ces personnes et les ont 

mis comme acteurs principaux de leur propre histoire. 
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Resumo 

A devoção a Nossa Senhora Medianeira de Toda a Graça, padroeira do Estado do Rio Grande do Sul, 

foi explorada, tanto pelo clero católico quanto pelo governo de Getúlio Vargas, como uma estratégia 

para doutrinar a classe operaria. Essa devoção mariana permitiu que a Igreja Católica gaúcha 

contribuísse, não somente para o projeto nacional de Restauração Católica, nos anos de 1930, mas 

também garantiu o espaço de influencia do catolicismo nos Círculos Operários. O resultado esperado 

era santificar as famílias operárias brasileira e afastá-las do afluxo das ideias comunistas. Esta iniciativa 

estava relacionada a um projeto maior, o de legar uma identidade católica à nação brasileira. Como 

resultado positivo para a Igreja, essa devoção tornou-se também a padroeira dos Círculos Operários.  

Palavras chaves: devoção, política, catolicismo  

 

Abstract 

The devotion to Our Lady Mediatrix of All Grace, patroness of the State of Rio Grande do Sul, was 

explored, both by the Catholic clergy and the Getúlio Vargas government, as a strategy to indoctrinate 

the working class. This Marian devotion allowed the Catholic Church of Rio Grande do Sul to contribute, 

not only to the national project of Catholic Restoration, in the 1930s, but also guaranteed the influence 

of Catholicism in the Worker Circles. The expected result was to sanctify Brazilian working families and 

to remove them from the influx of communist ideas. This initiative was related to a larger project, that 

of bequeathing a Catholic identity to the Brazilian nation. As a positive result for the Church, this 

devotion has also become the patroness of the Worker Circles. 
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Resumen 

La devoción a Nuestra Señora Medianera de toda la Gracia, patrona del Estado de Rio Grande do Sul, 

fue explorada, tanto por el clero católico y por el gobierno de Getúlio Vargas, como una estrategia para 

adoctrinar a la clase obrera. Esta devoción mariana permitió que la Iglesia Católica gaúcha contribuyese, 

no sólo para el proyecto nacional de Restauración Católica, en los años de 1930, sino que también 

garantizó el espacio de influencia del catolicismo en los Círculos Obreros. El resultado esperado era 

santificar a las familias obreras brasileñas y apartarlas del aflujo de las ideas comunistas. Esta iniciativa 

estaba relacionada a un proyecto mayor, el de legar una identidad católica a la nación brasileña. Como 

resultado positivo para la Iglesia, esta devoción se ha convertido en la patrona de los Círculos Obreros. 

Palabras  claves: devoción, política, catolicismo 

  

 Inicialmente faz-se necessário dizer sobre a importância das devoções marianas para a 

população brasileira, sobretudo, a partir do século XIX, quando foi decretado pelo Papa Pio IX, 



o dogma de Imaculada Conceição de Maria, em 1854. Trinta anos depois, a Princesa Isabel 

doava, em 1884, uma coroa de ouro com pedras preciosas para adornar a pequena imagem de 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, do Brasil. Com o adorno, ela foi coroada solenemente 

no Rio de Janeiro, em 1904, por ordem do Papa Pio X.  

 No século seguinte, nos anos de 1930, com a aclamação de Nossa Senhora da Conceição 

de Aparecida como padroeira do Brasil, a Igreja católica estava reafirmando a fé do império 

português o qual, em 1646, foi consagrado a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, por 

solicitação de D. João IV1.   

A história de Nossa Senhora Aparecida sempre teve muita receptividade pela população, 

desde quando foi encontrada no Rio Paraíba, em 1717, por um grupo de pescadores que, nas 

suas redes, recolheram a cabeça da imagem e, logo em seguida, o restante do corpo apareceu 

nas malhas de outra rede. No entanto, o reconhecimento oficial desta devoção ocorrerá quando 

a questão da identidade brasileira estava sendo discutida e reelaborada, em torno das décadas 

de 1920 e 1930. É uma época de “aproximações entre as elites e o povo depois de longo período 

de frequentes expressões de desprezo por negros e mestiços entre os intelectuais”. Muitos 

intelectuais se empenharam para reconhecer o Brasil como um país de cultura plural, destacando 

como de fundamental importância as contribuições de negros e mestiços, além de brancos e 

índios2. Além disso, o clero católico se mobilizava contra a descristianização da sociedade e 

contra o comunismo.  

O avanço das ideias comunistas entre os operários preocupava as elites dirigentes (civis, 

militares e eclesiásticas) bem como os episódios político-militares dos anos de 1920, chamados 

de Tenentismo3. No entanto, um fato histórico ocorrido na Revolução de 1930, na cidade de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, reverteria a situação de tensão em relação à cristianização dos 

operários.   

Como a cidade sul rio-grandense era sede da Cooperativa de Consumo dos Empregados 

da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, fundada em 1913, nela se concentrava um número 

significativo de funcionários públicos do Estado e isto representou intensas mobilizações em 

                                                 
1 No início do século XIV, a pedido dos reis de Portugal, o Bispo de Coimbra instituiu no reino lusitano a festa à Imaculada 

Conceição. Cf. SANTOS, Armando Alexandre dos. O culto de Maria Imaculada na tradição e na história da Portugal. São 

Paulo: Artpress; Portugal: Livraria Civilização, 1996, p. 7-27.  
2 WEFFORT, Francisco. Formação do pensamento político brasileiro: idéias e personagens. São Paulo: Ática, 2006, p. 275-

279. 3 A primeira revolta tenentista, chamada “os Dezoito do Forte”, ocorreu por ocasião das eleições de 1922 quando, durante 

a campanha eleitoral, foram ofendidos pelos opositores, o Exército e o Marechal Hermes da Fonseca. A segunda revolta 

tenentista contra o governo republicano ocorreu em São Paulo, em 1924, surgindo motins no Rio Grande do Sul, Pernambuco, 

Pará, Amazonas e Sergipe. O Exército bombardeou os quartéis revoltosos e os tenentes retiraram-se para Foz do Iguaçu, onde 

se uniram aos oficiais gaúchos, formando a Coluna Prestes. A terceira revolta tenentista ocorreu no Rio Grande do Sul, saindo 

de Alegrete e, com o auxílio dos tenentes de São Paulo, travou inúmeros combates sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. 

Depois de mais de dois anos de batalha os revoltosos retiram-se para a Bolívia.    



torno de reinvindicações trabalhistas. Segundo Petersen (2001, p. 296-360), o período de 1912 

a 1916 foi assinalado por inúmeras greves em vários municípios gaúchos envolvendo diversas 

categorias, período em que a Federação Operária do Rio Grande do Sul esteve sob o controle 

dos anarquistas. A autora tem alguns registros de greves ocorridas em Santa Maria: no ano de 

1912, houve greve “dos operários de pedreiras, carpinteiros e marceneiros reivindicando a 

jornada de 8 horas de trabalho”. Em 1913, ocorreu a greve de duas categorias: dos cocheiros 

“em protesto pelos maus tratos recebidos por um fiscal da municipalidade” e dos tipógrafos de 

um jornal, protestando “pela repressão de um companheiro”. Os dados apresentados pela autora 

revelam que o período era de tensão entre os operários e o Estado. Em 1916 e 1917 as greves 

em Santa Maria continuaram, como a dos cocheiros por terem sido impedidos de entrar com 

seus carros na estação ferroviária. Ela informa ainda que, de 1917 a 1920, os grandes centros 

do País são marcados por uma onda de movimentos grevistas que foram reprimidos pelo Estado.   

No Rio Grande do Sul, a paralisação de 1917 começou em Santa Maria, dia 31 de julho, 

com os operários da Viação Férrea e estendeu-se às outras cidades do Estado servidas pela 

Viação Férrea.3 Reivindicavam aumento salarial, jornada de 8 horas, semana inglesa e o retorno 

dos escritórios da Companhia para Santa Maria, no que não foram atendidos pela Companhia 

arrendatária que estava sob administração do americano Sr. Cartwright. Essa greve terminou 

em outubro, quando o governo federal ocupou militarmente a ferrovia, devido à declaração de 

guerra do Brasil à Alemanha. Foi quando Borges de Medeiros advogou pela causa dos operários 

e tiveram atendidas suas solicitações.   

As insatisfações dos operários sul rio-grandenses em relação ao trabalho são externadas 

novamente em 1919. Em Porto Alegre, por exemplo, ocorreu uma greve entre os operários de 

um armazém da Viação Férrea, em virtude de terem sido despedidos dois estivadores.4 Petersen 

(2001) registra que, naquele ano, os funcionários da Viação Férrea de Santa Maria realizaram 

outra greve em protesto pela demissão de companheiros, na qual foram vitoriosos. No mesmo 

ano, foi fundada uma sociedade operária com escola, biblioteca e sede social, com o nome de 

União Geral dos Trabalhadores.   

As insatisfações dos operários, manifestadas nas greves, encontrariam respostas, 

segundo Batalha (2000), em diferentes tendências que atuariam no movimento operário. Uma 

forma de organização significativa da classe operária durante a República Velha são os  Círculos 

                                                 
3 O jornal A Federação de Santa Maria noticia, no ano de 1917, as várias greves ocorridas na cidade e no País, AHMSM, Santa 

Maria.  
4 “Greve entre o pessoal de um armazém da Viação Férrea”. Diario do Interior. Santa Maria, 19 nov. 1919, ano IX, n. 271, p. 

3, AHMSM, Santa Maria.  



Operários, resultado da aproximação entre dirigentes operários e situacionistas do Partido 

Republicano Rio-Grandense (PRR), de Borges de Medeiros, numa tentativa de incorporar o 

operário à sociedade moderna.   

O movimento circulista que surge no Rio Grande do Sul também aparecerá em outros 

Estados brasileiros, visando fortalecer o operariado e suas famílias. Tornou-se um movimento 

influente e muito apoiado pela Igreja que, na década de 1930, assume-o nacionalmente. O 

circulismo em Santa Maria, além de lutar pelos direitos trabalhistas, buscou, na educação e na 

formação moral cristã, as metas para a vida dos operários e seus familiares. O intuito era afastá-

los das ideias comunistas e dos anticlericais, integrando trabalhadores de várias áreas a partir 

de momentos de lazer, de esporte, de educação e de reivindicação trabalhista (DIEHL, 1990).  

Nesse sentido, a Igreja católica além de promover a vinda de religiosos para atuarem na 

educação dos filhos dos operários fundou  os  Círculos  Operários.  

A agitação entre os operários continuou acontecendo na cidade. Em setembro de 1920, 

os operários da União Geral dos Trabalhadores de Santa Maria ameaçaram fazer greve se 

colegas demitidos das oficinas em Rio Grande não fossem reintegrados ao trabalho. Só foram 

readmitidos os “mais ordeiros e respeitosos”.5 O movimento grevista em torno da permanência 

de escriturários nas oficinas da Viação Férrea de Santa Maria também foi vitorioso.6  

Segundo Beltrão (1979), as greves dos ferroviários somente irão cessar em fevereiro de 

1921, quando as oficinas são reabertas, sendo demitidos “os cabeças do movimento” e proibida 

a admissão de filiados à União Geral dos Trabalhadores por ser considerada foco de greves, 

desordens e perturbações na vida dos operários. Um indício de que essa associação não tinha 

muito prestígio pelos conservadores e, consequentemente seus apoiadores.  

Por outro lado, as divergências entre as elites políticas acabaram gerando agitações 

políticas, no Rio Grande do Sul, como a Revolução de 1923, a qual resultou para Santa Maria 

num ataque ao quartel da Brigada Milita (BELÉM, 2000) e no ano de 1925, devido à 

insatisfação da população e do próprio chefe do PRR, Borges de Medeiros, com a administração 

municipal, quando seu correligionário santa-mariense, Dr. Carlos Ribeiro Tracques, provocou 

uma mobilização na cidade por causa da cassação do seu mandato como Intendente, ocorrido 

com o apoio de Borges de Medeiros. Tracques era acusado de perseguir funcionários que lhe 

recusassem apoio, de aliciar pessoas dispensadas da Viação Férrea com fins subversivos, além 

                                                 
5 “Rumores de Greve”, Diario do Interior, Santa Maria, 26 set. 1920, ano X, n. 219, p. 3, AHMSM, Santa Maria.   
6 “Viação Férrea: os escriturários não sairão de Santa Maria. Uma greve”, Diario do Interior, Santa Maria, ano X , 11 set. 1920, 

p. 3, AHMSM, Santa Maria.  



de ser acusado de não administrar bem as verbas públicas.7 Com a instabilidade política, a 

cidade de Santa Maria enfrenta o levante militar de 1926, quando os tenentes revoltosos 

atacaram o Quartel do 7º Regimento de Infantaria.   

No jornal O Castilhista, várias notícias referem os “horrores” desencadeados na cidade 

em novembro de 1926. O fato foi narrado como uma sangrenta e vingativa tragédia combatida 

pela Brigada Militar do Estado, comandada pelo Major Aníbal Garcia Barão contra os 

revolucionários da Coluna de Zeca Neto. Estes saqueavam lojas, casa e estâncias, praticando 

muitas degolas na cidade e zona rural. Os revoltosos também atacaram em São Sepé, Erechim, 

Candelária e Caçapava do Sul. Nesta, aprisionaram alguns republicanos. 8  Derrotados os 

revoltosos de Zeca Neto, foram para o exílio no Uruguai. Em Santa Maria, morreram alguns 

militares e entre os feridos também havia civis.  

Outro episódio alarmava a população, o assassinato de João Pessoa, em julho de 1930, 

candidato a Vice-Presidente da República na chapa de Getúlio Vargas, que provocou uma 

revolução armada contra o governo de Washington Luiz. O movimento, que eclodiu em 03 de 

outubro de 1930, levou Washington Luiz a entregar o poder a uma junta militar, aconselhado 

por Dom Sebastião Leme, Cardeal do Rio de Janeiro.9   

Em Santa Maria, esse episódio, como em todo o Rio Grande do Sul, teve 

desdobramentos. Estavam aquartelados na cidade duas unidades do Exército Nacional e uma da 

milícia estadual. Com a eclosão da revolução, a população temia um novo embate na cidade. 

Na iminência desse episódio, segundo Belém (2000, p. 285-287), “nos cafés, nas barbearias, 

nas lojas não se falava em outra coisa” senão na eclosão da revolução. Mas, “o Tenente Coronel 

Honório Campelo, comandante do 5º Regimento de Artilharia”, afirmava que “queimaria até o 

último cartucho em defesa do governo da República”. Com isso, a cidade ficou em polvorosa e 

ninguém ignorava que a revolta aconteceria em todo o Rio Grande do Sul ao mesmo tempo e 

todos sabiam que “o primeiro ato dos rebeldes era prender o General Fernando Medeiros 

comandante das forças federais”. Como os populares acorreram na data marcada para a Praça 

                                                 
7 “O manifesto do Sr. Ribeiro Tracques”. O Castilhista, Santa Maria, 21 ago. 1926, ano II, n. 88, p. 1 e 2; “A consulta eleitoral 

de 5: apenas 188 eleitores contra a cassação”. O Castilhista. Santa Maria, 11 set.1926, ano II, n. 92, p. 1; “Consumatum est”. 

O Castilhista, Santa Maria, 25 set. 1926, ano II, n. 94, p. 1; “A língua dos bajuladores”. O Castilhista. Santa Maria, 13 nov. 

1926, ano II, n. 101, p. 2. AHMSM, Santa Maria.  
8 “Delinqüentes”. O Castilhista. Santa Maria, 27 nov. 1926, ano II, n. 102, p. 1; “Várias notícias referentes ao criminoso levante 

militar nesta cidade”. O Castilhista. Santa Maria, 27 nov. 1926, ano II, n. 102, p. 2; “26 Corpo Auxiliar”. O  

Castilhista. Santa Maria, 27 nov. 1926, ano II, n. 102, p. 1; “A morte do saudoso Capitão Mario Druck”. O Castilhista. Santa 

Maria, 27 nov. 1926, ano II, n. 102, p. 1, e “Revolucionário não; bandidos!” O Castilhista. Santa Maria, 08 jan. 1927, ano II, 

n. 106, p. 1, AHMSM, Santa Maria.   
9 SILVA, Pe. Francisco Oliveira. O Cardeal Leme e a Revolução de 1930. Roma, 1995. Dissertação (Mestrado), Pontifícia 

Universidade Gregoriana, Faculdade de História Eclesiástica, 1995, p. 60-65.  



Saldanha Marinho para, de soslaio, presenciar a prisão do General Medeiros, o autor afirma que 

a prisão, sem resistência, do general, em frente ao  

Telégrafo Nacional da cidade, era coisa combinada e “devido ao civismo do General  

Fernando Medeiros não houve derramamento de sangue na cidade”. Mas essa não foi a versão 

eclesiástica.  

Acreditando no poder místico da devoção o jesuíta Inácio Valle passou a invocá-la 

pedindo pela proteção da cidade de Santa Maria por ocasião da revolução de 1930. Os jornais 

da época indicam que a cidade não foi atacada, fato atribuído às orações de suplica a Virgem 

Medianeira pela proteção da cidade. O prodígio de tal invocação rendeu vantagens ao clero 

católico que passou a organizar romarias em honra à santa e aventar a necessidade da construção 

de um Santuário para receber os devotos. Este projeto para uma cidade do porte de Santa Maria, 

à época com aproximadamente 30 mil habitantes, sinalizava que a expectativa do clero era, não 

somente projetar a devoção mariana e trabalhar pela afluência de muitos devotos, mas, também, 

fazer desse potencial simbólico um mecanismo de controle da classe operária simpatizante do 

ideário comunista.  

Se, nos anos de 1930, o poder do clero local, ao retroagir sobre os grupos anticlericais, 

triunfou foi por conta da campanha eclesiástica pelo reconhecimento de Nossa Senhora 

Medianeira como aquela que teria protegido a população da cidade sul rio-grandense por 

ocasião da Revolução de 1930. Nos anos subsequentes o empenho do clero seria pelo 

reconhecimento nacional desta invocação mariana, ao menos oficialmente, pois, em 1939, em 

Concílio Plenário os Bispos católicos do Brasil, reunidos no Rio de Janeiro, aprovaram Nossa 

Senhora Medianeira como a padroeira da Confederação dos Círculos Operários Católicos. Com 

esta nomeação creditava a ela, a “Rainha e Advogada de todos os Círculos Operários do  

Brasil”, poder de mediação entre o povo oprimido (operário) e a elite dirigente.   

Neste sentido, o clero diocesano de Santa Maria contou com o apoio do Arcebispo de 

Porto Alegre, Dom João Becker, e a devoção foi sendo projetada em nível nacional. O propósito 

foi tomando vulto pois, para o clero católico a afluência das ideias comunistas poderia desviar 

os trabalhadores brasileiros dos princípios cristãos, numa cidade como Santa Maria com uma 

significativa população operária. Para reforçar as iniciativas do clero D. João Becker afirmava 

que Nossa Senhora Medianeira era modelo, símbolo de aprovação ou aceitação, por parte do 

governo brasileiro das ações da Igreja junto aos operários, pois a Igreja havia confiado a ela o 

controle da movimentação comunista entre os operários no Rio Grande do Sul.  



Essas iniciativas estavam ligadas a um projeto maior, o de legar uma identidade católica 

à nação brasileira do qual a cidade de Santa Maria se inseria e com isto se projetaria 

nacionalmente. Como o governante Getúlio Vargas contava com o beneplácito daquele 

episcopado e vice-versa, as ações dos jesuítas em relação à cristianização da classe operária 

estavam respaldadas.  

Assim, a preocupação da Igreja em relação à expansão das ideias comunistas no Brasil 

justificava a criação de Círculos Operários no Rio Grande do Sul, a ponto de, em 1933, a 

Federação dos Círculos Operários Católicos já contar com treze círculos. Igualmente, quando 

no Estado Novo, (1937-1945), Getúlio Vargas favoreceu a doutrina e a organização dos 

Círculos Operários, reprimindo ao mesmo tempo o movimento operário de esquerda, os 

Círculos Operários se multiplicaram e os padres jesuítas foram um dos parceiros do Estado 

traçando suas próprias regras para a “salvação” da família operária.   

A ideia de sacralizar a política social implantada após 1930 (SOUZA, 2002) e restaurar 

a dignidade do trabalhador, de manter a nação católica afastada da sociedade de experiências 

radicais vindas pelo sindicalismo e pelo capitalismo liberal, foi marcada simbolicamente, em 

1939, quando Nossa Senhora Medianeira foi elevada à condição de Padroeira dos Círculos 

Operários. A devoção projetava Santa Maria e o catolicismo, e indicava que o projeto da Igreja 

de doutrinar os operários de acordo com os princípios e moral cristã tinha o respaldo do 

governante para que as ideias de comunismo não encontrassem espaço naquelas agremiações.  

Para oficializar as iniciativas da Igreja católica em prol da devoção à Padroeira dos 

operários ficou decidido no Concílio Plenário Brasileiro, em 1939, que, a partir de 1940, a festa 

em honra a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças teria “missa e ofício próprios” e seria 

celebrada a 31 de maio10.  

Ao estabelecer a data da festa em todo o território nacional os líderes religiosos católicos 

estavam legitimando o poder e o prestigio daquela invocação mariana. O mesmo aconteceu, em 

nível regional, quando ela foi reconhecida, em 1942, como Padroeira do Estado do Rio Grande 

do Sul. O ideal do clero santa-mariense, representado pelo Bispo de Santa Maria, D. Antônio 

Reis, e do jesuíta, padre Inácio Rafael Valle estava sendo alcançado. Aquelas conquistas, 

somadas ao reconhecimento de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil completava 

a ideia de que a Igreja consolidara seu prestígio diante da população e das autoridades civis. A 

                                                 
10 Em 1974, a 31ª romaria presidida pela primeira vez por D. José Ivo Lorscheiter, foi celebrada a primeira Festa Litúrgica de 

Nossa Senhora Medianeira de acordo com o novo calendário litúrgico autorizado pelo Vaticano, quando passou do mês de 

maio para o segundo domingo do mês de novembro.  



igreja externava visivelmente a ideia de que o Brasil era uma nação verdadeiramente católica 

após a Proclamação da República.   

Outro acontecimento que pode referendar a importância da devoção mariana e com ela 

a reafirmação do catolicismo no Rio Grande do Sul foi o destaque dado ao deslocamento da 

imagem de Nossa Senhora Medianeira à capital do Estado, Porto Alegre, no dia 1º de maio de 

1948, em carro alegórico, como Rainha e Padroeira dos Círculos Operários, “poderosa e 

disciplinada agremiação trabalhista, disseminada em todo o território nacional”. Um percurso 

que mobilizou autoridades civis e militares, dando a dimensão do poder simbólico da devoção. 

A santa teria sido recebida “pelo povo com júbilo e preces na estação de trem”.  

Para referendar ainda mais a confiança que poderia ser depositada nesta devoção 

mariana, os jesuítas e outros sacerdotes, buscaram obter o reconhecimento pontifício do Dogma 

da Mediação Universal de Maria Santíssima. Devido sua importância foi tema do V Congresso 

Eucarístico dos Círculos Operários, no Rio de Janeiro, em 1950. Naquele evento ficaram 

conhecidos os quinze anos de trabalho dos circulistas em favor da devoção à  

Medianeira que, segundo a apreciação dos congressistas, pretendeu “salvar da ruína as massas 

proletárias”.  

Outra iniciativa foi a do jesuíta, padre Leopoldo Brentano que, em 1951, entregou ao 

Papa uma lista com cento e dezessete mil assinaturas de operários, encabeçada pelo Presidente 

da República, Getúlio Vargas, altas autoridades federais e pelo cardeal do Rio de Janeiro. As 

assinaturas, reunidas em sete volumes, foram angariadas entre operários de vários países e 

passaram de trinta mil. Esta iniciativa, segundo Valle, partiu do Círculo Operário Porto-

Alegrense, que organizou junto ao Seminário Central de São Leopoldo um plebiscito mundial 

pela definição do dogma da mediação de Maria: o “Plebiscitum Seminaristicum  

Mundiale”.  

As estratégias em torno da consolidação dessa devoção contribuíram, também, para 

legitimar o projeto de Restauração Católica no Rio Grande do Sul e auxiliou o estadista Getúlio 

Vargas a controlar o que considerava uma das mais problemáticas questões enfrentadas no seu 

governo: a contenção das ideias comunistas entre os operários. Ele encontrou nos Círculos 

Operários católicos uma alternativa para combater as ideias comunistas. Isto ficava explicito no 

programa do Círculo Operário Porto-Alegrense, por exemplo, onde era registrado o perfil 

esperado do operário brasileiro, cristão e anticomunista.  

Portanto, o clero católico, cauteloso em relação às devoções populares, era detentor de 

um poder simbólico que representava a soberania religiosa e com ele conseguia tutelar os 



populares, o que lhe permitia receber o reconhecimento do Estado. Assim, partindo do contexto 

político brasileiro encontramos nas respostas locais, indícios que possibilitam verificar o poder 

do clero em retroagir sobre a infraestrutura daquele período.   

Santa Maria, ao se tornar um centro de peregrinação de devotos à Medianeira e cidade 

sede da padroeira do Estado do Rio Grande do Sul acumulava um expressivo capital simbólico 

que, no campo religioso, se configurava como um “bem de salvação”, “um bem acumulado, 

produzido”, (BOURDIEU, 1998, p. 30), um poder difícil de ser combatido pelo seu valor 

subjetivo, religioso, sentimental, sobrenatural. Neste caso, objeto central das tensões no campo 

das crenças que jogava como sobreposto ao prestígio, à autoridade e ao reconhecimento da 

Igreja.  

Assim, verificamos que os anos de 1930 a 1950 foram significativos para a reafirmação 

do catolicismo no Rio Grande do Sul e, ainda, que o jogo de interesses pela difusão da devoção 

a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças como a “mãe dos operários”, a “Senhora” do 

mundo do trabalho estava permeado pela manipulação da política varguista.    

 Na atualidade, Nossa Senhora Medianeira ainda é reconhecida pelos Círculos Operários do Rio 

Grande do Sul, pois os circulistas, principalmente de Santa Maria, participam das romarias em 

homenagem a ela levando as bandeiras do Círculo Operário.   

Outra iniciativa do clero em prol desta invocação mariana, e que contribuiu para a 

afirmação do catolicismo no Rio Grande do Sul, foi a proposta de construção do Santuário 

Basílica Menor Nossa Senhora Medianeira, na cidade de Santa Maria. A ideia, lançada em 1935, 

alcançou resultado significativo na década de 1970 quando foi inaugurado e, mais tarde, em 

1987, quando foi reconhecido como Santuário Basílica Menor, pela Sagrada Congregação para 

o Culto Divino. Ou seja, uma maior vinculação a Cátedra de Pedro e um “centro de peculiar 

empenho litúrgico e pastoral” como, por exemplo, promover cursos e conferências para a 

evangelização dos fiéis, celebrar solenemente as festas da Cátedra de São Pedro e de São Paulo, 

e o aniversário da eleição do Papa. Os fiéis que visitassem a Basílica e cumprissem as condições 

prescritas pela Santa Sé, podem obter indulgência plenária na festa da padroeira titular, e em 

mais um dia do ano à livre escolha11 . Estas prerrogativas deveriam contribuir para atrair 

diariamente um número significativo de fiéis, no entanto, este afluxo durante o ano não é muito 

expressivo, exceto no dia da romaria.   

Na realidade, a edição de 1970, da Revista “Rainha-Turismo-Medianeira” corrobora 

para evidenciar o teor político-religioso em torno das romarias e a importância do retorno 

                                                 
11 Encontrado em: <http://www.diocesesantamaria.org.br> Acesso em: 16/16/2006.   



econômico que ela trazia para o município. A devoção a Nossa Senhora Medianeira veio, ainda, 

reforçar o projeto da Igreja submetida à autoridade de Roma. Era a Igreja reformada que 

colocava sob controle da hierarquia as devoções populares.  

A partir da devoção regional a Nossa Senhora Medianeira, é possível estabelecer as 

relações entre os jesuítas, representantes da religião oficial; e a cidade de Santa Maria, que 

catalisaram o projeto nacional católico através dos Círculos Operários Católicos, onde 

concentrava-se uma classe social oprimida, que se tornou objeto de cristianização da hierarquia 

da Igreja, a fim de mantê-los “protegidos” pelo Estado.   

Esse projeto de Igreja, contribuiu para que a hierarquia católica gaúcha, enquanto legítima 

autoridade eclesial, fizesse uso de uma devoção popular, para moldar um Estado, como sendo 

católico, que deveria, afastar o operariado das ideologias nefastas, como o comunismo, que 

segundo a Igreja, se infiltrava entre os operários.  

A cidade de Santa Maria, tornou-se um importante centro de peregrinação, pois os 

sacerdotes locais e o clero empenharam-se na conquista espiritual da cidade, que leva o nome 

da Virgem. A Igreja foi em busca de sua aceitação entre os operários e entre as elites. Seu 

projeto “de nação católica”, apoiando fielmente o surgimento de uma padroeira nacional, Nossa 

Senhora Aparecida, criou em torno de outra devoção regional (RS), uma padroeira para o Estado 

gaúcho, Nossa Senhora Medianeira de todas as  Graças..   
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Legislación tuitiva del patrimonio cultural, en particular aquel documental del 

Poder Judicial de Córdoba.   
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Resumo  

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba dicta el Acuerdo reglamentario A 512 

el 21 de setiembre de 1999. El mismo gira en torno a la preservación de la documentación allí 

producida. Al efecto se crea el Centro de Documentación Histórica del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba el cual muestra el testimonio vivo del devenir histórico del órgano que la 

produce. La cultura y su proyección histórica -a través de su producción documental- constituyen 

funciones sociales que cimientan la identidad y la unidad nacional  

 

Palabras clave: Patrimonio cultural, protección de documentación histórica, Justicia de Córdoba,  

 

Abstract 

The Superior Court of Justice of the Province of Cordoba issues Regulatory Agreement A 512 on 

September 21, 1999. It revolves around the preservation of the documentation produced there. To 

this end, the Historical Documentation Center of the Judicial Power of the Province of Córdoba 

is created, which shows the living testimony of the historical evolution of the organ that produces 

it. Culture and its historical projection - through its documentary production - constitute social 

functions that cement the identity and national unity 

 

Keywords: Cultural heritage, protection of historical documentation, Justicia de Córdoba, 

 

Resumen 

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba dicta el Acuerdo reglamentaria A 512 

el 21 de setiembre de 1999. El mismo gira en torno a la preservación de la colonia producida. Al 

efecto se crea el Centro de Documentación Histórica del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

el cual muestra el testimonio vivo del devenir histórico del órgano que la produce. La cultura y 

su proyección histórica -a través de su producción documental- de las funciones sociales que 

cimientan la identidad y la nacionalidad 

 

Palabras clave: Patrimonio cultural, protector de histórico histórico, Justicia de Córdoba, 

  

Régimen constitucional  

     La protección de nuestro patrimonio cultural tiene su basamento en el 

Preámbulo de nuestra Constitución donde habla de “constituir la unión nacional” y 

“propender al bienestar general” y es allí el origen del artículo 75 de la misma   donde 

entre las atribuciones que se le fija al Congreso de la Nación está  el inciso 18: “Proveer 

lo conducente a la prosperidad del país....y al progreso de la ilustración” ...  y el 19 

“proveer lo conducente al desarrollo humano ... a la investigación y al desarrollo 

científico y tecnológico y  su difusión y aprovechamiento”..... “Dictar leyes que protejan 



la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el 

patrimonio artístico y los espacios culturales.”   

 En el Art.60 de la Constitución cordobesa sobre Cultura y educación se expresa 

“El Estado provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde 

una perspectiva nacional que se complemente con las regionales. La cultura y la 

educación constituyen funciones sociales, cimientan la identidad y la unidad nacional y 

contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos. El 

Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de 

oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”. Además en:   

SECCION III - Deberes   

Artículo 38.- Los deberes de toda persona son:   

4. Resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la 

Nación, de la Provincia y de los Municipios.   

  TITULO II - Políticas Especiales del Estado   

PATRIMONIO CULTURAL Artículo 65.- El Estado Provincial es responsable 

de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial 

arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, 

cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad.   

  

RECURSOS NATURALES Artículo 68.- El Estado Provincial defiende los 

recursos naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e 

integral que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio 

ambiente.  

 SECCION IV.  Administración Pública Provincial y Municipal.   

Artículo 186: Competencia material. Son funciones, atribuciones y finalidades 

inherentes a la competencia municipal:   

    ………..8 Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores 

culturales, regionales y nacionales; en general. Conservar y defender el patrimonio 

histórico y artístico.  

 Estas son las normas constitucionales en Córdoba- que resguardan nuestro 

patrimonio. Recordemos que éste es el legado que recibimos del pasado.  



    

Origen de la preservación del patrimonio cultural  

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) se propone promover la identificación, la protección y la 

preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo considerado 

especialmente valioso para la humanidad.   

 Veamos al efecto, qué se entiende por patrimonio cultural; éste engloba una serie 

de conceptos, tales como monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor 

histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. Mientras que el 

patrimonio natural significa formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, 

hábitats de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas que tengan valor científico, 

de conservación o estético.  

 La idea de crear un movimiento internacional para proteger los sitios en otros 

países surgió después de la Primera Guerra Mundial. La Convención para la Protección 

de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, aprobada en La Haya (Países Bajos) 

en 1954 tras la destrucción masiva del patrimonio cultural en la Segunda Guerra Mundial, 

es el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente en la protección del 

patrimonio cultural  

 El evento que suscitó especial preocupación internacional fue la decisión de 

construir la gran represa de Asuán en Egipto, con lo cual se inundaría el valle en que se 

encontraban los templos de Abu Simbel, un tesoro de la antigua civilización egipcia. En 

1959 la UNESCO decidió lanzar una campaña internacional a raíz de un llamamiento de 

los gobiernos de Egipto y Sudán. Se aceleró la investigación arqueológica en las áreas 

que iban a ser inundadas. Sobre todo, los templos de Abu Simbel y Filae fueron 

desmontados y trasladados a terreno seco y fueron montados de nuevo. El éxito de esa 

campaña condujo a otras campañas de salvaguarda tales como la de Venecia en Italia, la 

de Moenjodaro en Pakistán y la de Borobodur en Indonesia.  

 Consecuentemente la UNESCO inició con ayuda del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) la elaboración de un proyecto de convención sobre la 

protección del patrimonio cultural.   

 Lo más importante de la Convención del Patrimonio Mundial es el hecho de 

asociar en un solo documento el concepto de conservación de la naturaleza y el de 



preservación de sitios culturales por cuanto tanto la naturaleza como la cultura se 

complementan y la identidad cultural tiene una relación directa con el medio natural en 

que se desarrolla.  

 Por este documento, los países reconocen que los sitios localizados en su territorio 

nacional e inscriptos en la Lista del Patrimonio Mundial, sin perjuicio de la soberanía o 

la propiedad nacionales, constituyen un patrimonio universal en cuya protección la 

comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar. Sin el apoyo de otros países, 

algunos sitios que tienen un valor cultural o natural reconocido se habrían deteriorado o 

hubieran desaparecido debido fundamentalmente a la falta de fondos para preservarlos.  

 Los sitios del Patrimonio Mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, 

independientemente del territorio en que estén localizados. Es esto precisamente –su 

carácter universal-, lo que hace que el concepto de Patrimonio Mundial sea excepcional.  

 Tanto el patrimonio como los museos ayudan a preservar la identidad y la 

memoria histórico-cultural de los pueblos. La misión del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO consiste en:  

          -Promover la firma de la Convención de 1972 por parte de los países y alentarlos 

a que aseguren la protección de su patrimonio natural y cultural;  

 -Invitar a los Estados Partes de la Convención a presentar sitios de su territorio 

nacional para inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial;  

 -Incitar a los Estados Partes a establecer sistemas de presentación de informes 

sobre el estado de conservación de los sitios del Patrimonio Mundial; 

 -Ayudar a los Estados Partes a salvaguardar los sitios del Patrimonio Mundial 

suministrándoles asistencia técnica y formación profesional;  

 -Suministrar asistencia de emergencia para los sitios del patrimonio mundial que 

se hallen en peligro inmediato;  

 -Promover la presentación del patrimonio cultural y natural;  

 -Fomentar la cooperación internacional respecto a la conservación del patrimonio 

cultural y natural.  

  

 



Convención del Patrimonio Mundial  

En esta convención encontramos la definición de las clases de sitios naturales o 

culturales que pueden ser considerados para su inscripción en la Lista del Patrimonio 

Mundial  fijando el deber que compete a los Estados Partes respecto a la identificación de 

posibles sitios, definiendo el rol que les corresponde en la protección y la preservación de 

dichos sitios. 

Al firmar la Convención, cada país se compromete a conservar no sólo los bienes 

del Patrimonio Mundial localizados en su territorio sino también a proteger el propio 

patrimonio nacional.  

Se describe, así mismo, la función del Comité del Patrimonio Mundial, la forma 

de elección de los miembros y los términos de su mandato, y especifica los órganos 

profesionales asesores a los que puede dirigirse el Comité para obtener opinión experta 

en la selección de los sitios que incluir en la Lista.   

Se explica cómo se ha de utilizar el Fondo del Patrimonio Mundial, cómo se debe 

administrar y en qué condiciones se puede proveer asistencia financiera internacional.                                  

Respecto de la solicitud de inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio 

Mundial, ésta debe provenir de los Estados mismos. La UNESCO no hace ninguna 

recomendación para inclusión en la Lista. La solicitud tiene que contener un detalle que 

explique con detenimiento cómo se administra y se protege el sitio.   

El Comité del Patrimonio Mundial se reúne una vez al año y examina las 

candidaturas en base a evaluaciones técnicas. Estas evaluaciones de sitios culturales y 

naturales propuestos son realizadas por dos órganos asesores: el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y sus Recursos (UICN), respectivamente.   

 Existe otro órgano asesor -el Centro Internacional de Estudios de Conservación 

y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM)- el cual provee de asesoría 

especializada respecto a la restauración de monumentos, organizando cursos de 

capacitación.  

 Realizada la selección de un sitio, se incluyen en la Lista del Patrimonio 

Mundial tanto su nombre como su localización.   

 Los sitios mixtos son aquellos que tienen al mismo tiempo un valor natural y 

cultural sobresaliente. Desde 1992 interacciones significativas entre el hombre y el medio 

natural han sido reconocidas como paisajes culturales.  



 La presentación periódica de informes de los países sobre el estado de los sitios, 

las medidas adoptadas para preservarlos y los esfuerzos realizados para suscitar el interés 

público respecto al patrimonio cultural y natural hace a la credibilidad de dicho 

Patrimonio Mundial.  

 Si un país no cumple sus obligaciones derivadas de la Convención, corre el 

riesgo de que sus sitios sean retirados de la Lista del Patrimonio Mundial.    

 La conservación del Patrimonio Mundial es un proceso continuo por lo que 

sirve de poco incluir un sitio en la Lista si posteriormente el sitio se degrada o si algún 

proyecto de desarrollo le destruye las cualidades que inicialmente lo hicieron apto para 

su inclusión dentro de los bienes del Patrimonio Mundial.   

 En la práctica, los países toman muy en serio su responsabilidad. Tanto las 

personas, como las organizaciones no gubernamentales u otros grupos comunican al 

Comité del Patrimonio Mundial respecto de los posibles peligros o riesgos para los 

sitios. Si se justifica esta denuncia y se considera que la alerta es atendible ya que el 

problema es bastante grave, el sitio se incluirá en la Lista del Patrimonio Mundial en 

Peligro. Esta lista está diagramada para llamar la atención mundial respecto a las 

condiciones naturales o creadas por el hombre que amenazan las características por las 

cuales inicialmente se inscribió el sitio en la Lista del Patrimonio Mundial. Los sitios en 

peligro que figuran en esta lista tienen derecho a una atención especial y a una acción de 

emergencia.   

 En casos urgentes como por ejemplo el desencadenamiento de una guerra o 

emergencias de la naturaleza, el Comité elaborará la lista por sí mismo sin recibir la 

solicitud oficial.  

  

Criterios de selección de sitios   

 Para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, los sitios deben satisfacer 

determinados criterios de selección. Así por caso:  

 Los bienes culturales deben representar una obra maestra del genio creativo 

humano, o   

 -Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante 

un determinado periodo o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, 

las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico, o   

 -Aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una  



tradición cultural o de una civilización que sigue viva o que desapareció, o   

 -Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico 

o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la 

historia de la humanidad, o   

 -Constituir  un  ejemplo  sobresaliente  de  hábitat  o 

establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, que sea representativo de una 

cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerable por efectos de cambios 

irreversibles, o   

 -Estar  asociados  directamente  o  tangiblemente  con 

acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas o 

literarias de significado universal excepcional.   

  

Convenciones Internacionales que suscribió nuestro país, relativas a la protección 

del patrimonio cultural y natural:  

 Entre los distintos tratados que nuestro país suscribió respecto de la protección al 

patrimonio cultural y natural podemos mencionar los siguientes:  

-La Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, fue 

ratificada por Argentina por la Ley 21836 del 6/7/1978. La adhesión a la misma se registró 

el 23/8/1978 entró en vigor para Argentina el 23/11/1978.  

-Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado y su reglamento (La Haya, 1954). Ley 23618 del 28/9/1988. Adhesión 1989. 

Entró en vigor 20 de junio de 1989.  

-Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales 

(París, 1970). Ley 19943 del 13/11/1972. Ratificada el 11/1/1973.  

Entró en vigor el 11/4/73  

-Convención del UNIDROIT sobre objetos culturales robados o exportados 

ilegalmente (24/6/95). Ley 25257 del 15/6/2000, ratificado el 3/8/01.  

-Segundo Protocolo a la Convención de la Haya de 1954 (26/3/99) Ley 25478 del 

19/11/2001 ratificación 7/1/2000. (Segundo protocolo de la Convención de la Haya de 

1954. Ley sancionada en octubre 24 de 2001 y promulgada de hecho en noviembre 19 de 

2001.  

  



Lugares históricos declarados por ley nacional para Córdoba   

 Es interesante señalar en este punto los distintos lugares históricos de nuestra 

provincia declarados así por la legislación nacional. Entre las leyes que le dan valor 

histórico a distintos monumentos podemos mencionar:  

-Ley nº 24414 por la cual es declarado así el edificio de la ACADEMIA DE 

CIENCIAS en enero de 1995. 

 -Decreto nº 1472/1996 que declara así al HOSPITAL NACIONAL DE 

CLINICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. en diciembre de 

1996.     

 -Ley nº 25533 por la que se considera lugar histórico la CASA QUE HABITÓ 

EL EX PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA, ubicada en la calle Avellaneda 181 

de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, en noviembre de 2001  

 -Ley nº 25579 por la que es declarado bien de interés histórico el ARBOL 

HISTORICO "TALA DE ESQUIU" ubicado en la plaza principal granadero Márquez de 

la Villa del Valle de Tulumba, que según la tradición dio sombra al fraile Mamerto 

Esquiú, obispo de Córdoba en abril de 2002.   

 

Protección del patrimonio cultural de Córdoba. Normativa  

 Ut supra nos hemos referido a la normativa protectiva de nuestro patrimonio en 

la Constitución de la Provincia a la que remitimos.    

 Así mismo el Patrimonio Cultural de la Provincia se encuentra protegido por un 

conjunto de leyes entre las cuales podemos mencionar:     

-La Ley provincial nº 5543 de “Protección de los Bienes Culturales” del 16 de 

abril de 1973 y Decreto Reglamentario 484/83.   

 -La Resolución nº 104/03 de Protección de Yacimientos Arqueológicos y 

Paleontológicos;   

 -La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Natural de 

UNESCO (ratificada por Ley Nacional nº 21.836);   

 -La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 

la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 

(ratificada por Ley Nacional nº 19.943  

  



-El Código de Faltas de la provincia. de Córdoba  - 03-ABRIL2003-  LEY Nº 

8431 En cuyo título IV DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL se establece la 

Protección de obras  de arte y monumentos históricos disponiéndose que serán 

sancionados con multa de hasta cuarenta Unidades de Multa (40 UM) y arresto hasta 

veinte (20) días, los que de cualquier modo alteraren la forma, color u otro atributo de 

una obra de arte o monumento histórico sujeto a la confianza pública, sin estar 

debidamente autorizado para ello, y no se tratare de una conducta prevista como delito en 

el Código Penal.    

-Acuerdo reglamentario A 512/1999 del Superior Tribunal de  

-Justicia de la Provincia de Córdoba.   En cuanto al Poder Judicial de la provincia 

de Córdoba es importante señalar este Acuerdo reglamentario A 512/1999   del Superior  

-Tribunal de Justicia en torno a la preservación de la documentación allí 

producida, así se crea el Centro de Documentación Histórica del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba por el mencionado acuerdo el  21 de setiembre de 1999 y que es 

publicado en el  Boletín Oficial el 08 de octubre de 1999 referido a la creación de un 

Centro de Documentación Histórica del Poder Judicial que es testimonio vivo del devenir 

histórico del órgano que la produce.   

 Las razones de su creación estriban en que los expedientes judiciales y 

administrativos son, para la actividad investigativa de muchas disciplinas humanas y 

sociales, de una importante significación ya que los mismos contienen documentación 

referida a la vida de la sociedad que los ha producido.   

 El carácter de “histórico” otorgado a una documentación emanada de los 

organismos del Estado Provincial, y su consiguiente resguardo en el Archivo Histórico 

de la Provincia, sólo es adjudicado por las leyes a aquéllos expedientes o documentos 

cuya antigüedad es mayor a cuarenta años, por lo que dicho límite produce un vacío legal 

respecto de la documentación que habiendo sido excluida del acervo permanente del 

Archivo General mediante el expurgo legal —efectuado a los veinte, diez o cinco años de 

su archivo, según el caso— no ha cumplido aún los cuarenta años exigidos por la ley.   

 Como la forma apropiada para preservar los documentos con valor histórico, 

emanados del Poder Judicial y que aún no pueden ser propiedad del Archivo Histórico de 

la Provincia, es la creación de una oficina especializada, de carácter académico y cultural, 

que conforme a criterios estrictamente históricos, y dependiendo del Archivo de los 

Tribunales, tenga por fin seleccionar, resguardar y administrar el Fondo Documental con 



valor histórico del Poder Judicial el Superior Tribunal de nuestra provincia dispone la 

creación del “Centro de Documentación  Histórica del Poder Judicial”.   

   

El patrimonio cultural de nuestra Córdoba  

  Numerosos monumentos históricos de la época de la dominación española, en 

especial los templos se preservan en nuestra provincia. Tal vez lo más emblemático es la 

llamada  Manzana Jesuítica que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en el año 2000. Para ser exactos el 20 de noviembre de 2000 la 24ta Sesión 

del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO incorporó a su lista la manzana de la 

universidad y las estancias jesuíticas de Córdoba  

La primera constituye una manzana de edificios realizados por los padres jesuitas 

en el transcurso del siglo XVII. Entre ellos podemos mencionar a:   

-El Colegio Nacional de Montserrat,   

-La iglesia de la Compañía de Jesús, que es el templo más antiguo de la Argentina, 

considerado un arquetipo único de la arquitectura de la etapa de la dominación española,    

-La antigua Universidad fundada en 1613 por obra del Obispo de Trejo y Sanabria, 

y que conforma el museo histórico de la Universidad Nacional de Córdoba.      

 Junto a esta manzana también encontramos como patrimonio cultural las 

estancias jesuíticas. Son cinco estancias ubicadas en el interior de la provincia:   

 -la Casa de Caroya (1616),   

 -las estancias de Jesús María (1618),   

 -Santa Catalina (1622),   

 -Alta Gracia (1643) y   

 -La Candelaria (1683)   

 También debemos mencionar que el patrimonio cultural de la ciudad de Córdoba 

está constituido por otros importantes exponentes del pasado como la Iglesia Catedral, el 

Cabildo Histórico con sus cárceles subterráneas y la Cripta Jesuítica.   

 Este hito histórico se da el 29 de noviembre del año 2000, cuando el legado 

jesuítico de nuestra provincia fue declarado "Patrimonio de la Humanidad" por la 

Asamblea Anual de la UNESCO reunida en la ciudad de Cairos, en Australia. Allí se 

encontraba -entre otros- el Presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Lic. Pablo Canedo; 



la Directora de Patrimonio Cultural, Dra. Josefina Piana y el Arq. Edgardo Venturini, de 

la Agencia Córdoba. Turismo.   

 ¿Cómo se inicia este proceso que corona con la declaración de “Patrimonio de la 

Humanidad? Se inicia en 1999 por las negociaciones iniciadas por las autoridades del 

área cultural lográndose a comienzos del año siguiente la visita de un evaluador de la 

UNESCO, el arquitecto Gustavo Aráoz, a quien se le suministra la pertinente 

documentación relacionada con este patrimonio arquitectónico de nuestra Córdoba, 

elaborado por el área de la Agencia Córdoba Cultura. Así mismo toma directo contacto 

con el área cultural jesuítica recorriendo la hoy llamada manzana jesuítica de la ciudad y 

las estancias, se entrevista con las autoridades gubernamentales de cada localidad – 

Colonia Caroya, Jesús María, Alta Gracia-y con los miembros de las instituciones ligadas 

al proyecto. Luego del análisis documental y de su evaluación in situ el arquitecto Aráoz 

elabora un informe que presenta ante el Buró Técnico de UNESCO, reunido en París en 

junio de 2000, viajando para la ocasión una comitiva integrada por autoridades de las 

Agencias Córdoba Cultura y Córdoba Turismo a los fines de ampliar personalmente el 

informe del evaluador y responder las dudas que se pudiesen plantear. Tras leer el informe 

y escuchar a la comitiva el Buró Técnico resuelve aprobar, sin objeciones, la 

documentación presentada a fin de que el legado jesuítico fuera declarado "Patrimonio de 

la Humanidad".   

 El paso definitivo se logra cuando en la Asamblea Anual de la UNESCO reunida 

el 26 de noviembre de 2000 en Cairos, Australia, otorga la aprobación definitiva como 

patrimonio de la humanidad la labor jesuítica en nuestra provincia durante el siglo XVII.  

  

Consideraciones Finales  

  En nuestra provincia, en conexión con el artículo 60 de la Constitución donde 

se establece que “la cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimientan la 

identidad y la unidad nacional y contribuyen a la integración latinoamericana con 

espíritu abierto a los demás pueblos” es importante entre otras consideraciones que:  

 -Concienciar a la sociedad acerca de la preservación patrimonial de nuestro 

acervo no solo edilicio y natural sino documental  

 -Considerar que la preservación de nuestra historia documental y patrimonial 

debe ser el centro de las políticas culturales a largo y corto plazo.   



  Estas consideraciones son importantes por cuanto el patrimonio es piedra angular 

sobre la que descansa la memoria de la humanidad. La permanencia de los valores 

históricos es misión principal encomendada las administraciones responsables de su 

tutela, se deben introducir garantías en la conservación mediante un conjunto combinado 

de acciones. De allí la importancia que ha asumido el poder judicial de Córdoba a dar 

protección a su documentación histórica.   
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Resumo  

O presente artigo tem como objetivo discutir a importância do direito à vida sob a ótica da teoria 

contratualista, questionando se o Estado ainda cumpre com o se papel de garantidor dos direitos e 

também refletir sobre a necessidade de uma Constituição Dirigente nos países chamados de 

desenvolvimento tardio. Utilizando-se dos métodos dedutivo e hermenêutico, além de demonstrar 

a necessidade de constituições dirigentes em tais países em plano generalista, também busca-se 

analisar como o aumento da violência guarda relação com a ineficiência estatal, quebrando com 

pacto estabelecido nas teorias contratualistas.  

Palavras-Chave: Contratualismo. Direito. Vida   

Abstract 

The purpose of this article is to discuss the importance of the right to life from the point of view 

of contractual theory, questioning whether the State still fulfills the role of guarantor of rights 

and also reflects on the need for a Directing Constitution in countries called late development . 

Using the deductive and hermeneutic methods, in addition to demonstrating the need for 

governing constitutions in such countries in a generalist way, it is also sought to analyze how the 

increase of violence is related to state inefficiency, breaking with a pact established in 

contractualist theories. 

Keywords: Contractualism. Right. Life 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo discutir la importancia del derecho a la vida bajo la 

óptica de la teoría contractualista, cuestionando si el Estado todavía cumple con el papel de 

garante de los derechos y también reflexionar sobre la necesidad de una Constitución Dirigente 

en los países llamados de desarrollo tardío . En el caso de los Estados Unidos, la mayoría de los 

países de la Unión Europea (UE) y de la Unión Europea (UE). 
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1. Introdução  

O direito à vida pode ser considerado como o direito matriz para o pleno exercício 

da grande maioria dos demais garantidos no texto constitucional. Por ser o bem de maior 

valor dentro da seara jurídica, torna-se objeto de estudo das demais áreas do conhecimento 

tais como medicina, filosofia e sociologia.   

Sendo, dessa forma, o direito primário para o exercício dos demais o presente 

trabalho tem como objetivo verificar o porquê do Estado que a partir do estabelecimento 

do contrato social, tornou-se douto do jus puniendi não consegue satisfatoriamente 

promover plenamente o exercício desse direito para a população, validando a hipótese da 

necessidade de constituições ditas dirigentes em países de desenvolvimento tardio.   

1.1. Objeto  

O presente trabalho tem como objeto a análise das construções doutrinárias sobre 

o direito à vida sob a ótica das constituições dirigentes  

 

1.2. Questão Norteadora  

Para ser como elemento norteador desse artigo, foi necessário estabelecer a 

seguinte questão, caracterizada como problema, a ser respondida.  

Ainda é necessária uma constituição dirigente para garantir direitos fundamentais 

básicos como a vida nos tempos atuais?  

1.3. Hipótese  

Diante da questão norteadora apresentada, partindo do método dedutivo podemos 

construir a seguinte hipótese.  

A constituição dirigente ainda se monstra necessária para dar concretude às 

promessas constitucionais, incluindo o direito fundamental à vida.  

  

1.4. Objetivos   

1.4.1 Objetivos Gerais  

Demonstrar a necessidade de uma constituição dirigente em países de 

modernidade tardia  

1.4.2 Objetivos Específicos  



Seguir uma linha de análise crítica acerca do contrato social, relacionando com as 

constituições dirigentes e como o Estado através de suas ações mal planejadas, desrespeita 

o texto constitucional e como esse desrespeito impacta por exemplo, no aumento da 

violência.   

1.5. Justificativa  

Esse tema é de suma importância nos tempos atuais haja vista que as condições 

mínimas de sobrevivência em sociedade são reduzidas drasticamente mostrando como o 

tema se justifica por si só. Por isso mesmo, existe lastra produção científica sobre o tema 

devido a sua alto-justificação conjuntamente com a vívida e constante violação ao mesmo.  

1.6. Métodos Utilizados   

Para provar tal ponto, é necessário partir de premissas como: A constituição 

dirigente ainda é necessária em países de modernidade tardia, bem como fazer a 

interpretação das normas constitucionais visando legitimar a hipótese supracitada. Para 

essa interpretação, é selecionada o rol dos direitos e garantias fundamentais 

principalmente o expresso no caput do art.5º , onde está expresso a garantia do direito à 

vida para os cidadãos.   

1.7. Tipo de Pesquisa e Marco teórico  

A pesquisa foi realizada de forma bibliográfica e também com análise de caráter 

generalista sobre as estatísticas da violência no estado do Rio de Janeiro. Utilizando 

autores como Luís Roberto Barroso, que faz análise crítica sobre a histórica constitucional 

brasileira. Lênio Streck e José Joaquim Gomes Canotílio fazendo uma análise crítica sobre 

a necessidade das constituições ditas dirigentes em países com desenvolvimento tardio e, 

finalmente, Thomas Hobbes representando a teoria contratualista, sob o pacto firmado 

entre a população e o Estado a fim de evitar o caos generalizado.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 2.1. Do Contrato Social sob a perspectiva Hobbesiana  

Nas palavras do pensador inglês Thomas Hobbes   

“A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do 

espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais 

forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando 



se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem 

não é suficientemente considerável para que qualquer um possa com base 

nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal 

como ele. ” (HOBBES, 1651 p.45)  

Dessa forma, ele reconhece a partir de uma construção mental que o homem em 

seu estado natural encontra-se em igualdade para com os demais pares, não obstando 

significantes diferenças. Nota-se que as possíveis diferenças entre os seres humanos é 

suprida pela variedade de situações por exemplo, o autor mostra que mesmo numa 

situação em que o mais forte tenta coercitivamente  impor sua vontade ao mais fraco , este 

pode engendrar mecanismos para a sua sobrevivência e fazer sua vontade, seja buscando 

aliados para ajudar-lhe seja armando-se contra seu agressor. Para o autor, o problema do 

estado natural é que o ser humano passa ser o julgador de suas próprias causas não 

possuindo limites para seus irrefreáveis desejos. Assim, o juízo de valor realizado é 

extremamente subjetivo, pois, sob a perspectiva hobbesiana, é natural o ser humano 

subjugar seu semelhante e acreditar na maior importância de suas necessidades.   

“O que talvez possa tornar inaceitável essa igualdade é simplesmente a 

concepção vaidosa da própria sabedoria, a qual quase todos os homens 

supõem possuir em maior grau do que o vulgo; quer dizer, em maior grau 

do que todos menos eles próprios, e alguns outros que, ou devido à fama 

ou devido a concordarem com eles, merecem sua aprovação. Pois a 

natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em 

muitos outros maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, 

dificilmente acreditam que haja muitos tão sábios como eles próprios; 

porque vêem sua própria sabedoria bem de perto, e a dos outros homens à 

distância. ” (HOBBES, 1651 p.45)    

  

Pela finitude dos recursos naturais, normal seria a constante inimizade entre os 

seres humanos, pois estariam constantemente disputando pelos bens que considerariam 

necessários para satisfazer suas vontades e para alcançar seus objetivos, normalmente, 

esbarrariam nos desejos de seus iguais, que ao neste momento se tornarem inimigos, lutam 

até que o vencedor não perceba o vencido como ameaça para a materialização de suas 

aspirações. Hobbes explicita todas essas ideias ao dizer “[...] nenhuma maneira de se 

garantir é tão razoável como a antecipação; isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as 

pessoas de todos os homens [...] para chegar ao momento em que não veja qualquer outro 

poder suficientemente grande para ameaçá-lo” (HOBBES, 1651 p.46), estabelecendo um 

estado que o autor denomina “guerra de todos contra todos” onde tal estado estaria 

pautado em 3 causas principais sendo: a competição, a desconfiança e a glória. 



Resumidamente, o primeiro seria pois os homens se atacam visando o lucro, a segunda 

pela necessidade do home em se sentir seguro e a terceira para manter a reputação.  

Faz-se necessário então, a formulação de um Poder uno e soberano que será 

formado a partir do pacto estabelecido entre os indivíduos pertencentes ao grupo social  e 

ao ceder parte de sua liberdade para esse poder chamado Estado que ditará as regras a 

serem seguidas pelos indivíduos e , diferente do estado natural , na ocorrência de um 

conflito entre os pares, cabe ao Estado solucionar a lide e concretizar o ideal de justiça 

não somente nos casos concretos , bem como para a toda a sociedade em geral.   

 2.2. História   Brasileira  

Analisando a história constitucional pátria, nota-se que das 8 constituições que já 

vigeram em território nacional, as 7 existentes não representaram um verdadeiro pacto 

entre os governantes e a população. Vivendo num país onde muitos acadêmicos afirmam 

em que se viveram “espasmos democráticos” sem nunca longinquamente termos instalado 

um modelo onde realmente a população teve ativa participação nas decisões sobre os 

rumos do país. Autores como o renomado Luís Roberto Barroso afirmam ainda que até 

outubro de 88 existia a chamada ”pré-história constitucional”, pois esses mesmos 

governantes se perpetuavam no poder e suas ações eram voltadas para os interesses 

escusos que não representavam a efetividade dos direitos e garantias fundamentais 

presentes no texto constitucional.   

"A experiência política e constitucional do Brasil, da Independência até 

1988, é a melancólica história do desencontro de um país com sua  gente e 

com seu destino. [...] A ilegitimidade ancestral materializou-se na 

dominação de uma elite de visão estreita, patrimonialista, que jamais teve 

um projeto de país para toda a gente." (BARROSO,2003 p.25)   

Tal paradigma foi superado pela CRFB/88 inovando em dois aspectos. Muito 

influenciada pelo momento de abertura política em que a Assembleia Nacional 

Constituinte foi convocada, não só inverteu a lógica organizacional existente nos textos 

anteriores ao trazer em seu escopo o rol dos direitos e garantias fundamentais para os 

primeiros artigos da carta política em detrimento da forma de organização do Estado e 

dos Poderes bem como aumento os direitos e garantias a serem salvaguardados pelos entes 

estatais e , como destaque principal para este artigo, foi a primeira constituição a ser tratar 

expressamente sobre a inviolabilidade do direito à vida “Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 



residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes:”( BRASIL , 1998)  

Essa inviolabilidade abrange duas dimensões distintas. A primeira é o fato de o 

Estado ter o dever de garantir o exercício do direito à vida, abrangendo a questão do 

nascimento e para segunda, o fato da perpetuação da vida humana, num sentido mais de 

permanecer vivo. A junção desses dois fatores traz o caráter abrangente desse direito que 

nas palavras de Alexandre de Moraes "[...]é o mais fundamental de todos os direitos, já 

que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais. ”   

2.3 Constituições Dirigentes  

Com base no pensamento de que o Estado deve ser o principal impulsionador dos 

direitos e da qualidade de vida para o seu cidadão, os modelos de constituição dirigente 

foram e continuam sendo adotados pelos mais diversos países ao redor do mundo. Nelas 

fica pactuado um “dever-ser” do Estado que deve ser materializado através de políticas 

públicas estabelecidas pelo governo. Às normas constitucionais ganham status de  

elemento norteador não só para o hermeneuta mas também para quem está a cargo de 

produzir as leis infraconstitucionais, pois toda norma goza da chamada presunção relativa 

de constitucionalidade e se estiver em afronta ao texto constitucional , é passível de 

revogação. Essa teoria foi desenvolvida pelo jurista português José Joaquim Gomes 

Canotilho que defende sua existência pois assim , o Estado se comprometeria 

verdadeiramente com a efetividade da Carta Política e concretizando o projeto de estado 

ora pactuado no texto constitucional e, assim, acarretaria na fortificação do chamado 

Estado de Bem-estar Social , onde nele, são cumpridas as promessas de promover os 

direitos para os cidadãos e suas intervenções não serem lesivas as garantias que ele mesmo 

Estado se propõem assegurar.  

2.5.  Discussão e Resultados  

Após o panorama traçado notamos como o Estado tornou-se douto do jus puniendi 

e, através do Poder Judiciário, assumiu a responsabilidade de solucionar os conflitos 

existentes originados pela convivência em sociedade. Com a ampliação de direitos 

promovida pela promulgação da CRFB/88, pensou-se ser necessário abandonar o caráter 

dirigente do texto constitucional no Brasil. Fervorosos debates se constituíram na 



comunidade jurídica nacional alegando a necessidade de se abolir a característica 

dirigente do texto constitucional, sob o principal argumento d que o próprio Canotilho 

suspostamente não acreditava em seus pensamentos sobre a constituição dirigente. 

Entretanto, observando o substrato fático é notório como cada vez mais o texto 

constitucional é vilipendiado, sem as consequências devidas para os transgressores. O 

próprio Estado brasileiro é o primeiro a não observar as diretrizes constitucionais 

existentes e lamentavelmente falha tal direito no sentido de sua perpetuação. Analisando 

as estatísticas verifica-se como o Estado brasileiro é condizente e omisso em atender tais 

questões a exemplo disso, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, no Estado do 

Rio de Janeiro a violência vem aumentando vertiginosamente se analisarmos do ano de 

2015 a 2017.  Seja na capital do estado, ou na chamada grande Niterói, índices como os 

de letalidade violenta, homicídios dolosos e homicídios provocados por oposição a 

intervenção policial aumentam com o passar do lapso temporal supracitado e legitima 

toda a discussão realizada. Ademais, preocupante é o pensamento daqueles que não veem 

necessidade de manutenção de uma Constituição programática em território nacional. 

Tais ideias são tão desarrazoadas que se utilizando da razoabilidade, noção de abandonar 

normas de conteúdo programático somente produzem sentido em países onde já esse 

estabeleceu o Estado de Bem – Estar Social , ou seja , não se faz mas necessária normas 

dessa estirpe pois já está inculcado na cabeça do corpo social , o dever de se observar o 

positivado nas norma constitucionais.  Destarte, países caracterizados como de 

desenvolvimento tardio ainda não estão preparados para se desobrigar a utilização de 

normas programáticas, cujas benéfices foram anteriormente expostas.    

Assim, após todo o trabalho de pesquisa, verificou-se que ainda é necessário 

manter o modelo de constituição dirigente para estabelecer um projeto de estado a ser 

concretizado e vincular as ações estatais, principalmente, as oriundas do Poder 

Legislativo.  
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Imagens dispersas – a arquitetura industrial contemporânea nas cidades dispersas 
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Resumo 

O impacto das transformações urbanas das cidades dispersas e as formas maleáveis da produção 

fabril contemporânea resultaram numa nova visualidade, com o esgarçamento da tradicional 

dicotomia entre rural e urbano e o desenvolvimento de um projeto arquitetônico-industrial onde 

todas as unidades de produção se assemelham. O presente trabalho procura refletir a respeito 

das tensões geradas por uma nova ocupação do território e seu impacto na vida humana e na 

natureza, com a criação de zonas de exclusão, ausência de serviços públicos e soluções 

informais de habitação. A pesquisa é acompanhada de ensaio fotográfico do artista Bruno Veiga 

e contou com apoio da Faperj. 

 

Palavras-chave: território; urbanização; arquitetura 

 

Abstract 

The impact of the urban transformations of the dispersed cities and the mall eable forms of 

contemporary factory production have resulted in a new visuality, with the traditional 

dichotomy between rural and urban and the development of anarchitectural-industrial project 

where all production units resemble each other. The present work seek store flecton the tensions 

generated by a new occupation of the territory and its impact on human life and nature, with the 

creation of exclusion zones, absence of public services and informal housing solutions. The 

research is accompanied by a photographic essay by the artist Bruno Veiga and was supported 

by Faperj. 
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Resumen 

 

El impacto de las transformaciones urbanas de las ciudades dispersas y las formas maleables de 

la producción fabril contemporánea resultaron en una nueva visualidad, con el agotamiento de la 

tradicional dicotomía entre rural y urbano y el desarrollo de un proyecto arquitectónico-

industrial donde todas las unidades de producción se asemejan. El presente trabajo busca 

reflexionar sobre las tensiones generadas por una nueva ocupación del territorio y su impacto en 

la vida humana y la naturaleza, con la creación de zonas de exclusión, ausencia de servicios 

públicos y soluciones informales de vivienda. La investigación es acompañada de ensayo 

fotográfico del artista Bruno Veiga y contó con el apoyo de Faperj. 

 

Palabras clave: territorio; urbanización; arquitectura 

 

O fenômeno das Cidades Dispersas vem sendo intensamente estudado e 

discutido no âmbito da Arquitetura, Sociologia, Urbanismo e Antropologia. A partir da 

aceleração do processo de globalização ocorrido na década de 1990, a tradicional 

organização fordista de produção vem sendo gradualmente abandonada por um modelo 



toyotista, não sendo mais necessária a concentração geográfica da força de trabalho, 

infraestruturas e serviços para atender as necessidades da produção industrial. Nesse 

sentido, também deixa de ser relevante onde a planta está localizada, pois o que é 

produzido não se destina mais atender ao consumo de uma região específica, mas sim 

ao mercado global. Avanços tecnológicos, especialmente na área da comunicação em 

redes, também contribuíram de forma decisiva para a integração de áreas mais remotas 

ao processo industrial contemporâneo. 

Como consequência direta, diversos conglomerados industriais deslocarem parte 

das suas unidades de produção para regiões periféricas, longe de grandes cidades, onde 

encontram melhores condições de custo para sua implantação e, muitas vezes, 

incentivos fiscais.  Esse movimento pode ser notado no entorno das cidades médias, 

tanto no Brasil como em outros países, especialmente na China. 

Trata-se de um processo que vem integrando os territórios interioranos à malha 

mundial e que altera a relação entre cidade e campo, rural e urbano. A dispersão da 

malha urbana obriga a novas e inovadoras soluções para os problemas que ela propõe. 

O objetivo do projeto “Imagens dispersas - A nova visualidade da arquitetura 

industrial no Sul Fluminense” foi estudar esse problema e suas consequências para as 

populações e para o meio ambiente, utilizando a fotografia como suporte para reflexão 

artística. 

A análise da produção do espaço social urbano e de suas características formais 

tem longa relação com o fotográfico. Criada na intersecção da indústria química com a 

óptica, a fotografia é a expressão visual da cidade moderna, redesenhada pelo alto 

capitalismo e acelerada por novos meios de transporte e comunicação que favoreceram 

"a rápida convergência de imagens em mudança, a descontinuidade acentuada no 

alcance de um simples olhar e a imprevisibilidade de impressões súbitas"
1
, escreve o 

sociólogo alemão Georg Simmel em A metrópole e a vida mental. Espelho da cidade, a 

fotografia procurou registrar suas ruas e edifícios desde seu mais longínquo ancestral: 

em Vista da janela em Le Gras, de 1826, de Joseph NicéphoreNièpce, pode-se 

identificar a imagem de telhados piramidais sobre construções vizinhas à casa do 

inventor, em um registro pioneiro do urbanismo, da arquitetura e da Natureza.  

A relação da fotografia com a cidade se estende por toda sua história, com uma 

vasta e adensada produção de imagens. Coube a Louis Daguerre, em 1839, fornecer os 

                                                           
1
SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1973, p. 22. 



primeiros flagrantes de transeuntes pelas ruas e bulevares, com uma nitidez de detalhes 

jamais vista e, graças ao esforço de fotógrafos, a então redescoberta arquitetura gótica 

recebeu registros minuciosos – e permanentes, como nota John Ruskin – para a 

elaboração dos conceitos de ruína e restauração dentro de uma dupla instância artística e 

histórica. Do cemitério de Greyfriars na Escócia, imortalizado por David Octavius Hill, 

em 1848, às imagens de uma Paris perdida e despovoada de Eugene Atget no alvorecer 

do século XX, foram os fotógrafos os detetives da metrópole. “É a cidade que habita os 

homens ou são eles que moram nela?”
2
, escreve Sério Paulo Rouanet a respeito do 

Trabalho das Passagens, de Walter Benjamin, um dos autores que mais profundamente 

se dedicou às questões relativas à fotografia e metrópole. A abundante produção visual 

desses fotógrafos passou a acumular avidamente as imagens do dia a dia das grandes 

cidades, em registros pueris ou surpreendentes de uma vida anônima e silenciosa sob a 

escala grandiosa dos grandes projetos urbanos e artísticos. O fotógrafo torna-se o 

observador privilegiado da vida moderna e o responsável pela representação do novo 

espaço constituído no final do século XIX e, ao mesmo tempo, estabelece um 

entendimento que a fotografia ultrapassa os limites documentais e se insere na pesquisa 

artística e estética. 

A imagem em permanente transformação da modernidade, a aceleração dos 

transportes, as novas estruturas, materiais e tecnologias e as novas formas impostas pela 

racionalidade e pela serialidade industrial, passam a ser registradas como um Atlas, uma 

coleção de instantâneos fugazes que constituem uma visão da realidade fragmentada e 

multiplicada. Mapear, catalogar e categorizar o mundo e a humanidade tornam-se 

atividades permanentes da fotografia, por sua capacidade de indexação, precisão icônica 

e mobilidade de circulação. Em poucos anos, seu crescimento exponencial parece 

abarcar todos os campos do conhecimento humano.  

As grandes reurbanizações do século XIX e início do XX – realizadas em prol 

da eficiência dos deslocamentos humanos e de produtos e matérias-primas – que 

reconfiguram as antigas cidades da Europa e, mais tarde, de outros continentes, são 

registradas sem descanso por fotógrafos que realizam a construção simbólica dessas 

novas metrópoles. Em Paris, Charles Marville é o primeiro a descrever a destruição da 

cidade medieval e as remoções da população mais pobre. No Rio de Janeiro, cabe a 
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Augusto Malta gravar em prata a crônica da destruição da cidade colonial e o abate de 

morros e igrejas.  

A cidade moderna torna-se o campo de experimentação dessa era das máquinas, 

com o elogio das vanguardas à mecanização e ao registro “automático”. Entre os anos 

que separam sua invenção e a concorrência cerrada de outras formas de reprodução de 

imagens, a fotografia revelou-se adaptada ao ritmo cada vez mais veloz imposto pela 

vida urbana. Cortes geométricos em diálogo com o abstracionismo e o construtivismo, o 

registro sistemático da paisagem industrial, do maquinário e dos objetos de consumo 

foram tematizados nas fotografias urbanas de Berenice Abbott e GermaineKrull, nas 

rayografias e solarizações de Man Ray, nos fotogramas de László Moholy-Nagy e de 

Christian Schad, nas duplas exposições de Frederick Sommer e nas colagens de Max 

Ernst e El Lissitzky, em práticas híbridas que desestabilizavam a racionalidade e o senso 

comum de realidade.  

Metrópole e fotografia afluíam em velocidade, fracionamento e inesperado, cuja 

síntese ideal foi descrita por Henri Cartier-Bresson em sua fórmula do “instante 

decisivo”, apresentada em 1952 e estampada em revistas ilustradas que já existiam na 

França há quase três décadas. O primado da produtividade na era do funcionalismo, 

porém, esgotou-se em poucas décadas e, rapidamente, fotógrafos de todas as latitudes 

passam a registrar o ambiente urbano em documentários sociais que reiteram os limites 

– e mesmo a falência – do racionalismo formal frente às pressões da especulação 

imobiliária, das remoções das classes baixas para subúrbios distantes e da escassez ou 

impraticabilidade de redes viárias e outros serviços públicos em conjuntos habitacionais 

populares, favelas e assentamentos não planejados que passam a fazer parte da urbe. A 

cidade distópica, em conflito com o presente e descrente do futuro, passa a ser habitada 

por desajustados, outsiders e outros grupos em desacordo com o projeto social e urbano 

implantado. Crônicas desviantes dos excluídos e dos marginais são apresentadas pelos 

fotógrafos Robert Frank, Diane Arbus, Larry Clark, Brassaï e Weegee nas décadas 

seguintes e a concepção da cidade-máquina como topos da felicidade e da mobilidade 

social entra em crise na desordem e banalidade das metrópoles superadensadas. 

Boa parte dos ensaios fotográficos a respeito da cidade nas últimas décadas 

tratam da crise da cidade e de seus limites, da distribuição espacial da população em 

zonas sociais, do controle dos deslocamentos humanos, da gentrificação e de enclaves e 

áreas de exclusão, em relações sociais complexas e territorialmente descontínuas. Do 

ponto de vista arquitetônico, o caráter escultórico e monumental de diversos artistas 



contemporâneos – Herzog & de Meuron, Calatrava, Gehry, Moneo etc – tem sido 

avidamente registrado tanto por grandes artistas quanto por uma fotografia vernacular e 

anônima. As novas formas de organização industrial, a desindustrialização e o impacto 

da ação humana sobre o ambiente natural, por sua vez, são objeto de reflexão de 

fotógrafos como John Davies, Allan Sekula, John Sternfeld, Sebastião Salgado, Andreas 

Gursky, Robert Frank, Thomas Ruff e William Eggleston, responsáveis por imagens de 

subúrbios exauridos, bairros abandonados, condições degradantes de trabalho, grandes 

deslocamentos humanos e do anonimato do consumo em grande escala. 

Na pesquisa, discutimos um tema ainda pouco abordado pela fotografia: a 

estética industrial contemporânea, a partir de um projeto arquitetônico onde todas as 

unidades de produção se assemelham umas às outras. São caixotes herméticos que 

criam uma nova e contraditória paisagem nos municípios de Resende, Itatiaia e Porto 

Real, que definimos como objeto de pesquisa, na região Sul do Estado do Rio de 

Janeiro. 

A despeito das recentes dificuldades econômicas nacionais, essa região ainda 

usufrui do boom industrial das duas últimas décadas, com aumento da receita de seus 

municípios, da população e, por outro lado, da multiplicação de problemas urbanos, 

como o surgimento acelerado de submoradias, ausência de rede de distribuição de água, 

captação e tratamento de esgotos e de transporte de massa. 

Planejado e criado nos anos 1970, o Pólo Industrial de Resende teve seu apogeu 

somente no século 21, dividindo essa expansão com os municípios de Porto Real e 

Itatiaia, recentemente emancipados de Resende, em manobras políticas que ratearam os 

investimentos realizados na região por três, vindos de empresas como Hyundai, PSA 

Peugeot, Land Rover/Jaguar, MAN e Siderúrgica Votorantim, entre outras, que se 

instalaram nas últimas décadas na região.Pelas estradas vicinais destes municípios, a 

chegada das novas indústrias parece deixar tudo em permanente transformação, 

trazendo instabilidade e mudança para os espaços de vida e trabalho da região. 

Embora exista desde os anos 1980 vasta literatura a respeito das cidades 

dispersas (ASCHER, 1998; BRUEGMANN, 2005; CASTELLS; 1999; EWING, 1997; 

GEHL, 2002; GOTTDIENER, 1983; HARVEY, 2010; MONCLÚS, 1998), muito 

pouco foi realizado fotograficamente a respeito das transformações na malha urbana 

com o surgimento desses pequenos núcleos e de suas formas particulares de organização 

territorial e espacial. É um desinteresse explicável pela ausência de obras icônicas e sem 

grande verticalidade nessas cidades esparsas, incapazes de sintetizar uma cidade ou 



região e que, por isso mesmo, ainda apresentam escassa iconografia, em especial no 

Brasil.  

A expansão industrial e a forma de ocupação por ela gerada, colocam lado a lado 

a tradicional produção pecuária e o que há de mais moderno na produção 

automobilística contemporânea, num estranho e imprevisível encontro que aponta para 

“uma crescente diluição da velha dicotomia rural-urbano e para a necessidade de se 

relativizar a onipresença metropolitana no território”
3
. A descontinuidade espacial 

provocada pelas novas formas de ocupação do território, por sua vez relacionadas com a 

produção automobilística, aproximaram no Sul do estado de maneira inédita as 

atividades pecuária e industrial. Mesmo os conceitos de rural, como sociedade 

tradicional, e urbano, como moderna, não parecem mais dar conta das transformações 

espaciais operadas no capitalismo tardio de orientação neoliberal, que atua não apenas 

nas relações de trabalho, mas igualmente nas configurações do território, no lazer, no 

consumo e na qualidade de vida.  

O desatrelar dos processos de urbanização de uma cidade fixa em determinada 

região favorece o desaparecimento dessas fronteiras entre rural e urbano. A dispersão 

dos habitantes em condomínios fechados ou cidades-dormitórios, facilitada pela 

comunicação e transporte.confirmam o surgimento dessa nova matriz. E, se há uma 

certa dificuldade em compreender esse novo fenômeno, ela decorre até do anacronismo 

linguístico utilizado para a definição destes conceitos, que deixaram de fazer sentido 

nesses novos arranjos espaciais. Ao compreender problemas como urbanos ou locais e 

que não são mais urbanos e tampouco locais (WEBBER, 1968), o entendimento das 

novas condições materiais e simbólicas é muitas vezes prejudicado.  

Se, por um lado, podemos observar uma crise da identidade nas sociedades 

contemporâneas (HALL, 2006), nas quais os sujeitos estão descentrados, por outro, a 

fluidez dos espaços também sugere uma hibridização da própria terra. A dúvida e a 

incerteza das imagens provocam uma suspensão das expectativas e, com isso, certo 

humor e non-sense nas imagens registradas por Bruno Veiga (Fotos 1 e 2). 
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Foto 1: Sem título, de Bruno Veiga, 2017 

 

Foto 2: Sem título, de Bruno Veiga, 2017 

 

As relações entre as tradicionais atividades econômicas e as novas iniciativas 

introduzidas por empresas com “motivações oportunistas – isenções fiscais, 

empréstimos públicos generosos, baixos salários etc. –, sem nenhuma perspectiva de 



cooperação com as instituições econômicas e políticas locais”
4
, intensificam a sensação 

de improviso ou abandono no entorno das montadoras, com ausência de arruamento e 

de serviços públicos, como transporte e segurança. Não há calçadas em diversas vias do 

município de Porto Real e, quando existem, muitas vezes estão cobertas de mato. E os 

pontos de ônibus são apenas locais conhecidos dos usuários da região, com ausência de 

abrigos e mesmo placas de sinalização (Foto 3). No lugar de serem amparados por uma 

vizinhança, com comércio, habitações ou por alguma forma de mobiliário urbano, os 

operários das montadoras e daqueles que prestam serviço nas indústrias da região, quase 

sempre caminham isolados e esquecidos por longos trechos de estrada.  

As primeiras viagens realizadas à região Sul Fluminense, em fevereiro de 2017, 

registraram a Via Dutra, a principal da região e de todo o país, pelo volume de veículos 

que transitam anualmente por ela. A despeito da presença de um rio de grandes 

dimensões, o Paraíba do Sul, e de uma linha de trem, não há transporte da população 

local em outro modal que não seja o rodoviário.   

Invariavelmente todos os caminhos fluem em direção à Rodovia Presidente 

Dutra, trecho da BR-116 que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e inaugurada em 19 de 

janeiro de 1951 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. O impacto é marcante 

especialmente para quem trafega a pé ou de bicicleta. Os poucos locais onde transeuntes 

e ciclistas podem contar com alguma interação humana são os postos de gasolina, 

planejados para o atendimento de veículos de passeio, ônibus – em sua maioria 

intermunicipais – e caminhões. O pedestre é inteiramente segregado na principal via 

automotiva do país, a despeito do crescimento de cidades às suas margens. No intervalo 

entre elas, os estreitos espaços entre matagais e asfalto terminam se tornando “não-

lugares”, expressão criada por Marc Augéque os define como espaços de passagem 

incapazes de constituírem identidades. Como afirma Webber, esses espaços destituídos 

de significado sequer podem ser classificados com os mesmos termos que designavam a 

cidade que, nas palavras de Françoise Chouay, é   

 

“objeto de uma convenção, variável segundo os países (na França, 

população aglomerada de pelo menos dois mil habitantes em uma só 

comuna), e que constitui um instrumento administrativo, jurídico e 

fiscal. 

Na linguagem comum de hoje, cidade continua a designar o local ou 

suporte estático de uma tríplice comunicação engajando a troca de 

                                                           
4
 RAMALHO, José Ricardo. Novas Conjunturas Industriais e Participação Local em Estratégias de 
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bens, informações e afetos. Ela permanece concebida como uma união 

indissociável daquilo que os romanos chamavam de urbis (território 

físico da cidade) e civitas (comunidade de cidadãos que a habitam) ou 

ainda como a pertença recíproca de uma entidade espacial discreta e 

fixa de uma população.”
5
 

 

 

Foto 3: Sem título, de Bruno Veiga, 2013 

 

O trânsito ininterrupto e indiferente da rodovia, a carência de transporte 

adequado para quem se desloca em trajetos curtos, a solidão de seus usuários – e não 

mais de seus habitantes – é o caracteriza o não-lugar, sem história, sem identidade e sem 

inter-relações entre aqueles que apenas transitam em seu espaço. Urbis e civitas 

parecem irremediavelmente fendidas.  

Supermercados, shopping-centers, rodovias e aeroportos comungam dos mesmos 

dogmas de isolamento e distanciamento que comprimem o espaço-tempo e o colapsam 

em eterno presente que se estende a todas instâncias da vida. Indiferentes à cidade, a 

seus ritmos e sua história, os não-lugares subordinam-se a um tempo único etranssocial 

de massas errantes, cujos códigos de convivência repetem-se ad nauseam emqualquer 

lugar do mundo. A transformação da temporalidade, com origens emmudanças no 

trabalho, novos padrões de consumo, processos de globalização e intersecção 

tecnológica, encontra nas autoestradas seus campos elísios, eternamente habitados por 

aqueles cuja presença sempre é transitória.  
                                                           
5CHOUAY, Françoise.  O reino do urbano e a morte da cidade,in La Ville, art et architectureenEurope, 1870-1993, 

p. 26, Paris, Centre Pompidou, 1994. Catálogo de exposição.Tradução de Eveline Bouteiller Kavakama. 



Antigas fazendas foram rapidamente loteadas para dar conta dos novos 

moradores, em conjuntos habitacionais de baixo custo e projetos planificados que se 

repetem em larga escala e que não atentam que as meras condições materiais não 

estabelecem um território ou uma comunidade (Fotos 4 e 5). Ao construir os novos 

bairros residenciais das três cidades examinadas, poder público e empresários 

negligenciaram a diversidade cultural típica das comunidades e os usos mistos – e 

muitas vezes, múltiplos – dos espaços urbanos (JACOBS, 2014). 

 

 

Foto 4: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 



 

Foto 5: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

 

Em 2013, a especulação imobiliária multiplicou por cinco o preço da terra em 

Resende “e o que era um pasto com um punhado de vacas virou o Alphaville Resende, 

condomínio a ser erguido pela badalada grife imobiliária nascida em São Paulo”
6
, 

escrevia o repórter Ernesto Neves, da revista Veja Rio. Em 2913, já existiam 14 

condomínios fechados na região, em um processo de autossegregação das classes alta e 

média
7
. Em contraste com os novos bairros de luxo surgidos na região, houve um 

grande crescimento de favelas, especialmente em Resende, como Cidade Alegria (criada 

em 1983 e que se tornou o maior e mais populoso dos 101 bairros da cidade). Até 

poucas décadas atrás, o município tinha pouquíssimas favelas e hoje submoradias se 

espalham em diversas regiões.  

A exclusão sócio-espacial que vive Resende está diretamente associada ao 

aumento demográfico da cidade, fenômeno recorrente nas cidades médias cujas 

atividades industriais passaram do fordismo ao toyotismo (SPOSITO, 2007). E ela não 

apenas reflete as diferenças sociais como reforça a desigualdade, com uma distribuição 

assimétrica dos espaços físicos e dos serviços públicos.  

                                                           
6 NEVES, Ernesto. A nossa Detroit. Veja Rio, Rio de Janeiro, 05/06/2013. Disponível em 

https://vejario.abril.com.br/cidades/polo-automobilistico-porto-real-resende-sul-fluminense/. Acesso em 10/03/2017. 
7MAGALHÃES, Livia Maria de Souza. A Reestruturação urbana em Resende-RJe a AutossegregaçãoSocioespacial. 

Espaço Aberto, PPGG - UFRJ, Rio de Janeiro, V. 7, N.2, p. 79-97, 2017, ISSN 2237-3071. 

https://vejario.abril.com.br/cidades/polo-automobilistico-porto-real-resende-sul-fluminense/


 

 

 Foto 6: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

 

A morfologia das novas indústrias segue a flexibilização e a agilidade dos 

investimentos e do capital da era neoliberal. As fábricas podem surgir em poucos meses 

em locais onde existiam apenas fazendas, sítios ou mata fechada. Graças aos prédios 

construídos com o uso de elementos pré-fabricados, perfis tubulares e telhas metálicas, a 

rapidez na construção e custo reduzido das obras, as novas fábricas puderam ser 

rapidamente instaladas e entrar em operação num curto espaço de tempo. É 

característico dessas novas indústrias o uso sistemático de fachadas anódinas, quase 

sempre despidas de quaisquer informações, no máximo, o nome da empresa. Para o 

arquiteto e filósofo Richard Scoffier, a fachada neutra ou ausente rompe em definitivo 

com o repertório de tipologias do passado e reduzem o edifício à condição de objeto 

opaco de inércia máxima, sem passado ou futuro e nada que identifique os 

acontecimentos que esconde em seu bojo.  



 

Foto 7: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

 

Foto 8: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

 

Para Scoffier, esse objeto é um feixe de correspondências 

 

“Aberto e singular, estabelece relações de sedução, de fascínio quase 

hipnótico com o sujeito como se, invertendo a interpretação habitual, ele 

lhe permite ocorrer. O objeto de desejo é, sem dúvida, um pleonasmo 

pois só existe desejo sujeito a partir do momento em que aparece o 

objeto. Essa reflexão livre sobre o objeto deve ser imperativamente 

realizada pelos arquitetos. Eles nomeiam rapidamente objeto aquilo que 

não se inscreve num contexto e que retira sua legitimidade de si mesmo 

enquanto acedem ao estatuto de objeto apenas os edifícios introvertidos, 



os edifícios que continuam a ser silenciosos sobre o seu modo de 

fabricação que se recusam a explicar como se sustentam e para que 

servem.”
8
 

 

O novo objeto prescinde da fachada tradicional que expressa tanto a função do 

prédio quanto sua natureza construtiva e apresenta apenas um campo vazio. Ou uma tela 

em branco, numa associação direta com a informática. A interface gráfica que agora se 

transforma a fachada não exige uma relação física ou corpórea com os volumes que 

ocupam os espaços, mas prescreve uma leitura da fachada, destituída de qualquer 

potência espacial. Mesmo a tridimensionalidade e a noção de perspectiva artificialis se 

oblitera ante a ausência de riqueza visual das tediosamente planas fachadas. A 

arquitetura digitalizada nos anos 1990 por programas como AutoCAD de certa forma 

também se torna digital. 

 

 

Foto 9: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

                                                           
8SCOFFIER, Richard. Os quatro conceitos fundamentais da arquitetura contemporânea, in SANTOS DE OLIVEIRA. 

Beatriz et al. Leituras em Teoria de Arquitetura: 1. Conceitos. Rio de Janeiro: Viana & Mosley. 2009, p.164-165. 



 

Foto 10: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

 

Foto 11: Sem título, de Bruno Veiga, 2017. 

 

Conclusões 

A pesquisa artística procurou ampliar o debate e multiplicação da produção 

artística e acadêmica a respeito do Sul Fluminense e de seu desenvolvimento 



econômico, cultural e artístico, através do estudo de suas características regionais, com 

a compreensão das transformações sociais e urbanas ocorridas nas três últimas décadas 

no Sul Fluminense, em especial, a industrialização e o surgimento de polos comerciais e 

de serviço em seus municípios. 

Hoje ser urbano não significa necessariamente viver no espaço físico da cidade 

(SOUZA, 1993: 65) e isso impõe alguns desafios para nossa compreensão do futuro da 

cidade e, consequentemente, da cidadania.  

O trabalho de Bruno Veiga ultrapassa as questões morfológicas da arquitetura e 

das cidades e tenta, de forma artística, compreender de que forma as dinâmicas sociais 

são afetadas pelas cidades dispersas e quais as soluções encontradas para sua expansão e 

para suprir as necessidades e socialização de suas populações. O crescimento amorfo e 

descentralizado dessas cidades médias não pode e nem deve ser visto apenas dentro de 

uma relação de causa e efeito da economia, mas dentro de um universo simbólico 

complexo que envolve as relações sociais de seus moradores, a tecnologia da 

informação e outras mediações culturais.  

Do ponto de vista arquitetônico, o funcionalismo e o construtivismo sucumbem 

às caixas silenciosas das grandes montadoras, inteiramente despidas quaisquer 

veleidades estéticas e assumidas como grandes carenagens de máquinas misteriosas. Em 

imagens distópicas, Bruno Veiga apresenta imagens de uma construção abandonada e 

de caminhões enferrujados no meio do campo, tecnologias obsoletas e esquecidas cuja 

vida social chegou ao fim. Eles permanecem como ruína, ao dar memória da presença 

humana e de um determinado modo de vida. Numa arqueologia precoce, as fotos 

selecionam e registram a morte dos objetos e sua era perdida, mas, ao mesmo tempo, 

exibem a orgulhosa singularidade de seu tempo histórico que não se remete para o 

passado, mas oferece um testemunho para o futuro. É nesse sentido que se estabelece 

uma poética nas obras de Bruno Veiga, ao apresentar as fissuras e contradições entre as 

cidades tradicionais e as novas formas de organização urbana, em novas relações sociais 

e culturais que ainda não aparecem inteiramente claras, o que torna estas fotografias em 

epifanias de algo ainda não revelado.  
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Resumo 
O processo do capitalismo e do desenvolvimento do modelo neoliberal em países da América 

Latina durante a década de 60'-80', gera exploração e subordinação pelos blocos dominantes 

para com os povos oprimidos; fazendo com que grandes massas populares se unissem com o 

mesmo objetivo comum, a criação de resistência à desigualdade social. A partir disso, pretende-

se analisar a constituição do sujeito social e político, através das experiências vividas por 

organizações com bases territoriais na Colômbia e na Argentina. De categorias como: sujeito 

social e político, território, práticas coletivas. Desenvolvimento de contexto metodológico, os 

endereços proposta de pesquisa a partir do paradigma qualitativo, a partir da perspectiva de 

interação simbólica, com base em um design flexível; Como técnicas de coleta de informações 

são estabelecidas: o estudo documental, a narrativa e a observação participante. 

 

Palavras-chave: Organizações populares e / ou sociais, relações internacionais, construção da 

paz. 

 

Abstract 
 

The process of capitalism and the development of the neoliberal model in the Latin American 

countries during the decade of the 60'-80 ', generates exploitation and subordination on the part 

of the dominant blocks towards the oppressed people; causing large popular masses to unite 

with the same common goal, the creation of resistance to social inequality. From this, it is 

intended to analyze the constitution of the social and political subject, through the experiences 

lived by organizations with territorial bases in Colombia and Argentina. From categories such 

as: social and political subject, territory, collective practices. For the development of the 

methodological context, the research proposal is approached from the qualitative paradigm, 

from the perspective of symbolic interactionism, based on a flexible design; As information 

gathering techniques are established: the documentary study, the narrative, and the participant 

observation. 

 

Keywords: Popular and / or social organizations, international relations, peace building 

 

Resumen 

 

El proceso del capitalismo y el desarrollo del modelo neoliberal en los países latinoamericanos 

en el transcurso de la década de los 60’-80’, genera explotación y subordinación por parte de los 

bloques dominantes hacia el pueblo oprimido; ocasionando que grandes masas populares se 

unieran con un mismo objetivo común, la creación de resistencia ante la desigualdad social. A 

partir de ello se pretende analizar la constitución del sujeto social y político, mediante las 

experiencias vividas por organizaciones de base territorial de Colombia y Argentina. A partir de 

categorías como: sujeto social y político, territorio, prácticas colectivas.  Para el desarrollo del 

contexto metodológico, la propuesta investigativa se aborda a partir del paradigma 

cualitativo, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, basada en un diseño 

flexible; como técnicas de recolección de información se establece: el estudio 

documental, la narrativa, y la observación participante.  
 



Palabras clave: Organizaciones populares y/o sociales, relaciones internacionales, construcción 

de paz.  

 

En modo de introducción 

América Latina entre los años de 1960 y 1980 es marcada por el capitalismo y el 

desarrollo del modelo neoliberal
1
, el cual ocasiona explotación y subordinación por 

parte de los bloques dominantes hacia el pueblo oprimido; encadenando que grandes 

masas populares se unieran con un mismo objetivo común, la creación de resistencia 

ante la desigualdad social y al mismo tiempo la generación de un pensamiento crítico y 

de conciencia ante éstas situaciones y las que emergen cotidianamente. En éste mismo 

sentido en Colombia la ola de violencia económica, social, política, militar y 

económica, genera que se organicen variados movimientos sociales y/o populares 

(estudiantes, mujeres, campesinos, indígenas, entre otros) y que continúan aún presentes 

luchando contra la desigualdad social, el conflicto armado y los derechos humanos. En 

Argentina se plantean como reclamos significativos la defensa por los derechos 

humanos transgredidos durante la dictadura militar y se le da importancia a sostener 

relación con movimientos sociales. 

Para ésta investigación inicialmente se retoma una de las organizaciones
2
 de 

base territorial, que se constituye a partir de los fenómenos generados por esta época, la 

cual se va conformando por los intereses comunes (necesidades materiales y 

simbólicas), y algunas reivindicaciones hacia el Estado, por parte de diversos actores 

sociales (campesinos, personas de la comunidad, intelectuales, militantes, entre otros) y 

la creación conjunta de diversas estrategias, y generación de redes.  

                                                           
1“La nueva configuración que asume la economía internacional capitalista en el periodo de la posguerra, 

reorganizada por la égida norteamericana. El momento en que las economías industriales dependientes van a buscar 

en el exterior el instrumental tecnológico que les permitiría acelerar su crecimiento, incrementando la productividad 

del trabajo, es también el mismo en el que, a partir de los países centrales, rigen importantes flujos de capital hacia 

ellas, flujos que les aportan la tecnología requerida. 

En éste periodo de industrialización, cuya contrapartida es la creación del mercado interno, el cual impacta a la 

diferenciación de las clases y la toma de conciencia por éstas de sus intereses. Los movimientos de clase media y de 

la clase obrera impondrán nuevas alianzas sociopolíticas, radicalizando las contradicciones entre la oligarquía 

agrocomercial y la burguesía industrial y llevando a nuevos tipos de Estado, en la mayoría de los casos, basados en 

el nacionalismo y en pactos sociales menos excluyentes”. (MARINI, 2007: 133) 
2 La Coordinadora de Organizaciones Populares de Defensa de los Derechos del Niño y la Niña a partir del año 1978 

se va consolidando por la población que es expulsada de sus tierras, la mayoría de ellos campesinos; migrando hacia 

los Cerros Nororientales de la Ciudad de Bogotá, Colombia; en donde crean sus asentamientos, sin embargo estos 

terrenos no contaban con servicios públicos, lo cual generaba condiciones desfavorables para la población, 

especialmente los niños y niñas, situación que no era solucionada prontamente, porque para esa época la capital del 

país no había implementado una política de desarrollo urbano que acogiera a ésta población, y los servicios públicos 

estaban en manos del “concejal” o “del amigo del amigo” de la empresa, contribuyendo al clientelismo.  

Desde la cual se ha venido desarrollando un proceso investigativo a partir de su experiencia organizativa; por lo tanto, 

se da continuidad con la siguiente propuesta, poniendo así el foco en las redes de apoyo y la integración 

latinoamericana.  



A partir de ello se pretende analizar la constitución del sujeto social y político, 

mediante las experiencias vividas por las organizaciones de base territorial de ambos 

países. Desde categorías como: sujeto social y político, territorio, prácticas colectivas.  

Para el desarrollo del contexto metodológico, la propuesta investigativa se aborda a 

partir del paradigma cualitativo, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, 

basada en un diseño flexible; como técnicas de recolección de información se establece: 

el estudio documental, la narrativa, y la observación participante. Posteriormente se 

realizara el análisis de los datos obtenidos, la muestra del proceso y resultados de la 

investigación en los diferentes lugares de incidencia. 

 

A partir de los antecedentes 

El proceso llevado en la búsqueda de estudios e investigaciones relacionadas al 

tema en fuentes primarias y secundarias, se inicia y se continuará durante todo el 

proceso investigativo; permitiendo tener un acercamiento a categorías generales y 

principales como: movimientos sociales y/o populares, sujetos sociales y políticos, 

acciones y/o prácticas colectivas, necesidades, reivindicaciones, estrategias 

organizativas, entre otras.  

A partir de variadas investigaciones en Argentina relacionadas con movimientos 

sociales y/o populares, que pretenden descubrir a partir de la experiencia de los sujetos, 

su vinculación con el territorio y con las organizaciones, las estrategias y/o prácticas 

organizativas, la resolución de necesidades y la participación política; se identificaron 

en los estudios elementos importantes en autores como Dussel (2006), las necesidades, 

la voluntad consensual y los principios normativos; Tapia (2009), la diferenciación 

entre movimientos sociales y societarios; Vommaro (2017), territorio y prácticas 

políticas, entre otros autores. 

Desde los movimientos sociales en Colombia, uno de los autores principales y 

de gran importancia con respecto a su trayectoria investigativa y profesional es Fals 

Borda (2001), quien hace una descripción y análisis crítico a partir de la configuración 

teórico-conceptual que se le ha hecho a los movimientos sociales y la diversa 

clasificación que se da aproximadamente a partir de la década de los 80’ por la 

concepción y apropiación de intelectuales Europeos (Marx y Gramsci); en el desarrollo 

de su investigación se establecen los siguientes ítems: el pueblo como actor social y el 

despertar de los nuevos movimientos sociales. 



Ejercicios de corte documental o algún tipo de acercamiento a los actores 

sociales de algunas organizaciones populares y/o sociales se encuentra lo siguiente: 

Torres Carrillo (2006) es uno de los intelectuales que ha basado sus estudios 

principalmente con organizaciones populares que surgen a partir de los años 70’ en 

Bogotá - Colombia, y cuya trayectoria lo lleva, a seguir investigaciones y estudios del 

intelectual Zemelman, con una lógica más de carácter epistemológico hacia el sujeto, el 

sujeto social y las subjetividades. En uno de los estudios realizados con diferentes 

organizaciones populares, indaga cómo a partir de éstas los pobladores populares como 

sujetos sociales, fortalecen su tejido social y asociativo, al afirmar identidades culturales 

y al crear nuevas prácticas y subjetividades políticas democráticas; a partir de ello 

desarrolla su estudio partiendo del desarrollo de las organizaciones populares y la 

consolidación de la nueva identidad colectiva desde América Latina hasta llegar a 

Bogotá, Colombia.  

Arias Vargas (2009) caracteriza en su investigación el proceso de construcción, 

como sujetos políticos, de tres mujeres líderes afrocolombianas: una líder comunitaria, 

una líder universitaria y una líder política; el desarrollo de su estudio lo basa desde un 

enfoque descriptivo, dándole la explicación posible del sujeto político, en cuanto a los 

significados cotidianos que se construyen desde lo individual y colectivo, resaltando 

que se da principalmente desde una institución establecida. Como categorías de análisis 

y caracterización propone: el conocimiento de la realidad social, la acción política y las 

diferentes influencias en la construcción como sujeto político; retomando autores como 

Freire, Sousa y Zemelman.  

 

Los objetivos encaminados 

Objetivo General: 

- Analizar la constitución del sujeto social y político, a partir de las 

experiencias de las organizaciones de base territorial de Colombia y Argentina.  

 

Objetivos Específicos: 

- Reconocer la transición de la subjetividad individual a la colectiva a 

partir de la experiencia del sujeto en el territorio: de necesidades individuales a 

colectivas. 

- Identificar el desarrollo de la utopía en la constitución del sujeto social: 

estrategias individuales, colectivas y organizativas. 



- Describir la necesidad de apropiación del sujeto social por medio del 

proyecto y la fuerza: construcción de nuevas realidades y prácticas colectivas. 

- Indagar la construcción de voluntades colectivas en las organizaciones de 

base territorial de ambos países, proponiendo y consolidando un proyecto social y 

político, encaminado hacia la construcción de paz.    

 

El desarrollo de la metodología 

Siguiendo con Torres (2006), la propuesta investigativa se desarrolla a partir del 

paradigma cualitativo, desde el cual se aborda a profundidad experiencias, 

interacciones, creencias y pensamientos presentes en una situación específica, y la 

manera como son expresadas por vía del lenguaje por los actores involucrados, 

haciendo una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas de manera inductiva; es decir a partir de los conocimientos 

que tienen las diferentes personas involucradas en ellas. Desde este mismo paradigma, 

se partirá desde el interaccionismo simbólico, el cual es uno de los fundamentos 

teóricos generales de la investigación cualitativa, perspectiva desde la cual el mundo es 

dotado de sentido, a partir de los significados que los sujetos construyen mediante sus 

interacciones. 

Se propone un diseño flexible, el cual permite tener variabilidad en: las técnicas 

de recolección de la información, los tiempos y disposición de los informantes y del 

investigador en la obtención de los datos; las categorías que se identifican en el marco 

teórico-conceptual y las que emergen en los datos recolectados de los informantes, el 

análisis de los datos obtenidos; entre otros momentos del proceso de investigación.  Con 

respecto a lo anterior, la propuesta de investigación abarca las siguientes etapas: 

- Inicial: Acercamiento a la organizacion de base territorial de Colombia 

con la cual ya se tenía un acercamiento previo; y con organizaciones de base territorial 

de la Argentina (seleccionar organización); se hace la presentación de la propuesta 

investigativa en cada uno de los espacios; posteriormente se continua con la revisión 

documental de las organizaciones en documentos físicos y electrónicos; la búsqueda 

bibliografía en fuentes primarias y secundarias para el desarrollo del estado del arte y 

contexto teórico. 

- Intermedia: Se realiza un segundo acercamiento a las organizaciones 

populares obteniendo información de las personas que participaran en el proceso de 

recolección de información.  



Utilizando como técnicas de recolección de información: La revisión 

documental en documentos físicos y electrónicos (historia y conformación de las 

organizaciones); la narrativa
3
 utilizada para recolectar las experiencias de los sujetos 

partícipes; finalmente la observación participante y el registro de datos en el diario de 

campo, el cual es un proceso continuo que se desarrolla durante todo el proceso. 

- Final: Se realiza el análisis de los datos obtenidos; la muestra del proceso 

y los resultados de la investigación en los diferentes lugares de incidencia. 

 

Aporte y desafío desde la investigación 

La factibilidad del proyecto de investigación se ve fortalecida inicialmente por la 

experiencia personal, que se empieza a desarrollar desde el territorio en el que habitaba,  

y el interés por participar de grupos y organizaciones culturales que desdoblan sus 

estrategias encaminadas a generar un cambio social y de pensamiento crítico hacia la 

población, especialmente jóvenes y adultos; posteriormente desempeño mi profesión y 

participo activamente como integrante en la organización de base territorial de 

Colombia, lo cual me facilita el proceso investigativo, especialmente la fase 

metodológica (recolección de información), debido a que hay un conocimiento en 

cuanto a los procesos que se han llevado al interior de la organización. 

Se quiere que los resultados de la investigación sean compartidos desde los 

diferentes escenarios de investigación que hayan aportado al desarrollo del proyecto 

(organizaciones de base territorial, grupos de investigación y demás colectivos), así 

mismo desde otros escenarios (encuentros, congresos coloquios, entre otros), para así 

seguir generando nuevas redes con universidades y organizaciones de ambos países, con 

el fin de darle continuidad a la línea de investigación y al proyecto, desde estudios 

regionales a estudios comparativos, contribuyendo así a las relaciones internacionales, 

las redes de apoyo, la construcción y consolidación de un proyecto social y político, 

encaminado hacia construcción de la paz en América Latina.  
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Resumo    

Este trabalho se refere às pesquisas que vem sendo desenvolvidas junto ao Programa de PósGraduação 

em História da Universidade Federal de Santa Maria, que tem por tema o estudo da Revolução 

Federalista e de suas ideias políticas, tendo por base a trajetória de um de seus principais líderes, Gaspar  
Silveira Martins. Esta pesquisa está inserida no projeto “guarda-chuva” História da América Platina e 

os processos de construção e de consolidação dos estados nacionais no século XIX e no início do século 

XX, na qual contou com auxílio de Bolsa Capes pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior   
(Edital 019/2016/CAPES). Nesse trabalho, objetivamos refletir acerca da Revolução Federalista 

(18931895) através dos percursos e trajetória de Gaspar Silveira Martins, em seu envolvimento e 

posicionamento assumido em relação ao conflito armado que opôs federalistas (composto de indivíduos, 

oriundos de diferentes organizações partidárias) e republicanos (Partido Republicano Rio-Grandense) 

que assumiram o poder no Rio Grande do Sul, a partir de 1889. Procuraremos demonstrar suas principais 

ideias envolvidas e defendidas na reinvindicação de um projeto político que diferia do projeto 

republicano para Estado Nacional brasileiro que saiu vencedor e que foi implementado com a 

Constituição de 1891.     

Palavras-Chave: política; federalismo; fronteira    

Abstract   

From my master's research I elaborated this text as a theoretical reflection on the mother tongue and its 

role in the migration experience. I sought to develop an interpretation of the affective aspects that may 

be involved in the exercise of this and in the subjectivity involved. It is known that very little is likely to 

be shared with the next, the subject being radically only in its subjective dimension. However language 

remains the primordial, but not exclusive, way for any attempt at communication with the other, it is the 

possibility of an encounter. A dynamic that repeats itself as a constitutive element of human subjectivity, 

bringing the self closer to the other. Being alone without being alone, all under the insignia of the lack 

that marks in unique and unique way of each one. In the language we find a knowledge about self and 

about the other, about the desire pasted on beliefs and dogmas that reveal the symbolic and cultural 

conditions of both the new place and what it was. We organize our understanding of the implication in 

the verbalization of the conflicts experienced; we find that there is a psychic hostility experienced and 

that the language of the other is not always enough to verbalize it.   

Keywords: Migration; Mother tongue, Communication;   

Resumen   

A partir de mi investigación de maestría he elaborado este texto como una propuesta de reflexión 
teórica acerca de la lengua materna y su función en la experiencia de la migración. Busqué desarrollar 
una interpretación de los aspectos afectivos que pueden estar implicados en el ejercicio de ésta y en la 



subjetividad involucrada. Se sabe que muy poco es pasible de ser compartido con el prójimo, siendo el 
sujeto radicalmente sólo en su dimensión subjetiva. Sin embargo a la lengua permanece la vía 
primordial, pero no exclusiva, para todo intento de comunicación con el otro, ella es la posibilidad de 
un encuentro. Una dinámica que se repite como elemento constitutivo de la subjetividad humana 
acercando el yo al otro. Ser solo sin estar solo, todos bajo la insignia de la falta que marca de manera 
original y única de cada uno. En la lengua encontramos un saber sobre sí y sobre el otro, sobre el deseo 
colado en creencias y dogmas que revelan las condiciones simbólicas y culturales tanto del nuevo lugar 
y de lo que fue. Organizamos nuestra comprensión de la implicación en la verbalización de los 
conflictos experimentados; constatamos que hay una hostilidad psíquica vivida y que la lengua del otro 
no siempre es suficiente para verbalizarla.   

Palabras  clave: Migración; Lengua materna, Comunicación;   

   

Introdução    

 A história política do sul do Brasil, especialmente a do Rio Grande do Sul, foi marcada 

por disputas e tensões sociais acerca dos projetos de organização do Estado Nacional Brasileiro 

ao longo do século XIX e XX. A Revolução Farroupilha (1835-1845) e a Revolução Federalista 

(1893-1895) representam os momentos em que houve, por parte de diferentes grupos, 

confrontos pela sustentação e implementação de seus projetos políticos e de poder em uma 

região que, não incluía somente o Rio Grande do Sul e sua fronteira, mas uma região maior, 

construída historicamente, a região fronteiriça platina1.     

 A Revolução Farroupilha (1835-1845) e a Revolução Federalista (1893-1895) 

desenvolveram-se nessa região a partir do envolvimento de elites que tinham seus poderes 

territorializados nesse espaço através de suas relações sociais (políticas, econômicas, 

familiares), questão relevante para a complexificação desses movimentos enquanto integrantes 

do processo de construção e redefinições dos projetos de organização dos Estados Nacionais. 

Além disso, na análise das ideias e projetos envolvidos, para o caso concreto da Revolução 

Federalista, torna-se necessário perceber a região fronteiriça platina como um constructo 

histórico que nela fez- se presente diferentes projetos oriundos, muitas vezes, de concepções 

jurídicas antigas derivadas da antiga constituição, com base no direito canônico, 

consuetudinário, direito natural e das gentes, (CHIARAMONTE, 2010) e concepções jurídicas 

modernas (nacionalização do Direito, leis nacionais, separação dos poderes, entre outros).      

Dessa maneira, para o presente trabalho objetivamos refletir a respeito da Revolução  

                                                 
1 Nessa investigação, utilizamos o termo região fronteiriça platina para nos referirmos a uma região maior que inclui o Brasil, 

Uruguai e a Argentina, ao pensarmos sobre o território em que se desenvolveu a Revolução Federalista, uma região que 

apresenta os limites dos Estados Nacionais, mas que está sujeita “ao tempo e a capacidade de territorialização das elites 

regionais e os grupos sociais dominantes, assim como aos efeitos provocados pelos movimentos de população e as lógicas 

particulares nascidas de processos econômicos internos” (ARRIOLA, 2008, p. 188).    



Federalista, um conflito armado ocorrido no sul do Brasil, entre 1893 e 1895, logo da instalação 

da República brasileira em 1889, quando no cenário político nacional e estadual 

transformaramse os grupos políticos do poder, no caso concreto do Partido Liberal e Partido 

Conservador desmantelados e alguns de seus componentes integrados a emergência do Partido 

Republicano. No sul do Brasil, essa mudança somada a outras demandas, levou o grupo dos 

federalistas2  a questionar o sistema republicano implementado no Brasil a partir de 1889, 

desenvolvendo-se em âmbito regional, mas para além dela, ou seja, transnacional, características 

essas observáveis em mobilizações de chefes e lideranças federalistas como Saldanha da Gama, 

João Nunes da Silva Tavares, Aparício Saraiva e Gaspar Silveira Martins. Para o presente caso, 

a trajetória de Silveira Martins é emblemática na análise do processo de compreender a 

Revolução para além das fronteiras dos Estados Nacionais e como um processo relevante na 

construção do Estado Nacional brasileiro, republicano instituído pela Constituição Federal de 

1891.     

A Transição da Monarquia à República no Sul do Brasil: O Desenvolvimento da 

Revolução Federalista (1893-1895)     

A construção do Estado Nacional Brasileiro durante o século XIX foi marcada por um 

processo de transição de um regime monárquico para o republicano, no seio de transformações 

de ordem social e política que incluem a crise e o fim da escravidão, o crescimento do setor 

militar como agente político e a expansão do movimento republicano, fatores que abalaram a 

legitimidade monárquica brasileira e que proporcionaram a articulação de grupos descontentes, 

em um movimento sedicioso que culminou na deposição do gabinete ministerial imperial, 

chefiado por Visconde de Ouro Preto (CARVALHO, 2012).     

Com a queda do gabinete liberal no Rio de Janeiro e a proclamação de Deodoro da 

Fonseca pondo fim a Monarquia, pelo grupo de jovens militares liderados por ele e aliados aos 

republicanos3, D. Pedro II e sua família deixaram o país em direção à Europa. E também alguns 

influentes políticos ligados ao Imperador tiveram ordens de banimento e desterro decretadas 

                                                 
2 Pensado aqui não como um grupo homogêneo em termos de defesa de um projeto político e de origens político-partidárias, 

pois nele fizeram parte, indivíduos provenientes de diversas agremiações político-partidárias e militares.    
3 De acordo com Jose Murilo de Carvalho (2012), ao saber que Gaspar Silveira Martins iria substituir Visconde de Ouro Preto 

no Gabinete deposto, Deodoro da Fonseca tratou de proclamar a República, assumindo como Presidente Provisório, Floriano 

Peixoto como vice e Benjamin Constant como Ministro da Guerra. Cabe aqui mencionarmos também o papel das intrigas 

pessoais, como um fator de tomada de decisões, pois Deodoro da Fonseca e Silveira Martins tinham inimizades que diziam 

respeito à “antiga desavença entre ambos, originária de ressentimentos políticos, administrativos e agravada por outro de ordem 

sentimental” (BARBOSA, 1890, p. 9). Desavenças que levaram Deodoro da Fonseca a não assinar o decreto que concedia uma 

ajuda de custo ao exilio de Silveira Martins na Europa.     



pelo governo provisório. Foram os casos de Affonso Celso de Assis Figueiredo (Visconde de 

Ouro Preto), Carlos Affonso de Assis Figueiredo e Gaspar Silveira Martins4.    

Outros, vinculados ao grupo do Partido Conservador, como o caso do General João 

Nunes da Silva Tavares, foram incorporados a cargos de comando da fronteira, nos primeiros 

momentos da República no Rio Grande do Sul.     

Durante este período, predominaram nos Estados os Partidos Republicanos Estaduais 

que destituíram do poder grande parcela dos partidos5 que se alternaram no poder no Império, 

nesse caso, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Estes detinham cargos políticos, públicos 

e militares em suas províncias durante décadas, em boa parte devido a relação de troca de favores 

e alianças políticas construídas entre elites regionais/provinciais e o Império.     

Nesse sentido, a discussão central do debate republicano “teve a ver com a forma a ser 

assumida pela República, presidencialista ou parlamentarista, centralista ou federalista, 

democrática ou ditatorial” (CARVALHO, 2011, p. 145), uma vez que grupos diversificados 

comporiam esta elite que chegou ao poder com a República. José Murilo de Carvalho (1990) 

mencionou três opções discutidas no interior do grupo para a organização do Estado Nacional 

Republicano: o liberalismo a americana, o jacobinismo do modelo francês e o positivismo. Os 

políticos destas três tendências entraram em disputa, tendo o primeiro modelo saído vitorioso, 

no fim do século XIX.     

O modelo liberal norte-americano, representado pelos proprietários rurais de São Paulo, 

tinha característica de evitar a ampla participação popular no governo através de uma solução 

Federalista (CARVALHO, 1990). Nesse propósito, esse grupo foi mobilizado pelo presidente 

Floriano Peixoto, no intuito de buscar apoio para a estabilização do novo regime que corria 

riscos diante da deflagração de revoltas como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista6. 

A matriz positivista, nas suas diversas interpretações, fez parte do programa de Estado 

republicano no Rio Grande do Sul, especialmente com Júlio de Castilhos no poder e na 

                                                 
4 Segundo o Decreto nº 78 de 21 de dezembro de 1889, expedido pelo chefe do Governo Provisório Deodoro da Fonseca: “Bane 

do território nacional os cidadãos Affonso Celso de Assis Figueiredo, intitulado Visconde de Ouro Preto, e Carlos Affonso de  

Assis Figueiredo, o desterra para o continente europeu o cidadão Gaspar Silveira Martins” com a justificativa de que “alguns 

cidadãos procuram fomentar, dentro e fora do Brazil, o descredito da patria por agitações que podem trazer a perturbação da 

paz publica, lançando o paiz ás contingencias perigosas de uma guerra civil”. Fonte: BRASIL, Legislação Informatizada, 

decreto nº 78, de 21 de dezembro de 1889. In: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto78-

21dezembro1889-542219-publicacaooriginal-50068-pe.html.> Acesso em 15 set. 2017.     
5 A noção de partido neste contexto cabe comentários, pois seu uso indistinto leva a certa naturalização do conceito. O partido 

no século XIX não está necessariamente ligado á ideia de representação e a partir de 1840 se tem uma distinção entre partido 

e facção, em que o primeiro tem um significado de possuir projetos nacionais, enquanto o segundo está mais vinculado aos 

personalismos e interesses locais/regionais (COSER, 2014).     
6 Especialmente sobre como as elites de São Paulo colaboraram para com o governo central ver em: TAVARES, Fabio Luis.    

A oligarquia paulista e sua articulação com o governo de Floriano Peixoto durante a Revolta da Armada (1893 - 1894). 2013. 
214f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual Paulista, Assis, SP, 2013.     
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Constituição estadual de 1891. Os republicanos, muitos deles inspirados na doutrina de Comte, 

marcaram uma forte oposição aos Liberais no que se refere à partilha do poder no novo regime, 

na construção do federalismo em substituição ao unitarismo do Império, e no comando político 

regional.     

As novas instituições republicanas passaram a organizar-se de acordo com a crítica ao 

liberalismo imperial e sob inspiração de filosofias cientificistas como o positivismo, 

naturalismo, darwinismo social, monismo de Haeckel, o saint-simonismo, entre outros 

(RODRIGUES, 2005). No Rio Grande do Sul, a versão positivista foi incorporada pelos 

republicanos e usada como arma de críticas à monarquia, com vistas ao desenvolvimento de 

uma ditadura, sem participação democrática, e o progresso da sociedade pela ação do Estado 

(CARVALHO, 1990). A bandeira do federalismo foi uma defesa comum dos republicanos, 

presente no Manifesto do Partido Republicano de 1870, na defesa do “princípio federativo”, de 

centralização (Federação) – descentralização7. Entretanto, na discussão durante a    

Constituinte federal de 1891, visualizam-se as divergências em relação a estes princípios, 

em que, por exemplo, integrantes do Sul8 defenderam a Federação com base na descentralização 

e autonomias estaduais, enquanto que deputados do Norte e alguns do Rio de Janeiro 

demonstraram-se defensores de um federalismo menos desastroso para a sobrevivência da 

União (CARVALHO, 2011).    

O federalismo foi também reivindicado no Império por políticos ligados à monarquia e 

ao Partido Liberal, como os casos de Joaquim Nabuco e Rui Barbosa (CARVALHO, 2011). 

Joaquim Nabuco defendia uma federação dentro da Monarquia e Rui Barbosa, a federação com 

ou sem a Monarquia, na qual o federalismo e centralização política não eram incompatíveis 

(PEREIRA, 1979). Nesse sentido, o federalismo do século XIX, de caráter centrífugo 

(SILVEIRA, 1978) compôs-se de projetos e entendimentos distintos em relação a conceitos 

como liberdade, self-government, democracia (CARVALHO, 1998) e as diferentes experiências 

que envolveram a discussão e significado dele configuram-no como “um termo político, uma 

proposta ou forma de governo que adquiriu múltiplos significados vinculados a espaços, 

temporalidades e contextos históricos e a discursos de diferentes facções ou partidos políticos” 

(PADOIN, 2005, p.97).    

                                                 
7 Segundo João Camilo Torres (1957), Rosa Maria Silveira Godoy (1978) e Jose Murilo de Carvalho (2011), a defesa de 

republicanos pelo federalismo, assumiu diferentes significados em relação a forma como ele teria que ser organizado.   8 

Anteriormente, ainda sob o Império, na defesa pela descentralização das províncias levou o republicano Júlio de Castilhos a 

propor o separatismo do Rio Grande do Sul, caso tal proposta não fosse atendida (CARVALHO, 2011).     



Com o fim da Monarquia, integrantes dos extintos Partido Liberal e Conservador mais 

os dissidentes republicanos criaram o Partido Federalista, em 1892. Este passou a opor-se e 

confrontar-se ao governo republicano de inspiração positivista, no comando de Júlio de 

Castilhos. Este partido foi criado em Bagé (RS) e reuniu entre seus líderes, o político liberal  

Silveira Martins e o antigo conservador e republicano adesista, João Nunes da Silva Tavares. 

Anteriormente, existiram outras duas organizações partidárias que tentaram reunir liberais, 

conservadores e dissidentes republicanos: a União Nacional e o Partido Republicano Federal, 

ambos de duração efêmera, mas que brotará no Partido Federalista (GUTFREEIND, 1979).     

O Partido Federalista agregou lideranças locais fronteiriças que fizeram parte da elite 

política provincial no Império e que, na passagem para a República, reivindicaram uma maior 

participação e inserção política, levando-os a contestar um modelo de estado federalista 

republicano instituído a nível federal e local, com a promulgação das Constituições Federal e 

Estadual de 1891, levando em conta que elas mesmas apresentaram posicionamentos 

divergentes em relação a várias matérias e atribuições competentes aos entes federados.     

O federalismo adotado pela República brasileira, conformado na Constituição Federal de 

1891 estabeleceu o regime representativo em uma República Federativa, com divisões de 

competências federal e estaduais, discriminação de impostos, a separação e independências dos 

três poderes e suas respectivas competências (Executivo, Judiciário e Legislativo), a 

constituição própria em cada Estado, em conformidade com os princípios constitucionais da    

União, entre outros pontos. Nos debates da Constituinte, manifestaram-se divisões “entre 

federalistas que davam primazia à União e ultra-federalistas que defendiam a soberania dos 

estados”, o que demonstra a centralidade e os significados de federalismo nesse momento 

(VERANI, 2008, p. 31). Essas divisões se manifestaram nas questões relativas às discriminações 

das rendas, na magistratura (os que defendiam a unidade versus a formação de magistrados 

autônomos nos estados), unidade ou pluralidade da legislação (os estados podendo criar códigos 

comerciais, civis, entre outros), as terras devolutas passariam para os estados, ou seja, ao modelo 

de federalismo que deveria ser implementado (VERANI, 2008).      

Para o caso concreto da Revolução Federalista, diante de um federalismo extremado no 

Rio Grande do Sul, materializado pela Constituição Estadual de 1891, de perspectiva 

centralizada no executivo estadual, a proposta geral do grupo dos federalistas, foi a de defender 

um federalismo menos extremado, em que a União tivesse a prerrogativa constitucional de 

controlar os estados (PESAVENTO, 1993). Nesse sentido, o federalismo nas suas diferentes 

concepções assumidas e defendidas (como self government, confederação e Estado Federal) foi 

bandeira de luta dos poderes locais, como manifestação de uma cultura política imperial 



marcada pelo coronelismo, centralização política e resistência contra essa interferência 

(CARVALHO, 1993). Ou seja, o federalismo encarna a demanda das elites locais na sua defesa 

do poder privado, de seus privilégios e de sua prepotência, contexto em que os direitos políticos 

reservavam-se a uma pequena parcela da população (CARVALHO, 1993).    

A Revolução Federalista é um tema que carece de uma análise mais aprofundada em 

relação as suas ideias, sujeitos, implicações, que possibilitam compreender e complexificar a 

cultura política do fim do século XIX, com suas raízes históricas anteriores, de divergentes 

filiações, sejam elas liberais, conservadoras, radicais, federalistas, republicanas, positivistas. A 

historiografia sobre a Revolução Federalista tende a simplificar este debate de ideias e do 

vocabulário político, entre dois polos opostos e partidários (Partido Federalista x Partido 

Republicano Riograndense – PRR), e personalizados em dois grupos que levavam os nomes de 

seus líderes (gasparistas x castilhistas).     

Gaspar Silveira Martins (1835-1901), assim como outras lideranças políticas e miliares 

atuantes na Revolução, era membro de uma elite estancieira da região fronteiriça platina, atuante 

no Império brasileiro, na ocupação de cargos políticos. No Império, foi advogado, juiz, deputado 

provincial, deputado geral, senador, ministro da fazenda, presidente de província, e as vésperas 

da proclamação da República em 1889, foi preso a caminho do Rio de Janeiro, e alvo de um 

decreto que o desterrava do território nacional junto a um outro companheiro de partido, o 

Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto. Nesse decreto, percebese a 

justificativa de desterrar Silveira Martins para a Europa na tentativa de barrar suas articulações 

políticas junto às republicas platinas. A Europa, especialmente Paris, foi o local de encontro dos 

exilados políticos, em razão da presença de D. Pedro II. Os encontros, muitas vezes, estiveram 

relacionados ao discurso de restauração monárquica e instabilidade ao novo regime proclamado, 

ora republicano.      

Nesse sentido, especialmente em contextos de movimentos armados, conceitos como os 

de Pátria, Soberania, Liberdade, tirania, república, podem apresentar diferentes significados, 

como parte dos discursos federalistas. Ainda como político no Império, Silveira Martins 

alinhava-se as tendências descentralistas, comuns do século XIX, de maior autonomia da 

província e municípios para com seus assuntos, na prerrogativa da memória dos benefícios 

trazidos pelo Ato Adicional de 1831. Com a República, a partir de 1889, no exilio europeu e 

quando de seu retorno ao Brasil em principio de 1892, seus pronunciamentos perpassam a 

reinvindicação de uma liberdade da pátria contra a tirania do governo federal e estadual de 

intervir nos assuntos do estado do Rio Grande do Sul, especialmente sobre o fato de considerar 

que a forma do federalismo adotada pela República traria a fragmentação da pátria, pelas 



extremas liberdades com que gozavam os estados e, justificadas por ele, nas arbitrariedades 

cometidas pelo governo estadual de Júlio de Castilhos.     

Para Silveira Martins, a República não era posta em causa, e sim, a organização dos 

poderes que permitiu a concentração e arbítrio tirânico do governo estadual que, sob a sua ótica, 

merecia ser reformada e revista em termos constitucionais. Uma própria inspeção a respeito dos 

pontos do documento, que ficou intitulado “Testamento Político” de Silveira Martins, apresenta 

essa proposta de reforma da Constituição estadual de 1891. Na sua comparação com a 

Constituição Federal republicana de 1891, em suas divergências e convergências, bem como a 

influência francesa e argentina de alguns deles, aliou o controle e responsabilidade entre 

parlamento e governo (CANOTILHO, 2003) em um sistema que combinava elementos de uma 

forma de governo parlamentar presidencialista, pela presença de um Presidente da República 

(eleito pelo Congresso) que nomeia os Ministros, reunidos em Gabinete com responsabilidades 

solidárias na administração, podendo também demiti-los sempre que o Congresso manifestar 

desconfiança.     

Esse pensamento, posterior à revolução, documentado em “seu” Testamento Político  

(1901) serviu de base e fundamentação política ao Partido Federalista. Aliás, esse aspecto da 

“herança” deixada por Silveira Martins em “seu” Testamento também foi utilizado pela 

historiografia como um elemento aglutinador e de coesão social à atuação do grupo dos 

federalistas, após o seu falecimento8.     

    

Considerações Finais    

As pesquisas sobre a Revolução Federalista Silveira Martins auxiliam na observação do 

processo histórico da sociedade fronteiriça e que, por suas trajetórias de experiências, caminhos 

e inter relação com outros sujeitos, bem como as escolhas tomadas trazem outros significados 

para as compreensões de fronteira, de política e de sociedade do século XIX e contribuem para 

o aprofundamento da temática no âmbito da história política. A produção histórica é criadora de 

sentido, contribuindo no processo de construção de identidade e manutenção de uma memória 

histórica acerca do passado.    

                                                 
8 Perspectiva desenvolvida nos trabalhos: JUNIOR, Eduardo Rouston. O “testamento político” de Gaspar Silveira Martins: uma 

reação à república castilhista-borgista. Revista Estudos Políticos. Rio de Janeiro, v. 5, n.2, p. 660 – 679, 2014. Disponível em: 

http://revistaestudospoliticos.com/.> Acesso em 20 set. 2015; JUNIOR, Eduardo Rouston. O partido federalista na primeira 

república brasileira: Imprensa e discursos parlamentares. 2016. 231f. Tese (Doutorado em História) - PUC/RS, Porto Alegre, 

RS, 2016.    
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A partir das discussões referidas acima, compreende-se que a construção da memória 

discursiva a respeito do gaúcho e dos estereótipos que envolvem ainda hoje a sua imagem 

perpassam a utilização de uma seleção histórica de eventos que auxiliam nesse processo. A 

Revolução Farroupilha atendeu de maneira satisfatória ao objetivo de construção da identidade 

sul rio grandense a partir do imaginário social, por meio do resgate de um passado comum das 

origens de um povo. Neste resgate da memória, os historiadores desempenham papel 

importante, através da historiografia (PESAVENTO, 1993).     

Entretanto, a Revolução Federalista, não aparece nesse mesmo patamar de utilização 

histórica mobilizada na construção de uma identidade regional, se comparada com a Revolução 

Farroupilha. Os ideais de liberdade, defesa do território, autonomia e separatismo presentes por 

federalistas, assim como pelos farroupilhas, são pouco explorados, prevalecendo mais o seu 

caráter de ser uma revolução em que prevaleceu a prática da degola, questão violenta desse 

passado.    
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Resumen 

La historia de los estudios y proyectos latinoamericanos en Rusia tiene la tradición bastante profunda, 

apenas en el país mas grande del mundo todavía no hay suficiente cantidad de los investigadores y 

proyectos dedicados precisamente a la interacción entre América Latina y Rusia, el interés al continente 

latinoamericano sigue aumentando. En la presentación analizamos las tendencias y direcciones de los 

proyectos y estudios latinoamericanos en Rusia en el siglo XXI, además examinamos la diferencia entre 

el periodo soviético y contemporáneo. Prestamos la atención especial en los resultados y problemas de 

los estudios latinoamericanos y en el trabajo de los centros y universidades rusos. La lista de 

organizaciones y la división en su implementación de resultados del trabajo forma parte de nuestra 

presentación también.  

 

Palabras-clave: Rusia, Estudios Latinoamericanos, LACRUS. 

 

Abstract 

The history of Latin American studies and projects in Russia has a rather profound tradition, and in the 

largest country in the world there are still not enough researchers and projects dedicated precisely to the 

interaction between Latin America and Russia, interest in the Latin American continent continues to 

grow. In the presentation we analyze the trends and directions of Latin American projects and studies 

in Russia in the 21st century, in addition we examine the difference between the Soviet and 

contemporary period. We pay special attention to the results and problems of Latin American studies 

and the work of Russian centers and universities. The list of organizations and the division in their 

implementation of work results is part of our presentation as well. 
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Resumen 

La historia de los estudios y proyectos latinoamericanos en Rusia tiene la tradición bastante profunda, 

sólo en el país pero grande del mundo todavía no hay suficiente cantidad de los investigadores y 

proyectos dedicados precisamente a la interacción entre América Latina y Rusia, el interés al continente 

latinoamericano sigue aumentando. En la presentación analizamos las tendencias y direcciones de los 

proyectos y estudios latinoamericanos en Rusia en el siglo XXI, además examinamos la diferencia entre 

el período soviético y contemporáneo. Prestamos la atención especial en los resultados y problemas de 

los estudios latinoamericanos y en el trabajo de los centros y universidades rusos. La lista de 

organizaciones y la selección de resultados del trabajo forma parte de nuestra presentación. 

 

Palabras clave: Rusia, Estudios Latinoamericanos, LACRUS. 

 

A pesar de la larga relación entre los países latinoamericanos y Rusia (en ese momento 

época del Imperio ruso), la naturaleza de tales vínculos seguía siendo predominantemente 

formal. A pesar de algunos avances en ciertas áreas (por ejemplo, una amplia relación comercial 

y económica con Argentina), la mayoría de los contactos fueron determinados políticamente: 

apoyo a Cuba comunista y luego a Nicaragua. Además, el hecho del vínculo estrecho entre las 

políticas de los países de la región latinoamericana con los Estados Unidos no permitió 



establecer conexiones a gran escala con la URSS-Federación Rusa (KHEIFETS, 

KATYSHEVA, 2016).  

Parecida situación durante largo periodo enfrentó la esfera científica. Los estudios 

latinoamericanos rusos que algunos investigadores nombran como ‘Latinoamerikanistika’, 

deben su existencia a las actividades de la Internacional Comunista. Fueron las estructuras de 

la Internacional Comunista las que habían estado haciendo los esfuerzos sistemáticos y 

regulares en el estudio de las condiciones sociopolíticas en América Latina, así como el carácter 

y las perspectivas del movimiento revolucionario en la región desde la década de 1920, con 

mucha fragmentación en estudios y poca posibilidad de la integración en la ciencia mundial 

(KHADORICH, KHEYFETS, 2016). Posteriormente, la Revolución cubana estimuló el interés 

en la investigación de un socio "nuevo" y en perspectiva en términos comerciales, económicos 

y geopolíticos. Precisamente el fenómeno cubano impulsó la creación de unos institutos y 

centros de estudios regionales y latinoamericanos en Rusia (DAVYDOV, MARTYNOV, 

2011).  

Al revés los estudios latinoamericanos occidentales, que tienen sus origines en los 

tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo de Cristóbal Colón en 1492, formaron 

naturalmente como el resultado de los múltiples estudios, realizados en diferentes áreas, con 

posibilidad del análisis de diferentes ideologías y con alto nivel de integración a la ciencia 

mundial (KHADORICH, KHEYFETS, 2016).  

En el momento de la Perestroika "Reestructuración" de Gorbachov, ya se había 

reconocido la crisis metodológica de los estudios latinoamericanos en la Unión Soviética. No 

fue sino hasta la década de 1990 que los latinoamericanistas empezaron a deshacerse de la 

inercia de la tradición científica soviética. La conciencia de la dependencia de la ideología y de 

la fragmentación de los estudios se incrementaron dramáticamente dentro de la comunidad 

científica. El hecho de que el posicionamiento de América Latina dentro de los asuntos globales 

aún no se había considerado como un objeto de investigación, ha sido ampliamente reconocido. 

Debido a la falta de los estudios necesarios y a la falta del entendimiento claro dentro de la elite 

política de Moscú de si América Latina es importante o no, las visitas oficiales rusas a América 

Latina (Vicepresidente Alexandre Rutskoy - 1992, la delegación del Consejo de la Federación 

- 1994) no fueron acompañadas por el desarrollo de comercio real y relaciones económicas y 

políticas (KHEIFETS, KATYSHEVA, 2016). 

En la década de 2000, los expertos rusos en estudios latinoamericanos comenzaron a 

plantear problemas metodológicos de manera constante. La búsqueda de nuevos enfoques y 

principios apropiados para las investigaciones realizadas en el nuevo contexto histórico y 



político se ha convertido en un centro de discusión. Algunos temas principales en las 

investigaciones de los expertos rusos de la era soviética, que incluyen las tradiciones de estudiar 

la historia socioeconómica de la región, el desarrollo de procesos económicos en América 

Latina (en este momento, por nuevos enfoques teóricos), diferentes características de la historia 

de la Comintern en la región, la actividad de los partidos comunistas - sobre la base de las 

abundantes tenencias de archivos disponibles hoy-, las relaciones entre Estados Unidos y 

América Latina, también recibió una nueva interpretación en el período postsoviético, así como 

algunas nuevas investigaciones, incluyendo un fenómeno relativamente nuevo llamado 'giro a 

la izquierda', estudios de resolución de conflictos, estudios españoles, modernización política y 

otros. Con respecto a los estudios de países, el enfoque de los Estudios de América Latina rusos 

es, en primer lugar, en el Brasil, Argentina, en menor medida, en Perú, México y los otros 

estados. Los países de América Central permanecen prácticamente fuera del campo de la 

investigación, así como los países y territorios donde hablan ingles y francés (KHADORICH, 

KHEYFETS, 2016). 

Los procesos contemporáneos de la globalización aumentan la interdependencia de los 

estados y las regiones mundiales, así como la interpenetración de las economías, las culturas, 

que también nos permite analizar la posición de Rusia en el campo de los estudios 

latinoamericanos desde punto de vista de mayor integración del país en los procesos mundiales. 

Las investigaciones realizadas en el campo de las relaciones entre Rusia y la región son de 

particular importancia. Sin duda, el desarrollo de este tema está diseñado para proporcionar una 

cooperación más amplia e intensiva de Rusia con la región.  

En el contexto del vertiginoso cambio histórico que estamos viviendo, el papel de los 

países y las regiones aumenta significativamente, por eso nueva generación de los 

investigadores jóvenes decidió crear LACRUS (América Latina y el Caribe (LAC) y Rusia 

(RUS), el proyecto y media recurso en 3 idiomas: ingles, español y ruso -  con la licencia oficial 

de los medios de la comunicación de la Federación Rusa. ¿Por que tomamos decisión de las 

publicaciones en 3 idiomas? Esta elección está determinada principalmente por porcentaje de 

la gente en Rusia sabe hablar alguna lengua extranjera.  

El Centro analítico de Yuri Levada, Centro Levada, publicó los resultados de la 

Encuesta de opinión pública de toda Rusia sobre el nivel de conocimientos de idiomas 

extranjeros entre los rusos en 2014. La encuesta se realizó del 25 al 28 de abril de 2014 y 

involucró a 1,602 personas mayores de 18 años en 30 ciudades y pueblos de 45 regiones del 

país. Como mostraron los resultados del estudio, el 70% de los rusos no hablan ninguno de los 

idiomas extranjeros. Entre los que hablan cualquier de los idiomas, el inglés es el idioma más 



común en el que los encuestados pueden expresarse más o menos libremente (11%), alemán 

(2%) y español (2%) lo siguen con un gran margen. En general, el número de encuestados que 

hablan idiomas extranjeros con fluidez es notablemente mayor entre los jóvenes de 18 a 24 

años, las personas con educación superior y los residentes de grandes ciudades1. Solo unas 

pocas escuelas existentes en nuestro país ofrecen un mejor estudio del español como la primera 

lengua extranjera. Naturalmente, estas escuelas se encuentran principalmente en Moscú y San 

Petersburgo. Además, el español como lengua extranjera se considera en su mayoría exótico en 

Rusia. Otro punto del poco interés entre la juventud rusa en la región latinoamericana es la falta 

de información. Se ocurre difícil para la mayoría de la población rusa conocer incluso los 

acontecimientos actuales de la realidad latinoamericana. Los noticieros rusos y las agencias de 

noticias enfocan su público en los temas que están en la prioridad de la política de Rusia en el 

mundo que a priori se concentran alrededor de los países del bloque occidental liderado por los 

Estados Unidos, así como también como los vecinos y aliados más cercanos de Rusia en el 

mapa político. Los países de la región en el entorno mediático de Rusia se mencionan 

principalmente en asociación con visitas de estado, feriados nacionales, tragedias y eventos 

culturales importantes como las exposiciones, nuevas películas, discusiones de las mesas 

redondas en los campos específicos. El único noticiero que trabaja precisamente en la 

traducción de los artículos extranjeros es INOSMI.RU, y la parte de las traducciones de los 

artículos latinoamericanos en este recurso no es mas que 2%, 415 artículos conectados con 

América Latina.2  

Los investigadores rusos enfrentan el problema de la falta del acceso a los estudios 

originales de sus colegas extranjeros en Estudios Iberoamericanos, como los colegas 

latinoamericanistas enfrentan al mismo desafío de no poder leer las investigaciones en ruso. 

Varias publicaciones especializadas traducidas del ruso al inglés, español, portugués tienen 

extremadamente poco impacto, que plantea el problema grave de la integración de los estudios 

rusos latinoamericanos en la ciencia mundial. Dr. Julia Vaschenko que forma parte de LACRUS 

y también trabaja en CIDES de la Universidad Mayor se San Andrés en La Paz, Bolivia prepara 

con colegas materiales para nuestro proyecto en 3 idiomas (LACRUS, 2018).   

Como ejemplo, nos gustaría mencionar una monografía que preparamos para la 

publicación en español la monografía del historiador Nicolás Donenko “Yalta es la ciudad de 

alegría y muerte”. En la base de los materiales de los archivos, el autor reconstruye la historia 

                                                      
1 Sitio-web official de LEVADA-CENTRE y los resultados de su estudio. Владение иностранными языками 

(Conocimiento de lenguas extranjeras). 28.05.2014. https://www.levada.ru/2014/05/28/vladenie-inostrannymi-yazykami/ 

(accessed 10.03.2018) 
2 Sitio-web oficial de INOSMI.RU https://inosmi.ru/search/?query=латинская+Америка 

https://www.levada.ru/2014/05/28/vladenie-inostrannymi-yazykami/


de la ciudad, las páginas poco conocidas de su vida, comenzando con los acontecimientos 

revolucionarios y la Guerra Civil hasta el comienzo de las persecuciones de Khrushchev. Se 

presta especial atención al trágico destino de los sacerdotes ortodoxos, la mayoría de los cuales 

se confesaban cristianos ante un gobierno impío, por el cual fueron perseguidos, sufrieron 

ataduras y desaparecieron como los mártires. Por primera vez se describen muchos hechos y 

circunstancias de las vidas del clero de Big Yalta. El libro ayuda a darse cuenta de la gran escala 

del drama histórico que se produjo en nuestra Patria, así como a ver la grandeza de la hazaña 

espiritual de aquellos que, a pesar de todo, permanecieron fieles a Cristo y su Iglesia.3 

Como slogan de nuestra organización LACRUS decidimos elegir la frase “Mirar hacia 

atrás es saber a dónde queremos ir…” que se refleja nuestro deseo del desarrollo del 

conocimiento sobre América Latina entre las mentes de la población de Rusia. LACRUS fue 

diseñado para proponer y crear nuevas herramientas de comunicación, destinadas a mejorar el 

conocimiento de los límites de dos mundos aparentemente distantes. Se unen en este proyecto, 

el deseo de generar un nuevo nivel en las comunicaciones y las tecnologías modernas, poniendo 

en marcha publicaciones interesantes y la realización de eventos especiales, incluyendo 

presentaciones y conferencias de los expertos en materia política, cultural, social y de negocios 

en San Petersburgo y otras ciudades de Rusia y en América Latina y el Caribe. Como el objetivo 

tenemos el deseo de motivar a nuestra gente y dar así, la oportunidad de construir una nueva 

comunicación cultural, educacional, académica, empresarial y a la vez generar contactos 

interpersonales, que contribuyen al desarrollo positivo de la cooperación entre los dos 

continentes.  

En LACRUS trabajan los investigadores latinoamericanistas rusos que ahora trabajan y 

viven en diferentes lados del mundo. Uno de los proyectos importantes en el pilar académico 

de nuestra organización fue la creación del mapa interactivo de todos los centros de estudios 

latinoamericanos en Rusia (Centros de estudios latinoamericanos, LACRUS, 2017).4 La 

organización de las conferencias y simposios latinoamericanos en Rusia es uno de nuestros 

objetivos importantes que nos permite aumentar el intercambio científico y desarrollar los 

estudios conjuntos. Por ejemplo, la conferencia científica y práctica “La revolución de octubre 

de 1917 en Rusia y su papel en la historia mundial” y su simposio “América Latina y la 

Revolución rusa”, que se celebró en filial siberiano de la Academia presidencial de la economía 

nacional y administración publica, RANEPA, Novosibirsk del 23 al 24 de noviembre de 2017, 

dio los frutos importantes para la región siberiana, atrayendo atención a los trabajos de 

                                                      
3 Edición rusa del libro Yalta – la ciudad de alegría y muerte http://n-orianda.com.ua/portfolio.php?book=158 
4 El mapa interactivo esta presentada en LACRUS http://lacrus.org/es/centros-de-estudios-latinoamericanos-en-rusia/ 



investigadores latinoamericanos, que fueron traducidos y presentados con subtítulos con la 

ayuda de los empleados de LACRUS. Los profesores y estudiantes tenían posibilidad de 

escuchar presentaciones y hacer preguntas a los investigadores de México de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla Dr. Humberto Morales Moreno, Dra. Aurora Furlong y Dr. 

Raúl Netzahualcoyotzi, de Brasil de la Universidad de Estado de Rio de Janeiro Dr. Maria 

Teresa Toribio Brittes Lemos y de Argentina de CeDInCI / UNSAM, Conicet, Dr. Horacio 

Tarcus y CONICET – UBA Dr. Hernán Camarero. Una de las becas para los investigadores 

jóvenes realizadas conjunto con Centro de Estudios Estratégicos de Argentina permitió 

enfocarse en los problemas económicos y de negocio entre Rusia y Argentina.  

También desarrollamos la idea del primer Modelo del Mecanismo Permanente para el 

Diálogo Político y la Cooperación de la Federación Rusa-Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Un formato innovador, con algunos elementos del 

juego de negocios y la mesa redonda científica y analítica interactiva, será un sello del Modelo. 

Los participantes aplicarán sus capacidades de investigación, de análisis, de organización, de 

comunicacional, de oratoria y muchas otras habilidades durante las secciones temáticas, así 

como en análisis de ciertos casos. Todas las actividades se orientarán a los temas actuales de la 

agenda birregional, brindado la oportunidad de debatir y formular soluciones particulares a los 

problemas internacionales contemporáneos de origen político, económico y jurídico. El Modelo 

podrá convertirse en una forma insólita y astuta de formación profesional complementaria, del 

recreo intelectual y de autoexpresión creativa y profesional para las personas que son 

apasionadas por las relaciones internacionales en general, y para las que buscan nuevos motivos 

comunes para una cooperación fructífera entre Rusia y los estados latinoamericanos.5  

Sin embargo, la participación personal de expertos rusos en Estudios Latinoamericanos 

en redes internacionales es aún limitada. A pesar de que los científicos rusos (representantes 

del Instituto de América Latina, MGIMO, la Universidad Estatal de San Petersburgo y otros 

centros) participan en todos los eventos claves y congresos dedicados a los temas 

latinoamericanos, los resultados de la investigación presentados durante numerosas 

conferencias, sin embargo, no pueden sustituir las traducciones de monografías completas 

publicadas en ruso. Como resultado, las referencias citadas de estudios rusos en el extranjero 

siguen siendo bastante bajas “aunque dentro de la Federación de Rusia el nivel de interés en los 

logros de los colegas rusos deja mucho que desear” (YAKOVLEV, 2013, P.33-35). Incluso los 

expertos que tienen un índice de citas y un índice H prominentes en el índice de citas científicas 

                                                      
5 Mas información se puede consultar aquí http://lacrus.org/es/proyectos/youth-model-russia-celac/ 



rusas (RISC) no tienen un impacto individual considerable de acuerdo con las bases de datos 

Scopus o Web of Science. Lamentablemente, no hay formas evidentes de mejorar el impacto 

de una publicación o autor originado en Rusia o aumentar las referencias citadas sin superar las 

dificultades de idioma.  

El Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia es el centro más 

grande de Rusia especializado en la región de América Latina y el Caribe que forma parte de 

la “Escuela” de Moscu. V.M. Davydov y B.F. Martynov son los protagonistas y creadores de 

esta Universidad y todavía unen a los estudiantes y investigadores jóvenes para seguir adelante 

con los temas nuevos. Sin embargo, a pesar de su papel clave en los estudios latinoamericanos 

sobre un gran número de temas, incluidos los políticos, económicos, culturales y otros, el 

Instituto no es el único. En la ‘Escuela’ de San-Petersburgo (de donde salieron los creadores de 

LACRUS) que esta encabezada por Doctor Victor Jeyfets and Doctor Lazar Jeyfets también 

esta creciendo nueva generación de los investigadores latinoamericanistas, La Universidad de 

San Petersburgo y la Escuela de Relaciones Internacionales ahora es el centro importante de 

Estudios Latinoamericanos en nuestro país. Además, San-Petersburgo se convirtió en la base 

del Foro académico más grande de Rusia “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante”. El 

Foro representa una moderna plataforma pericial y de discusión para la definición de las líneas 

directrices del desarrollo de América Latina en el mundo globalizante y porvenir del diálogo 

ruso-latinoamericano. Los organizadores aspiran crear las condiciones apropiadas para la 

reflexión crítica y el diálogo en el marco de las líneas principales de materias sociales y con el 

fin de mejorar la comprensión de las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de 

los países de América Latina en el mundo multipolar de hoy.6  

El trabajo del Centro Iberoamericano de la Universidad Estatal de San Petersburgo hace 

una contribución significativa al desarrollo de los estudios latinoamericanos. “El Centro 

Iberoamericano se convirtió en el sucesor del Gabinete de documentación iberoamericana 

creado para unir los esfuerzos de los científicos de San Petersburgo y el noroeste de Rusia” 

(NOVIKOVA, 2012, P. 16-18). En 2002, el Gabinete se convirtió en el representante del 

Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo.  

La región gana cada vez más peso político y económico en los asuntos internacionales 

y es de interés para una serie de centros en Rusia. Además, algunos científicos que han dedicado 

sus actividades a los estudios de América Latina y España son empleados de instituciones de 

educación superior y organizaciones científicas, donde no hay departamentos especiales que se 

                                                      
6 La información completa del centro http://iberorus.spbu.ru/es/ 



ocupen de la región. Varias investigaciones conectadas con los estudios latinoamericanos y 

españoles en Rusia viven y trabajan en Ekaterimburgo, Pyatigorsk, Kazán, Novosibirsk, Irkutsk 

y otras ciudades rusas que están en la lista de Tabla 1.  

 

Tabla 1. 

Institución Ciudad Centro Periodico Página web oficial

Instituto de América Latina (desde 

1961)
Moscú

·       Centro de estudios económicos 

·       Centro de estudios culturales

·       Centro de estudios políticos 

·       Centro de estudios 

iberoamericanos

·       Asociación de Investigadores 

del mundo iberoamericano

Revista científica "Latinskaya 

America" (América Latina), 

Revista científica 

"Iberoamérica"

http://www.ilaran.ru

Instituto de Etnografía y 

Antropología de la Academia de 

Ciencias de Rusia

Moscú Grupo de América

http://iea-

ras.ru/index.php?go=Structure&i

n=view&id=9

Instituto de Literatura Mundial 

Máximo Gorki, Academia Rusa de 

Ciencias

Moscú
Departamento de Literaturas de 

Europa y América

http://imli.ru/index.php/otdel-

literatur-evropy-i-ameriki-

novejshego-vremeni

Instituto Estatal de Relaciones 

Internacionales de Moscú (MGIMO)
Moscú Centro iberoamericano

Artículos coleccionados 

"Cuadernos Iberoamericanos"

Instituto Estatal de Relaciones 

Internacionales de Moscú (MGIMO)
Moscú Centro de BRICS (2011)

Instituto Estatal de 

Relaciones Internacionales de 

Moscú (MGIMO)

http://imi-mgimo.ru/ru/tsentr-

briks.html

La Universidad Rusa de la Amistad 

de los Pueblos
Moscú

Centro científico-educativo de 

investigaciones latinoamericanas

Anuario del Centro científico-

educativo de investigaciones 

latinoamericanas

http://cila.rudn.ru

Universidad Estatal de Moscú Moscú
Departamento en honor de José 

Martí
Universidad Estatal de Moscú

Universidad Estatal de Moscú Moscú
Centro iberoamericano (Facultad de 

periodismo)
Universidad Estatal de Moscú

http://www.journ.msu.ru/about/d

epartments/zarjourn/ibero-

americancenter.php

Universidad Estatal de Moscú Moscú
Centro de estudios iberoamericanos 

(Facultad de economía)

https://www.econ.msu.ru/student

s/News.20151008171924_6169/

Universidad Estatal de Moscú Moscú

Consejo Interdepartamental de 

Coordinación de la Universidad 

Estatal de Moscú sobre el estudio de 

los problemas de BRICS

http://www.spa.msu.ru/page_266

.html

Universidad Estatal para las 

Humanidades de Rusia
Moscú

Centro Mesoamericano en honor de 

M.Y. Knorozov

https://www.rsuh.ru/internationa

l/section_235/section_282/

Universidad Estatal de San 

Petersburgo
San Petersburgo Centro de estudios iberoamericanos http://iberorus.spbu.ru

Museo Pedro el Grande de 

Antropología y Etnografía de la 

Academia de Ciencias Rusa 

(Kunstkámera)

San Petersburgo
Departamento de Etnografía de 

América

Museo Pedro el Grande de 

Antropología y Etnografía de 

la Academia de Ciencias Rusa 

(Kunstkámera)

http://www.kunstkamera.ru/inde

x/museums_structure/research_d

epartments/department_of_ameri

ca/

Universidad Estatal de Economía de 

San Petersburgo
San Petersburgo

Centro científico-educativo de 

cooperación con los países de 

América Latina

Universidad Estatal de 

Economía de San Petersburgo

https://unecon.ru/noc-po-

sotrudnichestvu-so-stranami-

latinoamerikanskogo-regiona

IRKUTSK NATIONAL RESEARCH 

TECHNICAL UNIVERSITY
Irkutsk

Baikal Instituto de BRICS (desde 

2018)
https://www.istu.edu/eng/

Universidad Estatal de Volgogrado Volgogrado Centro de estudios americanos Almanaque “Americana”
http://ra-

studies.com/640/filter/в/

Universidad Estatal de Vorónezh Vorónezh Centro de estudios latinoamericanos

"Estudios políticos en 

América Latina: historia y 

modernidad"

http://ir.vsu.ru/science/centers/la

tino_america.html

Universidad Estatal del Sudoeste Kursk

Centro de cooperación científico-

técnica e innovadora con países 

iberoamericanos

https://www.swsu.ru/structura/ce

ntrs/tsentr_nauchno_tekhniches

kogo_i_innovatsionnogo_sotru

dnichestva_s_iberoamerikanski

mi_stranaminovyy_r/

Universidad Federal del Sur Rostov del Don Centro Hispano-Ruso http://esp-centr.sfedu.ru/ru/

LACRUS San Petersburgo

LACRUS difunde 

publicaciones interesantes y 

apoya la realización de 

eventos especiales, como lo 

son presentaciones y 

conferencias de expertos en 

materia política, cultural, 

social y de negocios.

http://lacrus.ru

 

En Moscú la cantidad de los centros y de trabajos es la más alta y consiste de 12 centros, 

en el eje de San-Petersburgo hay 3 centros. En Moscú como la capital de Rusia se organiza la 

mayor parte de eventos de nivel Estatal y de gobierno conectados con América Latina, en San-

Petersburgo tiene lugar el Foro Económico Internacional (FORUMSPB.COM)7 que cada ano 

                                                      
7 Sitio web oficial del Foro Internacional Económico que es uno de los eventos importantes del país bajo patrocinio de 

Presidente de la Federación Rusa están los reportes de participación de los delegados por todos anos de la existencia del Foro 

https://www.forumspb.com/en/ 



invita a la participación a las impresas, científicos y políticos de América Latina para promover 

la interacción entre Rusia y el continente latinoamericano en diferentes campos. 

Indiscutible es la contribución científica del personal del Instituto de América Latina de 

la Academia Rusa de Ciencias (ILA RAS), que hoy en día es el centro especializado más grande 

de Rusia para los estudios de América Latina y el Caribe (LAC), que contribuye de manera 

única al desarrollo de los estudios latinoamericanos de Rusia. ILA RAS está involucrado en 

estudios integrales de los problemas sociopolíticos, internacionales, culturales y económicos de 

Iberoamérica. El Centro Científico ha publicado un número significativo de monografías, 

informes analíticos y estudios especializados sobre los temas generales de política nacional y 

exterior de los países de ALC (BOROVIKOV, 2008; DAVYDOV, 2009; SUDAREV, 2010; 

SOMINOVA, 2013; DAVYDOV, 2013; DAVYDOV, YAKOVLEV, 2014); Se publica desde 

1969 una revista social y política multidisciplinaria “América Latina” que es una de las 

principales revistas científicas geográficas regionales de Rusia. También el lugar importante en 

la historiografía nacional está ocupado por las obras de P.P Yakovlev (2015, p.101-105; 2009, 

p.297-322; 2012), Doctor en Economía, empleado de ILA RAS, cuya investigación ayuda a 

comprender mejor los aspectos socioeconómicos del desarrollo regional. 

La Universidad Estatal de Vorónezh tiene gran peso en la creación de trabajos en los 

estudios latinoamericanos. En la facultad de las relaciones internacionales en la catedra de 

estudios regionales el grupo de investigadores publica la revista científica “Los cambios 

políticos en América Latina”8. La línea de investigación que demuestra la “Escuela” de 

Vorónezh esta basada en diferentes conceptos de la visión europea y latinoamericana y no esta 

tan concentrada en la ideología de izquierda como la comunidad científica en Moscú. El Centro 

de estudios latinoamericanos de Vorónezh tiene la base de cooperación científica con la 

Universidad de Sorocaba en Brasil y produce las investigaciones y publicaciones conjuntas. El 

sitio web de la Universidad Estatal de Vorónezh es una de las mas modernas de otras 

universidades rusos, porque tiene versiones en 6 leguas extranjeras incluso español. 

Rusia ahora necesita aproximadamente 500 especialistas de América Latina, 

que están relacionados de manera continua con América Latina, incluyendo 100 

especialistas del sector académico (las mismas estimaciones en la comunidad 

profesional de los años ochenta de nos mostraba la cifra de 700-800 personas) 

(DAVYDOV, MARTYNOV, 2011). 

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades la comunidad rusa de latinoamericanistas 

es capaz de crear un producto competitivo. A principios del siglo XXI el vector latinoamericano 

                                                      
8 Los artículos están en el websitio de la revista POLYTYCHESKIE IZMENENIYA V LATINSKOY AMERIKE 

http://ir.vsu.ru/periodicals/latin_politics.html 



de las relaciones internacionales se está convirtiendo en un factor importante en la arquitectura 

global del nuevo siglo. A pesar de la crisis, las amenazas de inestabilidad política, los altos 

índices de criminalidad, los graves desafíos económicos, América Latina continúa emergiendo 

como uno de los actores claves en las relaciones internacionales y un nuevo centro de poder, 

que atrae a los principales actores mundiales y también a los investigadores de los estudios 

latinoamericanos en Rusia. 
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Resumo 
 

A literatura juvenil de Maryse Condé lida com os mesmos assuntos sérios e realistas que sua 

literatura para adultos, com a preocupação com as nuances e a rejeição do maniqueísmo que a 

caracterizam. Os personagens, jovens adolescentes do Haiti, Guadalupe, Estados Unidos ou 

Mali, são confrontados com a experiência do racismo, exclusão social, miséria, guerra, exílio, 

injustiças e profundas desigualdades do mundo contemporâneo. Esses trabalhos apresentam 

uma dura crítica aos aspectos negativos da globalização econômica e cultural: os danos do 

turismo de massa nas ex-colônias, o impacto da padronização cultural e da americanização nas 

culturas e tradições locais, ou a necessidade de emigrar para a cidade ou no exterior para 

sobreviver. Da leitura quatro narrativas, este estudo tem como objetivo analisar como Maryse 

Condé aborda estes temas sérios e, muitas vezes tristes de forma adequada para a idade de 

leitores e mostrar que ela inventa uma literatura pós-colonial para as crianças. 

 

Abstract 
 

Maryse Condé's youth literature deals with the same serious and realistic subjects as her 

literature for adults, with the concern for nuance and the rejection of Manichaeism that 

characterize it. The characters, young adolescents from Haiti, Guadeloupe, the United States or 

Mali, are confronted with the experience of racism, social exclusion, misery, war, exile, 

injustices and profound inequalities of the contemporary world. These works present a harsh 

criticism of the negative aspects of economic and cultural globalization: the damage of mass 

tourism in former colonies, the impact of cultural standardization and Americanization on local 

cultures and traditions, or the need to emigrate to the city or abroad to survive. From the reading 

of four stories, this study aims to analyze how Maryse Condé tackles these serious and often sad 

themes in a way adapted to the age of the readership, and to show that she invents a postcolonial 

children's literature. 

 

Résumé 
 

La littérature de jeunesse de Maryse Condé aborde les mêmes sujets graves et réalistes que sa 

littérature pour les adultes, avec le souci de la nuance et le rejet du manichéisme qui la 

caractérisent. Les personnages, jeunes adolescents d’Haïti, de Guadeloupe, des États-Unis ou du 

Mali, sont confrontés à l’expérience du racisme, de l’exclusion sociale, de la misère, de la 

guerre, de l’exil, des injustices et des profondes inégalités du monde contemporain. Ces œuvres 

présentent une critique acerbe des aspects négatifs de la mondialisation économique et 

culturelle : les dégâts du tourisme de masse dans les anciennes colonies, l’impact de 

l’uniformisation culturelle et de l’américanisation sur les cultures et les traditions locales, ou 

encore la nécessité d’émigrer en ville ou à l’étranger pour survivre. À partir de la lecture de 

quatre récits, cette étude vise à analyser comment Maryse Condé aborde ces thèmes sérieux et 

souvent tristes de façon adaptée à l’âge du lectorat, et à montrer qu’elle invente une littérature 

enfantine postcoloniale.  

 

 L’œuvre de l’écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, née en 1937 à Pointe-à-

Pitre, fait l’objet de nombreux travaux académiques dans le champ des études 



postcoloniales, car elle a partie liée avec la question de la colonisation, de l’esclavage et 

de leurs conséquences dans la société caribéenne contemporaine, à travers les luttes, 

l’errance et la quête d’identité des personnages, principalement des femmes noires et 

pauvres qui subissent l’intersectionnalité de différentes formes de discrimination 

sociale, raciale et sexuelle. Peu de gens savent, y compris dans le milieu universitaire, 

que Maryse Condé a également publié huit récits destinés aux jeunes lecteurs et 

lectrices de huit à quatorze ans. La littérature d’enfance et de jeunesse de Maryse Condé 

aborde les mêmes sujets graves et réalistes que sa littérature pour les adultes, avec le 

souci de la nuance et le rejet du manichéisme qui la caractérisent. Les personnages, 

jeunes adolescents d’Haïti, de Guadeloupe, des États-Unis ou du Mali, sont confrontés à 

l’expérience du racisme, de l’exclusion sociale, de la misère, de la guerre, de l’exil, des 

injustices et des profondes inégalités du monde contemporain. 

 Rêves Amers, d’abord paru sous le titre Haïti chérie, figure dans la liste de 

référence des livres recommandés par le ministère de l’Éducation Nationale pour le 

cycle 3. Rose-Aimée est une Haïtienne de treize ans qui connaît la misère et la faim 

sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Sa famille étant trop pauvre pour la nourrir et 

la scolariser, elle connaît le sort de nombreux enfants appelés restavek, envoyés en ville 

dans des familles riches. À Port-au-Prince, sa « bienfaitrice » la réduit en esclavage et la 

maltraite. Elle finit par embarquer clandestinement pour les États-Unis, mais le passeur 

oblige le groupe à sauter par-dessus bord et elle meurt noyée. 

 L’action de À la courbe du Joliba se situe dans la Côte d’Ivoire contemporaine, 

en proie à la guerre civile. Aïcha, sa mère et ses deux sœurs Réhane et Salima 

parcourent un long trajet en bus et en bateau pour aller se réfugier au Mali chez leur 

grand-mère. Le roman prend la forme d’un voyage initiatique rempli de rencontres et de 

découvertes. Richement illustré par Letizia Galli, le livre à la couverture rigide, 

conseillé à partir de huit ans, emprunte beaucoup au format de l’album. 

 Savannah Blues se déroule dans une ville du Sud des États-Unis, dans un 

quartier défavorisé touché par le chômage et la criminalité. Zora, une Afro-américaine 

de treize ans, sa petite sœur et ses petits frères sont livrés à eux-mêmes après le départ 

de leur père au Canada pour trouver du travail et la dépression de leur mère, qui ne 

quitte plus son lit et se laisse dépérir. Personne dans le voisinage ne s’inquiète de leur 

sort jusqu’à l’arrivée des services de la protection de l’enfance.  

 L’intrigue de La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne se situe dans les 

années 2000, dans un petit village de pêcheurs miné par le chômage et la corruption 



politique. Un contexte social difficile sert de toile de fond aux tourments amoureux de 

Carmélien, un jeune homme au physique repoussant éperdument amoureux de 

l’arrogante Bella.   

  À partir de l’étude de ces quatre récits, nous nous demanderons comment 

Maryse Condé aborde ces thèmes sérieux et souvent tristes de façon adaptée à l’âge du 

lectorat, et nous tenterons de montrer qu’elle réussit à inventer une littérature enfantine 

postcoloniale.  

 

« L’Atlantique noir
1
 » des enfants 

 La bibliographie enfantine de Maryse Condé reflète le cosmopolitisme de son 

autrice. Elle fait voyager ses lecteurs dans diverses communautés africaines et afro-

descendantes, en Côte d’Ivoire et au Mali, en Guadeloupe, à Haïti ou encore en Géorgie. 

Maryse Condé ne se contente pas de placer ses histoires dans différents lieux de 

« l’Atlantique noir » (GILROY, 1993). Elle démontre, par un habile jeu de références 

internes, que les continents africain et américain et l’archipel caribéen sont 

interconnectés, à la fois géographiquement, culturellement et historiquement.  

 

Proximité géographique 

 De nombreuses références semblent indiquer que les textes fonctionnent en 

réseau, se font écho les uns aux autres. On trouve dans Savannah Blues, dont l’histoire 

se déroule en Géorgie, une allusion au cyclone Hugo de 1989 qui fait l’objet d’un autre 

roman de jeunesse de Maryse Condé, Hugo le terrible, dont l’intrigue se situe en 

Guadeloupe. De même, dans La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne, l’autrice 

rappelle que l’ouragan Katrina de 2005 n’a pas touché seulement la Louisiane, mais 

aussi les Antilles. La proximité géographique entre les lieux de ces romans est 

également rendue palpable par la présence de nombreux personnages d’émigrés qui ont 

effectué la traversée en bateau : l’Haïtien Agénor venu en Guadeloupe dans La Belle et 

la Bête ; la Cubaine Eudoxia qui se fait embaucher comme cuisinière à Middleton dans 

Savannah Blues ; ou encore l’héroïne de Rêves amers qui s’embarque pour la Floride à 

Port-au-Prince. 

 

Proximité culturelle  

                                                 
1 En référence à l’essai de Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1993). 



 Les évocations des coutumes et des traditions locales dans chaque roman 

dessinent les contours d’une culture en partage, héritée des ancêtres africains, comme le 

vaudou haïtien dans Rêves amers et l’art du quimbois
2
 guadeloupéen dans La Belle et la 

Bête. Dans ces deux romans comme dans Savannah Blues, le texte met l’accent sur 

l’importance de la musique, de la nourriture, de la spiritualité, de la langue créole, ainsi 

que sur la tradition des veillées de contes. D’une part, la littérature de jeunesse de 

Maryse Condé se situe dans un espace atlantique transnational qui constitue pour la 

diaspora un lieu de circulation, de création et de résistance culturelle qui relie les 

différentes communautés. D’autre part, elle montre bien comment la mondialisation 

opère dans tous ces espaces un brassage culturel enrichissant, mais aussi une 

uniformisation dangereuse, en faveur d’une hégémonie culturelle occidentale et surtout 

nord-américaine. De chaque côté de l’Atlantique, les enfants partagent les mêmes 

références. Dans À la courbe du Joliba, les petites filles ivoiriennes lisent Harry Potter. 

Dans La Belle et la Bête, Carmélien, caractérisé par sa laideur, est successivement 

comparé à la Bête du conte éponyme puis à Quasimodo, c’est-à-dire des personnages de 

la littérature française, mais il est également comparé à une bête à man hibé, monstre du 

folklore guadeloupéen, et à Shrek, l’ogre du film d’animation américain des années 

2000. Dans les foyers, les traditions et les croyances liées à la figure du quimboiseur 

côtoient l’actualité des feuilletons télévisés brésiliens et américains. Cette diversité des 

références culturelles est symbolisée dans le texte par la disposition du bar « Chez 

Christian » qui est divisé en deux salles, chacune représentant un type de 

divertissement. D’un côté, la musique contemporaine d’origine africaine et haïtienne, 

que l’on écoute à travers un appareil de technologie moderne : 

Il se composait de deux pièces de dimensions inégales, séparées par une 

cloison couverte d’affiches de films français ou américains […]. Dans la 

plus petite trônait un téléviseur ultramoderne à écran plat qui diffusait des 

DVD de Bonga, un musicien angolais, de Cesaria Evora et de l’Haïtien 

Tabou Combo. (2013, p. 25) 

 

Dans l’autre salle, on se réunit pour écouter l’art oral et ancestral de 

Carnot le tireur de contes dont la réputation avait dépassé la Guadeloupe 

et s’étendait même jusqu’à la Martinique. Carnot était un grand nègre, 

façon dégingandé, qui ne payait pas de mine mais dont la bouche était 

pavée d’or. Quand il tirait un conte, il savait vous tenir en éveil, vous 

faire trembler et frissonner. (p. 25) 

 

                                                 
2 Pratiques magico-religieuses issues du syncrétisme entre les religions africaines et le catholicisme. On peut 

comparer le quimbois des Antilles françaises au vaudou haïtien ou au candomblé brésilien.  



 Les romans montrent également que la mondialisation des biens culturels 

conduit à la standardisation et au développement d’une culture de masse américanisée 

au détriment de la richesse des particularités locales. Cela passe notamment par le 

rapport à la nourriture, comme lorsque Rose-Aimée travaille dans un restaurant KFC à 

Port-au-Prince, dans Rêves amers. Le poulet est pour la jeune fille synonyme de rareté 

et de repas de fête. Il nécessite plusieurs heures de préparation en famille. Sous sa forme 

congelée, importée en abondance et conditionnée pour correspondre aux normes et au 

goût universel de tous les KFC du monde, le poulet bon marché et peu savoureux, vide 

de sens, n’inspire que dégoût et terreur :  

Une fois les petits déjeuners servis, il fallait s’attaquer à la préparation 

des poulets. Ils arrivaient congelés des USA dans des emballages de 

plastique au travers desquels ils apparaissaient, effrayants comme 

d’incolores fœtus. Rose-Aimée regardait avec terreur leurs becs jaunâtres, 

leurs yeux clos et cernés de rouge. Elle éprouvait la plus vive répugnance 

à prendre dans ses mains cette chair qui, une fois décongelée, devenait 

flasque et molle sous ses doigts. Il fallait ensuite la couper en morceaux 

avant de la plonger dans le célèbre assaisonnement qui faisait la 

renommée de la chaîne. Autrefois, manger du poulet était pour Rose-

Aimée une fête, une grâce qui, hélas ! ne se produisait pas souvent. Car 

bien rares étaient les jours où Régina, sa mère, pouvait ramener du 

marché une bête étique à chair dure qu’il fallait laisser cuire des heures 

durant ! À présent, la seule vue de ces morceaux de viande anémiques, 

invariablement accompagnés de frites, lui soulevait le cœur. (2005, p. 55-

56) 

 

 Dans À la courbe du Joliba, au contraire, les enfants d’Afrique sont friands de la 

nourriture des chaînes de fast-food américaines, et rejettent les plats traditionnels :  

Nous voulons des hamburgers et des frites, ordonna Réhane, parlant à son 

habitude pour sa jumelle. Depuis que ses parents l’avaient amenée au Mc 

Donald’s d’Abidjan, elle professait une passion pour les “fast-foods” 

qu’Aïcha et Salima, à leur grand regret, ne connaissaient pas. – Ici, nous 

n’avons pas ce genre de plats, sourit la serveuse. Je peux vous offrir une 

sauce d’agouti avec du foutou banane.  – Je ne veux pas d’agouti, coupa 

Salima. (2006, p. 22-23) 

 

 Les trois sœurs, qui n’avaient jamais quitté leur village natal, sont fascinées par 

le mode de vie occidental de leurs cousins de Bamako, qui portent des blue-jeans, vont 

au cinéma et dînent au « Mc Donald’s » aussi souvent qu’ils le veulent. Au cours de leur 

périple de la Côte d’Ivoire au Mali, elles sont étonnées de croiser des « gens de la ville » 

vêtus à l’européenne, « prétentieux », qui s’enorgueillissent d’avoir vécu en France et 

ne perdent pas une occasion de dénigrer leur propre peuple (p. 39). Elles font également 

la connaissance d’un groupe de jeunes musiciens ivoiriens fascinés par l’Amérique et 



ses possibilités, ne jurant que par le rap et le hip hop, arborant des T-shirts amples et des 

casquettes de base-ball. La référence au Coca Cola qui ponctue le récit à plusieurs 

reprises symbolise à elle seule la fascination qu’exerce l’Amérique sur la jeunesse. 

Arrivées à Ségou au Mali, les filles refusent le jus de gingembre, lui préférant le Coca 

Cola, qu’elles trouvent dans la minuscule boutique d’un métis Touareg. Le vieil homme, 

vêtu de façon traditionnelle et roulant son chapelet, semble être sans âge, comme figé 

dans le temps. Pourtant, il est possible d’acheter du soda américain dans sa boutique, 

comme pour signifier qu’il n’est pas un recoin du monde où l’on ne puisse s’en 

procurer. Plus tard, l’épisode de la promenade dans le désert à dos de chameau offre un 

contraste intéressant. Les Touaregs partagent leur nourriture avec les enfants, mais celle-

ci, à l’inverse des hamburgers rapidement engloutis et des boissons ultra-sucrées, ne 

flatte pas leur palais. Au contraire, les enfants découvrent que le véritable goût de la 

noix de cola est amer : « Parfois aussi, ils leur offraient des noix de cola, amères au 

palais, des bouts de caoutchouc, impossibles à mastiquer, qui étaient peut-être de la 

viande séchée. » (p. 88-89). Jean Perrot, qui formule une analyse brillante de ce roman 

dans son ouvrage Mondialisation et Littérature de jeunesse, commente ainsi ce 

passage :  

Par leur amertume, les noix de cola dénoncent l’artifice du Coca Cola, 

boisson de l’aliénation culturelle, alors que l’austérité de la viande séchée 

exprime la valeur de l’authentique durement payé, contrastant avec des 

nourritures trop facilement mises à la disposition des bouches blasées. 

(2008, p. 74) 

 

 Cependant, il serait caricatural de conclure que Maryse Condé porte un jugement 

uniquement désapprobateur sur les modes et les pratiques culturelles venues d’ailleurs – 

surtout d’Europe et des États-Unis – que charrie la mondialisation, perçue comme une 

forme contemporaine du colonialisme. En effet, elle critique tout autant les discours 

moralisateurs, conservateurs ou nationalistes qui jettent l’opprobre sur ces influences. 

Certes, l’instance narratrice semble déplorer l’attitude des jeunes d’aujourd’hui et la 

perte du respect de l’autorité des adultes autrefois sacrée dans la culture africaine, 

« avant que le cinéma et les chaînes câblées de la télévision ne déversent leurs images 

empruntées à l’Occident. » (2013, p. 15). Mais cette phrase traduit au discours indirect 

libre l’indignation de la dame de l’autobus offusquée par le refus de Réhane, « qui 

semblait pourtant si bien élevée, avec sa tenue traditionnelle et ses cheveux tressés en 

rosace » (p. 15), d’accepter son gâteau. On décèle clairement l’ironie qui tourne en 

ridicule « la commotion qui secouait l’autobus » et les clameurs de « l’offensée » (p. 



18), d’autant plus que le point de vue des petites filles emporte l’adhésion du lecteur : 

« Que les gens sont assommants, pensa Salima. La guerre s’avance comme un 

phacochère qui détruit tout. Eux, ils s’excitent autour d’un gâteau de pâte de 

gingembre. » (p. 19-20).  

 De même, dans La Belle et la Bête, le parti politique guadeloupéen 

« Groupement Populaire contre la pwofitation » organise une kermesse dont la devise 

est « consommer local » et où sont tolérés seulement les plats et les musiques 

antillaises : « Attention, pas de rap ni de hip hop, ces rythmes venus d’ailleurs. Des 

mélopées traditionnelles transmises de parents à enfants depuis le fond des âges. » (p. 

67). Or, cette posture est décrédibilisée par l’attitude des leaders corrompus de ce parti, 

qui ont des goûts de luxe et se soucient peu du peuple. Agénor, en particulier, est décrit 

comme un snob qui offre à ses invités, non pas du rhum local qu’il juge « trop 

vulgaire », mais « du whisky irlandais, du gin américain, de la vodka russe et surtout 

des cognacs qu’il faisait venir de France dans des emballages spéciaux. » (p. 44). De 

plus, il prononce un discours emphatique et enflammé sur la nécessité de préserver la 

langue créole, les traditions et les savoir-faire caribéens, menacés de disparition par 

l’émigration massive des Antillais en métropole et contaminés par les influences 

extérieures. Mais ce discours perd toute crédibilité dans la mesure où le véritable 

objectif d’Agénor est en réalité de faire la publicité de son école au nom pompeux, 

l’École de la Connaissance Suprême, grâce à laquelle il entend tirer profit des élèves 

naïfs et dévoués.  

 

Une passé commun 

 Ce qui rapproche de façon évidente les différents personnages de ces histoires 

est le passé colonial et esclavagiste commun, qui est fréquemment explicité dans les 

textes. Bien que l’esclavage et la colonisation ne soient pas les thèmes directs de ces 

romans, des allusions aux ancêtres africains et à leurs souffrances émaillent tous les 

textes, soit au détour d’une description, soit en note de bas de page dans un souci 

didactique et civique. Dans La Belle et la Bête, Carmélien apprécie les contes et les 

devinettes de Carnot car la figure du conteur le rattache à l’histoire de la Guadeloupe : 

« Il croyait entendre la voix des ancêtres, les esclaves africains, quand le soir, après une 

journée de labeur terrible, ils prenaient un peu de repos et cherchaient à se distraire. » 

(p. 41). Rêves amers fait de nombreuses références au vaudou, présenté comme « la 

religion amenée par les ancêtres esclaves africains. » (p. 15). Des informations sur 



l’histoire d’Haïti sont distribuées au fil du récit, comme lorsqu’il est question de la ville 

de Gonaïves : « C’est là que l’esclave révolté devenu général, Dessalines, avait déchiré 

le drapeau français et jeté à la mer la partie blanche, créant ainsi le drapeau d’Haïti 

rouge et bleu. » (p. 18). Le passé colonial est évoqué de façon implicite dans À la 

courbe du Joliba, sous la forme d’une énigme que les petites filles ne parviendront pas à 

résoudre, et qui demeurera inexpliqué pour le lecteur :  

La salle à manger était remplie de touristes qui ébauchèrent des sourires à 

l’adresse des jumelles. “S’ils veulent des photos, ils doivent payer, 

répétait Fama. Parce que c’est fini de donner. L’Afrique a déjà trop 

donné. – Qu’est-ce qu’elle a donné ? interrogea Réhane”. Il leva les yeux 

au ciel : “C’est pas vrai ! Qu’est-ce qu’on vous enseigne à l’école ? 

Qu’est-ce que vos parents vous apprennent ?” Pourquoi avait-il soudain 

la mine si farouche ? Qu’était devenu le Fama jovial, toujours le mot pour 

rire ? (p. 70-71)   

 

 Dans Savannah Blues, Zora connaît parfaitement l’histoire des planteurs et des 

esclaves de la ville de Middleton. Ce qu’elle sait de la ségrégation et de ses 

humiliations, elle le tient de ses grands-parents et de ses voisins les plus âgés qui l’ont 

vécue. Elle est fière de porter le prénom de Zora Neale Hurston, écrivaine et 

anthropologue spécialiste du folklore afro-américain et du vaudou haïtien, tandis que les 

prénoms de ses petits frères sont un hommage à Richard Wright et Langston Hughes. 

Son père est versé dans la culture rasta jamaïcaine et porte « des boubous brodés à 

l’africaine » (p. 21). Le lien quasi-gémellaire entre la communauté noire des États-Unis 

et les peuples africains s’incarne de façon symbolique dans la rencontre entre les 

jumelles ivoiriennes Réhane et Salima et les jumeaux afro-américains de Chicago Jay et 

Amy, dans À la courbe du Joliba. Émerveillés par la coïncidence de rencontrer une 

autre paire de jumeaux de leur âge, les enfants se lient aussitôt d’amitié : « Pareilles 

rencontres ne sont pas fréquentes. Elles font chaud au cœur, comme de découvrir en 

pays étranger des gens qui appartiennent au même peuple et parlent la même langue. » 

(p. 79). Dès lors, la remarque de Réhane sur la ressemblance entre des jumeaux peut se 

comprendre de façon ambiguë, comme si ce « nous » polysémique était également une 

façon de souligner la relation fraternelle, les liens de sang qui existent entre les 

Africains et la diaspora de l’autre côté de l’Atlantique : « Il paraît que nous venons du 

même œuf, déclara fièrement Réhane. C’est pour cela que nous nous ressemblons 

tellement et que les gens nous confondent. » (p. 79-82).  

 Toutefois, dans sa littérature de jeunesse comme dans ses romans pour adultes, 

Maryse Condé refuse de verser dans un manichéisme simpliste qui consisterait à croire 



en l’union fraternelle et en la solidarité de tous les peuples Noirs opprimés à travers le 

monde, trouvant leurs racines dans le souvenir d’une mythique terre maternelle 

africaine. Son souci de la nuance et son refus de l’idéalisation naïve s’exprime 

notamment dans la description du médecin antipathique et brutal, dans Savannah Blues : 

C’était un Noir, très jeune, une carte d’Afrique dessinée au rasoir dans ses 

cheveux coupés très court. Cela ne le rendait pas plus solidaire ni plus 

humain. Il considérait Zora avec indifférence comme si leurs peaux ne 

partageaient pas la même couleur. (p. 76)  
  

 Au contraire, Zora découvre grâce à son amie indienne Gayatri qu’il est possible 

de dépasser l’incompréhension mutuelle et de se trouver des points communs avec 

celles et ceux qui ne partagent ni la même couleur de peau ni la même religion. Tandis 

que Gayatri se confie sur ses difficultés à se sentir intégrée dans la société américaine en 

venant d’une culture radicalement différente, et avoue avoir honte de ses parents portant 

saris et turbans et parlant l’anglais « avec un accent effroyable », Zora s’émerveille : 

« Mais de ces différences, il ne fallait pas avoir honte. Ne donnaient-elle pas la preuve 

de cette fascinante diversité du monde ? » (p. 118). La réaction de la jeune fille esquisse 

à hauteur d’enfant une poétique de l’ouverture à l’autre et de l’identité plurielle, 

composite et fluctuante, qui tire sa richesse des différences et de la créolisation des 

cultures ; en somme, une poétique de la relation et du « Tout-Monde » qui rejoint les 

concepts forgés par Édouard Glissant (1990, 1997). 

 Ce qui semble unir tous les personnages des romans pour la jeunesse de Maryse 

Condé est, à des degrés divers, leur condition de subalternes et leur expérience de la 

marginalité, de la discrimination raciale et des inégalités économiques et sociales. 

Comme le dit Jean-Claude, le passeur haïtien dans Rêves amers : « Moi, la déveine, 

c’est mon frère. D’ailleurs, est-ce que ce n’est pas le frère de tous les nègres ? » (p. 70).  

 

Une peinture amère et réaliste des inégalités sociales et raciales  

 Rêves amers et Savannah Blues surprennent par le ton réaliste et sans concession 

avec lequel ces romans abordent des sujets durs tels que la misère et la dictature en 

Haïti, et l’extrême pauvreté et la criminalité qui gangrènent les ghettos noirs de 

l’Amérique profonde en pleine crise. Dès le titre, le lecteur est averti : la tonalité qui 

prédomine est celle du blues et de l’amertume, loin de la carte postale exotique et 

colorée.  

 



L’envers de la carte postale 

 Maryse Condé a demandé aux éditions Bayard de changer le titre Haïti chérie 

qui lui avait été imposé, au profit de Rêves Amers. Selon elle, ce titre, tiré d’une chanson 

folklorique, ne reflétait pas l’amertume et la tristesse propres à cette histoire (PFAFF, 

1996, p. 78). Le sourire de l’héroïne sur la couverture dessinée par Marcelino Truong 

disparaît au profit d’un visage triste, las, ou peut-être en prière, sur la couverture de la 

réédition illustrée par Bruno Pilorget. Il est à noter que cette héroïne n’apparaît 

souriante nulle part ailleurs que sur la couverture dans la première version. À l’intérieur 

du roman, les illustrations la montrent toujours inquiète, apeurée ou en larmes. Il est fort 

probable que l’éditeur ait commandé à Marcelino Truong une version « souriante » de 

l’héroïne, sur fond de ciel bleu et de maisons colorées, afin de rendre la couverture plus 

attrayante, pour des raisons commerciales. Pour Maryse Condé, cependant, la situation 

dramatique d’Haïti interdit de se satisfaire d’un tel « regard superficiel sur soi-même » 

ne retenant que « l’évidence paradisiaque », comme elle le développe dans son article 

« Chronique d’une mort annoncée. Littérature caribéenne et globalisation » : 

À propos d’Haïti, le sociologue Gérard Barthélemy reprenant une image 

communément employée, intitule son livre Pays du dedans, Pays du 

dehors. Sous cet énoncé se cache en réalité une double mythologie : celle 

du Paradis, ou du moins d’un certain bonheur et de l’Enfer. […] En règle 

générale la vision du pays du dedans est plus que positive. C’est celle 

d’Émmanuel-Flavia Léopold : “une île amoureuse du vent où l’air a des 

odeurs de sucre et de vanille”. C’est celle de Saint-John Perse dans 

Éloges (Gallimard, 1960), carrément édénique, elle aussi : “L’île s’endort, 

écrit-il, au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds et des 

laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses” […] En 

bref, Patrick Chamoiseau exagère à peine quand il déclare dans Écrire en 

pays dominé (Gallimard, 1997) : “Et ce regard superficiel sur soi-même 

ne retient que l’évidence paradisiaque, les bleus du ciel, le blanc du sable, 

les fleurs et les petits oiseaux et surtout une créature envoûtante qui 

cherche moyen d’améliorer sa déveine en charmant ceux qui passent.” Si 

dans le pays du dedans, tout n’est pas luxe, tout est à coup sûr, calme, 

volupté, fraternité, chaleur humaine. Au-delà des images littéraires, le 

pays du dehors est perçu à l’opposé comme le lieu de tous les dangers. 

Dans les jungles urbaines du pays du dehors, encore appelé pays des 

blancs, le Caribéen se dépersonnalise, perd ses traditions (Chanter Noël, 

Carnaval, accras et boudin), perd surtout sa langue, le créole, garant de 

son identité, finalement devient un “négropolitain” ou un “nègzagonal” 

[…] Peu à peu cependant, cette mythification se désagrège sous 

l’influence de deux facteurs. D’abord, l’extrême paupérisation du pays du 

dedans. Cette paupérisation inverse les paradigmes. Le pays du dehors se 

charge d’un attrait nouveau. Un nombre de plus en plus élevé d’individus 

est contraint à l’exil. Alors apparaît le cercle vicieux que les démographes 

connaissent bien. Afin de survivre, les Caribéens émigrent. Puis, 

nostalgiques, découragés par le racisme, les mauvaises conditions de vie 

qu’ils trouvent à l’extérieur, reviennent au pays natal d’où le chômage les 



pousse à nouveau vers l’exil. Ensuite la gangrène des temps modernes, 

violence, drogue, gagne le pays du dedans dont le paysage se 

métamorphose radicalement. (CONDÉ, 2003) 

 

 Dans Rêves amers, la dure réalité empêche Rose-Aimée de s’émerveiller du 

paysage qui l’environne et des beautés naturelles de son île. Le texte ne cède pas 

longtemps à la tentation de la carte postale riante et fleurie : « Il faisait beau. Les 

palmiers, les bougainvilliers embellissaient les jardins. Cependant, Rose-Aimée ne 

songeait nullement à admirer le paysage autour d’elle, à distinguer dans cette profusion 

de fleurs les nélombos, les belles-de-nuit ou les jasmins. Elle pensait à sa situation. » (p. 

29). Très vite, la description du pays natal correspond à l’inversion du paradigme dont 

parle Maryse Condé dans l’article cité. Les beautés de l’île ne font pas le poids contre 

l’énumération détaillée, réaliste et documentée de la misère, de la violence politique et 

de la corruption qui minent le pays, poussant sa population à l’exil :  

Un cordon de police était établi aux abords de l’église Sainte-Rose, 

contenant une foule d’hommes aux visages creusés par la misère. Et le 

contraste était grand entre ces sbires en uniforme kaki, les yeux abrités 

d’énormes lunettes noires, pointant leurs fusils ou leurs mitraillettes, et 

ces pauvres hères, vêtus de haillons. Un voisin expliqua à Rose-Aimée ce 

spectacle peu commun. C’étaient les paysans de toute la plaine des 

Gonaïves qui venaient chercher du travail, car, la veille, le gouvernement 

avait publié son contrat : “Le Conseil d’État du sucre (CEA) sollicite le 

gouvernement haïtien pour la récolte sucrière 1985-1986, par lettre 

adressée à l’ambassade d’Haïti à Santo Domingo, l’embauche de quinze 

mille ouvriers agricoles pour les besoins des usines sucrières de l’État 

dominicain...” Cela rappela à Rose-Aimée son frère Romain, disparu 

quelques années plus tôt dans l’enfer de la canne à sucre ! Elle regarda, le 

cœur serré, tous ces miséreux obligés de quitter leur pays natal pour 

connaître la dure loi de l’étranger. Le voisin poursuivit ses explications : 

“Tu sais, ils ne seront pas tous embauchés. Ceux qui ne pourront pas 

graisser la patte aux policiers seront renvoyés. Ah, la misère n’est pas 

douce !” (p. 30-31) 

 

 Les illustrations de Marcelino Truong dans la première version renforcent le 

contraste entre les plus riches et les plus pauvres, en plaçant au premier plan des 

domestiques courbant l’échine sous des paniers de linge, et au second plan une villa 

avec piscine (CONDÉ, 1991, p. 29). De même, dans La Belle et la Bête, Maryse Condé 

refuse de se laisser aller à la description enchanteresse des paysages de sa Guadeloupe 

natale, préférant souligner combien il y a « d’injustice dans ce pays » : « Il savait que le 

pays regorgeait de chômeurs dont beaucoup étaient contraints à l’exil. » (p. 50).  

 La misère écourte l’enfance de Rose-Aimée, que son père envoie vivre en ville 

dès qu’elle est assez grande : « Écoute, tu as bientôt treize ans. Tu n’es plus une 



enfant. » (p. 10). De même, la pauvreté, la faim, le manque de tout et l’absence des 

parents oblige Zora à endosser le rôle d’adulte responsable pour assurer sa survie et 

celle de ses frères et de sa sœur. Tout au long du roman, elle cherche le moyen de se 

procurer quelques dollars et de la nourriture, et lutte pour éviter que ses frères ne 

tombent dans la délinquance et que les enfants ne soient séparés et confiés aux services 

sociaux. Tandis que la maison de Zora tombe en ruines, celle de sa voisine « était si jolie 

qu’elle figurait sur les cartes postales vendues à l’Office du Tourisme » (p. 42), 

soulignant une fois de plus les inégalités, que la jeune fille ne comprend pas :  

Est-ce que chacun de nous reçoit au moment de sa naissance, une place 

immuable qu’il ne doit pas essayer de quitter ? Les uns en haut de 

l’échelle sociale, les autres en bas ? Les uns comblés de richesses 

matérielles, les autres les mains vides ? (p. 21).  

  

 Cependant, il faut préciser que ces interrogations sont provoquées par une phrase 

qu’avait coutume de prononcer son grand-père, un reproche qu’il formulait à son fils et 

qui a toujours perturbé la jeune fille, car il révèle implicitement l’enracinement profond 

de la discrimination raciale qui maintient les Noirs des États-Unis dans la pauvreté : 

« Tu ne sais pas rester à ta place. Ce reproche tourmentait Zora qui ne cessait de se 

demander ce qu’il signifiait. » (p. 21). Le texte suggère que les inégalités économiques 

et sociales ne se situent pas seulement au niveau des pays riches et des pays pauvres, ni 

entre les peuples et les gouvernements, mais que la composante raciale entre également 

en jeu, la misère d’aujourd’hui apparaissant comme le reliquat de l’esclavage d’hier. Les 

romans pour la jeunesse de Maryse Condé abordent frontalement la complexité des 

rapports sociaux et raciaux hérités d’un passé esclavagiste récent, toujours douloureux, 

et aux conséquences bien palpables.  

 

Des rapports sociaux hérités du passé esclavagiste 

 Dans Savannah Blues, l’instance narratrice précise que, malgré la fin de la 

ségrégation, les communautés blanche et noire de Middleton ne se mélangent pas. Mais 

les tensions raciales et sociales ne se bornent pas à la frontière imaginaire entre Blancs 

et Noirs, riches et pauvres. En s’adressant aux enfants, Maryse Condé ne craint pas 

d’entrer dans des explications complexes et de présenter des personnages appartenant à 

une troisième classe intermédiaire, celle des « mulâtres », des Noirs à la peau claire qui 

jouissent de plus de privilèges matériels et symboliques que les autres en raison de la 

part blanche de leur ascendance. Cette classe à part s’incarne dans trois personnages de 



femmes : Agnès Jackson en Géorgie (Savannah Blues), Madame Zéphyr à Haïti (Rêves 

amers), Bella Servandoni en Guadeloupe (Le Belle et la Bête). Le point commun entre 

les trois est d’avoir un père ou un ancêtre Blanc et de bénéficier d’une meilleure 

condition sociale et financière que les autres membres de la communauté noire, près 

desquels elle se sent supérieure, et qu’elle traite comme ses sous-fifres :  

Agnès Jackson […] appartenait à la bourgeoisie mulâtre constituée dans 

le Sud par les descendants des nombreux enfants que les planteurs avaient 

eus avec leurs esclaves noires. Légitimes ou pas, ces planteurs avaient 

doté leurs rejetons couleur café au lait de terres et de comptes en banque. 

[…] Louise soutenait que les bourgeois à peau claire du Sud des États-

Unis méprisent tous ceux qui sont plus foncés qu’eux. (2009, p. 42-43) 

 

Agnès Jackson avait commodément oublié que sa famille sortait du 

ventre d’une pauvre esclave noire, peut-être violentée par son planteur de 

maître. Elle choisissait de se souvenir seulement des politiciens, des 

avocats, des gouverneurs qui composaient sa descendance. Son cœur était 

complètement desséché par l’orgueil […] Zora découvrait que servir les 

autres n’est pas agréable. Penser que Ma Dana s’était pendant toute sa vie 

louée comme cuisinière pour des mulâtres de Middleton. (p. 59)  

 

 Agnès Jackson aime que sa cuisinière noire lui parle en baissant les yeux. Elle 

fait songer, dans une certaine mesure, au personnage de Madame Zéphyr chez qui Rose-

Aimée est envoyée, une riche « mulâtresse à la peau couleur de miel » (2005, p. 26), 

entourée de domestiques qu’elle méprise et brutalise, épouse d’un haut fonctionnaire et 

diplomate haïtien. Le cas de Bella Servandoni est un peu à part. Certes, la jeune femme 

est désargentée et sans éducation, mais elle est considérée comme la beauté du village et 

promise à Monsieur le Maire en raison même de sa peau claire. Fille d’une mère 

guadeloupéenne et d’un père bijoutier italien blanc, elle se croit autorisée à adopter une 

attitude arrogante et dédaigneuse, à donner des ordres à Carmélien et à le traiter 

« comme s’il était son domestique » (2013, p. 34).  

 Ces personnages montrent une facette moins connue et très subtile du racisme et 

de la domination de race et de classe. Ainsi Madame Zéphyr, elle-même Noire et 

Haïtienne, rudoie-t-elle ses employés en utilisant une expression empruntée au langage 

du colon : « Regardez-moi cette petite négresse, cette petite paresseuse qui dort ! » (p. 

25). De même, le patron du KFC de Port-au-Prince insulte l’un des enfants qu’il 

exploite en ces termes : « Sale petit nègre ! » (p. 57), alors même que l’illustration de 

l’édition de 1991 le représente comme Noir, tandis que sa cravate, sa chevalière et son 

cigare témoignent de sa condition sociale supérieure (1991, p. 52). De façon 

significative, lorsque Rose-Aimée se révolte contre ce patron maltraitant, le texte opère 



une analogie avec la lutte pour l’indépendance des esclaves, associant la figure du 

patron de la chaîne américaine, symbole du capitalisme et de la mondialisation, à celle 

du colon : « Comme si l’esprit de ses ancêtres africains, qui avaient conquis leur liberté 

en battant les puissantes armées envoyées par Bonaparte, la possédait à nouveau. » 

(2005, p. 59-60). Ce rapprochement entre la cruauté des relations raciales et sociales des 

époques coloniale et contemporaine, de même que la mention de « l’enfer de la canne à 

sucre » dans le contexte des années 1980, mettent en évidence les liens de cause à effet 

entre les deux époques et la continuité des rapports de domination, proposant ainsi une 

véritable littérature de jeunesse postcoloniale et engagée. 

 

Une critique acerbe du tourisme international 

    Enfin, la critique du tourisme dans les anciennes colonies est un aspect important 

de la situation de postcolonialité dans laquelle sont maintenus ces espaces, à travers le 

fossé entre une population paupérisée et un marché du tourisme débridé qui met en péril 

les équilibres locaux. Les romans pour la jeunesse de Maryse Condé font la part belle à 

cette thématique fréquente dans la littérature postcoloniale caribéenne. La mère de Zora 

travaille dans un hôtel pour touristes venus de tous les coins des États-Unis, d’Europe et 

du Japon pour visiter les Habitations des planteurs, transformées en musées. Ce type de 

tourisme, qui vise moins à sauvegarder la mémoire de l’esclavage qu’à admirer les 

belles demeures à colonnades et à déplorer le déclin de la ville anciennement prospère, 

la rend amère : « À croire, raillait Louise, qu’ils voudraient tous voir revenir le temps de 

l’esclavage où il y avait tant d’injustices et tant de souffrances dans notre pays. » (2009, 

p. 18).   

 Dans La Belle et la Bête, il n’est pas question de tourisme historique. Bien au 

contraire, les vacanciers occidentaux recherchent avant tout la détente, la plage et les 

cocotiers, quitte à expulser la population des bidonvilles et raser des quartiers entiers 

pour implanter des complexes hôteliers flambant neufs. C’est ce qui arrive à la fin du 

roman, lorsqu’un ensemble d’hôtels de luxe défigure Sangre Grande, un village de 

pêcheurs fictif :  

En effet, aucun emploi n’avait été confié à la main-d’œuvre locale, jugée 

trop peu stylée et trop indisciplinée. La chaîne Amstramgram avait 

préféré faire appel aux habitants d’un pays certes lointain mais qu’elle 

connaissait bien et qu’elle jugeait expérimentés. Pour loger cet afflux 

d’étrangers un troisième quartier s’adjoignit aux deux qui existaient déjà 

à Sangre Grande. Il se dénomma « Le Barrio ». […] C’est que ce divorce 

impitoyable qui de nos jours sépare les nantis des autres trouva là son 



illustration. Alors que les habitants de Sangre Grande se paupérisaient et 

n’avaient pas de travail, dans le Barrio vivait une humanité prospère qui 

roulait en voiture, avait des loisirs, et méprisait les autochtones. (p. 82) 

 

 Si le titre du roman fait référence à un conte, on voit qu’il s’inscrit pourtant dans 

le genre du réalisme social, et expose sans une once de féerie les conséquences 

désastreuses du capitalisme mondial et de la corruption des partis politiques sur 

l’économie et le mode de vie locaux. Ce désenchantement social rejoint le 

désenchantement intime : comme dans un conte, l’histoire se conclut sur un mariage, 

mais celui-ci est le fruit d’un froid calcul et d’un arrangement sans amour et sans joie. 

Le niveau recommandé par l’éditeur Larousse est « treize-quatorze ans » (quatrième de 

couverture) et le texte s’accompagne d’un dossier pédagogique, tant les enjeux 

historiques, politiques, économiques et sociaux qui déterminent la trajectoire des 

personnages sont complexes pour un jeune lecteur qui s’attendait peut-être à une version 

tropicale du conte de fées bien connu.  

 À la courbe du Joliba fait également référence au tourisme, mais présente un 

autre type de dérive, incarné par le photographe allemand Otto, qui collectionne des 

clichés qui sont exotiques à ses yeux : « Des scènes de la vie du désert, ou du fleuve. 

Des mosquées. Des marabouts assis sur leur tapis de prière. Des femmes peules dont les 

lourds anneaux distendaient les oreilles. » (p. 70). Lorsqu’il aperçoit les jumelles 

ivoiriennes avec leurs robes de villageoises et leurs coiffures tressées traditionnelles, il 

ne cache pas sa convoitise et dégaine son appareil. Jean Perrot, dans l’article déjà cité, 

voit dans cette scène une évocation implicite du danger du tourisme sexuel et de 

l’exploitation sexuelle des mineurs dans les pays du Sud : 

un des risques de l’industrie du tourisme est de transformer les jeunes 

filles, elles-mêmes, en objets de consommation et de marchandises. Otto, 

pour sa part, n’est-il pas ambigu, lorsque, voyant les fillettes, il 

s’exclame : “Où as-tu volé ces deux adorables petites filles ?” Le danger 

est non seulement moral, mais aussi physique pour les enfants des 

pauvres dans les pays en voie de développement. (PERROT, 2008, p. 73) 

 

 C’est dans Rêves amers que le contraste entre la misère des habitants et 

l’opulence des touristes occidentaux est le plus saisissant. Dans une situation désespérée 

après avoir égaré l’argent de Madame Zéphyr, Rose-Aimée est tentée de mendier auprès 

des touristes américains, car à peine trois ou quatre de leurs billets verts suffiraient à 

rembourser la fortune qu’elle a perdue. Marcelino Truong rend cette réalité en illustrant 

une scène dans les rues de Port-au-Prince, dans laquelle on aperçoit au second plan un 



couple de touristes blancs arborant des T-shirts « I love Haïti » (1991, p. 50). Le 

contraste est d’autant plus cruel que l’arrivée continuelle de touristes répond au départ 

massif des Haïtiens qui émigrent. La même mer est un lieu de loisirs pour les uns, de 

danger et parfois de mort pour les autres :  

Son pays était l’un des plus beaux du monde. Les touristes arrivaient des 

lieux les plus éloignés pour se baigner dans ses criques, se dorer sous les 

baisers de son soleil et goûter à sa cuisine, et elle, elle devait le quitter ! 

(2005, p. 74) 

 

Chemins d’exil 

 La nécessité de quitter sa terre natale pour trouver du travail, en ville ou à 

l’étranger, ou pour fuir des troubles politiques, est un schéma récurrent dans tous ces 

récits. L’immigration et l’éclatement de la diaspora y sont certainement les corollaires 

de la mondialisation les plus prégnants, car ils fournissent la thématique principale des 

intrigues. À travers l’identification aux personnages enfantins, le jeune lecteur est invité 

à s’indigner et développer son esprit critique et son empathie : « Pourquoi des peuples 

sont-ils si riches, et d’autres si pauvres qu’ils doivent aller chercher hors de leur pays 

natal des moyens de subsister ? » se demande Rose-Aimée (p. 42). De même, Zora, la 

petite américaine, s’interroge : 

À sa surprise, Zora apprit qu’on est souvent forcé de quitter son pays 

pour des raisons politiques. Pas simplement pour chercher du travail, 

mais parce qu’on ne supporte pas la manière dont celui-ci est gouverné, 

qu’on est menacé, qu’on craint pour sa liberté, voire sa vie. Quelle forme 

d’exil est la plus cruelle, la plus injuste ? se demandait-elle. Ou alors 

toutes les formes d’exil sont-elles aussi douloureuses ? (2009, p. 56) 

 

 À la courbe du Joliba exemplifie le thème de l’exil politique à travers le périple 

de Safie et de ses trois filles le long du fleuve Niger, pour fuir la guerre civile en Côte 

d’Ivoire et trouver refuge chez la grand-mère à Gao, tandis que le père est parti 

combattre. Une carte de leur long voyage, placée avant le début du roman, aide le 

lecteur à se représenter le parcours. 

 Dans La Belle et la Bête, Maryse Condé n’oublie pas de mentionner une forme 

d’exil qui n’est ni politique, ni économique, mais qui n’en demeure pas moins 

douloureuse. Le maire du village abandonne la politique pour écrire des romans à Paris 

où il se sent moins à l’étroit. Cet homme riche a les moyens de mener une vie 

confortable dans la capitale. Cependant, lui qui était si beau et si respecté revient 

« avachi, engraissé », le teint « décoloré » par les hivers rigoureux (p. 87). Sa carrière 

littéraire est un échec cuisant. Surtout, il souffre de ce mal du pays que les Brésiliens 



nomment saudade : « il n’avait jamais pu se guérir de son éloignement de Sangre 

Grande ». (p. 86). 

 Mais le type d’exil qui semble le plus marquer Maryse Condé est celui du peuple 

haïtien. Dans l’article déjà cité, « Chronique d’une mort annoncée. Littérature 

caribéenne et globalisation », elle rapporte « les impressions fortes, indélébiles » 

provoquées par des images de la chaîne CNN en 2002 montrant « des Haïtiens fuyant la 

misère et le désespoir de leur île dans une embarcation de fortune », n’ayant d’autre 

choix pour leur survie que de « prendre d’assaut le territoire de l’Oncle Sam et de forcer 

aveuglément la porte de la globalisation » (CONDÉ, 2003). C’est un thème qui lui tient 

à cœur depuis longtemps, puisque déjà en 1987 elle écrivait la toute première version de 

Rêves amers (Haïti chérie) dans le magazine Je Bouquine, avant que le texte ne soit 

publié en poche. Si les personnages d’émigrés haïtiens sont si fréquents dans sa 

littérature pour adultes comme pour la jeunesse, c’est que, pour elle, le cas d’Haïti est 

emblématique d’un phénomène plus large : 

Le peuple haïtien peut être considéré comme une métaphore qui 

exemplifie la situation des peuples caribéens dans leur ensemble. Il est 

l’illustration extrême de problèmes auxquels tous seront confrontés, s’ils 

ne le sont pas déjà. Depuis des années, victime de dysfonctionnements 

politiques, économiques et sociaux qui ont exacerbé sa condition de pays 

du Sud, il est exsangue et expédie à travers le monde le meilleur de lui-

même. (CONDÉ, 2003) 

 

 De fait, le motif du bateau de migrants semblent migrer d’un roman à l’autre, 

comme pour illustrer cette communauté de destin.  

 

Des romans hantés par les fantômes des boat-people  

 Le personnage d’Albert Malavoy dans La Belle et la Bête est un pêcheur qui 

aime raconter des histoires « à demi imaginaires » (p. 51) concernant ses aventures en 

mer : même s’il ne les a pas vécues lui-même, elles ont toujours un fond de vérité. C’est 

ainsi qu’il assure avoir rencontré en mer une embarcation remplie d’enfants africains 

ayant émigré vers l’Italie et dérivé jusqu’à la mer des Caraïbes. Non seulement cette 

anecdote est invraisemblable d’un point de vue géographique, mais elle n’a, en 

apparence, aucun rapport avec l’intrigue du roman. Elle constitue une parenthèse 

étrange et effrayante, presque fantastique, proche de l’histoire de fantômes. Pourtant, 

elle décrit une situation tragique bien réelle, celle des exilés Africains qui trouvent la 

mort en Méditerranée :  



Le ciel était gris, un vent aigre soufflait et la mer était montueuse. C’est 

alors qu’il avait vu un chalutier dérivant non loin. À force de coups de 

rames, il s’en était approché et avait gravi l’échelle de coupée. Mais il 

avait eu beau parcourir le pont et les cales, le chalutier était vide, 

complètement vide. Un vaisseau fantôme. Il allait se retirer quand il avait 

entendu des pleurs. Cachés sous de vieilles voilures, un groupe d’enfants, 

vêtus de boubous blancs et le crâne rasé, sanglotaient : “Morts, ils sont 

tous morts. Quand nous avons quitté notre rivage, le soleil brillait et nous 

étions heureux. Nos parents chantaient joyeusement. Mais aux abords de 

l’île de Lampedusa, brusquement les garde-côtes italiens ont surgi du 

fond de l’horizon et ont fondu sur nous, éclairant l’onde des larges yeux 

de leurs phares. Terrifiés, nos parents ont sauté dans la mer et il n’est 

resté que nous, grelottants, qui ne savions pas nager.” (p. 51-52) 

 

 Plus tard dans le roman, Albert le pêcheur rapporte une autre histoire « à dormir 

debout », « encore plus extravagante que les autres » (p. 85). Toutefois, malgré le peu de 

crédit que son ami Carmélien y accorde, cette anecdote aux contours cauchemardesques 

semble pourtant terriblement plausible et vraisemblable : 

Cette fois il prétendait que, revenant de la Dominique, il avait croisé un 

autre chalutier, rempli d’hommes qui cherchaient à la boussole comment 

revenir dans leur pays. “C’est l’enfer, criaient-ils, l’endroit d’où nous 

venons ! Nous y avons trouvé du travail sans difficulté. Les patrons nous 

ont embauchés sans peine mais ils n’ont pas voulu nous déclarer et nous 

aider à obtenir des papiers, nous forçant ainsi à demeurer des clandestins. 

Nous vivions donc où nous pouvions : dans des hôtels, dans des 

immeubles insalubres sans eau ni électricité. C’est là qu’un incendie s’est 

déclaré, que nos femmes et nos enfants ont grillé comme papier à 

cigarettes.” (p. 86-87) 

  

 L’incursion de ces deux récits aux accents prophétiques dans l’intrigue 

guadeloupéenne opère un parallèle implicite entre la condition précaire des Antillais et 

celle des pays caribéens plus défavorisés comme Haïti. La barque d'Albert ne s’appelle-

t-elle pas Espère en Dieu, comme l’autobus qui conduit Rose-Aimée à Port-au-Prince ? 

Plus largement, les rêveries du pêcheur permettent de rapprocher l’exil des Caribéens de 

celui des Africains, comme pour suggérer que, de part et d’autre de l’Atlantique, la 

pauvreté et les troubles politiques qui poussent à l’exil sont la résultante de la condition 

de postcolonialité des « pays du Sud ». Ce rapprochement se fait, non pas à travers une 

affirmation frontale sur le mode du pamphlet politique, mais par le recours subtil à une 

forme de poésie, une parenthèse onirique dans le récit réaliste. La puissance évocatrice 

de ces passages réside dans le fait qu’ils décrivent des réalités contemporaines, que l’on 

retrouvera effectivement dans d’autres romans de Maryse Condé, que l’on songe au 

récit du père de Zora parti chercher du travail à Toronto : 

C’était un pavillon de briques tellement vétuste qu’il était promis à la 



démolition. Bourré d’amiante avec des plaques vertes d’humidité partout. 

Ils étaient plus d’une dizaine à squatter là-dedans, des Africains, des 

Haïtiens qui ne parlaient même pas l’anglais, des Jamaïcains et même un 

Chinois... Il n’y avait ni eau, ni chauffage, bien sûr. Au risque de mettre le 

feu, on s’éclairait à la bougie et on brûlait des morceaux de carton ou des 

bouts de bois dans les cheminées pour avoir moins froid. (2009, p. 103). 

 

ou encore à l’histoire de la cuisinière cubaine Eudoxia arrivée avec sa famille à bord 

d’une embarcation de fortune : « Ils avaient pris place sur un bateau qui prenait l’eau de 

toutes parts et avait failli sombrer au large de Miami. » (2009, p. 55).  

 Mais c’est dans Rêves amers que l’évocation de la tragédie des boat people 

atteint son paroxysme. Le récit est émaillé de références à ces migrants qui prennent 

tous les risques, alors que ni le lecteur ni l’héroïne ne savent encore que c’est dans ces 

conditions que cette dernière périra. Dès l’ouverture, l’ironie tragique est soulignée par 

les points de suspension : « Certains, disaient-on, montaient à bord de rafiots et s’en 

allaient vers la Floride toute proche, ou vers les autres îles des Caraïbes... » (p. 9). Le 

titre renvoie aux promesses d’avenir meilleur et aux illusions dont se bercent Rose-

Aimée et son amie Lisa, qui imaginent les États-Unis comme un El Dorado où chacun 

peut s’instruire, se divertir, trouver facilement du travail et envoyer de l’argent à sa 

famille. Le rêve persiste malgré les mises en garde hurlées par un « fou » qui parle 

comme Cassandre : 

Si vous voulez savoir ce qu’il y a dans le ventre de la misère, c’est aux 

USA qu’il faut aller. Là, les Blancs tuent les Noirs comme des lapins. Ils 

leur tirent dessus. Ils les frappent à coups de barre de fer. Ah ! oui, vous 

voulez aller en Amérique ! Allez-y et revenez dire ce que vous y avez 

trouvé... (p. 67-68)  

  

 Comme pour lui donner raison, la même scène est réécrite dans Rêves Amers à 

Haïti et dans Savannah Blues aux États-Unis : dans les deux romans, les deux héroïnes 

de treize ans se retrouvent dans une longue file d’attente de chômeurs pour postuler 

dans une chaîne de fast-food américaine, et sont obligées de mentir sur leur âge au cours 

de l’entretien d’embauche. La répétition de cette scène de chaque côté de la mer montre 

bien que le rêve américain de Rose-Aimée est voué à l’échec. Néanmoins, son odyssée 

s’arrêtera avant d’atteindre le rivage tant espéré : « Le jour était bleuâtre, le ciel pareil à 

une écharpe de soie mollement pliée. Très loin, on apercevait les lumières d’une terre. 

Était-ce l’Amérique ? » (p. 78). Alors qu’une tempête éclate, le bateau est repéré par les 

garde-côtes et les passeurs obligent les migrants à se jeter dans la mer en furie, où ils 

meurent noyés :  



Et la mer roula ces déshérités dans son suaire.  

Elle para leur corps d’algues, ouvragées comme des fleurs, suspendit à 

leurs oreilles des boucles d’oreilles de varech. Elle chanta de sa voix 

suave pour calmer les terreurs des enfants, de Rose-Aimée et de Lisa, et, 

les yeux fermés, ils glissèrent tous dans l’autre monde. (p. 80)  

 

 À l’écharpe de soie, tissu précieux qui caresse et orne la peau des vivants, 

succède l’image du suaire, le linge des défunts. Comme une accalmie après la scène 

extrêmement tendue et angoissante du naufrage, le texte opère in extremis une sortie du 

réalisme violent, qui peut avoir quelque chose de désespérant, voire d’insoutenable pour 

le jeune lecteur, pour se rapprocher d’une forme de poésie ou de lyrisme de la mer, au 

rythme plus lent et au ton apaisé. La narration se fait réparatrice. Elle convertit une mer 

menaçante et monstrueuse (« Elle se creusait d’énormes sillons, se hérissait de 

véritables murailles surmontées d’écume », p. 79) en une entité bienfaisante et 

protectrice qui accomplit tous les soins dévolus aux défunts dans les rites funéraires : 

parure, habillement, chants. Dans la mythologie vaudou haïtienne, La Sirène ou Mami 

Wata – Maman Dlo dans le folklore antillais – est une divinité aquatique dangereuse, 

dont le chant attire les nageurs et les gens en bateau au fond de l’eau. Ici, la « voix 

suave » de la mer personnifiée n’est pas décrite comme l’instrument d’un piège mortel. 

Au contraire, elle s’apparente plutôt à une berceuse maternelle ou à un chant rituel pour 

accompagner les défunts en douceur dans leur passage vers l’au-delà.  

 

Conclusion 

 On le voit, les fictions pour la jeunesse de Maryse Condé présentent une critique 

des aspects négatifs de la mondialisation économique et culturelle : les dégâts du 

tourisme de masse dans les anciennes colonies, l’impact de l’uniformisation culturelle et 

de l’américanisation sur les cultures et les traditions locales, ou encore la nécessité 

d’émigrer en ville ou à l’étranger pour trouver du travail et survivre dans un monde 

toujours plus inégalitaire. Véritable littérature postcoloniale à hauteur d’enfant, ces 

textes proposent une profondeur historique qui met en perspective les inégalités et les 

souffrances actuelles, montrant qu’elles sont l’héritage du  passé colonial. Plus encore, 

les romans entrent en résonance les uns avec les autres, comme pour souligner le destin 

en partage de la diaspora africaine dans les anciennes sociétés plantocratiques de part et 

d’autre de la Caraïbe. Maryse Condé se tient cependant éloignée des revendications 

identitaires figées et cloisonnées. Malgré une tonalité souvent amère et désenchantée, ses 

récits incitent la jeunesse à s’enrichir au contact de l’altérité et de la diversité du monde, si 



bien qu’elle pourrait faire siennes les paroles d’un Patrick Chamoiseau : 

L’Autre me change et je le change. Son contact m’anime et je l’anime. […] 
Chaque Autre devient une composante de moi tout en restant distinct. Je 
deviens ce que je suis dans mon appui ouvert sur l’Autre... » 
(CHAMOISEAU, 1997, p. 202) 

 

 Ce sont des lectures exigeantes qui s’inscrivent dans la continuité des 

préoccupations de ses romans pour adultes. Par leur complexité et leur subtilité, elles 

témoignent de la haute estime en laquelle Maryse Condé tient son jeune lectorat.  
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Resumo  

A legitimidade é uma relação entre sujeito e objeto, com base em um conjunto de valores e crenças, que 
estabelece um não-conflito (compreendendo tanto a ausência de conflito quanto seu encerramento). 
Estados buscam legitimar (estabelecer uma ausência de conflito sobre) sua prerrogativa exclusiva de 
encerrar conflitos violentamente. Alguma medida de não-conflito é essencial ao funcionamento de 
qualquer grupo, e um modelo anarquista de legitimidade teria por base o questionamento da dinâmica 
bélica / mercadológica / competitiva de relações sociais, o princípio de ação direta e a ética de coerência 
entre meios e fins, gerando a defesa de métodos não-violentos de resolução de conflitos. Dentro deste 
modelo mais amplo defino dois subtipos que surgem de divergências quanto a questões identitárias e 
organizacionais: o modelo de assembleia e o modelo de rede  

 Palavras-chave: Anarquismo. Legitimidade. Ação direta.   

   

Abstract  

Legitimacy is a relation between subject and object, based on a set of values and beliefs, which 

establishes a nonconflict (comprising both the absence of conflict and its closure). States seek to 
legitimize (establish an absence of conflict over) their exclusive prerogative to terminate violent 

conflicts. Some measure of nonconflict is essential to the functioning of any group, and an anarchist 
model of legitimacy would be based on questioning the bellicose / market / competitive dynamics of 

social relations, the principle of direct action, and the ethics of coherence between means and ends , 
generating the defense of non-violent methods of conflict resolution. Within this broader model I define 

two subtypes that arise from disagreements regarding identity and organizational issues: the assembly 
model and the network model  

Keywords: Anarchism. Legitimacy. Direct action.  

  

Resumen  

La legitimidad es una relación entre sujeto y objeto, basada en un conjunto de valores y creencias, que 
establece un no-conflicto (comprendiendo tanto la ausencia de conflicto como su cierre). Estados 

buscan legitimar (establecer una ausencia de conflicto sobre) su prerrogativa exclusiva de encerrar 
conflictos violentamente. Una medida de no conflicto es esencial para el funcionamiento de cualquier 

grupo, y un modelo anarquista de legitimidad se basaría en el cuestionamiento de la dinámica bélica / 
mercadológica / competitiva de las relaciones sociales, el principio de acción directa y la ética de 

coherencia entre medios y fines, generando la defensa de métodos no violentos de resolución de 
conflictos. Dentro de este modelo más amplio defino dos subtipos que surgen de divergencias en 

cuanto a cuestiones identitárias y organizacionales: el modelo de asamblea y el modelo de red  

Palabras clave: Anarquismo. Legitimidad. Acción directa  

  

  



1. Introdução  

A legitimidade é “um dos problemas mais antigos na história intelectual da civilização 

ocidental” 1  (ZELDITCH JR., 2001, p. 33). O anarquismo é um movimento político 

comparativamente recente. Nesta comunicação delineio um conceito abrangente de 

legitimidade, em que sentido essa questão pode ser problemática para os anarquistas, e como o 

conceito de ação direta ajuda a identificar modelos de legitimidade compatíveis com a filosofia 

política ácrata.   

Defino brevemente o que entendo por anarquismo, evitando engajar abordagens extra 

acadêmicas e de senso comum sobre ele2. Abordar o anarquismo conectando-o aos mais díspares 

contextos geográficos, temporais e culturais é tentador: os pensadores geralmente retratados 

como “fundadores” do anarquismo não viam a si mesmos como inovadores, pois seus princípios 

básicos “faziam referência a formas de comportamento humano que se pensava existir desde o 

início da humanidade” (GRAEBER, 2011, p. 9-10). Newman (2010, p. 17) faz referência a uma 

“invariante anarquista” a motivar movimentos milenaristas, sectos heréticos e rebeliões 

camponesas, e antes deles, Rocker (2009, p. 8) associava o anarquismo a Lao-Tse, aos cínicos 

e a Diderot, entre outros. Mas se é positivo considerar experiências de sociabilidade que operam 

sem referência ao que entendemos por Estado ou capitalismo, tratá-las como “anarquistas” seria 

extremamente problemático (por exemplo, anacrônico). Sendo assim, as fontes e referências que 

abordarei como anarquistas são as de uma “vertente do movimento trabalhista originada em 

meados do século XIX na Europa” que propõe um “programa socialista para a transformação 

política que se distingue de suas variedades marxista e reformista a partir de seu 

comprometimento primário com a ética” (COHN, 2006, p. 14). O que entendo por anarquismo 

compreende resumidamente dois princípios básicos:   

   

Uma oposição moral a todas as formas de dominação e hierarquia 
(particularmente como encarnadas nas instituições do capitalismo e do Estado, 
mas também como se manifestam em outras instituições, por exemplo, a família, 
e em outras relações, por exemplo, aquelas entre a cidade e o campo ou a 
metrópole a colônia) e [...] uma preocupação especial com a coerência entre meios 
e fins. (COHN, 2006, p. 14)   

   

“Dentro desse consenso geral”, continua (COHN, 2006, p. 15), “há ainda considerável 

diversidade, mas também coerência suficiente para que se possa diferenciar sua corrente 

                                                 
1 Neste artigo, traduzo as fontes em línguas estrangeiras para facilitar a leitura do texto. 2  

 Quanto a isso ver, por exemplo, Corrêa e Silva (2014).   



principal, socialista, de suas tendências individualistas mais marginais”. A definição que 

absorvo de Cohn não exclui concepções de diferentes locais; apenas exige que se adaptem a 

certas balizas, critérios que Corrêa e Silva (2014) também discutem, especialmente ao 

argumentar que vertentes individualistas não devem ser consideradas como tão importantes 

quanto as vertentes sociais para o anarquismo, já que aquelas têm historicamente pouca ou 

nenhuma penetração social em termos de movimentos políticos organizados.   

Para Corrêa e Silva (2014, p. 40–42) o anarquismo é definido por um conjunto de dez 

princípios; embora ao meu ver Cohn lide com a questão das vertentes individualistas 

satisfatoriamente, estes dez princípios o fazem de maneira muito mais peremptória. Há para 

aqueles autores uma preocupação sobre a autoridade de definir quais “pensadores” formam o   

“cânone anarquista”. Quem tem o poder de definir quem são os anarquistas – não tanto de 

escrever definições, mas de tornar-se relevante ao fazê-lo? Quem deveria ter tal poder, se não 

eles mesmos, através de sua inserção em movimentos de relevância política? No contexto da 

guerra fria, em que houve grande inserção de socialistas autoritários na academia, “o anarquismo 

[...] foi completamente deturpado e/ou ridicularizado” (CORRÊA; SILVA, 2014, p. 17). No 

entanto, ele é frequentemente visto de maneira problemática, mesmo por simpatizantes, por pelo 

menos sete razões, identificam Corrêa e Silva (2014, p. 24–25), entre elas o uso de um “conjunto 

restrito de autores e episódios”, demasiado “foco nos grandes homens, com a utilização da 

história vista de cima” e “definições [...] de anarquismo que não permitem [...] diferenciá-lo de 

outras ideologias”. Por todas essas questões lhes parece necessário delimitar o anarquismo a 

estes dez princípios.   

Apesar de concordar com essas observações, reservo-me ao direito de guiar-me pela 

definição mais simples de Cohn. É interessante lidar com a variedade de respostas para um 

mesmo problema que pode ser encontrada a partir dela, pois isso revela a partir de quais tensões 

as fronteiras entre as próprias vertentes anarquistas são desenhadas; o anarquismo apresenta  

“‘um campo discursivo contestado’ no lugar de uma identidade política simples” (ANTLIFF, 

2001 apud COHN, 2006, p. 153); evito, assim, negligenciar o conflito e a diversidade na 

trajetória do anarquismo, “ocupada por materialistas e místicos, comunistas e mutualistas, 

niilistas e cientistas, progressistas e primitivistas” (COHN; WILBUR, 2003).   

   



2. Discutindo a legitimidade   

Weber (1978, p. 53) associa a legitimidade às razões pelas quais pessoas dominadas 

obedecem a comandos, definindo o poder como a “probabilidade de que um ator em uma relação 

social estará em posição de executar sua vontade apesar de resistência, não importando seu 

fundamento”, enquanto a dominação é a “probabilidade de que um comando com um dado 

conteúdo específico será obedecido por um dado grupo de pessoas” por conta de sua adesão  

(CADEMARTORI, 1997, p. 134). Para Weber (1978, p. 212, ênfase no original), “toda forma 

genuína de dominação implica um mínimo de aceitação voluntária, isto é, um interesse [...] na 

obediência”.   

A partir do enquadramento de Weber, pesquisadores da área de administração “fizeram 

da legitimidade a âncora de um aparato teórico [...] relativo às forças cognitivas e normativas 

que limitam, constroem e empoderam atores organizacionais” (SUCHMAN, 1995, p. 571). 

Contudo, nessa área a legitimidade “é mais frequentemente invocada que descrita, e mais 

frequentemente descrita que definida” (SUCHMAN, 1995, p. 573), o que Suchman tenciona 

corrigir ao defini-la como “uma presunção ou percepção generalizada de que as ações de uma 

entidade são desejáveis ou apropriadas no contexto de algum sistema socialmente construído de 

normas, valores, crenças e definições” (SUCHMAN, 1995, p. 574). Um aspecto importante 

dessa definição é que a legitimidade é generalizada, isto é, resiliente a eventos adversos 

particulares, ainda que dependa de um histórico de eventos: uma organização pode desviar de 

padrões sociais, e ainda ser vista como legítima, se tais desvios forem vistos como exceções. A 

legitimidade é criada subjetivamente: uma organização pode mantê-la apesar de um “desvio” 

não só porque o desvio é tomado por exceção, mas por não ser notado. A legitimidade existe 

quando um grupo como um todo aceita ou apoia um padrão de comportamento como um todo; 

as reservas de “qualquer observador em particular” sobre “qualquer comportamento em 

particular”, bem como as que os observadores “poderiam vir a ter, caso prestassem mais 

atenção”, são relativamente irrelevantes (SUCHMAN, 1995, p. 574).   

Já para Beetham (1991, p. 3), o poder é legítimo quando “é adquirido e exercido de 

acordo com regras justificáveis, e com evidências de consentimento”. Beetham não vê essa 

definição como compatível com a weberiana, a partir da qual é impossível dizer algo moral ou 

racional sobre a legitimidade para além de uma pesquisa de opinião quanto à proporção em que 

uma determinada população acredita na legitimidade dos arranjos vigentes de poder   



(BEETHAM, 1991, p. 8-9). O problema fundamental da definição weberiana é “encorajar uma 

ciência social incompetente”, que não provê ferramentas para explicar “por que as pessoas 

reconhecem a legitimidade do poder em um local e época mas não em outro” (BEETHAM, 

1991, p. 10). “Uma dada relação de poder”, explica Beetham (1991, p. 11), “não é legítima 

porque as pessoas acreditam em sua legitimidade, mas porque ela pode ser justificada em termos 

de suas crenças”; ou, como coloca Zelditch Jr. (2001, p. 48), “a crença em algo é diferente de 

usar essa crença para justificar que alguma outra coisa é ‘certa’”. Além disso, é de grande 

importância a “evidência de consentimento expressa através de ações compreendidas como 

demonstrações de consentimento dentro das convenções de uma sociedade particular” 

(BEETHAM, 1991, p. 12).   

Há quem argumente que entre os possíveis valores e crenças que balizam a legitimidade, 

a justiça deveria ser o mais importante. Para a filosofia jurídica do garantismo, por exemplo, a 

justiça e a validade legal embasam a legitimidade, com autonomia e precedência da primeira em 

relação à segunda (CADEMARTORI, 1997, p. 228); “o Estado e o Direito não são vistos como 

valores em si mesmos”, mas como meios ou instrumentos que só são legítimos à medida que 

buscam “fins extra-jurídicos úteis, desejáveis, axiológica ou politicamente ‘justos’” 

(CADEMARTORI, 1997, p. 102-105). Já para Buchanan (2002) a legitimidade não leva 

diretamente à autoridade, uma vez que ela justifica em relação ao agente [agent-justification 

notion], não em relação às razões para obedecer [reasons-forcompliance]; em outras palavras, 

um agente pode ser legítimo em suas ações se agir em consonância com um “robusto dever 

natural de justiça”, mas de sua legitimidade não decorre que outros lhe devam obediência 

(BUCHANAN, 2002, p. 703). Para Buchanan (2002, p. 713714), a obrigação de obedecer às 

leis vem não da obrigação de obedecer ao Estado, mas de considerar outras pessoas igualmente 

(princípio democrático); o exercício de poder se legitima assim a partir da justiça, e a obediência, 

a partir da democracia como princípio moral.   

Já outros autores dissociam a justiça da legitimidade com variados graus de intensidade 

(WILLIAMS; HAWTHORN, 2005; RAWLS, 1995, p. 175-176; PETTIT, 2012), e a separação 

é completa no caso dos juspositivistas, para os quais o direito “dispõe de racionalidade própria”, 

independente, e legitima o poder através de suas propriedades formais apenas 

(CADEMARTORI, 1997, p. 136); em outras palavras, a legitimidade nada mais é que a 

legalidade, e o “julgamento moral dos sujeitos morais” se torna, para o “direito objetivo [...] 

descartável” (CADEMARTORI, 1997, p. 214). Isto, no entanto, é precisamente a adoção de um 

valor em si: como na dominação legal-racional weberiana, a própria lei enquanto tal é 



valorizada, ou talvez a estabilidade que valorizá-la traga. A legitimidade não pode ser 

conceitualmente identificada à legalidade pois ela não se torna redundante: não se pode abrir 

mão de nenhum dos termos sem prejuízo (ZELDITCH JR., 2001, p. 48-49). A legitimidade é 

uma coisa outra – uma relação em que um dos termos é necessariamente um conjunto de valores 

e crenças; o conceito de legitimidade “somente pode ser entendido por referência a valores” 

(POLIN, 1967 apud CADEMARTORI, 1997, p. 141). Teóricos contrários ao moralismo 

político, como Williams e Hawthorn (2005, p. 2), aproximam-se bastante do juspositivismo à 

medida que veem a diversidade de concepções subjetivas sobre a justiça como um obstáculo 

para a conformação da vida comum. Porém, tanto para autores que tratam a justiça como 

condição sine qua non da legitimidade como para os que não o fazem há, de fato, valores em 

jogo – se não justiça, então ordem e estabilidade.   

Há três pontos importantes a ponderar. Há uma diferença entre a legitimidade descritiva 

(existe legitimidade – algo é considerado legítimo agora?) e normativa (o que deveria ser 

legítimo?). Tanto em um quanto o outro há que se debater o valor do consentimento e do 

consenso: uma instituição só é legítima quanto há uma crença absoluta em sua legitimidade? 

Essa crença pode ser aferida a partir da operacionalização do consentimento? Qual o papel do 

consentimento (culturalmente compreendido como o quer Beetham) na caracterização de algo 

como legítimo? Por último – e em conexão com a questão do consenso – o que significa a 

legitimidade em contextos de conflito?   

Beetham ataca a concepção descritiva da legitimidade (derivada da noção weberiana), 

mas há um motivo pelo qual abordagens descritivas, que remontam a Weber, não desaparecem.  

A legitimidade como “crença na legitimidade” tem um efeito; ela “explica a estabilidade de 

qualquer tipo de estrutura, em qualquer nível” (ZELDITCH JR., 2001, p. 40, ênfase no original). 

Segundo Tyler (2001, p. 417-418), é mais fácil administrar um grupo (uma sociedade, uma 

empresa, uma organização) a partir de uma abordagem de legitimidade que a partir de uma 

baseada em “comando e controle” (segundo a qual “o comportamento das pessoas é 

principalmente moldado” por suas percepções de “recompensas e punições”), porque estas 

seriam “custosas, ineficientes e com frequência ineficazes”. Esse uso estratégico da legitimidade 

já pressupõe a consideração de uma dimensão de conflito no próprio conceito, já que ela seria 

“uma estratégia efetiva de geração de influência – e aqueles que veem a estabilidade do sistema 

como um atributo valioso podem se beneficiar, e o fazem, quando conseguem criar e manter 

esse valor”. O consenso pode deste modo indicar uma dominação, mas se a legitimidade está 

associada à justeza dos procedimentos da autoridade, como sugere   



Tyler (2006, p. 416), alguns teóricos analisam que a busca pelo “recurso da legitimidade” faz 

com que instituições e autoridades busquem ser justas em seus procedimentos. A negociação de 

consenso, afinal, não é um processo unicamente hierárquico, que ocorre sob controle da 

liderança e por sua iniciativa; “teorias da legitimidade [...] especificam condições em que 

surgem pressões para mudar as estruturas existentes”, isto é, a “ilegitimidade” torna legítimos  

os impulsos por “reforma e/ou rebelião”, e assim a legitimação funciona como “um mecanismo 

de mediação entre a estrutura do grupo e as ações dos indivíduos” (ZELDITCH JR., 2001, p. 

50).   

   

2.1 Conceito de legitimidade   

A legitimidade, assim, trata-se de uma relação entre um sujeito, um objeto e um conjunto 

de valores e crenças que estabelece o não-conflito. Este conceito, que consegue conciliar as 

problemáticas expostas acima, não é na verdade único: o “não-conflito” é uma forma 

conveniente de abranger dois contextos bastante diferentes, mas igualmente relevantes para 

compreender a ideia. O primeiro é o de ausência de conflito: neste caso, o não-conflito existe 

porque o conflito não existe. Ele não foi silenciado, escamoteado ou reprimido; ele 

simplesmente não estava presente para que pudesse ser silenciado, escamoteado ou reprimido. 

O segundo caso é o de encerramento de conflito: a legitimidade se coloca, assim, como a busca 

pelo estabelecimento do não-conflito a partir do processamento do conflito que existe. Questões 

de perspectiva aqui são essenciais: poder-se-ia dizer, de uma situação de ausência de conflito, 

que seu conflito foi encerrado há tanto tempo que o fato de ter existido um dia tornou-se 

irrelevante; por outro lado, o ideal que regula o impulso de encerramento do conflito é sua 

erradicação, uma situação em que ele deixa de existir.   

Inicialmente, é obviamente problemático associar o consenso à legitimidade. A ausência 

de conflito manifesto (discordância, altercação física) não significa que ele não existe; pode 

indicar, ao contrário, uma dominação eficaz, uma violência oculta (Ó LAOGHAIRE, 2016, p. 

16). No entanto, o critério da legitimidade não é a ausência de conflito manifesto, mas a situação 

que a produz. É preciso diferenciar o não-conflito objetivo, que reflete um não-conflito subjetivo 

compartilhado, do não-conflito que, pelo contrário, é um conflito. Ademais, o consenso como 

fator de legitimidade é um dado, e não uma outra teoria normativa. A legitimidade se refere 

inerentemente a uma situação de resolução e estabilidade. Do ponto de vista descritivo, não há 

nada mais legítimo do que algo ao qual literalmente ninguém se opõe sem que haja qualquer 

violência (ou ameaça de violência) envolvida. Podese questionar a partir de que ponto uma tal 



situação torna-se impossível (com quantas pessoas, por exemplo), mas não há padrão conceitual 

mais alto de legitimidade.   

Pensar a legitimidade é pensar o não-conflito mesmo politicamente, num sentido de 

política enquanto conflito: se é afirmado que o legítimo é, digamos, o que é justo, o que se 

afirma é que as pessoas deveriam aceitar o que for justo (não entrar em conflito), mas rebelarse 

contra, ou não apoiar, o que é injusto. Para Bobbio e Bovero (1987 apud CADEMARTORI, 

1997, p. 127), por exemplo, a legitimidade se refere à “determinação dos casos em que se deve 

obedecer e dos casos em que é lícita a desobediência ou a obediência passiva”. Para os ditos 

“realistas” políticos seria irrelevante (talvez perigoso) dizer que só é legítimo o que está 

relacionado a certos valores e crenças, especialmente morais, uma vez que é impossível que se 

chegue a um consenso não-violento. Eles, no entanto, também desejariam algum consenso de 

fundo em nome da própria estabilidade – como a “valorização do pluralismo”, ou determinados 

métodos decisórios – considerando que o conflito torna a convivência disfuncional, e entrar em 

permanente conflito contra o conflito (usar apenas da força para adquirir obediência) é 

ineficiente (como visto acima). Ainda assim, as teorias ditas “realistas” se diferenciam pelo fato 

de que a legitimidade não é alcançada unicamente através de dinâmicas dialógicas e culturais, 

posto que se pode contar com o uso da força; não é por acaso, assim, que tantas teorias 

normativas de legitimidade no campo da teoria política se preocupam com a justificação do uso 

da força.   

Para que possa não haver conflito, este precisa ter sido encerrado. A questão é como, e 

de que maneira este próprio método de encerramento vira objeto da legitimidade. A legitimidade 

pode ser pensada como orientação para o não-conflito mesmo no caso em que o  conflito é visto 

como inescapável. “Parece não existir sociedade que não veja a vida humana como 

fundamentalmente um problema”, comenta Graeber (2011, p. 57); “a existência do trabalho, o 

sexo e a reprodução são encarados como preocupações com todos seus dilemas”, mas há 

também o fato de que “os desejos humanos são sempre mutáveis” e de que “todos nós 

morreremos um dia”. Em termos mais diretamente políticos, situações de não-conflito provamse 

difíceis de manter ao longo do tempo porque os “públicos são com frequência heterogêneos” 

(ou seja, há muita diversidade entre as pessoas), “a estabilidade com frequência implica rigidez” 

(um problema à medida que “ajuste mútuo, isomorfismo e pressuposição [taken-forgrantedness] 

impedem a responsividade a transformações”) e, por fim, a   

“institucionalização frequentemente gera sua própria oposição” (SUCHMAN, 1995, p. 594). Se 

tudo isso faz do conflito uma parte inescapável da existência humana, por outro lado não 



significa que esta se resuma a isso. A legitimidade é uma categoria do pensamento porque 

estamos constantemente pensando na estabilidade; como obtê-la, como mantê-la, até que ponto 

é benéfico tê-la — que tipo de estabilidade é preferível.   

Superar o conflito (o que existe, e fazê-lo temporariamente) somente é possível através 

de mecanismos que o “processem”, isto é, instituições e procedimentos formais que canalizem 

a diversidade de posicionamentos e interesses encontrados na sociedade para um estado de 

nãoconflito, possibilitando a ação coletiva e a estabilidade do sistema, exigindo adesão para 

manter tais efeitos ao longo do tempo. A questão é a natureza de tais mecanismos. Um método 

que prolongue o conflito por não aceitar seu desfecho violento pode ser legitimado tendo em 

vista outros princípios, que sejam mais valorizados que a estabilidade. No caso da força, ela 

própria precisa ser justificada pois se trata de algo inerentemente conflituoso – ou seja, faz-se 

necessário explicar como uma força é diferente de outras, por que aquela é melhor que estas, e 

por que (a resolução violenta de) alguns conflitos são toleráveis em nome de um não-conflito 

mais abrangente. Assim, chega-se a um não-conflito quanto ao uso da força para que ela possa 

encerrar conflitos, gerando a situação de estabilidade previamente definida como benéfica. Isso 

não necessariamente opõe “moralistas” e “realistas” políticos, pois aqueles podem também 

preconizar o uso da força; separa, em vez disso, alguns critérios morais de outros. Para toda uma 

ala de teóricos políticos, a inevitabilidade do conflito significa mais que a dificuldade de resolvê-

lo; significa que apenas a força assegura momentos de não-conflito, segurança e cooperação. A 

busca pela legitimidade torna-se indireta; é preciso estabilizar o próprio método de 

estabelecimento do não-conflito, o que motiva as teses normativas que buscam explicar que uma 

instituição como o Estado deve ser aceita porque leva à previsibilidade, ou à segurança, ou à 

justiça, ou à igualdade, ou à liberdade, ou à organização da vontade da maioria, e assim por 

diante. O que se busca com a legitimidade é, no fundo, o não-conflito quanto a uma determinada 

situação: se as pessoas legitimam o voto majoritário e o uso da força para fazer valer seus 

resultados, é isto que será legítimo em meio aos inúmeros conflitos pontuais que são resolvidos 

(gerando novas legitimidades pontuais) por meio dele. A lógica não é infinitamente recursiva; 

se o Estado não fornece razões para sua existência, seu direito de exercício de força baseia-se 

completamente na força, e assim não há motivo para ser visto pelos dominados como merecedor 

de louros em vez de bombas. Não há legitimidade porque há conflito, e um que só se encerra 

por meio de mais conflito.   

   



2.2 Legitimidade como problema e a relevância da violência   

Um modelo de legitimidade, assim, é uma teorização sobre quem (sujeito) deve 

determinar o que (objeto) é legítimo, com base em qual conjunto de valores e crenças.   

O problema para anarquistas, contudo, pode estar na essência da legitimidade, pois se 

esta é ausência de dissenso – ou aquilo que justifica a violência contra aqueles que discordam, 

produzindo tal ausência – ela pode ser utilizada por Estados (incluindo democracias 

representativas) contra os questionamentos ácratas ao sistema como um todo. Seria preciso 

assim justificar por que anarquistas deveriam reclamar a legitimidade para si quando esta pode 

tão facilmente ser identificada aos atos (repressivos) do Estado, embora este movimento já 

implique a discussão vindoura – que tipo de legitimidade é esta que anarquistas poderiam 

reclamar.   

Essa discussão começa pela consideração de que a legitimidade em si pode ser uma 

dominação – no sentido da discussão que autores identificados como “pós-modernos” 2 

promovem sobre a questão. Para os pós-modernos, encerrar conflitos envolve impor a 

identidade à diferença, consenso à diversidade, e unidade à multiplicidade; todo não-conflito é, 

na verdade, um conflito em disfarce, e portanto não existem não-conflitos. Como observa Cohn 

(2006, p. 202), a democracia promete transformar uma multiplicidade em uma pluralidade 

produtiva, mas para pós-modernos ela “nunca pode fazê-lo”, já que “a persuasão pacífica e a 

deliberação pública” são na verdade “uma guerra”. É como se os pós-modernos chegassem à 

mesma conclusão dos ditos “realistas” (o encerramento de conflito que não envolva a força é 

impossível), mas se recusassem a dar o último passo, isto é, legitimar um método de 

encerramento de conflito. Isto ocorre porque o problema dos ditos “realistas” é o consenso 

pacífico, enquanto o dos pós-modernos é qualquer acordo que se coloque como consenso 

necessário ou recomendável; uma vez que a legitimidade é impossível em qualquer nível, o 

gesto de seu estabelecimento não faz sentido.   

Assim, segundo essa visão, anarquistas não deveriam reivindicar para si a legitimidade, 

pois ao fazê-lo estariam construindo uma dominação na medida em que o conflito é dissimulado 

na forma de acordo. Nesse caso, a dominação é compreendida principalmente como ideológica.  

Newman (2001, p. 63) argumenta que “o que é importante” numa análise do Estado “não é a 

instituição em si”, mas a maneira como funcionam, em particular os “locais […] através dos 

                                                 
2 Há provavelmente tantos pós-modernismos quanto pós-modernos (FEATHERSTONE, 1988 apud ROSENAU, 1992, p. 15). 

Discuto o tema a partir da perspectiva de Hatab (1995, cap. 1).   



quais ele opera” – como os conceitos de “essência humana ou [de] homem”. Embora autores 

pós-modernos afirmem o caráter constitutivo do   

“poder”, nem sempre fazem referência a aparatos centralizados e organizados de violência, mas 

a dinâmicas e pressuposições do cotidiano, das relações entre indivíduos, que dão origem a 

práticas autoritárias e hierárquicas que, por sua vez, acumulam-se e concentram-se para originar, 

com o tempo, fenômenos como o Estado. A análise da violência, da “força bruta”, perde 

importância.   

Porém, a questão não envolve somente atos episódicos de violência, mas sua ameaça,   

“e os tipos de relações sociais que ameaças pervasivas de violência tornam possíveis” 

(GRAEBER, 2015, p. 67). Isso é central ao pensamento anarquista: “Abolir a autoridade 

significa abolir o monopólio da força e da influência”, afirma Malatesta (1999, p. 76–77), mas 

a questão não é meramente fazer com que o Estado desapareça, mas simultaneamente cultivar 

outras instituições, práticas, ideias e valores para que a violência não retorne (ZABALAZA   

ANARCHIST COMMUNIST FEDERATION OF SOUTHERN AFRICA, 2003). O monopólio da 

violência é um aspecto importante, para anarquistas, das opressões identificadas por 

pósanarquistas nas práticas representacionais. Representações encorajam as pessoas a conceber 

a si mesmas através do discurso de terceiros, mas a palavra-chave é encorajam. Se não há um 

aparato de violência formal, centralizado, organizado, construindo e reproduzindo à força 

desigualdades fundamentadas em determinadas representações, a representação em si não quer 

dizer muito; eu posso “encorajar” uma pessoa a conceber a si mesma de maneira negativa, o que 

de maneira geral consideramos reprovável em nossas interações sociais cotidianas (o chamamos 

de “xingamento”), mas isto não pode ser considerado uma dominação (ou uma ofensa relativa 

a uma), a não ser que relações de violência adicionais (ou mais amplas, socialmente falando) 

estejam em funcionamento.   

Se anarquistas discordarem dos pós-modernos quanto a isso e compreenderem a 

legitimidade diversamente, esta se trata de construir aceitação quanto a certos princípios, valores 

e propostas. Não fazê-lo seria simplesmente intervir sobre a realidade sem diálogo com pessoas 

que não compartilhem de suas perspectivas – que tanto poderia prejudicar a eficácia e a 

continuidade desse projeto de intervenção (pois precisamente as pessoas em nome das quais a 

intervenção ocorreria, isto é, aquelas oprimidas pelas estruturas contra as quais a intervenção se 

insurgiria, não o veriam como legítimo) quanto exigir o uso de um tipo de violência que seria 

interpretado como análogo à violência sistêmica que constitui a dominação. Nesse sentido, 

anarquistas só poderiam reclamar a legitimidade para si se esta for uma legitimidade 



diametralmente oposta ao modelo de legitimidade proposto pelos defensores do Estado – uma 

em que a utilização da força (ainda que não excluído de antemão), não é legitimado3.   

   

3. O modelo geral de legitimidade anarquista   

Para compreender assim a possibilidade de modelos anarquistas de legitimidade é 

necessário compará-los aos mais familiares modelos de legitimidades encontrados na teoria 

política não-anarquista.   

O primeiro modelo identificável envolve uma coletividade (sujeito) estabelecendo um 

não-conflito quanto ao encerramento violento de conflito com base em um conjunto de valores 

e crenças (ou seja, confia-se ao Estado a tarefa de promover esses valores e crenças). Como 

vimos, tentamos encerrar conflitos para alcançar situações de ausência de conflito (ainda que 

não permanentes; ainda que essa seja a tarefa eterna da sociabilidade); no entanto, o problema 

não é só que fazer isso no contexto de um aparato centralizado de violência vai muito 

provavelmente envolver a adição de conflito ao sistema, mas que a própria intransigência 

quanto ao conjunto de valores evoca a ameaça de violência como solução para dissensos. “O 

desenvolvimento de um Estado policial”, colocam os anarquistas Landstreicher et al. (2006, p.  

8), “tem sido um processo democrático, uma expressão da ‘vontade do povo’”. Tanto o contexto 

material (a distribuição de poder) quanto ideológico (quais valores são adotados, e quão 

absolutamente são defendidos) importam e se reforçam mutuamente.   

Esse modelo sofre com toda sorte de problemas. A ideia de um valor ou uma vontade 

fixa em relação a uma coletividade é difícil de sustentar; como observa Pateman (1979, p. 15),   

“a teoria do consentimento há muito tem se envergonhado” por não ser capaz de demonstrar   

“quem, quando, e como realmente e explicitamente consentiu ao Estado liberal democrático”. 

Uma solução é um segundo modelo, em que o sujeito da legitimidade deixa de ser qualquer 

coletividade em questão e passa a ser teórico; isto é, há uma explicação pela qual a legitimidade 

de um determinado sistema existe, esta explicação é racional e correta, e ela fundamenta tanto 

a obrigação de obediência quanto o direito do recurso à violência, por parte do Estado, para 

obtê-la e conservá-la. A tese sociológica de Beetham (1991) é, assim, a tentativa mais ousada 

de despir esse modelo de quaisquer conteúdos específicos a um contexto cultural, 

                                                 
3 Além disso, seria preciso rejeitar a visão pós-moderna quanto ao conflito como fundamento último da realidade – que exclui 

ou atrofia, sem muita justificativa, o aspecto cooperativo de qualquer representação do mundo (social). Como coloca 

Graeber (2001, p. 29), este é um erro: “Não há área da vida humana, em qualquer lugar, em que não se possa encontrar o 

cálculo autointeressado. Mas tampouco há qualquer lugar em que não se possa encontrar gentileza ou aderência a princípios 

idealistas: a questão é por que um, e não o outro, é colocado como uma realidade ‘objetiva’”.   



fundamentando obrigações e direitos a partir da injeção de uma pequena dose de democracia 

sem, no entanto, qualquer recurso à subjetividade. Deixar a cargo do “povo” a decisão sobre a 

legitimidade ou não do sistema é perigoso: o ideal é ser capaz de explicar como a legitimidade 

existe independente do que as pessoas pensam acerca dela. A réplica, obviamente, implica 

apontar que o que as pessoas pensam importa, ainda, porque influencia seus atos, mas estes são 

manifestações materiais que podem ser manipuladas ou influenciadas de várias maneiras; 

ademais, a aprovação do próprio modelo de poder implica definir a dominação como algo que 

não é intrínseco à concentração de poder no Estado, o que este tipo de legitimidade presume.   

Já um modelo anarquista de legitimidade teria que apresentar uma legitimidade 

contextual, cada caso exigindo uma contínua construção de não-conflitos, que sempre pode ser 

revogada pelos indivíduos e implica, assim, uma dinâmica de cooperação, interindividualidade, 

imaginação e diálogo, valores imprescindíveis para manter essa dinâmica estável ao longo do 

tempo. A legitimidade para os anarquistas implica que os indivíduos (sujeito) estabelecem um 

não-conflito quanto ao encerramento não-violento de conflito, e em contexto (objeto), com base 

em uma ética própria – os valores que acabo de citar acima.   

É importante reiterar que isso implica uma reavaliação da própria ideia de “indivíduo” 

no sentido de que são eles que seriam considerados os sujeitos dos processos de legitimação. 

Não se trata aqui dos indivíduos-átomos neoliberais – que pós-modernos adotam implicitamente 

em suas teorizações – mas tampouco se trata de uma visão romântica da natureza humana. Como 

coloca Cohn (2002, § 9), para os anarquistas os “seres humanos possuem iguais potenciais para  

‘sociabilidade’ e ‘egoísmo’”, e “nenhum desses potenciais é mais provável de ser expressado 

que o outro”. Em uma outra formulação, que emprega termos diferentes mas leva a conclusões 

semelhantes, anarquistas veem a natureza humana como completamente social – e isso não 

implica que o desejo por autoridade e comportamentos egoístas estejam completamente 

ausentes, uma vez que se relacionam a padrões mais amplos de cultura e sociabilidade  

(ZABALAZA ANARCHIST COMMUNIST FEDERATION OF SOUTHERN AFRICA,  

2003). Bakunin explicitamente afirma que “os defeitos e os vícios, o mesmo que as boas 

qualidades, são inatos”, e que “tudo quanto se denomina vício e virtude humanos é 

absolutamente um produto da ação combinada da natureza e da sociedade” (BAKUNIN, 1978 

apud LÓPEZ, 2013, p. 15–16); em outra ocasião, afirma que “interesses, tendências, 

necessidades, ilusões e mesmo estupidez, assim como atos de violência e injustiça” são 

“consequência das forças fatais na vida em sociedade” (BAKUNIN, 1998, p. 77). Anarquistas 



sempre reconheceram que o poder não é apenas restritivo, mas também construtivo e 

constitutivo da experiência social; que o Estado não deveria ser visto como   

“uma coisa ou um fetiche que se pode quebrar para destruí-lo”, sendo em vez disso “uma 

condição, uma certa relação entre seres humanos” que “destruímos [...] ao contrair outras 

relações”; em suma, que “nós somos o Estado, e continuaremos a sê-lo até termos criado” outras 

instituições (COHN, 2006, p. 69).  A “habilidade de agir de forma livre e cooperativa não é algo 

que se possui naturalmente”, argumenta Carrier (1993); mas “é também produto de um treino”.  

Quanto à ligação entre a denúncia do “poder” e considerações sobre a natureza humana, 

Goodman (1968 apud COHN, 2006, p. 215) afirma que “devemos evitar a concentração do 

poder precisamente porque somos falhos”, de modo que a questão não é “se as pessoas são ‘boas 

o bastante’ para um tipo de organização social”, mas se uma organização social ajuda a  

“desenvolver as potencialidades da inteligência, graça, e liberdade” ou não.   

Assim, se o poder produz subjetividade, outras formas institucionais e organizacionais 

encorajam comportamentos diversos – inclusive o tipo de “indivíduo” que se é. Como critica   

Bakunin (1998, p. 77), considerar “a sociedade um agregado mecânico e artificial de indivíduos” 

é “não compreender a sociabilidade da natureza humana”: no decurso de nossas interações, os 

interesses de outros indivíduos podem integrar os nossos de maneira nãoreflexiva, isto é, nossos 

laços sociais operam de modo a criar uma intersubjetividade, ou uma subjetividade 

interindividual, de modo que embora ajamos (racionalmente) por conta de nossos interesses, 

esses interesses terão sido produzidos na interação uns com os outros e em resposta às 

necessidades, vontades e preferências uns dos outros. Isso não é o que ocorre naturalmente na 

ausência de um poder repressor; “a tendência de proteger os interesses de outros [...] não pode 

ser somente um sentimento inato... seus rudimentos estiveram sempre presentes no ser humano, 

mas [...] precisam ser desenvolvidos” (KROPOTKIN, 1924 apud COHN, 2006, p. 58). A 

sociedade ocidental “presume que a coisa mais importante quanto às pessoas é que cada uma é 

um indivíduo único”, e portanto é preciso sempre “começar com os indivíduos” e tentar 

“entender como eles formam relações uns com os outros (produzindo assim algo que chamamos 

de ‘sociedade’)”; uma outra visão seria a de que “relacionamentos [vêm] em primeiro lugar” 

(GRAEBER, 2001, p. 36–37). A exclusão desse aspecto “social” da experiência subjetiva – 

precisamente o que anarquistas enfatizam – é mais uma refração da presunção de 

competitividade como o fundamento último de tudo; se o indivíduo é visto de forma abstrata, 

em total isolamento, tudo que ele faz “baseia-se somente em seu próprio ponto de vista 



subjetivo”, afirma Pateman (1979, p. 25); “que outro ponto de vista existe para uma tal 

criatura?”. Em outras palavras, “o raciocínio do indivíduo será completamente autointeressado”, 

dependendo de seu julgamento subjetivo quanto à vantagem e ao lucro pessoais” de cada ação, 

que só será tomada “se for julgada como sendo de benefício para si mesmo e sua propriedade”. 

Nesse sentido, não é suficiente considerar indivíduos intersubjetivos e seus incentivos se ainda 

estamos falando essencialmente de um jogo. Uma vez que o interlocutor parte dessa premissa, 

parece impossível convencê-lo de qualquer outra coisa: indivíduos cooperam com alguns 

indivíduos para poder competir com outros indivíduos; levam em consideração os interesses de 

outras pessoas porque isso lhes dá uma vantagem competitiva; mesmo que não façam isso 

conscientemente, e o instinto cooperativo seja realmente sentido ao nível subjetivo, a seleção 

natural é uma competição e os sentimentos que permitem gerar instintos cooperativos tiveram 

que vencê-la. De qualquer maneira, mesmo que não haja nada mais básico que a asserção de 

dominação nas interações humanas, dado a vantagem que a completa obliteração de um agente 

por outro garante a este último, o que se perde é tudo que poderia ter sido obtido com a 

cooperação entre os agentes: um pouco mais de imaginação teria beneficiado a todos.   

   

3.2 Modelos de assembleia e de rede   

A partir do modelo geral de legitimidade anarquista surgem dois submodelos que 

representam diferentes enfoques e interpretações dos princípios ácratas, geralmente associados 

a diferentes vertentes do movimento anarquista: estes são o modelo de assembleia e o modelo 

de rede.   

Se para os anarquistas sua própria organização (meio) precisa estar em consonância com 

seus valores (fins), alguns deles interpretam que todo grupo precisa ter o máximo de liberdade 

possível para tratar os procedimentos como ferramentas, alterando-os quando preciso; já para 

outros, algumas ferramentas são indispensáveis à proteção de uma situação de não-dominação. 

Outra questão importante (que inclusive incide sobre a anterior) é a fixidez das identidades. Em 

um lado do contínuo, há autores e movimentos que gostariam de ver uma sociedade que tem 

espaços decisórios fixos, populares e de base territorial, federados a níveis regionais  

(PRICHARD, No prelo, p. 7–8). No entanto, outros veem a “subsidiariedade” envolvida nesse 

projeto – a sociedade deveria ser organizada “de baixo para cima, pela livre associação [...] 

primeiro em associações depois em comunas, em regiões, em países e [...] numa grande 

federação internacional e universal” (BAKUNIN, 1998, p. 76) – como antecessora do princípio 



de autoridade, e a necessidade de se organizar em uma instituição de identidade fixa em si uma 

presunção de unidade que não faz jus à multiplicidade do real. Enquanto os primeiros veem 

como indispensáveis a união popular e o tipo de política que combata diretamente asserções de 

privilégio e concentrações de poder – por meio, por exemplo, de decisões majoritárias – os 

segundos veem como mais importante garantir formas de preservar a independência individual, 

ou minoritária, em meio a processos coletivos.   

Debates sobre modelos organizacionais entre anarquistas têm aumentado, em particular, 

desde o movimento Occupy, que para Prichard (No prelo, p. 20), desenvolveu “mecanismos 

institucionais e decisórios altamente sofisticados, horizontais e sensíveis às assimetrias de poder 

que interseccionavam com o movimento”. Havia, de fato, uma série de espaços que “checavam” 

uns aos outros e que garantiram “que nenhuma única instituição ou voz coletiva fosse a voz 

final, e em vez de tomar a multidão pelo coletivo, ela a desagregou e institucionalizou uma 

consciência plural”. A dinâmica do chamado “processo decisório com base em consenso” 

estabelece não um grupo cuja identidade é tão vinculante (“aceito, mediante este contrato social, 

agir conforme o grupo determinar”) que as discussões digam respeito a como moldar as ações 

das pessoas, mas sim um fórum de apresentação de propostas não só para que pessoas encontrem 

outras com ideias semelhantes, mas que possam encontrar proposições diferentes – o que pode 

contribuir com melhores propostas. Apresentar algo que não é em última instância aceito, pelo 

resto do grupo ou pela maioria, não é ser desrespeitado enquanto membro do grupo, pois não há 

na natureza do grupo a expectativa de que todos sejam obrigados a aceitar tudo que for dito 

dentro dele como proposta de ação a qual todos se comprometem (ainda assim, talvez seja um 

sinal de que alguma pessoa foi erroneamente identificada, por si mesma ou por outros, como 

parte do grupo). Em outras palavras, o processo decisório com base em consenso é uma forma 

de chegar a comprometimentos coletivos; ele é preconizado por muitos anarquistas como o 

melhor método decisório fundamental para uma identidade (construída em torno de um 

problema comum) porque é o que melhor ativa a inteligência e a criatividade de grandes grupos 

para chegar a soluções que não sejam inaceitáveis para nenhum membro, e o que não ativa 

dinâmicas competitivas que podem levar à aprovação de uma lógica de autoridade. Se um dos 

membros propõe algo que é inaceitável para algumas pessoas, a proposta tem que ser no mínimo 

re-elaborada para gerar um comprometimento comum; se essa pessoa é intransigente em relação 

ao que as pessoas devem fazer e não aceitar esses termos, ela deve poder reformular sua 

identidade no sentido de sair do grupo e fazer seu próprio caminho. Do mesmo modo, se uma 



proposta inaceitável para alguém vira um comprometimento comum – atrelando assim a 

identidade do grupo a essa ação – o mesmo deve ser possível para essa pessoa.   

Nesse sentido, como entender o majoritarismo encontrado em tantos anarquistas 

clássicos e ainda aprovado por muitos contemporâneos, de Bookchin a Cohn? Ou, ainda, na 

outra ponta do debate, a recusa ao processo de consenso? Em parte o que explica essas 

diferenças é a questão identitária. Quando os pós-modernos contestam a noção de identidade, 

eles apontam precisamente para a forma como ela pode motivar uma dinâmica de dominação. 

Se a identidade é imutável, não resta opção às minorias em um processo decisório: elas precisam 

acatar a decisão da maioria, a não ser que queiram se separar e constituir outro grupo (o que a 

imutabilidade da identidade torna impossível a priori). Além disso, essa opção nem sempre 

pode estar disponível; comunidades relativas à localidade em que se mora são um exemplo. 

Uma dinâmica como essa concentra poder não exatamente em indivíduos, concedendo a uma 

minoria, por exemplo, controle sobre aparatos de coerção; no entanto, concentra ao criar “locais 

de poder” identificáveis como pontos mais prováveis a partir dos quais efetivar os interesses 

autorreferenciados do agente, o que por sua vez ativa uma lógica de competição por esse local, 

subvertendo a dinâmica de cooperação e enfraquecendo a necessidade de intersubjetividade à 

medida que o indivíduo, ao operar em um campo competitivo, percebe cada vez mais a si mesmo 

e aos outros como os sujeitos atomizados do mercado – ou da guerra. É em oposição a esse 

“retorno do poder” que outras abordagens sugerem um modelo de atuação em rede, criando 

assim “coletividades complementares em cada nível da sociedade – espaços em que as pessoas 

se identifiquem umas com as outras e tenham razões para agir de forma justa uns com os outros”; 

nesse modelo, a mudança de instituições e regras “não precisa ser um sinal de fracasso”, 

porquanto esses espaços não tratam da busca pela unanimidade ou concordância, mas sim por 

oportunidades “para que diferenças surjam, para que conflitos se desenrolem, e transformações 

ocorram à medida que diferentes constelações sociais convergem e divergem” (CRIMETHINC, 

2016).   

O majoritarismo é visto como valioso pelo motivo oposto: a intersubjetividade da 

comunidade seria o suficiente para gerar processos que, mesmo majoritários em algum ponto 

final, não deixariam uma dinâmica de concentração de poder ressurgir — isto é, identidades 

presumidas (o proletariado, os cidadãos de uma cidade, ativistas ambientais) não poderiam ser 

sequestradas por minorias. Unidas por propósitos e sentimentos comuns, seus membros não 

perceberiam derrotas em assembleias como desrespeitos – eles colocariam a decisão dos demais 

acima de suas próprias vontades, especialmente se tivessem a oportunidade de expor seus pontos 



de vista. É necessário que essa identidade permaneça unida por conta da força dos números: 

somente quando as pessoas seguem juntas, fortalecendo o povo em contraposição à própria ideia 

de concentração de poder, que o anarquismo pode vencer e se sustentar ao longo do tempo. O 

majoritarismo, assim, só pode ser defendido dentro do anarquismo a partir de certas presunções 

identitárias que considero, se formos levar alguns dos alertas pós-modernos em consideração, 

perigosas. No entanto, há também um caráter prático que não pode ser desconsiderado: na 

medida em que um modelo de rede favorece a liberdade do indivíduo de constantemente 

reformular suas identidades, é como se o incentivasse a considerar com menos cuidado as 

consequências de deixar de somar forças, e incentivasse outros a não buscar o consenso já que 

a alternativa – deixar que alguém saia do grupo – seria naturalizada. Isso enfraqueceria o grupo, 

especialmente perante adversários (internos ou externos) autoritários.   

Assim, poderíamos definir os contornos de um modelo de assembleia a partir do 

comprometimento coletivo emergente de uma dinâmica fundamental, pregressa, de consenso.   

A dissidência de um grupo minoritário não pode ser tratada como “traição” – a minoria não pode 

ser excluída da “ideia de povo” e caçada por seu sectarismo; deve, antes, ser tratada como uma 

manifestação de ilegitimidade que informa a comunidade sobre si mesma. A legitimidade, por 

sua vez, não pode ser construída por meios violentos; portanto, é preciso encontrar novas 

estratégias de gerar o não-conflito, o que deve levar a novos diálogos e, assim, novas 

convivências. Se, contudo, a unidade for exigida sob ameaças de uso de força em nome da 

maioria e da coletividade, reintroduzimos uma dinâmica de poder.   

A ação direta (um meio que, por conta do princípio ético anarquista de coincidência entre 

meios e fins, deve ser também um fim) pode ser vista como o elemento transversal entre as 

diversas vertentes anarquistas, explicando como elas podem compartilhar um mesmo modelo 

de legitimidade, ainda que não um mesmo modelo organizacional. A valorização da ação direta 

mesmo em casos de identidades presumidas e processos decisórios majoritários exige que esta 

não seja condenada mesmo em situações de contrapoder. Proponentes de modelos de rede 

gostariam que a ação direta não seja a tão temida marca de ilegitimidade, que surge em 

momentos de exaustão do sistema e causa crises: pelo contrário, buscam fazer dela a prática 

mais cotidiana e essencial à política que se faz em uma sociedade ácrata. Isso representa uma 

concepção menos fixa de identidade, uma menor possibilidade de controle do que resulta do 

poder-capacidade social, e um maior risco de que concentrações de poder ocorram antes que 

possam ser checadas pela dinâmica das diversas ações diretas simultâneas – porém, uma menor 

possibilidade de que a resistência às decisões coletivas surja, considerando que todo o processo 



tende a valorizar o conflito para que a proposta final seja o mais agradável possível, não 

deixando pessoas fundamentalmente insatisfeitas ou ignoradas.   

Por fim, a questão da violência também fratura posturas anarquistas. Para os defensores 

de modelos de rede, “se queremos construir espaços de liberdade, não podemos nos tornar tão 

fraturados a ponto de não conseguir defender esses espaços”; por outro lado,   

“não devemos resolver conflitos de maneiras que criem novos desequilíbrios de poder” 

(CRIMETHINC, 2016). Para um anarquismo clássico, ou posições atuais associadas a ele, esse 

não é um equilíbrio possível; é precisamente uma posição exageradamente individualista que 

levará à eventual legitimação de autoritarismo. Mas se a violência for de fato necessária, o 

desafio se torna encontrar maneiras de não transformar um princípio de violência imanente 

(como resistência, necessária apenas na medida em que é proporcional e exercida em 

autodefesa), em um princípio transcendental, valorizado em si mesmo a despeito das 

circunstâncias. De qualquer modo, explicar um modelo de legitimidade é dissertar sobre uma 

lógica a partir da qual as pessoas esperam construir estabilidade, isto é, a ausência de conflito. 

Porém, falar de legitimidade é também falar do que é ilegítimo (ZELDITCH JR., 2001, p. 50), 

daquilo quanto ao quê há de fato conflito na sociedade; embora uma noção de legitimidade 

oriente esforços coletivos, colocar a própria legitimidade, ou estabilidade, ou “paz”, acima de 

tudo, não é a posição ética anarquista – seria antes uma visão estatal, que justifica o uso da 

violência. A posição ácrata visualiza um mundo livre e igual, não um planeta em que estruturas 

de desigualdade, injustiça e violência permaneçam fixas ou mudem lentamente por conta do 

medo do que ocorreria se as coisas que parecem certas hoje não o sejam mais amanhã.   

   

4. Considerações finais   

Partindo da legitimidade como uma relação entre um sujeito, um objeto e um conjunto 

de valores e crenças que estabelece o não-conflito, analisei a maneira como anarquistas podem 

conformar um modelo geral de legitimidade próprio: os indivíduos (para além dos moldes 

neoliberais que lhe são com frequência aplicados), com base em uma série de valores éticos 

específicos, legitimam a resolução não-violenta de conflitos. Isto pode ser realizado em diversas 

configurações institucionais/organizacionais, que arranjei em dois grandes submodelos: o 

modelo de assembleia e o modelo de rede. No modelo de assembleia, há uma maior identificação 

entre os princípios e as práticas/ferramentas dos processos decisórios, além de uma maior 

consideração quanto à fixidez das identidades envolvidas no processo, o que costuma implicar 



medidas como um federalismo de representantes delegados (isto é, de mandato imperativo e 

revogável) e processos de voto majoritário nos níveis mais locais. O modelo de rede preconiza 

uma maior liberdade para experimentar outros métodos, e considera uma fluidez maior das 

identidades, sendo geralmente identificado com alguma versão de processos decisórios baseados 

em consenso e reconhecendo a possibilidade de dissensos que provoquem a separação dos 

envolvidos com vistas à criação de espaços alternativos. O que os une é um reconhecimento de 

que os processos têm por objetivo a estabilidade imprescindível às ações coletivas e coordenadas 

próprias da reprodução e dinâmica sociais, mas isso seria feito sem recurso à violência – de 

modo que a ação direta, verdadeiro arauto da ilegitimidade, seria tratada como sintoma de um 

problema social mais profundo que precisa ser resolvido sem que a violência seja legitimidade; 

em outras palavras, como mais uma situação a ser processada por instituições legítimas (que 

não usem da força) em vez de momento em que a violência passa a ser justificada. Não se trata 

do alcance de uma utopia em que a violência seria para todo o sempre extirpada da face da terra, 

mas do estabelecimento de uma compreensão moral compartilhada de que ela é um conflito, e 

jamais pode ser sistematicamente “justificada” enquanto ferramenta de resolução de conflito; 

seu emprego como autodefesa pode ser justificado porquanto evita uma situação de dominação 

(muito próxima a um cenário em que certos agentes adquirem a capacidade para criar e 

fortalecer uma dinâmica em que a violência é justificada), mas não é em si uma forma de 

resolver o conflito: há que se verificar quais são as interações sociais que estão levando à 

emergência destes conflitos e, através de um processo não-violento de diálogo e decisão, 

construir alternativas.   
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 A tática do Teatro Libertário Anarquista no contexto brasileiro  

                          

Priscila de Andrade Pereira   

   

Resumo   

Este trabalho tem como objetivo adentrar no que foi o movimento anarquista no Brasil através da tática 
pedagógica do teatro, demonstrando onde a teoria anarquista, nascida na Europa, se encontrava nesses 
espetáculos no contexto brasileiro. Para o especifico deste artigo analisaremos a peça O Semeador de 

Avelino Fóscolo por apresentar características que o tornam único dentro do contexto da época (primeira 
década do século XX) no caso ser de um autor brasileiro e tratar sobre a temática do trabalhador rural.   

Palavras-chave: Teatro, anarquismo, camponês, pedagogia.   

Abstract   

This work have how porpuse discovery in what was the anarchist moviment in Brazil through the 
pedagogical tactic of theatre, showing where the anarchist theory, born in Europe, was founded in this 
theatrical play in brasilian context. For this specific article analyze the play The Spreader by Avelino 
Fóscolo for show characteristic that make him unique inside the context (first decade from the XX 
century) in this case being a brazilian writer and talke about the country labor.   

Key Words: Theatre, anarchism, countryman, pedagogic.     

Resumen  

Este trabajo tiene como objetivo adentrarse en lo que fue el movimiento anarquista en Brasil a través de 
la táctica pedagógica del teatro, demostrando donde la teoría anarquista, nacida en Europa, se encontraba 
en esos espectáculos en el contexto brasileño. Para el especifico de este artículo analizaremos la pieza 
El Sembrador de Avelino Fóscolo por presentar características que lo hacen único dentro del contexto 

de la época (primera década del siglo XX) en el caso ser de un autor brasileño y tratar sobre la temática 
del trabajador rural.  

Palabras clave: Teatro, anarquismo, campesino, pedagogía.  

O Florescimento   

No último decênio do século XIX e o primeiro do século XX temos um afluxo de 

imigrantes oriundos de diversas partes da Europa, principalmente dos países onde o anarquismo 

se propagou de forma mais intensa como Itália, Portugal e Espanha1. O Brasil de então se 

mostrava terreno fértil para o desenvolvimento de uma forte militância, por conta do total 

alijamento em que se encontrava a população brasileira pobre (recém liberta da escravidão) de 

seus comandantes políticos.   

                                                 
1 Ver MAGNANI, Silvia, O Movimento Anarquista em São Paulo. Editora Brasiliense, 1982. 2 Ver THOMPSON, 

Edward, A Formação da Classe Operária Inglesa. Paz e Terra, 1963.   



As péssimas condições de trabalho e de sobrevivência levaram os 
trabalhadores a movimentos reivindicatórios e a falta de respostas 
institucionais adequadas teria possibilitado o desenvolvimento de programas 

radicais (negação do capitalismo) como o anárquico, cuja proposta de 
organização sindical pluralista e descentralizada corresponderia à estrutura 
industrial dispersa e ao pequeno porte da maioria das fábricas. (MAGNANI, 
1982, p 28)   

 Dentro desse contexto não podemos esquecer que para além das questões políticas 

herdadas das pátrias mães e facilmente adaptáveis ao contexto de aristocracia da primeira 

república, esses trabalhadores tinham seus entes culturais próprios e que sofriam intercâmbios 

com a nascente cultura de massa brasileira formando um processo de continuações e rupturas 

no tocante ao uso de fenômenos culturais como por exemplo o teatro na militância anarquista 

em terras brasilis. O teatro atendia tão bem as necessidades do movimento porque através do 

divertimento e do cotidiano que as relações sociais se mostram de forma mais expressiva2.   

 Segundo Maria Thereza Vargas (1980, p. 13 – 14) a opção pelo teatro se mostrou 

relevante por ser uma forma de reivindicar as aspirações desses trabalhadores através de seu 

lazer tornando o cotidiano desse trabalhador mais dinamizado e fomentando aspirações 

coletivas nos mesmos. Sendo uma forma de penetrar a teoria anárquica libertária através do que 

tocava o coração temos outro fator importante, o fato de que a maior parte dos trabalhadores era 

analfabeta, e que uma peça muitas vezes poderia ter um alcance maior que um panfleto por 

exemplo.   

Muito utilizado como instrumento de educação política, pois a maior parte dos 
trabalhadores é analfabeta e, mesmo sabiam ler, são oriundos de povos de 
longa tradição apenas oral, tanto os brasileiros como os italianos e ibéricos. 
Nos decênios do século XX, multiplicam-se os teatros operários. (ROIO, 1986, 
p. 98-99)   

 Manifestações artísticas e a cultural oral sempre foram armas poderosas no 

enfrentamento a autoridade política, como nos e relatado por exemplo no caso das ilustrações 

difamatórias contra o rei no pré-revolução francesa.2  Dentro da ótica do teatro na Primeira 

República os operários quebram um paradigma e criam uma nova metodologia teatral chamada 

teatro político e na importância de não se confundir com os conceitos de teatro revolucionário 

e teatro popular.   

O teatro de cunho libertário resulta, no plano de sua definição política, de uma 
avaliação crítica que o dividia em teatro revolucionário e teatro popular. O 
primeiro visivelmente inacessível, segundo ela, a totalidade das pessoas, 
porque pressupõe um conhecimento anterior das doutrinas existentes, uma 
familiaridade com as suas artes, assim como ao tom filosófico adquirido pelo 
espetáculo. Os altos preços dos espetáculos, devido a categoria das casas e das 

companhias envolvidas neles, acabou transformando o teatro revolucionário 

                                                 
2 Ver CHARTIER, Roger. As Origens Culturais da Revolução Francesa. Unesp, 1991.   



em um luxo burguês, que, por desfastio, se (tolerava) e (consentia). Com 
exceção de alguns intelectuais (ouviam-no) precisamente os que, no íntimo, se 
(riam) da ingenuidade dos autores, ou (zombavam) de suas ideias.   

O segundo caso é ainda mais grave. Quando o teatro comete uma grande 
traição, é quando se chama teatro popular e aparece como diversão para as 
camadas menos cultas, que elas precisam de diversão não é o ponto de conflito 
para esse movimento. A gravidade da proposta reside na presunção dos que 
fazem dessa arte um instrumento de dominação sobre aqueles que se acham 
indefesos contra a insidiosa propaganda de anulamento que se faz nas 
pecinhas oferecidas, em salões abertos, as famílias operárias. (FACCIO, 
1991, p V.2)   

Faccio (p. V3) conclui dessa forma que o teatro realizado pelos anarquistas é o teatro 

político que seria a soma dos objetivos que desejavam imprimir em sociedade e as experiências 

colhidas no mundo real (como canal de comunicação com o espectador).   

 Segundo Vera Collaço (p. 1-3) algumas características desse teatro eram a moralização 

evitando os vícios, como podemos observar no espetáculo A Bandeira Proletária3, que boa parte 

dos grupos eram mistos (excetuando- se alguns na região sul do país), formados muitas vezes 

por membros da mesma família e de alta rotatividade, lembrando se sempre que em sua grande 

parte tanto os roteiristas como os atores eram amadores, e possuíam outros afazeres para 

garantia de sua sobrevivência o que muitas vezes culminava por afastar os mesmos de sua arte.   

 Dentro dessa nova metodologia do teatro político os objetivos são ressignificar o que o 

trabalhador brasileiro toma como verdade absoluta por estar na cegueira da alienação política 

e aí entra a questão da manifestação cultural (no caso a arte dramática) como a melhor arma 

pedagógica principalmente por seu grande alcance.   

Compreender que estás práticas teatrais como didáticas, significa, portanto, 
dizer que elas tinham por objetivo estimular ou modificar comportamentos e 
valores julgados como positivos, bem como mostrar o que deveria ser 
repudiado por seu público potencial. Nisso reside o caráter didático destas 
práticas teatrais e do texto dramático selecionado para colocar no palco do seu 
teatro. (COLLAÇO, 2008, p 5)   

   

O Semeador e a opressão rural   

 O referido espetáculo se torna então um excelente objeto de observação por mostrar de 

forma bem dicotômica os valores anarquistas em comparação com os da sociedade usual 

capitalista, no caso da peça mais focada na questão aristocrática. Na maior parte das encenações 

anarquistas os personagens que representam o status quo dominante são praticamente o mau em 

figura de gente, não seria diferente em O Semeador, o personagem Lima é capaz das maiores 

                                                 
3 Ver SPAGNOLO, Marino. A Bandeira Proletária in VARGAS, Maria Thereza, Antologia do Teatro Anarquista, WMF 

Martins Fontes, São Paulo, 2009.   



atrocidades em prol da ganância inclusive casar com a própria sobrinha e ter filhos deficientes, 

dessa forma o autor brinca com o conceito de grotesco no fecundo4 (o que também pode ser 

aplicável a ignorância dos moldais de agricultura que somente geram prejuízos e miséria) 

estabelecendo uma relação análoga do aspecto pessoal ao comercial causando ojeriza ao 

personagem Lima e o consequentemente ao que ele representa a avidez pelo dinheiro, 

concluindo se um dos objetivos do espetáculo didático anarquista.   

Roberto: Qual moda e qual carapuça! Um patrão é sempre um senhor e deve 
ser tratado com reverência devida aos superiores. Isto aprendi eu e quero 
transmitir a meus filhos.   

Laura: Talvez tenha razão em parte, meu pai: o filho do Coronel, rico, 
talentoso, preparado, tem algo de superior a nós, mas os rebentos degenerados 
do Sr. João de Lima sê-lo-ão também? (FÓSCOLO, 1921, p. 16-17)   

 O autor do texto debatido neste pequeno artigo é Avelino Fóscolo, que se mostra um 

autor com certos diferenciais nesse movimento de contracultura dentre eles ser brasileiro de 

Sabará, o que já entra em outro fator estar longe dos perímetros urbanos. Trabalhava como 

farmacêutico,  e fez de seu negócio um local de propagação das ideias anarquistas, inclusive até 

editou um jornal A Nova Era, baseado em Mikhail Bakunin e Pedro Kropotkin longe de ser 

diplomado também não era um inculto e muita coisa era apreendida por si mesmo, o que 

inclusive não e exclusividade do mesmo, em se tratando que o anarquismo na época era um 

movimento de muito estudo, leituras e intercâmbios de informação vide o sucesso dos 

periódicos, apesar de ser um estudioso segundo nos mostra Vargas, Fóscolo teve que trabalhar 

no campo o que o fez vivenciar as questões do trabalhador rural em sua própria carne.   

É bem verdade que os textos de Avelino Fóscolo surgem de outra forma, com certa 

vantagem porque, apesar de não diplomado, era um autodidata, interessado em literatura e 

estudioso da doutrina anarquista, a par, principalmente, do que diziam e pensavam os grandes 

teóricos franceses Élisée Reclus e Jean Grave. Seus romances, O Mestiço, O Caboclo e O 

Vulcão retratam- fotograficamente como ele dizia – problemas sociais provocados por uma 

sociedade retrógada e injusta. (VARGAS, 2009, p.11) A relação com o teatro fomentada nos 

tempos de ator itinerante se solidificou como militância na mesma farmácia formando ali o Club 

Dramático e Literário, onde eram encenadas as peças, tornando aquele local importantíssimo 

no movimento anarquista em Minas Gerais fora dos eixos urbanos como Rio de Janeiro e São 

Paulo.   

                                                 
4 Ver BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento – O contexto de François Rabelais. 

Hucitec, 2002.   



 Pode ser observada essa influência em O Semeador na personagem Laura por exemplo. 

Élisée Reclus foi um grande preocupado com o aspecto educacional e pedagógico de formação 

do humano5, e Laura no seu papel de professora se torna chave essencial nesse processo 

emancipador unindo forças com Júlio.  Laura: Como eu? Pobre de mim, simples camponesa dedicada 

aos trabalhos domésticos e aos cuidados aos velhos pais, que mérito posso ter?   

Júlio: Como o sol espargindo calor e luz que são a vida na terra, tu difundes 
prodigiosamente a instrução, luz do cérebro, sobre as inteligências infantis. Sei 
o papel de fada benéfica representado por ti nestes campos a semear, com 
abnegação sublime, o gérmen do Saber, esses primeiros rudimentos que são a 
estrada conduzindo a conquista de um paraíso sonhado. E não é o óbolo 
azinhavrado com que te retribuem os mais favorecidos da sorte o teu 
sustentáculo nessa missão excelsa, mas sim a ânsia de desvendar a um mundo 
novo a miragem de um futuro de paz. (FÓSCOLO, 1921, p. 20-21)   

Nos deslocando mais para o do que é tratado no espetáculo, o plot de O Semeador seria 

o retorno do filho do coronel após uma temporada de estudos na Europa, Júlio retorna sem 

diploma (já ai uma crítica ao bacharelismo considerado inútil para os anarquistas) mas com o 

ideário anarquista na cabeça e conhecimentos de agronomia mais sustentáveis e mexe com o 

cotidiano de todos na fazenda, que ainda vive a nostalgia dos tempos da escravidão, como 

vários personagens deixam claro, inclusive causando primeira estranheza até nos camponeses, 

conformados que a vida  é o que é.   

A ação se passa realmente em uma propriedade rural, mas seu estilo traz laivos 
naturalistas, escola que Fóscolo admira em seus autores preferidos e que 
procura seguir em sua dramaturgia anárquica. A originalidade do enfoque e a 

deformação proposital dos tipos são bastante curiosas: os fazendeiros são 
proprietários ignorantes, predadores da natureza, dominados pelo lucro a 
qualquer preço e muito inconformados com a recente abolição da escravidão. 
(VARGAS, 2009, p. 14)   

Os temas tratados no espetáculo são os mais diversos, melhorias agrônomas como 

melhoria do maquinário, regeneração do solo, miséria, o mau do dinheiro, a falta da instrução, 

a opressão da mulher (poder escolher o seu parceiro e participar da luta com ele), a não hesitação 

em tomar um caminho mais radical caso necessário entre outros, segundo Vargas a escolha pela 

temática mais rural para além de uma vivência pessoal do autor (que nunca deve ser ignorada) 

também é uma preocupação da militância no mundo de ter um camponês que o ajude na luta e 

não que se vire contra ela por desinformação, o que inclusive se encaixa perfeitamente na 

situação do Brasil aristocrático, recém liberto da escravidão e ainda extremamente rural.   

Regina Horta Duarte6, em excelente estudo sobre Avelino Fóscolo, aponta os 
grandes mestres anarquistas, inspiradores de sua vida e obra: Kropotkin e Jean 
Grave. O primeiro confirma o bom caminho do autor, quando deixa claro em 

                                                 
5 Ver RECLUS, Élisée. Anarquia pela Educação. 2015, Hedra.   
6 HORTA DUARTE, Regina. A Imagem Rebelde. Campinas, SP: Pontes/Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1991.   



seus escritos que não se deve deixar de lado as populações rurais. E Jean 
Grave, quando chama a atenção sobre a preocupação que deveriam ter os 
militantes libertários com os camponeses.    

Depois de implementadas as mudanças na fazenda a felicidade é geral baseada numa 

sociedade comunal, onde depois do trabalho todos tem tempo para exercer seus talentos e 

curiosidades de conhecimento melhorando assim a vida de todos, inclusive abolindo o salário, 

que mantém os trabalhadores presos a lógica do temor de perder o emprego.   

Júlio – Não, por certo, porque o salariado é uma nova forma de escravidão, 
substituindo os processos dos tempos idos. Usufruem livremente, com as 
crianças e os velhos, o fruto do trabalho comum. (FÓSCOLO, 1921, p. 42)   

 O final do espetáculo é exitoso para Júlio e os camponeses e se conclui com um cântico 

de libertação e valorização da solidariedade humana e morte a exploração.    

  

Conclusão   

Analisando o conteúdo e os caminhos da obra O Semeador de Avelino Fóscolo é 

perceptível que as acusações de que os roteiros dos espetáculos anarquistas seriam rasos em 

construção são extremamente injustas e carregadas de preciosismo dramático. O que Fóscolo 

realiza é uma talentosa transposição didática do conteúdo da filosofia anarquista em uma trama 

de fácil absorção e com uma quantidade conteúdos consideráveis, que vão desde questões de 

autogestão, a situação da mulher e a clássica (não somente no mundo anarquista, mas das artes 

em geral) das consequências da ganância desmedida.   

Um dos trunfos da obra de Avelino é que ela apresenta soluções, para além de uma pura 

crítica ao sistema, o personagem Júlio quando retorna a sua cidade implementa de fato o 

conhecimento necessário a renovação que a fazenda tanto precisa, e quebra o paradigma 

individualista pois as melhorias não são para “fazer sua herança render” e sim para a melhoria 

de toda a comunidade local, formando um núcleo anarquista dentro da propriedade.    

Júlio: Fiz o máximo possível no pequeno espaço de tempo e na transformação 
de uma lavoura extensiva e rotineira para a intensiva e sob os modernos 
processos. Drenei pântanos tornando-os salubres e os utilizando na cultura do 
arroz; arei varzedos e colinas desprezados e sem gasto de adubos, revolvendo 
a terra para azeitá-la bem, arranquei-lhe do seio farta messe; fiz prados virentes 
e belos onde o gado pasce nédio e sadio; os antigos campos extensos e abertos 
foram divididos e cercados e em vez de uma pastagem única estragada pelas 
patas do gado e improdutiva, consequentemente, temos diversas que são 
ocupadas sucessivamente. Não quis, como outros lavradores, estar sujeito aos 
caprichos do bom ou do mau tempo: estabeleci, como deve ser observado, 

plantações em terrenos facilmente irrigáveis. Introduzi novas máquinas para 
arar, escolher semente, capinar e colher: consegui em parte o moderno 



desideratum – a maior soma de produto com o menor esforço humano 
possível.   

Coronel: Tudo é muito lisonjeiro, de fato, e mostra que não perdeste o teu 
tempo; mas segundo me informaram os camaradas trabalham aqui cinco horas 
apenas.   

Júlio: Nem é preciso mais para produzir abastança. O labor feito aqui, em 

comum, não é a tarefa odiosa e fatigante dos outros tempos. As horas 
suplementares do dia empregamos nas artes, ciências, jogos esportivos: uns se 
dedicam a pintura, outros a música, outros a mecânica, e cada qual se esforça 
mais e mais para adquirir os conhecimentos necessários á existência e ao bem 
estar comum. (FÓSCOLO, 1921, p. 41-42)   

Trabalhar o importante e primordial conceito da autogestão na segunda metade do século 

XX é de um avanço para além do esperado além de um enfrentamento sem máscaras da ordem 

vigente, lembrando que Avelino não se encontrava em contexto urbano e era comerciante em 

Sabará facilitando dessa forma uma perseguição ao seu encalço, o que mostra determinação 

com a causa em suas colocações. Mostrando que a sociedade autogestionada era uma solução 

possível, a escolha pelo âmbito rural foi muito acertada pois era onde e para quem a peça seria 

apresentada pela primeira vez, para um público que vivenciava a exploração exatamente como 

os personagens de O Semeador.    

Outro fator é a importância do papel de Laura para além da importância da participação 

expressiva de uma personagem feminina nas fileiras de construção da nova sociedade anarquista 

e em um papel considerado de importância (educadora), primeiramente que demonstra mais 

uma vez a preocupação de Avelino com a questão da educação e pedagogia para a causa 

anarquista, e para esclarecer um tipo de confusão que poderia se desenvolver.    

Laura: ... Desejava ser simplesmente uma companheira, uma auxiliar nessa 

sementeira do bem, porque nos seus sonhos de reformador sinto a crisálida de 
regeneração social e, no afã generoso em prol de uma nova ideia, vejo a 
miragem de um paraíso para os desprotegidos, lutando e sofrendo á séculos a 
perene injustiça.   

Roberto: Conheço os teus sentimentos generosos. Mas que podes tu, pobre 
mulher, contra leis iníquas instituídas pelos homens?   

Laura: A mulher pode muito, calcando com um pé os preconceitos e com o 

outro o coração; caminhando sempre de fonte heril, através da vida, sustentada 
pela energia para vencer a própria dor... (FÓSCOLO, 1921, p. 53)   

No caso de O Semeador vemos um personagem de classe alta trazer as luzes da doutrina 

mas isso não é a regra geral e nem deve ser, a personagem Luiza mostra que o trabalhador não 

precisa de uma luz superior para o guiar, que deve ser dono da sua informação e da sua 

militância, essa ideia também é reforçada pelo personagem de Júlio que não traz um diploma 

na sua bagagem. Mostrando dessa forma que a cultura bacharelesca somente é uma forma de 



estratificar mais a sociedade. O conhecimento e estritamente importante não para separar aptos 

de inaptos ou incrementar a burocracia do estado e sim para o melhor desenvolvimento pessoal 

refletido no coletivo.   

O espetáculo teve bom alcance e possuí duas apresentações para além de Minas Gerais, 

ambas em São Paulo, dessa forma a obra de Fóscolo se mostra exitosa pois suas ideias foram 

para além do que imaginaria, o teatro o salvou de uma vida de exploração nas minas e com uma 

bagagem grande de experiência teatral soube escrever uma boa peça para os propósitos que 

desejava, grandes construções de personagem ou um roteiro cheio de reviravoltas não cabem 

aqui, não seria uma boa peça para o que Avelino desejava (instruir as massas) e como  ator 

experiente sabia o que prendia o público e não ignorava isso, todas essas pontuações nos levam 

a crer que O Semeador foi um dos símbolos da propaganda anarquista em seu aspecto rural.    
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Resumo  

O mundo vem se transformando numa aldeia global, e a visibilidade sobre a diversidade cultural tem 

construído um aparato de dispositivos que formam gostos, valores e a nossa concepção do mundo. Ao 

tratarmos de racismo e preconceito na bahia, este estudo visa entender o problema conceitual que emerge 

das características, nomenclaturas, ou ideologias impostas pela sociedade que permeiam às palavras e 

características biológicas. Preliminarmente, nos reportamos às diferenças de origem natural ou cultural, 

e não induzem a um tratamento de superioridade ou inferioridade, mas, de estereótipos raciais. O 

preconceito é a opinião preconcebida em relação à determinada pessoa ou grupo, sem se basear em 

qualquer razão ou experiência, e o racismo é a crença de que cada raça possui características, habilidades 

ou qualidades específicas, consideradas superiores a outras.  Portanto, definir conceitos para 

contextualização das ações afirmativas trabalhadas por teóricos e tratadistas é um dos caminhos para 

diferenciação dos contextos a serem pesquisados. Como o anteprojeto é operacional, é preciso a 

verificação das possibilidades de trazer subsídios científicos, que possam ser divulgados e conhecidos 

da sociedade, e finalmente perpassar informações que ampliem o conhecimento de tolerância à cultura 

africana e ao pensamento que representa o reconhecimento da diferença, nunca da desigualdade.   

   

Palavras-chave: Tradição e Modernidade, preconceito racial, Discriminação.   

  

Abstract  

The world has become a global village, and visibility over cultural diversity has built an apparatus of 

devices that form tastes, values and our conception of the world. When dealing with racism and prejudice 

in Bahia, this study aims to understand the conceptual problem that emerges from the characteristics, 

nomenclatures, or ideologies imposed by society that permeate words and biological characteristics. 

Preliminarily, we refer to differences of natural or cultural origin, and do not induce a treatment of 

superiority or inferiority, but of racial stereotypes. Prejudice is preconceived opinion of a particular 

person or group, without relying on any reason or experience, and racism is the belief that each race has 

specific characteristics, abilities or qualities, considered superior to others. Therefore, defining concepts 

for the contextualization of affirmative actions worked by theorists and writers is one of the ways to 

differentiate the contexts to be researched. As the draft is operational, it is necessary to verify the 

possibilities of bringing scientific subsidies that can be divulged and known to society, and finally to 

pass information that broadens the knowledge of tolerance to African culture and the thought that 

represents the recognition of difference, never inequality.  

  

Keywords: Tradition and Modernity, racial prejudice, Discrimination.  

  

Resumen  

El mundo se está convirtiendo en una aldea global, y la visibilidad sobre la diversidad cultural ha 

construido un aparato de dispositivos que forman gustos, valores y nuestra concepción del mundo. Al 

tratar de racismo y prejuicio en la bahía, este estudio busca entender el problema conceptual que emerge 

de las características, nomenclaturas, o ideologías impuestos por la sociedad que permean a las palabras 

y características biológicas. Preliminarmente, nos referimos a las diferencias de origen natural o cultural, 

y no inducen a un tratamiento de superioridad o inferioridad, pero, de estereotipos raciales. El prejuicio 



es la opinión preconcebida en relación a una determinada persona o grupo, sin basarse en ninguna razón 

o experiencia, y el racismo es la creencia de que cada raza posee características, habilidades o cualidades 

específicas, consideradas superiores a otras. Por lo tanto, definir conceptos para contextualización de las 

acciones afirmativas trabajadas por teóricos y tratadistas es uno de los caminos para diferenciación de 

los contextos a ser investigados. Como el anteproyecto es operativo, es necesario verificar las 

posibilidades de traer subsidios científicos, que puedan ser divulgados y conocidos de la sociedad, y 

finalmente pasar por las informaciones que amplíen el conocimiento de tolerancia a la cultura africana 

y al pensamiento que representa el reconocimiento de la diferencia, nunca de la desigualdad.  

  

Palabras  clave: Tradición y Modernidad, prejuicio racial, Discriminación.  

   

Introdução   

O mundo vem se transformando numa aldeia global, e a visibilidade sobre a diversidade 

cultural tem construído um aparato de dispositivos que formam gostos, valores e a   

Nossa concepção do mundo. Ao tratarmos de racismo e preconceito na Bahia, este estudo 

visa entender o problema conceitual que emerge das características, nomenclaturas, ou 

ideologias e podem permear os signos e símbolos impostos pela sociedade às palavras e 

características biológicas.   

Preliminarmente, nos reportamos às diferenças que tem origem natural ou cultural, e não 

induzem a um tratamento de superioridade ou inferioridade, mas, de estereótipos raciais. O 

preconceito é a opinião preconcebida em relação à determinada pessoa ou grupo, sem se basear 

em qualquer razão ou experiência, e o racismo é a crença de que cada raça possui características, 

habilidades ou qualidades específicas, consideradas superiores a outras.   

As desigualdades são sempre a manifestação de um corte horizontal imaginável da 

sociedade, estabelecida como camadas superiores e/ou camadas inferiores que violam direitos 

com base em critérios injustificados tais como a raça, sexo, idade, opção religiosa, e outros. 

Perpassam como manifestação de desprezo, intolerância e de hostilidade.   

A fim de testarmos as hipóteses elaboradas como metodologia própria da etnografia e 

verificar, se corroboradas ou refutadas, as concepções serão imbricadas com as teorias e 

conceitos transformando o estudo em científico. A negativa da identidade afrodescendente e a 

caracterização dos usos e costumes, exemplificando os rituais que podem ser tratados como a 

diferença que garante a autenticidade, o direito à identidade, à diferença cultural, à diferença as 

raízes antepassadas, afirmamos que a análise ampliará os horizontes acerca das nuances 

culturais. Parte significativa das minorias socioeconômicas é afetada pela identidade étnica 

racial, cujos homicídios na Bahia têm percentagem acentuada que atinge jovens negros, pobres 

e sem escolaridade. Os indícios apontam para a falta de oportunidade na escola e no mercado 



de trabalho. Portanto, a desmistificação das culturas afrodescendentes deve ser amplamente 

trabalhada na educação, intensificando o uso de interpelação entre os povos e culturas.   

Portanto, definir conceitos para contextualização das ações afirmativas trabalhadas por 

teóricos e tratadistas é um dos caminhos para a diferenciação dos contextos a serem pesquisados. 

Como o anteprojeto é operacional, verificar as possibilidades de trazer subsídios científicos 

sobre as possibilidades que possam ser divulgados e conhecidos da sociedade e finalmente 

perpassar informações que ampliem o conhecimento formal dos aspectos que conscientizem 

sobre a tolerância à cultura africana, conceito contrário ao pensamento que representa o 

reconhecimento da diferença, nunca da desigualdade.    

   

Entre a tradição e a modernidade   

      O preconceito refere-se, sobretudo a uma atitude discriminatória baseada em 

conhecimentos surgidos em determinado momento, a partir de análises sem fundamento, como 

se fossem verdades e concepções sem conhecimento prévio e/ou reflexão. As formas mais 

comuns de preconceito são o racial e o social.     

“É por isso que dizemos que as diferenças mais do que dados da natureza, são 

construções sociais, culturais e políticas. Aprendemos desde crianças a olhar a 

diversidade humana - ou seja-as nossas semelhanças e dessemelhanças a partir 

das particularidades diferentes formas do corpo, cores de pele, cabelo, olhos...nem 

sempre percebemos que aprendemos a ver as diferenças e as semelhanças de 

forma hierarquizada ” (ibid., p.178,2006 - MUNANGA e GOMES).   

   

         Dentro desse contexto, salienta-se enquanto outro conceito preponderante o 

racismo, considerado como distinção, exclusão ou restrição baseado na raça, com a finalidade 

ou efeito de dificultar o exercício em base de igualdades ou direitos humanos. Sendo cada raça 

distinta e particular, de modo que possui características, habilidades e qualidades específicas, 

que são, nessa perspectiva, consideradas superiores a outras.    

       O racismo é tratado na Constituição da República. Busca-se nessas legislações a 

punição e também a prevenção para que tais práticas não aconteçam. Na Constituição há vários 

métodos impeditivos da prática do racismo, e algumas das principais, são:    

“Art. 5°, XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais;   

XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei.    



• A Lei nº 7.716 de 05 de janeiro de 1989, a também conhecida por LEI CAÓ, visa 

a tutelar a igualdade racial, descrevendo punições para crimes que configurem racismo: “Art. 

1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. ” Nesta lei estão previstos vários crimes e 

penas ao racismo.   

• Lei 8.081 e a Lei 8.082 de 03 de junho de 1994, que introduziram no Artigo 140 

do Código Penal o parágrafo § 3°:   

 “Artigo 140- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena: detenção de 

1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Parágrafo 3º - Se a injúria consiste da utilização de elementos 

relacionados raça, cor, etnia, religião ou origem: Pena: reclusão de 1 (um) a 3   

(três) anos e multa. ”    

• Lei 9.455 de 07 de abril de 1997, a chamada Lei da Tortura prevê em seu artigo  

1º, inciso I, letra c:   

 “Constitui crime de tortura: I –constranger alguém com emprego de violência ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: c) em razão de discriminação racial ou 

religiosa”.   

      Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também é presente o repúdio à 

discriminação racial, conforme seu art. 2°:    

“Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas 

nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política, ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. ”   

     Entretanto, com o resultado obtido nas pesquisas de campo, segundo os entrevistados, 

o que se nota é a pouca aplicabilidade dessas leis. Ainda segundo eles, geralmente, em casos de 

racismo, o que se repercute mais é quando a vítima possui uma fama e/ou é conhecida 

nacionalmente, como por exemplo, o caso com a jornalista Maria Júlia Coutinho, em que sofreu 

ofensas racistas nas redes sociais e causou uma repercussão nacional. Outro exemplo foi o que 

aconteceu com a atriz Taís Araújo, onde consequentemente houve uma mobilização por várias 

pessoas para apoiá-la diante dos comentários racistas. Porém, quando a vítima é alguém 

considerado à margem da sociedade, muitas vezes não causam tanta comoção assim e os 

infratores sequer recebem alguma punição.   

“A Constituição é lei e Lei é feita para se aplicar, para se respeitar, para se 

cumprir, imponha ela uma abstenção ou um comportamento comissivo do Estado 



ou mesmo de outra pessoa. Constituição não sugere, determina e o que ela ordena 

é para se cumprir mais ainda no que se refere às condutas das quais dependam a 

viabilidade do exercício de direitos fundamentais por ela declarados e 

assegurados. ”(ROCHA, 1999, p.42)   

       Parafraseando JESUS et. al, um bom exemplo que afirma a ação do racismo foram 

as teorias raciais que serviram para justificar a escravidão no século XIX, exclusão dos negros 

e discriminação racial. Duas formas de racismo são propaladas: o individual e o institucional. 

O primeiro, é aquele que parte de atitudes/comportamentos individuais, geralmente é 

manifestado por meio de interesses pessoais, atitudes ou até mesmo estereótipos. O segundo, 

advém de instituições econômicas, políticas, privadas, ou públicas em que determinados grupos 

da sociedade são rejeitados, discriminados, ou marginalizados, como por exemplo gays, negros, 

índios e africanos.   

      Em um fragmento de texto do artigo Ensaio: Preconceito e Discriminação como 

expressão de violência, segundo os preceitos da autora Analía Bandeira, a multiplicidade de 

preconceitos faz-se presente em imagens, linguagens, nas marcas corporais e psicológicas de 

homens e mulheres, nos gestos, nos espaços, singularizando-os e atribuindo-lhes qualificativos 

indenitários, hierarquias e poderes diferenciais, diversamente valorizados, com lógicas de 

inclusões-exclusões  consequentes,  porque  geralmente  associados  a 

 situações  de apreciação/depreciação/desgraça.    

       Por outro lado, a questão do preconceito é facilmente atrelada também ao contexto 

socioeconômico estabelecido na sociedade. De acordo com essa lógica, outros saberes e outras 

classes sociais são marginalizadas, ao dizer especificamente das minorias, designadas 

basicamente por negros, em estado de baixa condição econômica ou miséria, e baixo grau de 

escolaridade. Estes são caracterizados principalmente por adentrarem em um contexto social no 

qual a falta de oportunidade é um fator limitante.   “Diante desta realidade social estruturada pelo 

mito da democracia racial e pelo ideal de branqueamento, manteve-se intacto o padrão de relações raciais 

brasileiro, não sendo posto em prática nenhum tipo de política que pudesse corrigir as desigualdades 

raciais. Isto aconteceu desta forma simplesmente porque a interpretação hegemônica acerca das relações 

raciais brasileira, até mesmo entre setores progressistas, não identificava nenhum problema de justiça 

racial. Estava vedada, portanto, a possibilidade de intervenção organizada na realidade, restando à 

população de cor a via da infiltração pessoal, que obviamente não possui alcance coletivo”. 

(BERNARDINO, [2000]).   

   

        Esse ideal de excludência aos moldes do modelo eurocêntrico tem menosprezado a 

cultura afrodescendente. Sua caracterização, a aceitação de seus usos e costumes bem como de 

suas diversificadas crenças a entidades religiosas, e a realização de rituais, demonstra uma 

negativa de autenticidade, liberdade e direito às diferenças pela visão de grupos sociais alheios. 

Sendo assim, faz-se de maiúscula importância a atuação escolar no papel de promover um 

envolvimento acadêmico às raízes naturais.   



Não há como negar que o modelo eurocêntrico calcado em valores e interesses 

hegemônicos tem marginalizado e relegado outros saberes e, especificamente, o 

saber africano e afro-brasileiro para além do status de cientificidade e que isso 

reforça a distância do aluno afrodescendente das suas raízes, acentuando sua 

evasão e repetência e, por que não dizer, sua excludência da escola. 

(GUIMARÃES, 2003, Disponível em: )   

   

      Partindo desse pressuposto e tendo como objeto de estudo palpável os indícios 

colhidos através de estudo de campo nos mais variados setores sociais, ressalta-se um número 

amplo de indivíduos pelos quais na maioria dos casos não acreditam na religião africana, não 

seguem os seus princípios e destacadamente não apresentam um nível de informação maior 

acerca dos mecanismos de cultuação da religião. No entanto, reconhecem como sendo uma 

prática cultural-religiosa que ainda é palco de bastante discriminação e que são constantemente 

julgadas sob uma ótica parcial baseada no que é comum diante do conceito de cultura da nossa 

realidade.   

           Concomitantemente a isso, existe um ideal pautado na ideia de que o brasileiro 

afirma que exista racismo nas esferas da sociedade, mas nunca esteve presente em alguma 

situação racista. Isso significa, portanto, uma falta de autoafirmação e conhecimento de atos 

discriminatórios que ocorrem diariamente. Com outras palavras, as pessoas acham que exista 

crime somente quando ocorridos com terceiros e não conseguem notar os crimes que os 

acometem e que são acometidos nas suas particularidades. Partes dos crimes de racismo se 

confundem com crimes de preconceito de desigualdade econômica que aborda o quesito do 

poder financeiro atrelado ao status social no ‘‘embranquecimento’’ do indivíduo na sociedade.    

“(...) ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas sua prática é sempre 

atribuída a ‘outro’. Seja da parte que age de maneira preconceituosa, seja daquela 

de quem sofre com o preconceito, o difícil é admitir a discriminação e não o ato 

de discriminar. Além disso, o problema parece ser o de afirmar oficialmente o 

preconceito e não o de reconhecê-lo na intimidade. Tudo isso indica que estamos 

diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencioso e sem cara que se 

esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e da igualdade das 

leis e que lança para o terreno privado o jogo da discriminação. Com efeito, em 

uma sociedade marcada historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das 

relações e pelo clientelismo, o racismo só se afirma na intimidade. E da ordem do 

privado, pois não se regula pela lei, não se afirma publicamente. No entanto, 

depende da esfera pública para sua explicitação, numa complicada demonstração 

de etiqueta que mistura raça com educação e com posição social e econômica.  
‘Preto rico no Brasil é branco, assim como branco pobre é preto’, diz o dito 

popular. Não se ‘preconceitua’ um vereador negro, a menos que não se saiba que 

é um vereador; só se discrimina um estrangeiro igualmente negro enquanto sua 

condição estiver pouco especificada.” (SCHUWARCZ, 1998, p.181).   



       Atualmente, no Brasil, devido ao grande progresso da internet e os avanços na área 

da informação, é notório o uso crescente dessa ferramenta pela maioria da população. Com isso, 

torna- se visível, casos de preconceito racial explicitado publicamente. Também, a internet é 

um local onde pessoas se camuflam para perpetuar incitações contra outro individuo na garantia 

da impunidade que esse instrumento oferece devido o anonimato usado pela maioria dos 

agressores. Ademais, a televisão, devido à sua abrangência, é o principal canal de informação 

que explana consideravelmente casos de violência e hostilidade de cunho racial.     

      O racismo no Brasil é conhecido como ‘’racismo velado’’, uma vez que existe o ideal 

de Democracia Racial desde que houve a abolição da escravidão, e pessoas de raças diferentes 

passaram a conviver na mesma esfera da sociedade, mesmo que em realidades distintas. O termo 

velado se deve ao fato de que as atitudes racistas se manifestam em atitudes sociais no dia a dia 

dos cidadãos, sendo visto muitas vezes como um preconceito socioeconômico, e não uma 

problemática relacionada ao tom de pele. A realidade, baseada em dados estatísticos e pesquisas 

é outra. Além do fato de que boa parte da população negra afirma ter sofrido algum tipo de 

injuria racial, as vagas no mercado de trabalho são desiguais para negros e brancos, mostrando 

que, mesmo com o fim da escravidão não houve uma inserção definitiva e eficaz do negro na 

sociedade. Constatou-se em uma pesquisa da DIEESE que o número de negros desempregados 

é significativamente maior do que os empregados. O mesmo acontece com a taxa de negros nas 

universidades e faculdades. Apesar de o número ter dobrado nos últimos 10 anos, os negros 

ainda são minoria, ocupando menos da metade das vagas.    

        Ações afirmativas, como cotas para ingresso no Ensino Superior e mercado de 

trabalho (exemplo de cargos públicos) são meios de tentar diminuir tais desigualdades, sendo 

estas (as cotas) reconhecidas por organizações como a ONU:  “É importante que haja um 

consenso na sociedade brasileira sobre a importância de ter políticas ativas para diminuir o peso 

de um passado desigual”, defende Giancarlo Summa, diretor do Centro de Informação da ONU. 

De fato, essas ações foram de grande importância para a mudança em certos índices, abrindo 

mais oportunidades para jovens que tenham estudado a vida toda em escolas públicas, sejam 

negros, indígenas ou deficientes. Ainda comentando sobre a importância dessas ações, Summa 

destaca, abordando também a necessidade de políticas que garantam maior acesso dessa 

população ao mercado de trabalho: “Os indicadores estão melhorando, mas ainda há muito a ser 

feito. É importante que haja um consenso na sociedade brasileira sobre a importância de ter 

políticas ativas para diminuir o peso desse passado”.    



          

Considerações finais   

Verificou-se que no Brasil a solução para acabar com o preconceito racial não está 

apenas nas leis antirracistas, pois estas, se cumpridas, demonstram serem eficazes. A verdadeira 

dificuldade está na bagagem cultural da nossa sociedade, ou seja, no pensamento 

discriminatório que vem sendo propagado no Brasil desde a época do descobrimento.    

Muitos brasileiros atualmente acham que em nossa sociedade existe uma democracia 

racial, porém, como foi coletado nas pesquisas, isso é uma mera demagogia, pois praticamente 

todos os entrevistados relataram que já viram (tanto em meios de comunicação, quanto 

pessoalmente) situações de discriminação racial.    

As políticas de identidade são um fato marcante nessas últimas décadas. Em tal contexto, 

a relação entre cultura e educação está tendo um papel importante na luta contra o racismo, 

especialmente, entre outras medidas, a iniciativa das ações afirmativas, voltadas para estudantes 

negros nas universidades públicas e privadas, que visa beneficiar parcelas da população afetadas 

por mecanismos discriminatórios, alterando seu status de inferioridade social através da 

promoção da igualdade de oportunidades ao acesso de recursos e bens. Além disso, vale ressaltar 

a importância do papel da educação na propagação de conhecimento a respeito das religiões 

afro-brasileiras, com o objetivo de desmistificar pensamentos preconceituosos que são 

difundidos por indivíduos sem nenhum entendimento em relação a essas religiões.   

Com isso, além do objetivo de demonstrar a existência do racismo enquanto ato 

preponderante e marcante nos comportamentos brasileiros, especificamente baianos, o estudo 

em questão teve por objetivo principal atrelar conhecimento teórico capaz de desmistificar 

alguns preceitos difundidos, bem como propiciar aos indivíduos mais um meio de 

conscientização social, baseado em algo mais palpável quando se fundamenta discussões 

apresentadas por diversos tratadistas e posteriormente corroboradas por uma pesquisa de campo.   
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Resumo  

Sor Juana Inés de la Cruz em El Divino Narciso (1688-1690), utilizou estratégias escriturais de ruptura 

e resistência para questionar o discurso colonizador e os padrões ideológicos europeus imperantes na 

Nova Espanha do século XVII. Estratégias que podem ser analisadas a partir dos conceitos: “civilidade 

dissimulada”, “reescrita” e “apropriação” desenvolvidos por Bhabha (1998). Sor Juana, ainda que 

sutilmente, aponta como todo processo de colonização e dominação resulta no ofuscamento de 

identidades subjugadas e lança seu “paradigma otro” (MIGNOLO, 2003), a fim de mostrar que 

determinadas estruturas e ideologias não são naturais, mas construções impostas com o intuito de 

superioridade e dominação.  

  

Palavras-chave: Sor Juana; El Divino Narciso; paradigma otro.  

  

Abstract  

Sor Juana Inés de la Cruz in El Divino Narciso (1688-1690), used scriptural strategies of rupture and 

resistance to question the colonial discourse and the European ideological patterns prevailing in New 

Spain of the seventeenth century. Strategies that can be analyzed from the concepts: "disguised civility", 

"rewriting" and "appropriation" developed by Bhabha (1998). Sor Juana, however subtly, points out how 

any process of colonization and domination results in the obscuring of subjugated identities and launches 

its "paradigm otro" (MIGNOLO, 2003), in order to show that certain structures and ideologies are not 

natural but constructions imposed with the intention of superiority and domination.  
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Resumen  

(1688-1690), utilizó estrategias escriturales de ruptura y resistencia para cuestionar el discurso 

colonizador y los patrones ideológicos europeos imperantes en la Nueva España del siglo XVII. 

Estrategias que pueden ser analizadas a partir de los conceptos: "civilidad disimulada", "reescritura" y 

"apropiación" desarrollados por Bhabha (1998). En este sentido, el Papa Benedicto XVI ha recordado 

que el Papa Benedicto XVI ha recordado que el Papa Benedicto XVI ha recordado que el Papa Benedicto 

XVI, con el propósito de superioridad y dominación.  

  

Palabras clave: Sor Juana; El Divino Narciso; paradigma otro.  

  

Durante muito tempo acreditou-se que o processo de colonização da América se deu 

pela “conquista” dos povos, porém podemos perceber que o sentido que atribuímos ao termo 

conquistar nada remete ao processo desumano, exploratório e violento pelo qual se estruturou, 

por exemplo, a sociedade Nova Espanha. Significamos o termo conquistar, de certa forma, a 



algo positivo, porém, essa palavra que carrega consigo a omissão e ocultação de perspectivas, 

foi mais uma arma utilizada pelo colonialismo na tentativa de ofuscar a realidade colonial, 

constituindo, assim, uma perspectiva eurocêntrica sobre o processo de colonização.  

Segundo Mignolo (2003, p.41), o colonialismo e mais tarde a colonialidade do poder1 

se articulam para a produção de conhecimento classificatório sobre o outro, dando margem para 

a diferença colonial que legitimou a dominação e a imposição cultural, porém não significa 

dizer que esse processo foi pacífico e, muito menos, negociado entre as partes; ele foi, desde o 

princípio, um conflito entre culturas e perspectivas. Tomamos como exemplo o relato do 

ensaísta Tzvetan Todorov (2010) que explana esse conflito inicial da colonização ao relatar que: 

quando os religiosos espanhóis começam a converter os indígenas e percebem que “falta muito 

para que todos se curvem e se ponham a venerar as imagens santas, [pois] ‘depois de terem 

deixado a capela, esses homens jogaram as imagens ao solo, cobriram-nas com um punhado de 

terra e urinaram sobre elas’”(TODOROV, 2010, p.60).   

Os indígenas já possuíam deuses e imagens para adorar, já tinham suas crenças e suas 

ideologias, não precisavam de outras, percebemos, com isso, que a construção colonial, tanto 

material quanto epistemológico, sofre embates desde os primórdios. A perspectiva do 

colonizado, ainda que omitida, se finda presente e essa “semiose colonial”, conceito introduzido 

por Walter Mignolo (2003), que visa identificar precisos momentos de tensão no embate entre 

“duas histórias e saberes locais, uma reagindo no sentido de avançar para um projeto global 

planejado para se impor, e outros visando às histórias e saberes locais forçados a se acomodar 

a essas novas realidades” (MIGNOLO, 2003, p.41).  

Frantz Fanon, um dos primeiros teóricos a apresentar ideologias anticolonialista, 

assinala a importância da descolonização não só territorial ou política, mas também intelectual 

e defende um tipo de resistência agressiva calcada na ação. Em La violencia, um dos tópicos de 

sua obra Los condenados de la tierra (1983)2, explana os danos psicológicos sofridos pelos 

colonizados e propõe uma luta contra o colonialismo. Seu principal argumento é que a 

                                                 
1 Cabe apontar a diferença entre colonialismo e colonialidade do poder a partir das teorias dos Estudos pós-coloniais. O 

colonialismo operou sobre o que Bonnici (2009, p. 263) define por “colônia de povoadores (América espanhola, Brasil, Estados 

Unidos da América, Canadá, Austrália, Nova Zelândia)”, entre os séculos XV e XVI, onde terras foram ocupadas por colonos 

europeus, a fim de exploração territorial e humana para o enriquecimento e soberania da metrópole, ou seja, o colonialismo 

compete ao período colonial das sociedades, neste caso, americanas. Já a colonialidade ou colonialidade do poder, Mignolo 

(2003, p. 13-23) assinala que ela é “la cara oculta de la modernidad”, uma nova forma de colonização que “se mantiene viva 

y en buen estado hoy en día gracias a su nuevo rosto de ‘colonialidad global’”.    
2 Apesar do autor se referir na obra ao processo de colonização da Nigéria frente à França, entre os séculos XIX e XX, muitas 

de suas ideias podem ser utilizadas nas análises teóricas dos países colonizados por outras potências europeias em períodos 

distintos, pois qualquer colonização territorial, política e econômica tem reflexo, consequência inevitável, na cultura e na 

subjetividade dos sujeitos colonizados.  



colonização é um processo divisor, desumanizador de alienação e opressão, que germina em 

seu cerne a violência, pois “el intermediario lleva la violencia a la casa y al cerebro del 

colonizado” (FANON, 1983, p. 18), ou seja, essa violência não se manifesta só fisicamente, 

como também subjetivamente quando explora, desqualifica e subalterniza o outro.  

Para o filósofo martinicano, um processo que foi instituído através da força/violência 

não será desconstruído pacificamente, esse processo não é uma luta de ideias e sim de práticas, 

isto é, a violência colonial deverá ser subvertida em violência de-colonial, para que se consiga 

a expulsão, destruição e extermínio total do colonialismo. Com isso, os conflitos de resistências 

gerados desde o processo de colonização podem ser divididos em dois momentos: embates 

diretos ou físicos, gerando guerras entre os colonizadores e os colonizados e os embates 

indiretos, reproduzidos, por exemplo, através das artes. Durante a colonização espanhola e o 

império do colonialismo na Nova Espanha se observa esses dois processos de resistências.  

A batalha ocorrida entre os indígenas mexicas e os espanhóis durante o processo de 

colonização de Tenochtitlan (Antiga capital do Império Asteca e atualmente Cidade do México) 

e definida historicamente como La noche triste é um exemplo de resistência armada proposta 

por Fanon. Os indígenas se deram conta de que os espanhóis eram “invasores extranjeros 

crueles y codiciosos, y podían ser derrotados” (FUENTES, 1997, p. 122) e os afrontaram: “los 

que tripulaban las barcas defendidas por escudos, lanzaron sus dardos contra los españoles” 

(PORTILLA, 1991, p. 102). Hernán Cortés, sem saída e com pouquíssimos soldados que lhe 

restaram, regressa com lágrimas nos olhos, “rendidos de consancio i de fatiga i cubiertos de 

heridas” (BARROS ARANA, 1865, p. 232). Temos, pois, uma batalha de resistência física e, 

em princípio, uma vitória indígena frente à dominação espanhola, por isso, diante da glória 

subalterna, podemos indagar: Noche triste para quem? Certamente, para os mexicas a noite foi 

de vitória e satisfação. Ao analisarmos o outro lado da história, podemos perceber que o termo 

criado para a identificação do acontecimento é um claro exemplo de uma narrativa histórica aos 

moldes coloniais.  

Em um primeiro momento, as batalhas de resistência à colonização poderiam surtir 

efeito, porém nem todas levaram à não colonização ou à descolonização epistêmica, por isso a 

resistência hostil, levantada por Fanon, não sustenta de maneira efetiva a descolonização e o 

próprio autor assinala a causa: “no hay un colonizado que no sueñe cuando menos una vez al 

día en instalarse en el lugar del colono” (1983, p. 19). O colonialismo se instala subjetivamente 

com tamanha intensidade que se pensa em descolonizar, mas na verdade é somente uma troca 

de sujeitos, pois as políticas ideológicas, as relações de poder constituídas durante o processo 



de colonização continuam fazendo parte da subjetividade “nacional”, como alerta Bonnici 

(2009, p. 52- 53):   

Pior ainda quando o poder colonial foi substituído pela elite nacional de ideologia 

colonial que desrespeita a democracia e mantém as pessoas sob um regime 

ditatorial. Embora se realize a independência política, os problemas políticos e 

sociais da nação permanecem intactos.   

 

Um outro exemplo de resistência, sendo ela uma resistência indireta que se objetiva 

veementemente na descolonização da mente, é o que Sor Juana Inés de la Cruz faz durante toda 

sua trajetória. Uma mulher que em uma sociedade para homens espanhóis, através de seus 

escritos, rompe com os padrões colonialistas de sua época. Em sua carta Respuesta a Sor Filotea 

de la Cruz (1691), Sor Juana, dentre os diversos questionamentos levantados, defende, por 

exemplo, o direito da mulher ao estudo questionando um “venerable Doctor Arce”, que 

segundo ela resolve que “leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos, no es 

lícito a las mujeres” e o contesta dizendo: “se había de prohibir la interpretación de las  

Sagradas Letras” aqueles “hombres, que con sólo serlo piensan que son sabios” (DE LA 

CRUZ, 1691, p. 469 in Obra Selecta Tomo II).  

São diversas as obras de Sor Juana que questionam, sobretudo, os padrões religiosos 

como a intitulada Carta Atenagórica (1690) e as que ressaltam a cultura indígena criticando a 

imposição cultural espanhola, temática apresentada especialmente em suas Loas e Auto 

Sacramentais, como em El Divino Narciso. Estes são embates indiretos, que se destacam por 

ser uma resistência não violenta, não armada, crítica e reflexiva que é denominada por Thomas 

Bonnici (2009) de resistência como transformação. A resistência como transformação é a recusa 

ao colonialismo, é a crítica aos padrões coloniais, é a valorização da cultura oprimida, é a 

desconstrução de “um conjunto de influências exercidas pelo poder dominador, 

transformandoas em ferramenta para manifestar seu profundo senso de identidade” (Ashcroft, 

2001b, p.20 apud Bonnici, 2009, p. 53).  

Ainda que Fanon argumente que a resistência direta, através da violência, seja o estopim 

da descolonização, argumento que não se sustenta na perspectiva pós-colonial contemporânea, 

ele trouxe, a essa perspectiva, importantes contribuições para a crítica pós-colonial, tais como 

as estratégias de resistências e intervenções utilizadas no que denominamos por discurso 

póscolonial. A literatura foi um dos elementos de suma importância no processo de imposição 

cultural, pois foi transformada “en vehículo de la experiencia imperial y colonial, en lugar de 

contestación de las imágenes, temas y formas del discurso que sostienen y legitiman la 

colonización y el dominio metropolitano” (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2010, p. 19). As literaturas 



dos povos nativos, tanto orais, quanto escritas, foram ignoradas (muitas destruídas) e 

substituídas pelas literaturas das metrópoles, porém começam a ressurgir nas literaturas 

metropolitanas ou europeias vestígios, ainda que sutis, de uma cultura, de uma língua, de um 

costume nativo e críticas mascaradas aos padrões colonizadores como explica Bonnici:   

Embora inicialmente a literatura, quando houve, fosse um meio de enaltecer a 

metrópole ou informar a Europa sobre as riquezas desses países, seguindo 

parâmetros eurocêntricos, uma literatura mais autônoma, crítica, denunciadora e 

de ruptura começa a ser escrita conforme a conscientização política dos escritores 

(BONNICI, 2009, p. 29).  

 

As resistências como transformação, que surgem dos subalternizados, se opõem ao 

colonialismo através do que Mignolo (2003) conceitua como “gnose liminar” ou “pensamento 

liminar”.  

A ideia de gnose liminar é uma abertura para os saberes marginalizados, “é a razão 

subalterna lutando para colocar em primeiro plano a força e a criatividade de saberes 

subalternizados durante o longo processo de colonização” (MIGNOLO, 2003, p.36). Na 

perspectiva do semiótico, a diferença colonial e o colonialismo precisam ser submetidos a 

críticas que permitam introduzir na “história oficial” homogeneizada um paradigma otro. O 

autor assinala ainda que não é mais um paradigma somado à história, é um “pensamiento otro, 

una lengua otra, una lógica otra [que] marca la discontinuidad en la historia [e] introduce la 

mirada opuesta” (MIGNOLO, 2003, p. 32), partindo sempre da perspectiva subalternizada. E 

esse paradigma outro só se produz quando se tem ciência das ações dominadoras do 

colonialismo que acarreta no processo de descolonização epistêmica ou descolonização da 

mente. Através dos pensamentos liminares se constitui uma literatura pós-colonial, por isso o  

cerne dessa literatura “é o resultado da experiência de colonização baseada na tensão 

com o poder colonizador” (Ashcroft; Griffiths; Tiffin apud. Bonnici, 2009, p. 26).  

Assim como toda desconstrução, reivindicação e crítica, a construção de estratégias é 

necessária para advertir e subverter a ordem imposta pelo colonizador e com a literatura não foi 

diferente. Criam-se, pois, o que chamamos de estratégias da literatura pós-colonial que são: 

abrogação, apropriação, civilidade dissimulada, crioulização da língua europeia, releitura e 

reescrita. A abrogação se refere à rejeição, por parte dos colonizados, às estruturas normativas 

dos colonizadores, já a apropriação é a estratégia de assumir a “linguagem (o idioma, o teatro, 

o filme, a filosofia) do colonizador” (Bonnici, 2009, p.37) e a pôr a seu próprio serviço. Sobre 

a “civilidade dissimulada”, Homi Bhabha nos diz que se trata de uma “falsa representação de 

uma dada realidade” (1998, p.117) e a releitura e a reescrita são estratégias que se constituem 



da reestruturação de estruturas e ideologias coloniais, cujo objetivo é a revelação do agravo 

colonial e a ruptura com o cânone europeu, valorizando, com isso, as histórias, as culturas e as 

vozes oprimidas.  

É privilegiando as dimensões ausentes, ou seja, a voz do indígena, a voz do mestiço, as 

vozes subalternizadas, que foram durante os últimos séculos silenciadas e/ou desvalorizas da  

“história oficial”, o que vai nortear a crítica pós-colonial ou estudos pós-coloniais. É o que vai 

apontar uma perspectiva outra para a chamada Noche Triste e vai dizer que, o triste, parte da 

perspectiva colonizadora. Usualmente, e daí o surgimento de incoerências sobre o pós-colonial, 

quando se utiliza o termo “pós” o relacionamos com o termo “depois”, porém essa relação não 

se aplica à perspectiva dos estudos pós-coloniais. Podemos dizer que esse termo sinaliza uma 

maneira de pensar diferente. Ao refletirmos sobre o que foi o colonialismo no mundo: 

dominação, massacre, opressão, refletimos também sobre as resistências que o implicava. “O 

pós-colonial provoca uma interrupção crítica na grande narrativa historiográfica” (HALL, 2003, 

p. 113). O pós-colonialismo está sinalizando as resistências que foram produzidas no contexto 

colonial, inclusive, em termos epistemológicos, pois como vimos, o colonialismo não operou 

somente através da força física, ele se deu também através da produção de ideologias que 

legitimaram determinados saberes e silenciaram outros.  

Com base nos estudos pós-coloniais e nas estratégias discursivas de resistência colonial 

apresentadas por Bhabha (1998) e Bonnici (2009), podemos ressaltar que na Loa e no Auto 

Sacramental El Divino Narciso escrito por volta de 16883, Sor Juana se vale de algumas dessas 

estratégias escriturais para criticar os padrões ideológicos europeus imperantes na Nova 

Espanha no Século XVII. Em formato de peça teatral, composta por uma Loa introdutória e um 

Auto Sacramental, a poeta, apresenta na loa a temática da dominação cultural espanhola sobre 

os indígenas Náuatle e, no auto, apresenta a vida sacra de Divino Narciso, com objetivos nada 

ingênuos.  

Analisaremos, pois, as estratégias utilizadas por Sor Juana, a saber: a civilidade 

dissimulada, a releitura e a reescrita da história cristã europeia e a apropriação de um dos 

principais veículos de disseminação da cultura religiosa dominante: o teatro religioso espanhol. 

Ao desenvolver essas estratégias discursivas Sor Juana, ainda que sutilmente, aponta como todo 

                                                 
3 Segundo Méndez Plancarte [1955], a primeira edição solta da obra El Divino Narciso é datada em 1690 e nela há um informe: 

“[...]se compuso ‘a instancias de la Excma. Sra. Condesa de Paredes..., para leevar[la] a la Corte de Madrid’ […] como la 

virreina salió de Méjico el 28 de abril de 1688, cabe conjeturar su estreno madrileño en el Corpus del año subsiguiente, o sea 

el 9 de junio de 1689” (2017, p. LXXI). Com isso, Plancarte explica a variação nas datas endereçadas à obra, ora apontam 1688 

ou um pouco antes, pois foi o ano inferido pelos primeiros biógrafos e estudiosos de Sor Juana, como sendo o ano de produção 

da obra devido a data de retorno da vice-rainha à metrópole: Espanha e ora apontam a data da primeira edição do conjunto 

teatral publicada em 1690.  



processo de colonização e dominação resulta no ofuscamento de identidades subjugadas e lança 

seu “paradigma outro” (MIGNOLO, 2003), a fim de mostrar que determinadas estruturas e 

ideologias não são naturais, mas sim construções impostas com o intuito de superioridade e 

dominação. A luta pela descolonização apresenta-nos um objetivo bem claro no que diz respeito 

à necessidade de libertar-se do discurso opressor e é aí que entra a resistência como 

transformação.  

A loa e o auto sacramental El Divino Narciso trazem em suas estruturas resquícios do  

teatro barroco espanhol que foi transplantado para Nova Espanha no processo de expansão e 

dominação da América, por isso se faz necessário um breve comentário sobre os gêneros 

literários: loa e auto e apontar quais eram suas importâncias e finalidades na sociedade 

espanhola, detalhe que contribuirá para a compreensão das estratégias utilizadas por Sor Juana 

na sociedade colonial.  

O teatro espanhol, por volta dos séculos XV e XVI, foi um dos géneros literários mais 

abundantes e valiosos. Samuel Gili Gaya (1964) aponta que este género “gozó de inmensa 

popularidad entre todas las clases sociales, que hallaban en este espectáculo la expresión más 

acabada del espíritu nacional” (1964, p.65). Octavio Paz, a partir das ideias de Duncan Moir, 

destaca as características que apresentava o teatro espanhol: “adopción del lenguaje culterano  

[...]; intrigas más elaboradas y complejas;” e ressalta: “una literatura dramática escrita más 

para ser representada en la corte que en los corrales” (Paz, 1983, p. 431-432).   

De acordo com Gili Gaya (1964, p 49), o “teatro primitivo” na Espanha e em todos os 

países europeus tinha um caráter religioso e um de seus principais objetivos era a celebração 

dos dogmas cristãos, com isso, são definidos e caracterizados como autos ou mistérios. O auto 

é denominado pelo sacerdote e biógrafo de Sor Juana, Alfonso Méndez Plancarte [1955], como 

um ramo do teatro religioso que nasceu na Idade Média do seio da liturgia católica (2017, p. 

XII-LI), isto é, liturgia são ritos e cerimônias que celebram os ofícios divinos das igrejas cristãs, 

onde  

conservan su alma ardiente de fe y piedad; alcanzan un mayor florecimiento bajo 

los auspicios conjuntos de la Iglesia y los municipios (el de Madrid, en 1510, 

gastaba 20 mil maravedíes en esas fiestas del Corpus); y ya ostentando más 

generalmente su nombre de autos y constituyendo un género dramático exclusivo 

de las letras hispánicas (PLANCARTE, 2017, p. XIII).  

 

A história dos autos também é analisada pelo não religioso Octavio Paz que aponta uma 

contradição histórica nas teorias de Méndez Plancarte. Segundo Paz (1983, p. 447-449), a 

descendência dos autos tem origem nos teatros religiosos medievais que eram apresentados em 



cerimônias e festas pagãs proibidas pela Igreja e esse estilo, representativo religioso, passa a ser 

reutilizados pelos representantes do cristianismo para a incorporação dos ritos cristãos. Dentro 

desse campo, o auto sacramental se distingui por abordar em sua temática quase que unicamente 

“el festejo de la Eucaristía” (PLANCARTE, 2017, p. XII). O gênero auto sacramental, como 

uma ramificação do teatro, se constitui, por tanto, com um viés religioso que passou a ser 

representado na Espanha, especialmente por imposição da Contrarreforma, como grandes 

espetáculos de celebração do Corpus Christi, dentro e fora das instituições religiosas.   

O outro gênero, a loa, uma espécie de prólogo teatral, também teve início na Idade  

Média como aponta Mariluci Guberman (1992, p. 17-19) e, como o auto, foi incorporada à 

representação cristã, principalmente, com o surgimento das Companhias Teatrais. Os 

espetáculos religiosos passaram a deixar os adros da Igreja e a serem encenados em praças 

públicas, com isso, surgiu a necessidade de uma introdução temática denominada por loa, com 

fins, precisamente, religiosos. Ainda em terras colonizadoras, as loas e os autos vão sofrendo 

mudanças, principalmente, a partir do dramaturgo espanhol Pedro Calderón de la Barca que 

muda radicalmente o carácter de ambos os gêneros, deixando de lado “una historia prodigiosa 

y se convierte en una alegoría intelectual” (PAZ, 1983, p. 449).   

As loas vão adquirindo “independência plena como peça[s] separada[s], contendo até 

mesmo assunto[s] próprio[s] e distinto[s]” (GUBERMAN, 1992, p. 18) e, assim como os autos 

sacramentais, “são já peças dramáticas, por onde passeiam personagens alegóricos” 

(GUBERMAN, 1992, p. 19). Méndez Plancarte vai destacar que o carácter alegórico, presente 

nos teatros religiosos espanhóis, vai ser característica específica de Calderón de la Barca, pois 

em seus primórdios os autos são “puramente marianos, o de santos, o bíblicos, o morales, 

sustancialmente ajenos al asunto eucarístico; y aun a otros muchos, suficientemente 

eucarísticos, pero en modo alguno alegóricos” (2017, p. XIII). Esse carácter calderoniano tem 

por influência o estilo barroco no qual, segundo Paz,  

la Edad Barroca contempla el universo en el espejo de la analogía, que convierte 

a los seres y a las cosas en imágenes que irradian significados contradictorios y 

complementarios (PAZ, 1983, p. 450). 

 

As obras teatrais de Sor Juana Inés de la Cruz, podendo ser ampliadas para os outros 

gêneros escritos por ela, se edificam através das características teatrais barrocas do dramaturgo 

espanhol Calderón de la Barca, porém não como uma cópia e sim como uma estratégia de 

subversão de valores e ideologias coloniais.  



O processo de colonização da América foi constituído pela fusão entre a força militar, a 

imposição do cristianismo e a organização política, porém, segundo Paz (1983, p. 28), duas 

palavras definem a expansão espanhola: “conquista y evangelización”, isso faz da Igreja 

Católica um dos principais autores do processo de dominação que instala na Nova Espanha a  

diferença colonial: cristãos versus pagãos. Os denominados cristãos eram aqueles 

detentores do poder, da verdade e os pagãos eram os selvagens, os fora da lei, por isso cabia aos 

cristãos a imposição do cristianismo aos subalternizados. Diante dessa crença, a Igreja impunha 

a obediência e a servidão religiosa aos povos, mas logo se depara com um impasse, como aponta  

Todorov (2010, p. 124), “sabe-se que os astecas ‘personificam’ seus deuses”, diferentemente, 

dos espanhóis cristãos que são calcados pela fé.”   

Os indígenas se configuram como povos de crenças materiais e/ou visuais, ou seja, suas 

divindades são materializadas em elementos da natureza, como o Sol que representa uma 

divindade asteca, por isso, os colonizadores utilizaram o teatro religioso, mais especificamente 

os autos sacramentais, como personificação dos dogmas cristãos durante a evangelização dos 

nativos, objetivado a conversão indígena à fé cristã. Os autos sacramentais precedidos por suas 

loas, por tanto, passaram a ser um veículo de propagação e doutrinação, não só do cristianismo, 

como também de ideologias colonialistas na sociedade colonial Nova Espanha. Lígia Vassallo 

define o auto como um transportador dos “versículos da Bíblia em quadros vivos, que no seu 

efeito espetacular revelam para o povo o segredo que o latim dos livros sagrados ocultava. 

Pretende dar conta de tudo que se passa no Céu ou na Terra, psicológica e teologicamente” 

(VASSALO, 1973, p. 43).  

Esse foi um dos principais objetivos do teatro religioso instalado no México colonial, 

reproduzir a fé cristã e a moral espanhola. É utilizando uma das estratégias do denominado 

discurso pós-colonial, definida por Thomas Bonnici (2009) por apropriação, que tem por 

finalidade “expressar as diferentes experiências culturais e inserir essas experiências nas 

maneiras dominantes representativas para alcançar o maior público alvo” (2009, p. 38), que Sor 

Juana, ainda que um século depois da colonização, se apropria da estrutura do teatro religioso 

espanhol e o transforma em instrumento de denúncia, a fim de resgatar e legitimar as crenças 

pré-coloniais – que faziam/fazem parte da história da freira – , mas foram ofuscadas pela religião 

dominante.   

A loa precedente ao auto sacramental, já configurada como “un diminuto ‘auto’” 

(PLANCARTE, 2017, p. LXXII), se estrutura por uma interessante cronologia. A cena inicial 

que apresenta os personagens representando o mundo indígena (la América e el Occidente) 



celebrando o rito Teocualo, segundo Méndez Plancarte (2017, p. LXXII), o rito significa “Dios 

es comido” em louvor ao Deus Huitzilopochtli, é subitamente interrompida pela cena seguinte, 

em que aparecem os personagens representantes do mundo europeu (la Religión Cristiana e el 

Celo) impedindo a celebração do culto asteca com a justificativa de conversão ao cristianismo, 

amplamente amparado pelos, também personagens, Soldados Españoles. Essa sequência reflete 

a cronologia do processo de colonização e “de manera alegórica y forzosamente esquemática 

la doble conquista temporal y espiritual de América” (BÉNESSY-BERLING, 1983, p. 307 

apud. ZANELLI VELÁSQUEZ, 2002).   

Sor Juana denuncia na temática o agravo do violento processo de dominação cultural 

espanhola sobre os indígenas astecas e exalta a cultura e os costumes dos povos subalternizados 

pelo colonialismo, apresentando minuciosamente os ritos e as celebrações consideradas pagãs, 

impuras, etc., em pleno fervor da Inquisição Religiosa. O auto sacramental intitulado El Divino 

Narciso que tem por tema a vida sacra do personagem Divino Narciso, coloca em um mesmo 

patamar representativo duas personalidades pagãs: Narciso, que vem da mitologia grega, e o 

Sol, que se apresenta na religião asteca como um representante da divindade Náuatle, com isso, 

Sor Juana   

aprovecha la complejidad conceptual del auto sacramental, la naturaleza alegórica 

y simbólica de este gran vehículo de propaganda doctrinal con el objetivo de 

integrar en el espacio de las loas a la cultura indígena americana (ZANELLI 

VELÁSQUEZ, 2002).  

 

A estratégia de apropriação utilizada por Sor Juana em El Divino Narciso é ainda mais 

evidente quando se tem indícios de suas intenções ao escrever o auto sacramental. Dario Puccini  

(1997, p. 172) alerta: “su destinatario era, pues, el público culto” e Paz (1983, p. 433) 

especifica que suas obras teatrais  

fueron escritas no para el tablado público sino para la corte virreinal y los palacios 

de la aristocracia; su lenguaje, en los momentos de mayor tensión elevado y 

enfático, casi siempre es ingenioso: juegos de palabras y retruécanos, conceptos 

y agudezas; las intrigas están hábilmente construidas.  

 

Percebemos, com isso, que por meio da apropriação do estilo barroco calderoniano e do 

instrumento da cultura dominante: o teatro religioso, o presente auto foi escrito com o intuito 

de ser representado em Madrid, ainda que não haja indícios de sua consumação, fora levado 

pela Condessa de Paredes, vice-rainha da Nova Espanha e protetora de Sor Juana, para a 

celebração do Corpus Christi de 1689 (PAZ, 1983, p. 451).   



A criatividade da freira é sublime ao enfrentar a Inquisição. Na quinta e última cena, a 

partir de um metateatro, uma inserção do discurso crítico sobre o texto dramático que se objetiva 

em “questionar o teatro como forma de representação do real e romper a ilusão dramática” 

(PASCOLATI, 2008, p. 514), Sor Juana tenta desviar a proibição inquisitiva quando apresenta 

uma resposta para o seguinte questionamento do personagem Celo (representante do mundo 

colonizador): “¿Pues no ves la imposibilidad / de que en Méjico se escriba / y en Madrid se 

represente? (DE LA CRUZ, 1994, Tomo I, p. 328, v. 443 – 445) e a personagem Religión 

responde:  

¿Pues es cosa nunca vista que 
se haga una cosa en una  

parte, porque en otra sirva? 
Demás de que el escribirlo no 
fue idea antojadiza, sino 
debida obediencia que aun a 
lo imposible aspira. Con que 
su obra, aunque sea rústica y 
poco pulida, de la obediencia 
es efecto,  no parto de la 
osadía.  
(DE LA CRUZ, 1994, Tomo I, p. 328, v. 446–457, grifos nossos)  

 

            Na resposta, a freira aponta que a obra não foi uma “idea antojadiza”, isto é, uma ideia 

caprichosa, pois, ainda que, “rústica y poco pulida” foi escrita sobre a “debida obediencia”, 

este trecho se apresenta como uma pequena justificativa, porém não ofusca a temática principal.  

Ainda na quinta cena, podemos notar que o personagem Celo, assume o papel de 

questionador e levanta possíveis problemas que a freira escritora, Sor Juana, poderia vir a 

enfrentar com a apresentação de seu conjunto teatral em terras colonizadoras, porém os 

questionamentos são imediatamente justificados por respostas engenhosas. Celo questiona:  

“¿cómo salvas la objeción de que introduces las Indias, / y a Madrid quieres llevarlas?” (DE 

LA CRUZ, 1994, Tomo I, p. 328, v. 462-472), especulando, pois, com que objetivo e finalidade  

Religión apresenta a cultura indígena, quando “introduce las Indias” no teatro religioso, para 

ser representado em Madrid e a resposta vai apontar para a união do útil ao agradável: “Como 

aquesto sólo mira / a celebrar el Misterio”, isto é, em Madrid, a celebração dos Mistérios 

cristãos são representados através de apresentações teatrais e já que “aquestas indroducidas 

personas”, os indígenas que são abstratos e/ou incompreensíveis aos olhos cristão, “pintan lo 

que se intenta decir”, pois são povos que materializam e/ou representam suas crenças, suas 

vozes, não haverá problemas em apresentá-los nas terras colonizadoras (“no habrá cosa que 



desdiga, / aunque las lleve a Madrid”) e mostrar que “ni habrá distancias que estorben / ni 

mares que les impidan”  ver que os indígenas são também, “especies intelectivas”.  

Com sua criticidade, Sor Juana inverte o objetivo do auto sacramental transposto na 

sociedade colonial, escreve sobre os problemas que sua sociedade enfrentou e enfrenta por 

consequência das ações do colonialismo e exalta uma cultura oprimida e ofuscada, que não 

deixa de ser sua cultura, a fim de, quem sabe, converter os colonizadores. Ela se apropria desse 

teatro e o utiliza como representante dos costumes indígenas, “é, portanto, a maneira pela qual 

a cultura colonizada usa o instrumento da cultura dominante para contrapor-se ao controle 

político do dominador” (BONNICI, 2009, p. 37). Essa conversão inversa, diz aos colonizadores, 

detentores do poder e da verdade, que os povos indígenas tinham crenças, costumes e 

ideologias, mas foram subalternizadas e ofuscadas pela imposição da cultura e dos costumes 

espanhóis.   

Os personagens que compõem a loa para o auto sacramental El Divino Narciso se 

constituem em modelos alegóricos, cada um com sua representatividade. A construção temática 

é elaborada a partir da dicotomia: colonizado versus colonizador. Os dois mundos são divididos 

em pares conjugais, de um lado, representando o mundo colonizado temos “Occidente, Indio 

galán, con corona” e sua esposa “América, India bizarra con mantas y cupiles” e do outro lado, 

representando o mundo colonizador, temos “Religión Cristiana, de Dama Española” e seu 

esposo “Celo, de Capitán General, armado” acompanhado por “Soldados Españoles”.  

Segundo o crítico Dario Puccini, há quem se “asombre de que el Occidente, término al 

cual hoy damos muy distinto significado, esté aquí para designar la dignidad del Nuevo 

Mundo” (1997, p. 168) e assinala que o termo compartilha da definição: Índia Ocidental, por 

consequência do processo de expedição dos primeiros colonizadores que definiram 

confusamente as Américas como Índias Ocidentais. Sor Juana confirma o argumento do crítico 

em sua loa quando, na quinta cena, ao referir-se por duas vezes às Américas define: “(...)a quien 

debieron las Indias / las luces del Evangelio (...)” (O.S., I, 1994, p. 327) e “(…) de que 

introduces la Indias, / y a Madrid quieres llevarlas?” (O.S., I, 1994, p. 328). Porém, analisando 

o personagem Occidente com um olhar atual poderíamos argumentar a total coesão de Sor Juana 

ao caracteriza-lo por Indio galán, con corona.   

Ao refletirmos sobre o processo de colonização da América não podemos deixar de 

ressaltar que a construção do Ocidente, em termos políticos e econômicos, se deu pela 

dominação e exploração das colônias habitadas por indígenas. O semiótico Walter Mignolo 

(2003, p. 81-93), através de suas análises sobre a constituição do ocidentalismo “como 



imaginário dominante do sistema mundial moderno”, aponta que foi a partir das Índias 

Ocidentais (depois denominada por América), do século XV a meados do século XVII, “que o 

fluxo de riquezas, em ouro e prata, chegou à Espanha e ao resto da Europa” (2003, p. 90). 

Chamar o “Occidente” de “Indio galán, con corona” em uma obra teatral do século XVII com 

fim de representação no coração do Ocidente colonizador, ainda que alguns estudiosos apontem 

que não era esse o objetivo da freira, pois estava apenas compartilhando uma definição confusa, 

poderia sinalizar para um alto número de terras colonizadas compostas por indígenas dentro 

desse espaço geográfico ocidental e que foram, incialmente, esses “Indígenas galanes” um dos 

principais responsáveis pela construção política e econômica de determinadas nações, ou quiçá, 

do continente como um todo.  

Voltando para a temática da loa, os conjugues Religión Cristiana e Celo são 

representações do discurso colonial justamente por quererem impor a Occidente e América a 

adoração ao clamado, pela religião dominante, “Verdadero Dios de las Semillas” (O.S., I, 1994, 

grifos nossos). Sor Juana inicia a loa com uma celebração ao “gran Dios de las Semillas” (O.S., 

I, 1994, p. 313-315, grifos nossos), Méndez Plancarte [1995] descreve esse rito asteca: Teocualo  

(“Dios es comido”) como sendo: “de la estatua de Huitzilopochtli hecha de cereales amasados 

con sangre, en la que figuraban la muerte de su dios, y que repartia como ‘comunión’”(2017, 

p. LXXII). Religión Cristiana e Celo observam esse rito como uma “sombra” da Eucaristia, na 

qual o Verdadero Dios de las Semillas, divindade cristã, deixa seu corpo e sangue (representado 

pelo pão consagrado (hóstia) e pelo vinho) para a comunhão ao morrer pela humanidade, porém, 

com isso, relegam o rito indígena Náuatle por ser um culto profano influenciado pelo diabo e 

tentam impor a esses indígenas: “bárbaro Occidente” (O.S., I, 1994, p. 317, v. 130) e “ciega 

Idolatría [América]” (O.S., I, 1994, p. 317, v. 131-132) a conversão à fé cristã. A partir dessa 

alegoria conjugal entre Religión e Celo, Sor Juana representa, como afirma Octavio Paz (1983), 

a fusão do militar com o religioso no processo colonial do México antigo e como a dominação 

pela força foi substituída pela dominação epistemológica, como veremos a seguir.  

Celo, representante da autoridade militar, da força física, se apresenta como ministro de 

Deus e justifica sua presença: “[Dios] cansado de ver que vivas / tantos años entre errores, / a 

castigarte me envía” (O.S., I, 1994, p. 318, v. 146-151) e acrescenta, justificando a presença de 

suas armas:   

Y así, estas armadas Huestes, 

que rayos de acero vibran, 

ministros son de Su enojo  e 

instrumento de Sus iras.  
(O.S., I, 1994, p. 318, v. 151-155, grifos nossos)  



 

Há, no discurso do personagem Celo, uma legitimação para a dominação física calcada 

em crenças religiosas que em princípio foi necessária, assim como no real processo histórico de 

dominação, porém não surte efeito quando os dominados passam a resistir a ela apresentando 

uma recusa interior às ideologias impostas, como argumenta Occidente, personagem dominado 

fisicamente: “Ya es preciso que me renda / tu valor, no tu razón” (O.S., I, 1994, p. 320, v. 

203204). Diante disso, em seguida, Religión diz a seu esposo Celo, “Capitán General, armado” 

que: “vencerla por fuerza / te tocó; mas el rendirla / con razón, me toca a mí, / con suavidad 

persuasiva” (O.S., I, 1994, p. 320, v. 214-217, grifos nossos). Religión insere no 

desenvolvimento temático uma nova ferramenta de dominação que, diante da “suavidad 

persuasiva”, irá manipular o discurso colonizador, a fim de persuadir os dominados à 

“conversão interior” das ideologias dominantes, há, com isso, uma “troca” ou substituição da 

dominação física pela dominação epistémica, operada no plano subjetivo e, por isso, torna-se a 

colonização/dominação mais eficaz.  

Thomas Bonnici (2009, p.257), em seus estudos acerca do colonialismo, nos apresenta 

uma íntima relação entre discurso e poder, segundo ele “os indivíduos [colonizadores] adotam 

certo tipo de filosofia ou teoria quando está de acordo com a ‘verdade’ proposta pela elite”, a 

temática apresentada por Sor Juana parte da construção do discurso religioso que é manipulado 

para a imposição de verdades e que privilegiam as ideologias colonialistas, e é o que faz a 

personagem Religión quando argumenta para que América e Occidente  deixem “el culto 

profano / a que el Demonio os incita” e insiste: “¡Abrid los ojos! Seguid / la verdadera 

Doctrina” (O.S., 1994, p. 313-438, v. 104-108, grifos nossos). Verdadeira doutrina para quem?  

Para a religião cristã, mas para os Astecas o rito Teocualo é sua verdadeira e única doutrina.  

Esse discurso da personagem evangelizadora: Religión exemplifica o que Homi Bhabha  

(1998, p.111) nos diz ser o objetivo do discurso colonial que é “apresentar o colonizado como 

uma população de tipos degenerados de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de 

administração e instrução”. Guberman (1992, p.37) aponta para uma justificativa que legitima 

esse discurso evangelizador na loa, segundo a pesquisadora, Sor Juana, através dessa imposição 

religiosa, “mascara as verdadeiras intenções do dominador” espanhol, mostrando os verdadeiros 

beneficiados quando ao final da batalha, que ocorre no decorrer das cenas, “ao invés de se saudar 

a Religião Cristã, os gritos que ouvimos” são: “¡Viva España! ¡Su Rey viva!” (O.S., I, 1994, p. 

320, v. 200–201), por isso, Fanon (1983, p.20) ressalta que “la Iglesia en las colonias es una 



Iglesia de blancos, una Iglesia de extranjeros, [que] no llama al hombre colonizado al camino 

de Dios sino al camino del Blanco, del amo, del opresor”.  

Por meio desses representantes alegóricos, a loa explana metaforicamente os dois 

processos de dominação aos quais os indígenas foram submetidos ao longo da colonização: 

imposição física e epistemológica, porém apresenta também que a resistência frente à 

dominação imposta, está presente desde o princípio da imposição cultural e religiosa. Occidente 

e América, os personagens em processo de colonização, não se rendem facilmente a essa 

imposição dominadora, estão a todo instante levantando questionamentos sobre esse 

“Verdadero Dios de las Semillas” e resistindo à conversão.   

Percebe-se, pois, uma segunda estratégia discursiva utilizada pela freira, quando a 

intenção de “civilidade dissimulada” parte do personagem Occidente. Após a batalha, onde ele 

e sua companheira (América) são derrotados pela força, Occidente diz a Religión e Celo: “Yo 

ya dije que me obliga / a rendirme a ti la fuerza, [pero] ¡no me podrás impedir / que acá, en mi 

corazón, diga / que venero al gran Dios de las Semillas!” (O.S., I, 1994, p. 321, v. 237 –  

246). A “civilidade dissimulada”, utilizada pelo personagem da loa, é o ato de fingir a uma 

realidade colonial impositiva, a fim de sobrevivência e de resistência. Segundo Díaz Merino  

(2018), a estratégia aponta “como o nativo resiste à imposição de uma religião e de uma cultura 

estranha por parte do poder colonial” (2018, p. 94).  

Como assevera Homi Bhabha (1998, p. 166), a civilidade dissimulada reproduzida pelo 

subalterno produz um discurso ou uma posição ambivalente, pois    

é crucial lembrar que a construção colonial do cultural (o espaço da missão 

civilizatória) através do processo de recusa é autorizado na medida em que se 

estrutura em torno da ambivalência, da cisão, da negação, da repetição - 

estratégias de defesa que mobilizam a cultura como uma estratégia de guerra, de 

textura aberta, cujo objetivo ‘é mais uma agonia prolongada do que um 

desaparecimento total da cultura pré-existente’.   

 

Essa falsa apreensão da religião dominante é adotada por América e Occidente que são 

obrigados a se renderem fisicamente ao discurso dominante, mas nada os impede de 

continuarem a adorar e servir ao seu gran Dios de las Semillas. E América também pontua: (…) 

aunque lloro cautiva mi libertad, ¡mi albedrío con libertad más crecida adorará mis Deidades!  

(O.S., I, 1994, p. 321, v. 233 – 236)  

O conceito de civilidade aqui, remete à caracterização do outro a partir das ideologias 

presentes nos discursos colonialistas, por exemplo, uma das primeiras características atribuídas 

aos indígenas, que chama a atenção dos colonizadores, é a falta de vestimenta, já os cristãos os 

atribuem a característica de bárbaros. A política religiosa frente aos “não civilizados” indígenas, 



durante a colonização, se findava na ideia de “tabula rasa”, ou seja, os povos nativos não 

possuíam organização social, cultura, muito menos, religião. O indígena é hierarquicamente 

caracterizado pelo cristão colonizador como o outro, um outro minúsculo, pagão, desprovido 

de religiosidade e de civilidade; seus costumes, “sus tradiciones, sus mitos, sobre todo sus 

mitos, son señal misma de esa indigencia, de esa depravación constitucional” (FANON, 1983, 

p. 20).   

A Igreja colonial, construindo o outro (nativo pagão) e constituindo-se como hegemonia 

salvadora, sentia-se na incumbência de civilizar e catequizar os indígenas, com isso, relegava o 

valor identitário e cultural que as religiões indígenas possuíam e possuem. A civilidade nasce 

dessa perspectiva ideológica colonial que dicotomiza: civilidade versus barbárie, o civilizado 

será sempre o Outro (colonizador), que é provido de uma língua, de uma escrita, de uma cultura 

e de uma religião e o bárbaro será sempre o outro (colonizado), desprovido desses elementos 

civilizatórios. A fim de firmar esse fator cultural e identitário indígena, Sor Juana utiliza em sua 

loa para o auto sacramental El Divino Narciso a estratégia retórica de civilidade dissimulada 

como subversão e resistência aos padrões coloniais.  

O sistema de opressão e subalternização dos povos, nos períodos de colonização, fez 

emergir um subalterno reflexivo e questionador que busca encontrar na história, que lhe é 

imposta, sua cultura, sua identidade, porém, sem sucesso, sente a necessidade de reescrever essa 

história como uma tentativa de “recuperar” a sua história, sua cultura e de a expor ao cânone. 

Essa atividade, que quebra um modelo eurocêntrico de historicidade, se constitui como uma 

estratégia retórica discursiva ao apontar para os silenciamentos presentes em determinados 

discursos. A releitura e reescrita da história oficial favorece o “deslocamento da literatura do 

‘centro’ para a ‘margem’ [e] favorece a conscientização da subjetividade tolhida pela ação 

colonizadora” (BONNICI, 2009, p. 41). Sor Juana, em seu conjunto teatral El Divino Narciso, 

se vale dessa estratégia de releitura e reescrita para expor uma cultura, uma religiosidade que 

foi oprimida e aponta que ela é tão legítima quanto qualquer outra.   

Diferente das estratégias utilizadas pelo argelino Frantz Fanon, que direcionava seus 

escritos aos dominados, com o objetivo de alertar e libertar seus companheiros do colonialismo, 

Sor Juana escreve para os dominadores4. Dario Puccini (1996, p. 172) questiona que, estando 

no período colonial, “¿no estaban destinados los autos a indios y mestizos?” e ele mesmo 

                                                 
4 Por meio dessa comparação pretendemos expor os diferentes objetivos escriturais que permeiam as teorias dos Estudos 

Póscoloniais, ou seja, os autores citados apresentam estratégias escriturais de ruptura e resistência utilizadas como subversão 

e/ou recusa as ações colonialistas, porém com objetivos opostos, por isso, não há a pretensão de contrapor os autores, pois, vale 

ressaltar, que são autores de períodos coloniais e territórios colonizados distintos: Sor Juana século XVII no México e Frantz 

Fanon século XIX na Argélia.   



responde que não. Os escritos de Sor Juana, como vimos, caminhavam pela corte, pelos 

representantes da igreja: clero, bispos, padres, etc., pelas pessoas cultas e, até mesmo, pelo berço 

colonizador: Espanha.   

Encontra-se, pois, uma contradição, quando temos as seguintes palavras que dão início 

à loa para o auto sacramental: “Nobles Mejicanos, / cuya estirpe antigua, / de las claras luces / 

del Sol se origina” (O.S., I, 1994, p. 313, v. 1–4, grifos nossos). Sor Juana “dice lo que no se 

puede decir. Lo que sólo [ella] tiene que decir” (PAZ, 1983, p.17), isto é, a poeta chama de 

“Nobles Mejicanos” os filhos do Sol, os indígenas, os Náuatle, aqueles que foram silenciados, 

aqueles que foram omitidos da história colonial. Os “bons selvagens” ou os “bárbaros” que as 

histórias eurocêntricas registram, aqui não aparecem, muito pelo contrário, esses indígenas são 

nobres, reflexivos e questionadores, com isso, percebemos que, apesar de seu “habitat” ser um 

posto dominante, pois uma freira em uma sociedade colonial era instrumento de imposição 

religiosa, os escritos de Sor Juana exaltavam as categorias dominadas, ela escreve do povo e/ou 

pelo povo - que na verdade é o seu povo - , por isso, Octavio Paz (1983, p.17) nos diz que “por 

su voz habla la otra voz: la voz réproba, su verdadera voz”.   

Os indígenas foram comumente denominados como bárbaros, principalmente pelos 

colonizadores religiosos, por praticarem o que atualmente se conceitua por antropofagia ou 

canibalismo, isto é, ato ritual de comer parte ou várias partes do corpo humano. Entretanto, o 

estereótipo: bárbaro é construído, como aponta Edward Said (1990, p. 27), por um 

conhecimento político, formulado a partir de determinadas perspectivas que partem de si para 

caracterizar o outro. O conceito de civilidade cristã e europeia, partindo da subjugação da 

religião asteca, no que diz respeito ao processo de colonização, é um tanto quanto questionável, 

como argumenta Tzvetan Todorov (1983, p. 183- 210) ao diferenciar sacrifício de massacre. O 

autor, em uma tentativa de refletir sobre o conceito de barbárie, diferencia os assassinatos 

gratuitos realizados pelos colonos dos assassinatos religiosos realizados nos rituais indígenas. 

Segundo ele, as sociedades opostas: indígenas versus europeias, se definem por “sociedade de 

sacrifício e sociedade de massacre” (2010, p. 207)5.   

Durante o processo de colonização, com o objetivo de exercer poder sobre os 

colonizados, os espanhóis encontravam um prazer intrínseco na crueldade (TODOROV, 1983, 

p. 207) quando aniquilavam e/ou escravizavam os indígenas, mas estes outros eram sempre os 

bárbaros, pois tinham o habito ritual de comer pessoas. Todorov aponta, pois, uma crucial 

                                                 
5 Todorov ensaia sobre a colonização da Cidade do México e reflete, especificamente, sobre a sociedade indígena Astecas e a 

sociedade espanhola.  



reflexão sobre esses assassinatos. Em contraste à crueldade espanhola temos o ritual ou conjunto 

de regras estabelecidas, que é geralmente imbuída de um valor simbólico, cuja performance é, 

usualmente, prescrita e codificada por uma religião ou pela tradição de uma dada comunidade.   

Os conceitos remetidos à palavra ritual, são, de uma maneira geral, ligados a questões 

religiosas e/ou culturais e é exatamente esse, o cerne da questão. O ritual de “antropofagia” dos 

indígenas é baseado no sacrifício, que é legitimado por uma série de regras e objetivos 

préestabelecidos, por exemplo, se sacrifica aos deuses um guerreiro rival considerado valente e 

corajoso que é vencido durante batalhas entre tribos opostas. E as partes do corpo têm 

significados, funções e direcionamentos para os que as consomem; as pernas, por exemplo, 

representam a rapidez, a cabeça: inteligência, os braços: força, etc. Com isso, Todorov ressalta 

que o conceito de bárbaro se conecta mais às ações colonizadoras espanholas do que aos rituais 

religiosos indígenas, pois o massacre   

revela a fragilidade desses laços sociais, o desuso dos princípios morais que 

asseguravam a coesão do grupo [...]. Ao contrário dos sacrifícios, os massacres 

nunca são reivindicados, e sua própria existência é geralmente mantida em 

segredo e negada. Isso porque sua função social não é reconhecida, e tem-se a 

impressão de que o ato encontra em si mesmo sua justificação: os saberes são 

manejados pelo prazer de manejar os saberes; corta-se o nariz, a língua e o sexo 

do índio sem que o mínimo tiro se manifeste no espírito do cortador de narizes 

(TODOROV, 1983, p. 209).   

 

Diante da exposição indígena, Sor Juana dá voz, na loa, à América e Occidente, 

colocando-os como críticos à dominação e exaltando sua cultura. Há através do canto da 

personagem Música, que dá início à loa, um detalhamento minucioso da celebração Teocualo, 

quando louvando canta:  

MÚSICA  
(…) ¡Dad de vuestras venas 

la sangre más fina, para 

que, mezcladas,  

a su culto sirva; (…)  

Demás de que su protección 

no limita sólo a corporal 

sustento de la material 

comida,  sino que después, 

haciendo manjar de sus 

carnes mismas (estando 

purificadas  antes, de sus 

inmundicias corporales), de 

las manchas el Alma nos 

purifica. (…)  
(O.S., I, 1994, p. 314-315, v.23 e 59, grifos nossos)  

 



A exposição da cultura Asteca e a riqueza de detalhes presentes na celebração ao gran 

Dios de las Semillas, apresenta um ritual religioso composto por adoração, celebração, oferta, 

e salvação através do culto a uma divindade e se infere uma celebração com o mesmo construto 

do ritual cristão, ou seja, a freira expõe que esses povos dominados tinham cultura, tinham 

religião e tinham, principalmente, pensamento crítico. Somos apresentados a uma nova 

perspectiva, a perspectiva dos subalternizados, tirando-os da posição de sujeitos “tábula rasa” 

que originou a criação de estereótipos do tipo: bárbaros, sem cultura, sem posicionamento 

crítico, selvagens, etc. Há, pois, uma releitura e reescrita que exalta os omitidos e subverte o 

conceito de história oficial escrita pelos colonizadores.   

Como uma boa cristã, espelhando o discurso de Bartolomeu de Las Casas, a personagem 

Religión, em uma tentativa de amenizar o processo de dominação, mascara-se, após a batalha 

física apresentada na terceira cena da loa, e mostra-se compassiva com os indígenas quando 

impede que seu conjugue mate América e Occidente, dizendo:  

                              RELIGION  
 

Cese tu justicia,  Celo; no le 

des la muerte: que no 

quiere mi benigna 

condición, que mueran, 

sino que se conviertan y 

vivan. 
(O.S., I, 1994, p. 321, v. 222–226)  

 

Em seguida, América rebate:  

 

AMÉRICA  
 

Si el pedir que yo no muera, y el 

mostrarte compasiva, es porque 

esperas de mí que me vencerás, 

altiva, como antes con corporales,  

después con intelectivas armas, 

estás engañada; (…) (O.S., I, 

1994, p. 321, v. 227–232)  

 

Há, na fala do personagem colonizado América, uma reflexão sobre a estratégia 

persuasiva, como vimos anteriormente, utilizada pela colonizadora Religión, ela entende a falsa 

compaixão do colonizador e entende, sobretudo, a manipulação que permeia o discurso de 

Religión e aponta suas verdadeiras intenções, mostrando, com isso, não a passividade indígena 

e sim sua total atividade resistente frente à colonização.   



A quarta cena da loa é composta por uma batalha argumentativa, isto é, de um lado 

Religión e Celo levantam argumentos para convencer os indígenas a adorarem ao Verdadero 

Dios de la Semillas, em contraste temos: América e Occidente argumentando e apontando as 

maravilhas do gran Dios de las Semillas. Esses questionamentos e essa sagacidade indígena em 

detectar a estratégia dominante e sua resistência em aceitar essa nova divindade, caracterizam 

o discurso colonizado libertando-se da posição subalterna. E diferentemente do que acontece 

nas histórias oficiais, essa batalha argumentativa reflete uma conversão inversa, quando, no 

último capítulo, ao saudar a uma divindade suprema, todos, vale ressaltar que são todos os 

personagens: America, Occidente, Religión e Celo, e suas ninfas e soldados clamam ao gran  

Dios de las Semillas, dizendo: “¡Dichoso el día / que conocí al gran Dios de las Semillas!  

(O.S., I, 1994, p. 329, v.497-498, grifos nossos).  

Quando analisamos os objetivos iniciais da loa e do auto sacramental como estratégia de 

colonização, vimos que a principal característica desse conjunto teatral é apresentar uma 

temática eucarística, ritual relacionado sempre à religião dominante. Contrariando essa 

característica, encontramos no conjunto teatral El Divino Narciso uma temática, que não deixa 

de ser eucarística, mas não relacionada aos dogmas do dominador cristão e sim aos do dominado 

Náuatle. Vale ressaltar que a intenção de Sor Juana é que sua obra seja representada em Madrid. 

Na loa, ainda que a temática não se centre na eucaristia, pois dá mais ênfase à temática do 

colonialismo, há um detalhamento do ritual Teocualo, que não deixa de ser um rito eucarístico, 

mas da religião Náuatle e por isso, Méndez Plancarte (2017, p. p. LXXII) a caracteriza como 

um “diminuto” auto, por explorar na temática uma espécie de “sombra” da eucaristia cristã. 

Através dessa exaltação, dentre as outras apontadas anteriormente, Sor Juana reescreve os 

modelos dominantes.  

O auto sacramental, que também tem por temática a eucaristia, se espelha no ritual 

cristão para sincretizar culturas. Os personagens também são alegorias: El divino Narciso 

alegoria de Cristo, La Naturaleza Humana dos cristãos, La Gracia alegoria do sentimento 

divino, La Gentilidad dos não-cristãos (gregos-romanos), que é seguida por Ninfas, La 

Sinagoga dos judeus, seguida por Pastores, Eco alegoria do diabo e La Soberbia e El Amor 

Propio alegoria dos sentimentos mundanos. O título da obra, El Divino Narciso, já nos apresenta 

uma subversão para a época, e por isso, pressupõe uma reescrita do texto sagrado. A freira 

chama de divino um mito greco-romano: Narciso, ou seja, um elemento considerado, pelo clero 

colonial, pagão.   



Encontramos, no auto, um tripé relacionando três símbolos religiosos. Sor Juana escreve 

sobre a vida e morte de Narciso como um reflexo da passagem bíblica cristã: vida sacra de Jesus 

Cristo. Ora, o personagem Divino Narciso se posiciona como o mito de Narciso, da obra 

Metamorfoses do escritor Ovídio, como podemos ver no seguinte trecho, quando ao ver seu 

reflexo na água, o personagem se apaixona por ele mesmo:  

           

        NARCISO  

Llego, mas ¿qué es lo que miro? 

¿Qué soberana Hermosura afrenta 

con su luz pura todo el Celestial 

Zafiro? Del Sol el luciente giro, en 

todo el curso luciente que da desde 

Ocaso a Oriente, no esparce en 

Signos y Estrellas tanta luz, tantas 

centellas como de sola esta 

Fuente.(…) (O.S., I, 1994, p. 366, 

v.1326-1335)  
 

Ora o personagem é relacionado à Cristo, como podemos ver nas falas de Divino  

Narciso: “Este es Mi Cuerpo y Mi Sangre / que entregué a tantos martirios / por vosotros. En 

memoria / de Mi Muerte” (O.S., 1994, p. 397-398, v. 2187 – 2190), que assim como Cristo é 

sacrificado e morto para a salvação da La Naturaleza Humana. Ora, também, Divino Narciso é 

relacionado ao Sol. Quando Narciso morre, Eco surpresa diz: “¡Las luces del Sol apaga / en la 

mitad de su curso!” (O.S., 1994, p. 313-438, v. 1708). Sor Juana ao introduzir a loa, já 

demonstra um completo entendimento da cultura Náuatle, ao apresentar a celebração ao gran 

Dios de las Semillas, em que América e Occidente saúdam seu Deus Huitzilopochtli, 

representado pelo Sol (GUBERMAN, 1992, p.28), por isso, quando Eco ressalta, no auto, que 

um dos principais acontecimentos depois da morte de Narciso é o apagamento do Sol, podemos 

inferir uma terceira relação, estabelecendo, com isso, uma ponte entre Narciso, Cristo e 

Huitzilopochtli (Sol). A freira coloca em um mesmo traço de representatividade dois símbolos 

considerados pagãos, pelo cristianismo, ao símbolo profano seguido pela religião dominante, 

com isso, ela reescreve uma crença dominante valorizando a tradição e a cultura dominada.  

A relação que se estabelece entre a loa e o auto sacramental é magnífica. Segundo Zanelli 

Velásquez (2002), a estratégia de apresentar no auto a relação entre Cristo e Narciso é baseada 

em uma ideia de cultura mais apropriada, ou seja, os mitos greco-romanos, ainda que pagãos 

para os representantes religiosos, faziam parte das leituras cultas da sociedade colonial e de sua 



matriz: Espanha. Ao relacionar um mito à Cristo e introduzir, previamente, na loa a religião 

indígena, valendo-se do desejo de representação na matriz colonial, Sor Juana   

eleva a la cultura indígena mesoamericana al establecer un paralelo con esa otra 

antigüedad más conocida y aceptada como era la cultura grecolatina. De este 

modo, el punto de contacto entre los ritos americanos y los cristianos se cristaliza 

a través del auto que recoge la alegorización de la fábula clásica [y] destacan los 

mecanismos alegóricos basados en la similitud, tanto en la construcción de los 

personajes alegóricos del auto como en el reconocimiento de las semejanzas 

formales entre los ritos indígenas y los sacramentos cristianos (ZANELLI 

VELÁSQUEZ, 2002).  

 

Portanto, a literatura das matrizes colonizadoras foi uma prática discursa utilizada pelos 

colonizadores como ferramenta para a transmissão é afirmação de suas culturas e ideologias. 

Surgem, com isso, estratégias discursivas pós-coloniais que se aproveitam dessa ferramenta do 

dominante como uma forma de subversão às “bases literárias canônicas, [a]os valores e [a]os 

pressupostos históricos” (BONNICI, 2009, p. 41) do sistema colonizador, emergindo, com isso, 

paradigmas otros que, segundo Mignolo, introduzem “las vidas que gritan, através del sujeto, 

las misérias a las que fueron llevadas por años de colonialismo” (MIGNOLO, 2003, p. 20). 

Temos, pois, no conjunto teatral de Sor Juana Inés de la Cruz, seu paradigma otro, que subverte 

a história, a cultura e os dogmas religiosos do dominador espanhol e através das estratégias de 

apropriação, de civilidade dissimulada e de releitura e reescrita, objetiva em ressaltar e legitimar 

a história, a cultura e, principalmente, a religião dos povos indígenas colonizados.  
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Resumo 

O presente trabalho propõe analisar as lutas feministas no final do século XIX até os nossos dias, 

por direitos igualitários nas esferas da sociedade, tais como, racial, social, cultural, e educacional, 

com destaque na regionalidade de mulheres caxienses e gonçalenses do Estado do Rio de Janeiro. 

Pretende-se destacar como a contribuição dos movimentos feministas proporcionaram uma (re) 

construção da autonomia feminina, e que a luta das mulheres por direito ao voto, trabalho (sem 

distinção de sexo) e outras conquistas não é tão diferente das lutas de outras minorias. Segundo 

Alves e Pitanguy (1985,p.7) outros movimentos, como exemplo, a  luta contra o racismo, 

complementa a luta feminista, pois o objetivo final é a igualdade de direitos. De acordo com 

Michel Foucault (1995) essas lutas são transversais. A visão de que a mulher estava restrita ao 

espaço privado (ou seja, lo lar) perpetuou por muitos séculos, pois a mulher era responsável por 

guardar e preservar os costumes da moral e da família, sempre em seu papel de mãe e esposa. 

Porém, os movimentos feministas em diferentes países e contextos históricos, não somente no 

Brasil, mas também em outros países das Américas, nos  trouxeram em público estas questões, 

partindo do princípio que a mulher poderia ser também "do lar", mas não "refém do lar". 

Palavras-chave: Mulher, Movimentos Feministas, Espaço Público. 

 

Abstract 

The present work proposes to analyze the feminist struggles at the end of the nineteenth century 

until today, for equal rights in the spheres of society, such as racial, social, cultural and 

educational, with a prominence in the regionality of women from the Caxi and Gon- State of, 

Rio de Janeiro. It is intended to highlight how the contribution of feminist movements provided 

a (re) construction of female autonomy, and that women's struggle for the right to vote, work 

(without distinction of sex) and other conquests is not so different from struggles of other 

minorities. According to Alves and Pitanguy (1985, p.7) other movements, as an example, the 

fight against racism, complements the feminist struggle, since the ultimate objective is the 

equality of rights. According to Michel Foucault (1995) these struggles are transversal. The 

view that women were restricted to the private space (ie the home) perpetuated for many 

centuries, since women were responsible for preserving and preserving the morals and family 

customs, always in their role as mother and wife . However, feminist movements in different 

countries and historical contexts, not only in Brazil but also in other countries of the Americas, 

brought these issues to the public, based on the principle that women could also be "from the 

home", but not "hostage of the home". 

Key words: Women, Feminist Movements, Public Space. 

Resumen 

 



 

El presente trabajo propone analizar las luchas feministas a finales del siglo XIX hasta nuestros 

días, por derechos igualitarios en las esferas de la sociedad, tales como, racial, social, cultural, y 

educativa, con destaque en la regionalidad de mujeres caxienses y gonçalenses del Estado del, 

Rio de Janeiro. Se pretende destacar cómo la contribución de los movimientos feministas 

proporcionó una (re) construcción de la autonomía femenina, y que la lucha de las mujeres por 

derecho al voto, trabajo (sin distinción de sexo) y otras conquistas no es tan diferente de las luchas 

de otras minorías. Según Alves y Pitanguy (1985, p.7) otros movimientos, como ejemplo, la lucha 

contra el racismo, complementa la lucha feminista, pues el objetivo final es la igualdad de 

derechos. De acuerdo con Michel Foucault (1995) esas luchas son transversales. La visión de que 

la mujer estaba restringida al espacio privado (es decir, el hogar) perpetuó por muchos siglos, 

pues la mujer era responsable de guardar y preservar las costumbres de la moral y de la familia, 

siempre en su papel de madre y esposa. Sin embargo, los movimientos feministas en diferentes 

países y contextos históricos, no sólo en Brasil, sino también en otros países de las Américas, nos 

trajeron en público estas cuestiones, partiendo del principio que la mujer podría ser también "del 

hogar", pero no "rehén del hogar". 

 

Palabras clave: Mujer, Movimientos Feministas, Espacio Público. 

 

Introdução 

 A participação das mulheres no espaço público, é sem dúvida, uma atribuição 

ligada também ao seu espaço no mercado profissional, uma vez que o espaço produtivo 

para as mulheres estava ligado à indústrias fabris ou ao magistério. Estas profissões 

estavam ligadas ao conceito de que eram mais apropriadas para as mulheres, assim como 

a área militar por ser algo considerado viril -- era dito como apropriado para os homens. 

O homem desde cedo aprenderia a “ser homem”, assim como a mulher desde cedo 

aprenderia a “ser mulher”; por isso, cada um deveria cumprir o seu papel na sociedade, 

sem que um ocupasse o lugar do outro, em consonância com os padrões. Sabemos, 

contudo, que nem tudo são conquistas no mercado profissional, no que concerne às 

mulheres, pois sabemos que há um interesse em mão de obra “mais barata”, por isso, tão 

importante destaque e lutas por direitos iguais. 

 Em consonância às conquistas profissionais, vemos o crescimento das mulheres 

no mercado de trabalho, e o quanto isso reflete na camada social e econômica do país, 

pois o "sustento" da casa não fica mais somente com o pai e o esposo, mas também (e às 

vezes somente), com a mãe e a esposa. A pesquisa aborda contextos históricos e sociais 

acerca das conquistas das mulheres, e também, traz à luz análises e dados -- a partir de 

especialistas, como veremos no trabalho --, que norteiam os estudos constituindo reflexão 

e conhecimento acadêmico acerca das questões de igualdade de direitos, e das esferas da 

sociedade as quais as lutas feministas estão presentes.  

 Estes estudos permitirão, além de mais entendimento acerca da 

emancipação feminina, uma apreensão das mulheres e suas conquistas no mercado 



 

profissional brasileiro, com enfoque para pesquisa de campo realizada nas cidades de São 

Gonçalo e Duque de Caxias, ambas cidades no Estado do Rio de Janeiro, permitindo 

assim, um estudo comparativo entre as duas cidades.  

Dentre os acontecimentos ocorridos no Brasil, podemos destacar também, as 

comemorações do Ano Internacional da Mulher que ocorreu em 1975 nas cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com participação de mulheres que se 

interessavam pela posição da mulher na sociedade, tornando-se possível assim, a 

discussão sobre o movimento feminista no Brasil. 

O propósito deste trabalho é, considerando o final do século XIX até os nossos 

dias atuais -- século XXI --, analisar como a educação, a cultura social  e o modelo 

patriarcal produziam modelos de feminilidade, bem como refletir e discutir a conquista 

das mulheres no âmbito do espaço público. Vale ressaltar que pretendemos destacar os 

movimentos feministas que lutaram (e ainda lutam) pela tão sonhada igualdade de 

condições que ainda não alcançaram, mas que vem sendo conquistada, mesmo que a 

pequenos passos. 

Como referenciais teóricos, utilizamos uma bibliografia voltada aos estudos sobre 

o feminismo e a luta das mulheres pela conquista de seu espaço, com destaque para as 

especialistas Branca Moreira Alves, Jacqueline Pitanguy e Michelle Perrott, bem como 

obras de historiadores que nos fornecem importantes elementos para compreensão da 

sociedade no que tange as questões das mulheres no espaço privado e público, como 

História do Amor no Brasil (2006) de Mary Del Priore e Espaço feminino no mercado 

produtivo (2012) de Maria Izilda Matos e Andrea Borelli. 

 

Breve contexto de movimentos e conquistas feministas no Brasil a partir do final 

do século XIX  até nossos dias – Século XXI 

Assuntos relacionados à mulher tem sido objeto de estudo de diversas áreas do 

conhecimento, principalmente nas Ciências Sociais e Humanas, em distintas épocas. 

Segundo Alves e Pitanguy (1985, p.7), em sua obra intitulada O que é feminismo, definir 

de maneira exata o significado do feminismo não é algo simples, pois “este termo traduz 

todo um processo que tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano, e que não tem 

um ponto predeterminado de chegada.”  



 

 Ainda segundo as especialistas, podemos inferir que dentre os objetivos do 

feminismo, estava a ideia de que a mulher não fosse mais relacionada como 1gênero 

socialmente subordinado, ou, em uma linha mais discriminativa sexualmente, como 

segundo sexo. As feministas buscavam a ideia que o feminino não fosse desvalorizado. 

 Durante o 2sufragismo (século XIX), que também passou a ser conhecido como a 

“primeira onda”, a principal busca das militantes foi o direito ao voto, além da busca pela 

oportunidade de estudo. De acordo com Alves e Pitanguy (1985, p.44), “iniciou-se o 

sufragismo, enquanto movimento, nos Estados Unidos, em 1848. Denuncia a exclusão da 

mulher da esfera pública, num momento em que há uma expansão do conceito liberal de 

cidadania abrangendo os homens negros e os destituídos de renda”.  

 A visão de que a mulher estava restrita ao espaço privado (ou seja, lo lar) 

perpetuou por muitos séculos, pois a mulher era responsável por guardar e preservar os 

costumes da moral e da família, sempre em seu papel de mãe e esposa. Porém, os 

movimentos feministas em diferentes países e contextos históricos, não somente no 

Brasil, mas também em outros países das Américas,como exemplo, Chile, Argentina, 

Peru, e outros,  nos  trouxeram em público estas questões, partindo do princípio que a 

mulher poderia ser também "do lar", mas não "refém do lar", como única e exclusiva 

condição feminina, conforme ditava a sociedade.  

A luta das mulheres por direito ao voto, trabalho (sem distinção de sexo) e outras 

conquistas não é tão diferente das lutas de outras minorias. Segundo Alves e Pitanguy 

(1985, p.7) outros movimentos, como exemplo, a  luta contra o racismo, complementa a 

luta feminista, pois o objetivo final é a igualdade de direitos. De acordo com Michel 

Foucault (1995) essas lutas são transversais. 

                                                           
1 O conceito de gênero formulado pelo movimento feminista norte-americano na década de 1970, o qual rejeita o 

determinismo biológico nas relações entre os sexos, dando um caráter social acerca destas questões. 

 
2 O movimento pelo sufrágio feminino é um movimento social, político e econômico de reforma, com o objetivo de 

estender o sufrágio (o direito de votar) às mulheres. Participaram do sufrágio feminino, mulheres e homens, 

denominados sufragistas. 

O sufrágio universal, em oposição ao sufrágio restrito, consiste na extensão do sufrágio, ou o direito de voto, a todos 

os indivíduos considerados intelectualmente maduros (em geral os adultos). No Brasil, os adolescentes acima de 16 

anos têm direito ao voto, sem distinção de etnia, sexo, crença ou classe social. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher


 

Em relação ao Brasil, pode-se afirmar, segundo Alves e Pitanguy, que o 

movimento feminista foi iniciado em 1910 a partir da fundação do Partido Republicano 

Feminino, liderado pela professora Deolinda Daltro, tendo como discussões, nestes 

primeiros manifestos feministas no Brasil, o sufragismo.   

Apesar do voto ser uma das reivindicações desde os primeiros manifestos de 1910, 

o voto feminino foi conquistado como direito somente em 1933, concedido pelo 

Presidente do Brasil Getúlio Vargas, e assegurado na Constituição de 1934. Com a queda 

da ditadura, as mulheres brasileiras votaram de fato pela primeira vez, em 1945.  

Segundo Costa (2005, p.13), “Com o golpe militar em 1964 no Brasil, (...) os movimentos 

de mulheres, juntamente com os demais movimentos populares, foram silenciados e 

massacrados.”  

 A luta das mulheres por direito ao voto, trabalho (sem distinção de sexo) e outras 

conquistas não é tão diferente das lutas de outras minorias. Segundo Alves e Pitanguy 

(1985, p.7) outros movimentos, como exemplo, a  luta contra o racismo, complementa a 

luta feminista, pois o objetivo final é a igualdade de direitos. De acordo com Michel 

Foucault (1995) essas lutas são transversais, elas não se limitam a um país específico, 

nem a um tipo de governo político. 

É importante salientar que o movimento feminista foi, e é importante para as 

conquistas das mulheres brasileiras, pois através de iniciativas e reivindicações, como 

lutar pelo aumento do uso de contraceptivos, quanto lutar pelo fim dos abusos ou 

violências domésticas, entre outras, que obtivemos a Lei Maria da Penha (11.340), de 7 

de agosto de 2006; e no ano de 2015, a Lei do Feminicídio (13.104) sancionada em 2015.  

“Tanto o feminicídio quanto a violência de gênero são temas marcados por 

preconceito e falta de compreensão, porque são crimes que ocorrem, na sua maioria, no 

âmbito familiar e dentro de casa, e nossa sociedade não quer falar sobre isso, que julga 

privado”, afirma a promotora de Justiça Valéria Diez Scarance Fernandes, coordenadora 

do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 O movimento feminista se expandiu, e hoje, com a ajuda das diversas tecnologias 

de informação e comunicação, as manifestações feministas ficam mais evidentes e 

expostas, o que gera também, mais conhecimento sobre as causas e lutas. 

 Outra característica importante das lutas feministas é a relação da própria 

identidade da mulher, do que é "ser mulher", pois sempre se espera "que sejam 

'femininas', isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas, ou 

até mesmo apagadas" (BOURDIEU,2010, p.82). 



 

Educação doméstica patriarcal frente ao espaço público feminista 

A sociedade brasileira no século XIX (assim como outros países do ocidente), 

passou por grandes transformações, como a consolidação do capitalismo, o crescimento 

urbano devido à concentração de indústrias estrangeiras que se instalavam no país, e o 

surgimento da família burguesa que se disseminou no Brasil no século XIX. Para atender 

estas necessidades, a mulher fora educada para ser mulher – aprendendo desde cedo a 

arrumar, costurar e cozinhar, para depois, casar-se, e assim, ser boa esposa e mãe. 

Uma nova educação precisava atender estas transformações que ascendiam cada 

vez mais as terras brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, 

e que atendia grande número de visitantes e concentrava diferentes tipos de culturas. 

Outro aspecto relevante, é que, na mesma época, a cidade do Rio de Janeiro sofreu várias 

transformações, como o estabelecimento da corte portuguesa, e isso acarretou também 

uma mudança nos hábitos e convívio social dos cariocas.  

Como a educação até meados do século XIX dava-se em grande parte no ambiente 

doméstico, determinando o que dizia respeito aos meninos e às meninas -- cabia às 

meninas, por exemplo, aprender a cozinhar e a cuidar da casa, e aos meninos, um ofício 

profissional. Contudo, às mulheres de famílias burguesas, era permitido aprender algum 

tipo de instrução acadêmica. Já as mulheres mais pobres, não tinham tempo, nem 

dinheiro, para investir em uma educação pública. Poucas foram as que tiveram esse 

“privilégio”, até porque, muitas das vezes, a própria mãe – devido a educação patriarcal 

que recebeu – achava que o importante era a filha aprender as tarefas domésticas, pois 

isso que “seguraria” seu marido, seu casamento. Além da diferenciação entre a mulher 

burguesa e a mulher camponesa – além das mulheres dos centros urbanos, porém pobre, 

tais como lavadeiras, arrumadeiras, cozinheiras, entre outras, haviam as prostitutas, ou as 

mulheres ditas como prostitutas. 

Era muito comum, mulheres com profissões mais simples que atuavam no 

convívio doméstico as arrumadeiras, por exemplo serem violentadas (assim como era de 

costume, no tempo da escravidão)  por seus patrões, ou até mesmo, pelos filhos dos 

patrões. Por ser considerada impura, não conseguiria um casamento, restando-lhe o 

estigma de mulher mundana, ou prostituta. Para estas mulheres, o abandono da sociedade 

era visível, e às vezes, a própria família deixava-as à própria sorte. 



 

Segundo Irene Vaquinhas e Maria Alice Pinto Guimarães (2011, p. 196),  Teixeira 

Bastos (já na segunda metade do século XIX, o que revela a permanência desses valores) 

foi um dos muitos autores que evocaram as normas discursivas sobre a diferença sexual, 

definindo o homem como agente econômico e sujeito político, ao afirmar que “À mulher 

pertence o governo da casa, a presidência do lar – a vida afectiva por excelência; ao 

homem, a luta exterior, a direção dos negócios – enfim, a vida afectiva”.  

(...) contribuíram, segundo Irene Vaquinhas e Guimarães (2011, p. 197) para a 

“construção do arquétipo masculino de figura pública, cidadão, trabalhador, 

chefe de família, provedor da economia familiar e único sujeito político”. 

Também ajudou a fomentar a ideia de que, biologicamente, a mulher é mais 

propensa a ficar cansada fisicamente e a render menos no trabalho fora de casa 

(devendo, por isso, receber menos ou retornar ao trabalho doméstico). Esta é a 

mulher: a senhora da casa, condição determinada por sua natureza. 

(COLOMBO, 2018.p. 52) 

 

 

O argumento de que a mulher é predisposta a gerar filhos devido a sua natureza 

era utilizado para discriminar as mulheres principalmente no campo profissional, pois 

como eram retratadas como “frágeis” e sensíveis” devido o sentimento da maternidade, 

as mulheres eram consideradas incapazes para trabalharem, como exemplo, em cargos de 

chefia. 

 

As principais coordenadas argumentativas apoiam-se, em termos científicos, 

na medicina [...]. Esta ciência é determinada por todo um conjunto de 

estereótipos sobre a natureza feminina, encarando-se a mulher como 

determinada pelo sexo e caracterizada, em termos físicos e morais, pela 

fragilidade e sensibilidade, condicionada a um destino biológico e social 

iniludível: a predisposição para a maternidade. (VAQUINHAS; GUIMARÃES, 

2011, p. 197) 

 

 

 Importante destacar aqui que não se pretende negar o plano biológico do gênero 

feminino ou masculino -- até porque, o papel de mãe (dando um exemplo de fator 

biológico que diferencia o sexo feminino e o sexo masculino) é algo natural -- , nem 

pretendemos destacar posições acerca de questões de gêneros -- pois acreditamos ser um 

tema que não pode ser discutido brevemente -- mas destacar o impacto e a influência do 

social perante a constituição do indivíduo, e que a mulher foi durante muito tempo 

descriminalizada, principalmente no mundo do trabalho, por sua condição biológica de 

gerar filhos. Questionamos neste artigo, se a luta das mulheres pela emancipação de 

igualdades e direitos está alcançando seus objetivos. 



 

Em síntese, sabemos, pois, que as convenções modelavam o homem, assim como 

determinavam que o papel social da mulher seria a vida privada (restrita ao ambiente 

doméstico). É certo também que as condições temporais determinam os costumes de uma 

sociedade, assim como condicionou a formação de caráter patriarcal. Mas por que não poderia 

haver outro modelo educacional, em que as mulheres fossem instruídas a serem tão fortes 

quanto os homens, a serem ativas, e não somente passivas... aguardando sempre quem lhes 

falasse o que deveriam fazer e sentir? As lutas (e vozes) de mulheres respondem esta questão 

com suas conquistas, mesmo que, em pequenos passos. 

Mulheres caxienses e gonçalenses: regionalidade e conquistas  

Desde o final do século XIX até os dias atuais, a vida da mulher no espaço público 

tem sido constante no mercado de trabalho, pois a emancipação feminina através dos 

movimentos de luta a favor de igualdade de direitos, favoreceu também esse tipo 

empoderamento. Muitas são as mulheres, que fornecem o sustento financeiro do lar para 

a manutenção da família. 

Segundo a fonte Portal Brasil, com informações do Ministério do Trabalho, IBGE 

e OIT: 

Em 2016, mulheres passaram a ocupar 44% das vagas. Além disso, o 

desemprego afetou menos as mulheres nos últimos cinco anos do que os 

homens, apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) com base em informações do Cadastro Geral de Emprego e 

Desemprego (Caged) e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do 

Ministério do Trabalho. De acordo com o IBGE, entre 2012 e 2016, o total de 

homens empregados sofreu redução de 6,4%, contra 3,5% entre as mulheres. 

A renda dessas trabalhadoras também tem ganhado cada vez mais importância 

no sustento das famílias. Os lares brasileiros estão sendo chefiados por 

mulheres. Em 1995, 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de 

referência. Vinte anos depois, esse número chegou a 40%. Cabe ressaltar que 

as famílias chefiadas por mulheres não são exclusivamente aquelas nas quais 

não há a presença masculina: em 34% delas, havia a presença de um cônjuge. 

Apesar dessas melhoras, as mulheres ainda ganham em média menos do que 

os homens, mesmo tendo mais tempo de estudo e qualificação. No total, a 

diferença de remuneração entre homens e mulheres em 2015, ano com os dados 

mais recentes do indicador, era de 16%. O rendimento médio do homem era 

de R$ 2.905.91, e o pago às mulheres, de R$ 2.436,85. 

Contudo, quanto à participação em cargos de chefia e gerência nas empresas e 

organizações, ainda é preciso avançar. Isso porque entre 5% e 10% dessas 

instituições são chefiadas por mulheres no Brasil, de acordo com um estudo da 

Organização Internacional do Trabalho (BRASIL.GOV.2017) 

 

https://maisemprego.mte.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ilo.org/


 

Como parte integrante deste trabalho, trouxemos à luz uma pesquisa realizada com 

mulheres da região de Duque de Caxias e São Gonçalo, cidades do Estado do Rio de 

Janeiro -- que ainda está em andamento para mais coletas de dados, mas que em parte, 

nos fornece um olhar através do viés de desigualdade que insiste em permanecer como 

verdade no que concerne aos direitos. Concomitantemente, nos apresenta também, um 

avanço educacional nestas duas cidades tão distintas, ao mesmo passo que, são 

semelhantes. Como exemplo, pouco mais da metade da população destas cidades é 

composta por mulheres, sendo, respectivamente, 51,92 % Duque de Caxias e 52,46 de 

São Gonçalo. Ambas cidades possuem salário médio mensal de 2,2 salários mínimos. 

A cidade de Duque de Caxias pertence a região da baixada fluminense do Rio de 

Janeiro, e abrange uma densidade demográfica maior do que a de São Gonçalo, porém, 

em quantidade de população, este número é menor. Abarca uma população (855.046 

habitantes – Censo 2010 com população estimada de 890.997 pessoas para 2017) bem 

menor em relação à cidade de São Gonçalo (999.728 pessoas - Censo 2010 com 

população estimada de 1.049.826 pessoas para 2017). 

A histórias destas 3cidades compostas majoritariamente por mulheres, entra em 

consonância com as pesquisas supracitadas, trazendo a figuração da mulher dona de casa, 

mas também, provedora do lar. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 de dezembro de 2017 até o dia 15 de 

janeiro de 2018 por 130 mulheres entre 18 e 41 anos, seguindo de mulheres acima de 41 

anos. Na pesquisa, foram destacados a participação das mulheres no mercado de trabalho, 

                                                           
3  A prefeitura de São Gonçalo assinou termo que dá início ao Lidera Mulher no município.  

Leia mais: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-em-sao-goncalo-foca-em-qualificacao-de-mulheres-

empreendedoras-22334683#ixzz5EBLULhvk  

(Jornal O Globo, 28/1/2018) 

Seis anos após o fechamento do Aterro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, o número de cooperativas na região saltou de quatro 

para 30. Juntas, elas abrigam quase 500 pessoas, sendo que 60% são mulheres. Uma delas é Maria Rosinete dos Santos, presidente da 

CooperJardim. 

Promovido por Furnas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o evento vai discutir os desafios das mulheres no mercado de 

trabalho do Brasil. Além disso, a ideia é trazer exemplos de projetos que deram certo no passado e que, atualmente, contribuem para gerar 

renda e oportunidades profissionais. 

https://odia.ig.com.br/economia/empregos-e-negocios/2018/03/5523171-catadora-fala-da-forca-das-mulheres-no-

mercado.html 

 

 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-em-sao-goncalo-foca-em-qualificacao-de-mulheres-empreendedoras-22334683#ixzz5EBLULhvk
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-em-sao-goncalo-foca-em-qualificacao-de-mulheres-empreendedoras-22334683#ixzz5EBLULhvk


 

seu perfil etário e educacional, o percentual de mulheres que gostariam de uma 

remuneração maior, entre outros aspectos.  

Seguem alguns resultados da pesquisa realizada com mulheres caxienses e 

gonçalenses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verificamos que das 60 mulheres caxienses que fizeram parte da pesquisa -- 

considerando a formação acadêmica --, 36,7% destas mulheres possuem educação 

superior completa, 21,7% possuem a educação básica completa, 15% possuem o ensino 

médio incompleto, 13,3% possuem educação superior incompleta, 13,3% possuem ensino 

fundamental completo. Segundo o IBGE de 2010, o maior percentual para o aspecto 

educacional da cidade é a formação completa no ensino médio. 

 Das 70 mulheres gonçalenses que fizeram parte da pesquisa, considerando a 

formação acadêmica, 41,4% destas mulheres possuem educação superior completa, 

22,9% possuem educação superior incompleta, 22,9% possuem a educação básica 

completa, 8,6 possuem o ensino fundamental completo e uma pequena parte, sem valor 

numérico no gráfico, corresponde ao ensino médio incompleto. Segundo o IBGE de 2010, 

o maior percentual para o aspecto educacional da cidade é a formação completa no ensino 

médio, conforme também a cidade de Caxias. 

 Estes dados iniciais, porém, nos mostram a realidade muitas mulheres -- realidade 

esta, que tencionamos no projeto juntamente com fonte do IBGE e dos referenciais 

teóricos supracitados no texto --: a maior parte das mulheres buscam uma formação 

acadêmica, e mesmo àquelas que possuem uma formação acadêmica acima da média dos 

homens, continuam com uma remuneração menor.  

Basta assistirmos um noticiário na televisão para sabermos que as mulheres 

continuam ganhando menos do que os homens, porém, uma pesquisa de campo realizada 

nestas cidades que possuem grandes centros econômicos e grande participação no PIB do 



 

Estado, era para ser no mínimo, diferente, visto que o mercado exige, portanto, um grande 

número de contribuintes, e já sabemos que a maior parte são as mulheres. Infere-se 

também, que muitas mulheres afirmam que precisam estudar mais para aumentar ou 

equiparar a remuneração salarial, porém, outras mulheres atribuem a baixa remuneração 

para a falta de tempo porque precisam cuidar da casa e dos filhos; tarefa está, ainda 

atribuída pelas e para as mulheres, mesmo quando estas vivem com seus companheiros.   

A segunda desigualdade diz respeito à dupla jornada de trabalho. Isto porque as 

atribuições e responsabilidades domésticas e com os filhos continua sendo atribuída às 

mulheres. Assim, após cumprir a jornada de trabalho igual aos homens, ao chegar em 

casa, é delas a responsabilidade com os afazeres domésticos e com os cuidados dos filhos. 

Não dispenso, neste trabalho, como dito anteriormente, a maternidade, pois cabe à mulher 

essa importante decisão, visto que sua natureza lhe possibilita gerar filhos. O que tratamos 

aqui, é o fato de que permanece ainda, nas pequenas sociedades que são as famílias uma 

desigualdade social e cultural – e que transfere diretamente para a sociedade como um 

todo – gerando muitas vezes, uma discriminação das mulheres, principalmente as que 

estão “em idades” para gerar filhos porque deduz-se que se ausentará do trabalho. 

Contudo, no Brasil, mesmo com as transformações ocorridas na economia devido 

à crise e o desemprego, a mulher permanece no mercado, seja ele formal ou informal. São 

mulheres “donas de casa”, “chefes de lar”, muitas vezes, rainhas sem reis, com filhos para 

sustentar. 

 

Considerações finais: 

A pesquisa de campo realizada nas cidades de Duque de Caxias e em São Gonçalo 

nos fornece informações da regionalidade local, com suas especificidades e realidade, e 

traz à luz a formação educacional das mulheres, as quais entram em consonância com a 

luta das mulheres no âmbito nacional, pois a aluta por direitos e as conquistas no espaço 

público, é de todas as mulheres e homens que buscam esta transformação.  

A inserção das mulheres no mercado de trabalho, apesar da discriminação ainda 

presente, trouxe avanços significativos para a emancipação feminina não somente no 

mercado profissional, mas como vimos, em leis que buscam combater os atos de violência 

contra a mulher, embora esteja aquém do ideal.  



 

Podemos apontar, como alguns fatores que contribuíram também para a expansão 

e conquista do trabalho feminino e sua permanência, a necessidade econômica que levou 

as mulheres, não somente das camadas mais pobres, mas também da classe média, a 

buscar uma complementação para a renda familiar, assim como o papel social da mulher 

para as quais contribuíram os movimentos feministas e a presença feminina cada vez mais 

atuante nos espaços públicos. Destacamos também, um menor percentual de filhos, 

sobretudo nas cidades, facilitados pelo acesso a métodos como pílula e laqueadura, 

permitindo à mulher um “planejamento”, além das mudanças educacionais e a expansão 

da escolaridade com acesso das mulheres às universidades. 

A participação feminina nas esferas sociais, culturais e políticas são fundamentais 

para que o progresso continue, e que cada vez mais, haja mais igualdade de direitos, 

principalmente, menos violência, pois como falamos, a luta por direitos não é diferente 

das lutas contra outras minorias. Para que isto ocorra, faz-se necessária a ampliação da 

participação feminina no espaço público, e que suas conquistas, sejam cada vez mais 

evidenciadas e comemoradas, ainda que em pequenos passos. 

Os movimentos feministas em diferentes países e contextos históricos, não 

somente no Brasil, mas também em outros países das Américas, nos trouxeram em 

público estas questões, partindo do princípio que a mulher poderia ser também "do lar", 

mas não "refém do lar", pois a mulher pode ser mãe, esposa, dona de casa, militante, 

empresária, funcionária, estudante...mas sobretudo, Mulher – respeitada da forma que ela 

desejar ser. 
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Resumo  

Monteiro Lobato (1882-1948) notabilizou-se enquanto escritor, a princípio, por ter publicado, em 1914, 

os contos, nos quais descreveu a figura do Jeca Tatu, o piraquara do Vale do Paraíba paulista. Entretanto, 

o personagem caricatural de cunho regional ganhou a mídia e passou a representar, de maneira geral, 

toda a população rural brasileira. Afinal, a intenção de Lobato, em seus textos, era descrever um tipo 

nacional? Por que o Jeca foi alçado à categoria de representante do homem brasileiro? Enfim, o 

personagem escapou das mãos de seu criador e virou tema de amplo debate sobre a identidade do homem 

brasileiro. O objetivo deste trabalho é analisar como se deu esse processo cultural e, ao mesmo tempo, 

revisitar a obra lobatiana e alguns de seus críticos que discutiam e pensavam o Brasil nas primeiras 

décadas do século XX.  

Palavras-chaves: Monteiro Lobato, Urupês, Identidade Nacional  

Abstract  

Monteiro Lobato (1882-1948) distinguished himself as a writer, at first, for publishing in 1914 the short 

stories, in which he described the figure of Jeca Tatu, the piraquara of the Paraíba Valley of São Paulo. 

However, the regional caricature character won the media and came to represent, in a general way, the 

entire Brazilian rural population. After all, was Lobato's intention in his writings to describe a national 

type? Why was the Jeca elevated to the rank of representative of the Brazilian man? In short, the 

character escaped from the hands of its creator and became the subject of wide debate about the identity 

of the Brazilian man. The objective of this work is to analyze how this cultural process occurred and, at 

the same time, to revisit the Lobatian work and some of its critics who discussed and thought Brazil in 

the first decades of the 20th century.  

Keywords: Monteiro Lobato, Urupês, National Identity  

Resumen  

(1882-1948) se notaba como escritor, al principio, por haber publicado, en 1914, los cuentos, en los que 

describió la figura del Jeca Tatu, el piraquara del Valle del Paraíba paulista. Sin embargo, el personaje 

caricatural de cuño regional ganó los medios y pasó a representar, de manera general, a toda la población 

rural brasileña. Al final, la intención de Lobato, en sus textos, era describir un tipo nacional? ¿Por qué 

el Jeca fue alzado a la categoría de representante del hombre brasileño? En fin, el personaje escapó de 

las manos de su creador y se convirtió en tema de amplio debate sobre la identidad del hombre brasileño. 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se dio ese proceso cultural y, al mismo tiempo, revisar la 



obra lobatiana y algunos de sus críticos que discutían y pensaban a Brasil en las primeras décadas del 

siglo XX.  

Palabras claves: Monteiro Lobato, Urupês, Identidad Nacional  

Introdução  

       Em 1914, Monteiro Lobato destacou-se pela publicação dos contos Uma Velha Praga e 

Urupês nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo. Os contos fizeram tamanho sucesso que 

foram republicados em dezenas de outros periódicos, rendendo fama e ambição literária para 

alguém que, naquele momento, ocupava-se da administração da fazenda que fora de seu avô, o 

Visconde de Tremembé.  

 Dizia-se, naquela época, que só era considerado escritor quem publicasse um livro, não bastava 

escrever para os jornais. Lobato, em carta ao seu amigo de Minas Gerais Godofredo Rangel, 

confidenciara que planejava publicar, ainda não sabia ao certo o quê. Após vender a fazenda, 

mudou-se para São Paulo e adquiriu a prestigiosa Revista do Brasil e, em 1918, reuniu seus 

contos num livro, Urupês, impresso nas oficinas do Estadão.  

 A obra trazia, dentre outros textos, o trabalho homônimo, no qual Lobato descrevera a caricata 

figura do Jeca Tatu, o caboclo do Vale do Paraíba paulista, que vivia a vegetar de cócoras, 

inadaptável à civilização e avesso ao progresso. O Jeca, feio e indolente, expressava o 

pensamento de parte da elite agrária paulista sobre os caipiras, para quem o homem do campo 

era um bruto, ignorante, doente e improdutivo.  

Em 1919, a figura do Jeca tornou-se nacionalmente conhecida após o presidenciável Rui  

Barbosa abrir sua conferência no Teatro Lírico do Rio de Janeiro e citar trechos de Urupês do  

“admirável escritor paulista”. A partir daí, Jeca virou uma figura nacional. Além do círculo 

literário, agora ganhara a arena política, motivando amplo debate sobre a identidade nacional 

do homem brasílico.  

O presente artigo, parte de nossa dissertação de mestrado, propõe-se a analisar duas 

críticas contundentes que foram desferidas ao Jeca Tatu de Monteiro Lobato, visto que houve 

fortes reações contra a ideia de o caipira paulista representar a nacionalidade brasileira. A 

primeira crítica veio do Sul, do escritor Leonidas de Loyola, o qual enfeixou a obra Urupês o 



sertanejo brasileiro (1919); a última provém do Norte, Jeca Tatu e Mané Xiquexique (1919), 

de autoria do político Ildefonso Albano1.  

Dessa forma, pretendemos trazer à tona as inúmeras contradições, diferentes pontos de 

vistas e paixões que envolvem um tema tão fecundo, como o é a questão da identidade nacional, 

e as múltiplas representações que ela assume no campo literário, político e no imaginário 

coletivo.  

José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) nasceu em Taubaté, no vale do Paraíba 

paulista, no seio de uma família aristocrática, cuja riqueza provinha da posse das terras e do 

cultivo de café. Na infância, aprendeu as primeiras letras com sua mãe, antes de ingressar na 

escola. Na fazenda do Buquira encantava-se, dentre outras coisas e atividades comuns à 

meninice, pela biblioteca existente no casarão de seu avô, o visconde de Tremembé.   

Em 1911, após o falecimento de seu avô, Lobato, então promotor público no município 

de Areias (SP), herdou a fazenda do Buquira. Assumiu o negócio com entusiasmo e projetos 

para tornar a propriedade rentável. Entre eles estava a modernização da agricultura, introdução 

de maquinário, importação de animais, como porcos e galinhas, dentre outros projetos.  

À frente da fazenda, Lobato estava entusiasmado com a nova vida, mas demonstrava 

irritação no convívio que tinha que estabelecer com os funcionários da propriedade, os caboclos, 

os quais se tornaram a principal referência para a criação do célebre personagem Jeca Tatu. Na 

correspondência enviada ao amigo Godofredo Rangel, fica clara a ambiguidade de sensações 

que a vida no campo provocava n’alma de Lobato:   

A maior delícia da minha vida da roça aqui é justamente lidar com pintos, com 

perus, com bois e cavalos, e do bípede humano só me meter com esta 

insuficiência mitral que é o caboclo da roça. Mesmo assim só lido com eles 

através do “administrador”, a ponte de ligação.2  

Entretanto, com o passar de alguns anos, a vida de Lobato na fazenda Buquira perdera a 

graça: os lucros esperados não vieram, a fazenda tinha dívidas e seu proprietário queria se 

dedicar às Letras. Em 1917, ele concretizou a venda da fazenda e mudou-se para a cidade de 

São Paulo, “ficando mais perto das redações dos jornais e revistas, do agito cultural da cidade 

                                                 
1 Registro um agradecimento especial ao amigo e professor Aluzio Alves Filho, o qual nos incentivou a escrever 

e a aprofundar estudos sobre Monteiro Lobato, fornecendo as obras de Leonidas de Loyola e Ildefonso Albano, 

que auxiliaram na confecção deste trabalho e na ampliação da visão crítica sobre as múltiplas identidades do povo 

brasileiro.   
2  LOBATO, Monteiro. A barca de Gleyre. Tomo I. São Paulo: Editora Brasiliense, 1957, p. 332. Fazenda, 

19/09/1912.  



que tantos frutos renderiam ao autor. Entretanto, os temas rurais nunca abandonaram a obra de 

Lobato”3. A título de exemplo, podemos citar sua famosa coleção para crianças, com várias 

estórias ambientadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo.  Na capital, Lobato investiu parte do 

dinheiro obtido com a venda da propriedade na compra da Revista do Brasil, de propriedade da 

família Mesquita, num negócio que envolveu mais de dez contos de réis.  

Enquanto se dedicava a cuidar da Revista do Brasil, a mais importante publicação de 

cunho nacionalista de sua época, Lobato colaborava no “Estadinho”. E, em um dos seus 

trabalhos, realizou com os leitores do jornal um inquérito sobre o Saci-Pererê, colhendo estórias 

de várias partes do país com a narração de encontros com o ser folclórico.   

Sobre o projeto do Saci, Lobato escreveu a Rangel contando mais detalhes deste plano:   

Também preparo para o chumbo o “Inquérito do Saci”, que fiz no Estadinho. Dá 

300 paginas, mas não aparece com meu nome. Demonólogo Amador, é como 

assino. Será livro popular e de vender bem. De modo que a minha estréia será um 

livro não assinado e feito com material dos outros. Meu, só os comentários, 

prefácios, prólogos, epílogos [...]4  

O material foi reunido num livro – O Saci-Pererê: resultado de um inquérito – editado 

por Monteiro Lobato e assinado como um “Demonólogo amador”.  O livro foi um sucesso, 

esgotando rapidamente 5000 exemplares. O fato convenceu Lobato de que o mercado editorial 

era promissor, por isso, em 1918, ele fundou a editora gráfica Monteiro Lobato & Cia Ltda5.  

  

                                                 
3 HABIB, 2003. p. 34.  
4 LOBATO, Monteiro. A barca de Gleyre. Tomo II. São Paulo: Brasiliense, 1957. São Paulo, 10/05/1917. 5 

ALVES FILHO, 2003, p.66.  



Figura 01 – O Saci-Pererê5. Desenho com nanquim por Monteiro Lobato.  

Essa obra, extraoficialmente, foi o seu primeiro trabalho, mas ele queria algo só 

dele e não editar materiais coletados de outras pessoas. Foi assim que decidiu reunir 

alguns de seus textos para publicar, oficialmente, o seu primeiro livro, o qual seria 

intitulado Dez Mortes trágicas e reuniria apenas contos. A capa trazia a ilustração de 

uma árvore envolta por um mata-pau, tema de um dos contos, já na segunda edição o 

desenho seria alterado, trazendo vários cogumelos, os urupês ou orelha-de-pau, como 

eram conhecidos no Vale do Paraíba. No entanto o amigo Arthur Neiva, então chefe do 

Serviço Sanitário do estado de São Paulo, convencera Lobato a trocar o nome do livro 

para Urupês e também sugeriu que fossem incluídos na obra os artigos jornalísticos - 

Velha Praga e Urupês, sugestão aceita pelo autor.   

   
Figura 02 – Capa da 1ª edição de Urupês. Arte por J. Wasth Rodrigues6  

  

Na primeira edição do livro, os contos Velha Praga e Urupês, que haviam tornado 

Lobato conhecido, não constaram no volume, erro corrigido já na 2ª Edição, a qual fora 

preparada no mesmo ano devido ao rápido esgotamento da primeira tiragem. No prefácio da 

nova edição, o criador do Jeca explicou o acréscimo dos artigos, especialmente de Velha Praga: 

                                                 
5  Imagem captura no site <https://jornalggn.com.br/blog/gilberto-cruvinel/o-inquerito-de-monteiro-lobato-sobre-o-

sacyperere> Acesso em 22 jan. 2018.  
6 Imagem captura na internet no site: <http://acropolemg.blogspot.com.br/2016/05/o-mais-celebre-de-todos-os-urupes.html> 

Acesso em 22 jan. 2018.  



“E para ela [a nova edição do livro] entra mais uma, como direi? – o gênero é inclassificável – 

mais uma “indignação”: “Velha Praga”. E também o artigo “Urupês”. Explica-se. “Velha 

Praga” é a verdadeira mãe deste livro, e não seria justo separar a mãe do filho”7. As vendas 

seguiram a todo vapor, parecendo acompanhar a velocidade das máquinas tipográficas das 

oficinas do “Estadão”, e cresceram substancialmente após o já mencionado discurso do  

“cetáceo” Rui Barbosa, o “cacique-mór”, em sua campanha presidencial, no ano de 1919, 

quando evocara a figura do Jeca Tatu para demonstrar ao público que lhe assistia no Teatro 

Lírico, na capital federal, o estado de abandono da população brasileira pelos dirigentes da 

república e para apresentar um avançado plano de reformas sociais e trabalhistas, como moradia 

para operários, salário mínimo, regulamentação da jornada de trabalho etc. O discurso de Rui 

havia sido publicado em vários jornais e serviu como um “pé de vento” nas vendas de Urupês, 

popularizando ainda mais o seu autor e a figura do Jeca, a qual se destacava nas várias edições 

que se sucediam. O historiador Gilberto Freyre, contemporâneo do lançamento do livro e leitor 

de Lobato, escreveu o seguinte sobre a relação Urupês-Rui Barbosa:  

ter feito Rui Barbosa, já velho, voltar-se do alto do seu gabinete, com olhos 

espantados e quase de menino - menino doente, criado o tempo todo dentro de 

casa - para aquele Brasil áspero que os brasileiros de hoje estudam com um amor 

que seus avós bacharéis e doutores, quase desconheceram... Foi por obra e graça 

de Urupês que o maior campeão sul-americano da inocência de Dreyfus 

verdadeiramente descobriu que a poucas léguas da rua São Clemente havia quem 

sofresse mais do que o remoto mártir do anti-semitismo europeu; sofresse de 

dores que o "habeas corpus" não cura, não alivia sequer9.  

  

Pela obra de Lobato, Rui parece ter redescoberto o Brasil. A descrição do Jeca Tatu fez 

o abolicionista voltar os seus olhos para os sertões, onde viviam os caboclos afastados da 

realidade de muitos dirigentes republicanos os quais achavam que o Brasil se resumia ao litoral.  

O candidato à presidência da república viu no Jeca que um “fatalismo cego o acorrenta à 

inercia”10. A revista O Malho, de 1919, estampou em sua capa uma ilustração do artista J.  

Carlos, na qual o “inocente” Rui Barbosa, a bordo de uma caravela, descobre, enfim, o 

sertanejo! O caipira, por sua vez, trajando suas roupas simples e remendadas, com o chapéu de 

palha e de pitinho na boca, pesca tranquilamente tentando fisgar, quem sabe, a carne para o seu 

almoço, dando pouca atenção à chegada do Doutor.  

                                                 
7 LOBATO,  Monteiro  [s.d],  p.  267-8  apud  GOUVEA,  Luzimar  Goulart,  2001,  p.  64.  

(http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270187/1/Gouvea_LuzimarGoulart_M.pdf)  
9 FREYRE, Gilberto, [s.d] apud CAVALHEIRO, Edgar, 1955, p. 210. 10 BARBOSA, Rui, 

1998, p. 9.  

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270187/1/Gouvea_LuzimarGoulart_M.pdf
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270187/1/Gouvea_LuzimarGoulart_M.pdf
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270187/1/Gouvea_LuzimarGoulart_M.pdf


  

Figura 03 – Capa de O Malho, 19198.  

  

O personagem literário de Monteiro Lobato ganhara a partir de então forte conotação 

política. Rui Barbosa, em sua catilinária, não apenas indagou ao público se conhecia o Jeca 

Tatu, como também aventou uma ideia audaciosa, a qual lhe rendera em seguida mais críticas, 

a saber:  

Não sei bem, senhores, se, no tracejar deste quadro, teve o autor só em debuxar o 

piraquara do Paraíba e a degenerescência inata da sua raça. Mas a impressão do 

leitor é que, neste símbolo de preguiça e fatalismo de sonolência e imprevisão, 

de esterilidade e tristeza, de subserviência e hebetamento, o gênio do artista, 

refletindo alguma cousa do seu meio, nos pincelou, consciente, ou 

inconscientemente, a síntese da concepção, que têm, da nossa nacionalidade, os 

homens que a exploram12.  

O “Águia de Haia” suscita uma questão importante e polêmica: Lobato pincelou uma 

figura degenerada, de fatalismo inato, que se limita ao piraquara do Paraíba, ou o Jeca 

representaria algo maior, como a síntese da nossa nacionalidade, na concepção daqueles que 

exploram os caboclos, isto é, as elites agrárias? O texto de Lobato apresentava características 

de uma literatura regionalista, mas os seus limites espaciais e culturais começavam a extrapolar 

                                                 
8  Imagem capturada na internet. Site: < http://www.coc.fiocruz.br/index.php/todas-as-noticias/751-a-categoria-sertao-
estafortemente-ligada-a-projetos-de-desenvolvimento-diz-nisia-trindade#.WmpANa6nGM8> Acesso em 25 jan. 2018. 12 
BARBOSA, Rui, 1998, p. 9.  
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e muito as barreiras da obra, assumindo cada vez mais espaço nacional. Com Urupês sendo 

vendido aos milhares para todas as partes do país, principalmente depois do discurso de Rui 

Barbosa, a figura do Jeca passou a se cristalizar no imaginário social, representando não apenas 

o piraquara do Paraíba, como fora idealizado por seu criador, mas toda a gente brasileira que 

vivia nos sertões, isolada dos centros econômicos e de poder. Lobato queria isto, que o Jeca se 

tornasse um símbolo da identidade nacional? Não foi ele que tanto criticou o indianismo de 

Alencar, cujo indígena fora eleito o símbolo da nacionalidade? Possivelmente, Lobato não 

pretendia, quando escreveu em 1914, que seu personagem viesse simbolizar toda a cultura 

sertaneja do país. E, ao contrário das tentativas românticas de transformar o índio em um ser 

diferente do que ele realmente era, Lobato não se apegou a idealizações daquilo que ele 

chamava de caboclismo. O caboclo de Lobato era um anti-herói que só tinha aspectos negativos, 

pois como vimos ele nasceu de uma visão limitada, patronal e da revolta do fazendeiro contra 

os piraquaras que punham fogo no mato. Entretanto no discurso de Rui começou a ser 

construído algo que pode ser entendido como um    

Embrião de uma crítica que responsabiliza Lobato pela canalização de toda uma 

energia, de todo um grupo de preconceitos que encontram ancoradouro numa 

obra realizada, estancando o imaginário. É o momento em que os preconceitos 

encontram receptáculo, criando urna sua circunscrição, e a representação, 

assumida por alguém, vai da representação intelectual a urna imagem-símbolo9.     

Pelo fato de Rui Barbosa aventar a hipótese de ser o Jeca um símbolo de nacionalidade, 

o político foi fortemente atacado por Leonidas de Loyola, num opúsculo que reuniu vários 

artigos publicados no jornal A Republica, do estado do Paraná, os quais foram enfeixados em 

livro em 1919. Loyola, em Urupês e o sertanejo brasileiro, questionou a caricatura do caboclo 

pintada por Lobato e também o fato de Rui não ter uma visão própria do homem brasileiro, 

tendo que tomá-la de empréstimo. Passemos ao registro do escritor paranaense:  

Agora, o que se não concebe é que um homem como Ruy Barbosa, com o seu 

talento e a sua cultura; Ruy Barbosa, que é a maior potencia verbal da nossa 

língua; Ruy Barbosa que nos obriga a remontar ao passado para encontrar um seu 

emulo em Antonio Viera; Ruy Barbosa não tenha uma visão sua do sertanejo 

brasileiro e precise ir pedil-a de emprestimo ao sr. Monteiro Lobato, a não ser 

que expliquemos esse facto pelas suas estreitas e intimas relações com “O Estado 

de São Paulo” e a “Revista do Brasil”... Ruy Barbosa, si, por politica, fez tal 

cousa, fel-a de modo desastrado, impolítico e impatriótico e incorreu, mais uma 

vez, na accusação de que não é pensador, sobrando-lhe em verbalismo o que lhe 

falta em pensamento. Concorrendo, em uma das suas tremendas catilinarias, para 

o ruidoso successo de “Urupês” e endossando a circulação dessa caricatura infeliz 

                                                 
9 GOUVEA, 2001, p. 62.  



que é “Jéca-Tatú”, Ruy Barbosa demonstrou não ter uma visão sua, pessoal e 

nacional, dos problemas brasileiros...10  

Como se vê, o endosso de Rui ao Jeca Tatu de Urupês desagradou bastante ao senhor 

Leonidas de Loyola, a ponto de ele afirmar que o discurso do presidenciável se justificaria pelas 

relações que o político mantinha com os órgãos de imprensa e cultura paulistas, caso do 

“Estadão” e da Revista do Brasil, de propriedade de Lobato. Outro ataque veemente veio à tona 

quando disse que Rui é melhor com as palavras do que com o pensamento, precisando recorrer 

a Jeca Tatu para fazer política, de forma impatriótica, demonstrando desconhecimento dos 

problemas nacionais.    

A publicação de Urupês, em 1918, causou celeuma no cenário literário, cultural e 

político brasileiro, sobretudo por conta dos contos Velha Praga e Urupês, os quais apresentaram 

ao Brasil o piraquara do Paraíba, desprovido de qualquer idealização e características positivas 

que pudessem representar um sinal de esperança acerca da capacidade do homem rural. Muitas 

vozes críticas levantaram-se contra Monteiro Lobato, acusando-o de falta de patriotismo por ser 

tão ácido na descrição do sertanejo. A acusação de ser antipatriota ocorreu pois os críticos 

entenderam que Lobato via o homem do campo com pessimismo, por meio da representação e 

da caricatura do Jeca, com um fatalismo comum àqueles que defendiam a inferioridade do 

brasileiro por sua condição racial mestiça. Naquele contexto, para muitos, a depreciação do 

povo seria inadmissível, o que pode ser entendido devido ao fato de que no:   

período da Primeira Guerra Mundial e do imediato pós-guerra foi, no exterior e 

no Brasil, marcado por intensa atuação de movimentos de caráter nacionalista 

que pretendiam descobrir, afirmar e reclamar os princípios da nacionalidade e 

realiza-lo através do Estado Nacional11.   

Thomas Skidmore lembra que a polêmica gerada em torno do Jeca Tatu evidenciava a 

mudança de atitude no cenário nacional ocorrida durante a Guerra16. Nesse momento histórico, 

aflorou no Brasil, entre os grupos de elite, classes dirigentes e setores médios urbanos, o 

nacionalismo, que exaltava a pátria e a identidade nacional. Surgiram agremiações que 

levantaram diversas bandeiras - saneamento, educação e recrutamento militar - em prol do 

resgate da nacionalidade. Na literatura, o mesmo fenômeno aconteceu, por exemplo, por meio 

da publicação de obras como O triste fim de Policarpo Quaresma (1915), de Lima Barreto; 

Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, entre outras as quais se debruçavam sobre temas que 

                                                 
10 DE LOYOLA, Leonidas, 1919, p. 35-6.  
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incluíam a formação do povo brasileiro e a exaltação dos elementos tipicamente nacionais. A 

obra de Lobato, entretanto, embora tenha sido elogiada por várias personalidades, foi também 

bastante atacada, e seu autor acusado “de denegrir outros brasileiros ao generalizar um problema 

local (paulista?) como sendo de âmbito nacional”12.  Tania de Luca afirma que alguns dos 

críticos, “inconformados com as características imputadas ao personagem e, por extensão, à 

imensa maioria dos brasileiros, criaram tipos diametralmente opostos, como o Mané 

ChiqueChique do deputado Ildefonso Albano, rocha viva da nacionalidade; ou o Jeca Leão de 

Rocha Pombo, criatura dotada de inúmeras virtudes e nenhum defeito” 13 . Assim surgem 

respostas literárias ao Jeca de Lobato, oriundas de norte a sul do país, questionando a amplitude 

do caboclo de Urupês enquanto símbolo da identidade do homem brasileiro, principalmente do 

campônio.  

Dentre as vozes que se insurgiram contra a obra de Monteiro Lobato, a de Leonidas de 

Loyola foi uma das mais contundentes. Em uma série de artigos, ele atacou Urupês, colocando 

em dúvida, inclusive, suas virtudes literárias, alegando que tínhamos “em nossa litteratura  

cousas muito mais originaes, de muito maior profundeza e muito maior amplitude”14. Para o 

autor de Urupês e o sertanejo brasileiro, o Jeca Tatu não representava o homem rural brasileiro, 

representava “quando muito, o sertanejo paulista”15, pois o seu criador não conhecia o jagunço 

e nem o gaúcho, portanto Jeca não era e nem poderia ser um símbolo da nacionalidade.   

Políticos e intelectuais dessa época defendiam, desde a divulgação do relatório 

PennaNeiva de sua expedição ao interior do Brasil e do brado pró-saneamento de Miguel 

Pereira, a integração dos sertões ao país, a necessidade de conectar sertão e litoral. Inclusive o 

deputado federal Dr. Alvaro Fernandes argumentou, em discurso pronunciado no parlamento 

em 1916, que o “sertanejo é a materia prima, o barro plastico, o solido cimento de nossa 

nacionalidade”16. Julgava que a força da nação estava no sertão, no campo, e não nas cidades, 

onde havia alcoolismo, vadiagem, jogos de azar, prostituição e outros meios que 

desencaminhavam o homem, conduzindo-o à degeneração física e metal. Evidentemente a 

denúncia dos médicos sanitaristas apontava graves problemas nos sertões, como epidemias e 

abandono das populações rurais, mas esses males deveriam ser combatidos, a fim de que se 
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15 Ibid. p. 7.  
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resgatasse a nacionalidade brasileira e integrasse o interior ao projeto de construção da nação e 

do país. O jurista Alberto Torres foi um dos intelectuais que defendia a vocação agrícola do 

Brasil, opondo-se à urbanização e à industrialização. Acreditava que a vida rural era mais 

saudável que a urbana, pois esta corrompia o homem17, e criticava a alienação das elites e a 

ausência de políticas que ajudassem a corrigir os problemas do campo.   

Leonidas de Loyola também criticou a falta de políticas públicas para atender os 

sertanejos. Para ele, o homem rural, “Pobre, analphabeto, roído de vermes, ignorante, agricultor 

de methodos rudimentares e bárbaros, o matuto não poderia ter feito mais do que fez”, enquanto 

o imigrante europeu, “lhe damos toda a protecção, desde o porto de embarque na Europa até ao 

nucleo colonial que lhe é designado”18. Destacou que o imigrante tinha inúmeras vantagens 

asseguradas pelo Estado que o Jeca não possuía e por isso permanecia na penumbra da 

civilização.   

Embora Monteiro Lobato, no mesmo ano do lançamento de Urupês (1918), tenha se 

convertido à causa do Saneamento, unindo forças a Belisário Penna e Arthur Neiva, e feito 

justificativas e “pedidos de desculpas” nos prefácios de sua obra por ter ignorado o estado de 

abandono do Jeca, que o levara à doença e à improdutividade, tais revisões não foram totalmente 

suficientes para redimir a figura fatalista do caboclo pintada por Lobato, pelo menos para alguns 

de seus leitores e críticos.  A imagem caricatural do caboclo expressa nos artigos de 1914, 

extremamente negativa e pessimista, estava distante da reinterpretação do Jeca publicada em 

1918, no livro de contos. Literariamente, os textos e o personagem eram os mesmos, entretanto 

a mente do autor havia mudado por conta da transferência para a capital paulista e dos contatos 

estabelecidos com os médicos sanitaristas, os quais chamaram a atenção de Lobato para um 

aspecto que influía negativamente sobre o sertanejo brasileiro: o binômio abandono-doença. 

Convencido pela medicina de que o principal mal do país era a doença,  

Lobato, inicialmente, “salvaguarda-se dessas contradições, através dos prefácios às edições de 

Urupês”19, nos quais apresenta pedidos de desculpas ao Jeca e explicações por ter carregado 

tanto na tinta e ignorado o estado doentio do campônio brasileiro.    

Apesar das tentativas de Lobato de restabelecer a figura do caboclo e assumir, em parte, 

culpa por ter ignorado sua real condição quando escreveu sobre o homem sertanejo, tal esforço 

                                                 
17 Skidmore, Thomas, 2012, p. 182.  
18 DE LOYOLA, Leonidas, 1919, p. 11.  
19 LOBATO, Monteiro [s.d], p. 267-8 apud GOUVEA, Luzimar Goulart, 2001, p. 64.  



não foi considerado por Leonidas de Loyola e nem amenizou as críticas ferinas que dirigiu ao 

escritor paulista. Loyola julgava que a publicação de Lobato era contraproducente, inútil, 

inoportuna e antipatriótica. E como Urupês havia se transformado em sucesso literário nacional, 

apontava que uma “campanha systematica de depreciação e ridículo do homem e das cousas do 

Brasil está formando em nossa Patria uma geração de scepticos e de pessimistas, por um lado, 

concorrendo, por outro, para o nosso descredito no extrangeiro”20. Atente para o fato de que o 

crítico chama a atenção para duas consequências da campanha de depreciação do homem 

brasileiro: 1. Internamente, formar uma geração que não acredita no futuro do próprio povo; 2. 

Externamente, mais um arranhão na frágil imagem do Brasil no exterior, visto como um país 

mestiço e doente, o que prejudicava os planos das elites de atrair imigrantes europeus e capitais 

estrangeiros para novos investimentos na economia nacional. Loyola sugere que tal campanha 

fosse encerrada e que se tratasse o Jeca como o doente que era, com proteção e carinho, pois a 

“piedade é apanagio das almas bem formadas, dos corações grandes” 21 . Ora, Lobato era 

muitíssimo bem formado, tinha uma visão moderna e também um coração dos grandes, tanto 

que se arrependeu da versão do homem do campo que escrevera em 1914 e abraçou, como 

poucos, o movimento em prol do saneamento do país. Sua visão inicial pessimista sobre o 

piraquara do Vale do Paraíba não o torna um inútil e nem impatriota, pois há que se considerar 

que o seu relato, apesar de imperfeito, trazia à lume aspectos reais de uma forma de vida 

negligenciada pelos centros de poder – a dos caipiras. Se não fosse seu texto, tão claro e duro, 

possivelmente o debate em torno dos Jecas, da necessidade de melhoria de suas condições de 

vida e de sua inclusão num projeto de nação não teria obtido tamanha amplitude que ultrapassou 

em muito a esfera literária!  

Loyola clamava intervenção federal para integrar os sertões ao restante do país, num 

projeto de construção da nacionalidade. Ele dialogava com outro sertanista, um ícone, Euclides 

da Cunha, o qual criticava as elites brasileiras por investirem na imigração estrangeira, 

esquecendo-se de seus patrícios, que “eram mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes 

da Europa”22. Portanto, ao longo das décadas de 1910 a 1920, era “o resgate dos sertões e do 

sertanejo que se impunha como tarefa de construção da nação”23. O jornalista paranaense 

recusava-se a aceitar que o Jeca seria um representante nacional, primeiro porque julgava seu 

                                                 
20 DE LOYOLA, Leonidas, 1919, p. 19.  
21 Ibid. p. 20.  
22 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Três, 1984 (Biblioteca do Estudante).  p. 90.  
23 SANTOS, Luiz Antonio de Castro, 2003, p. 216-7. 29 
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criador um pessimista que havia pintado o caboclo com “todos os defeitos possíveis e 

imaginaveis”29. Depois porque Jeca era uma caricatura e como tal não podia ser um símbolo, 

sob o argumento de que o personagem “é errado, falso, inverossímil, não resiste ao menor 

embate da crítica”24. Por fim, sugere a Monteiro Lobato que expurgue de seu livro a caricatura 

infeliz do homem do campo. A partir daí, segundo Loyola, “teremos nada mais nada menos do 

que um livro de contos regionais, igual a tantos outros que já existem nas nossas lettras"31.   

Outro autor que escreveu um livro em resposta ao Jeca Tatu e à concepção de Monteiro 

Lobato sobre o sertanejo foi o político oriundo de Fortaleza, no Ceará, Ildefonso Albano. 

Albano publicou, em 1919, Jeca Tatu e Mané Xiquexique32, sendo o protagonista da obra uma 

antítese do Jeca. O embate de Albano com Lobato começa já na epígrafe, com uma celebração 

à “gloriosa memória” de José de Alencar, autor tão combatido por Lobato por conta de sua 

literatura romântica acusada de falsear o indígena, responsável pela pavimentação do caminho 

trilhado por literatos ufanistas do início do século XX, os quais escreviam da cidade, sem 

conhecer, de fato, a vida do homem do campo, distorcendo a realidade do caboclo, transformado 

num símbolo de bravura e de nacionalidade. O prefácio da obra foi redigido por Mário de 

Alencar, membro da Academia Brasileira de Letras e filho de José de Alencar (a escolha de 

Alencar seria uma provocação e uma forma de o filho responder a Lobato pelos ataques 

desferidos à obra de seu pai?). No prefácio, Mário de Alencar afirmou que Lobato “descreveu 

e apreciou a traços incisivos e tintas carregadas, um dos tipos característicos do interior 

brasileiro, ao qual chamou de Jeca-Tatu”25, tipo que estaria circunscrito a pequeno canto dentro 

da imensidão do Brasil. De forma cavalheiresca, Alencar não negou a arte e o talento de Lobato, 

mas não se furtou em divergir da figura criada pelo escritor paulista ao apontar suas supostas 

falhas e equívocos e fazer uma sutil defesa da memória e da obra de seu pai, como se nota na 

passagem a seguir:  

Há generalizações estouvadas, que não se explicam nem mesmo como 

extravagância retórica, e no caso particular da étnica brasileira não atino o 

amesquinhador propósito do poeta, que ao otimismo inocente da poesia preferiu 

o pessimismo possivelmente maléfico e seguramente inestético da difamação 

genérica34.    

                                                 
24 Ibid. p. 34. 31 Ibid. p. 35. 32 A alcunha Xiquexique provém de uma planta típica do sertão nordestino. Segundo Albano, ela 

“nasce e prospera em qualquer terreno bom, medíocre ou ruim; mas, sóbrio, resistente, tenaz e rude, prefere a todos, a pedra 

nua, a rocha dura. Ali, onde parece impossível a vida, onde qualquer planta estiolaria, e outra semente encontraria a morte, ali 

êle se firma...” (ALBANO, Ildefonso, 1969, p. 41). O autor nordestino imprimiu em seu personagem as mesmas características 

da planta, Mané é resistente, forte e sabe viver em qualquer lugar sob quaisquer condições.   
25 ALBANO, Ildefonso, 1969, p.33.  34 
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 Jeca, para Alencar, era uma generalização estouvada e extravagante, permeada pelo 

pessimismo “possivelmente maléfico”, algo que difamava uma etnia brasileira, bem diferente 

do poeta (provavelmente Alencar se refere a seu pai), cuja poesia inocente preferiu a louvação 

otimista de seu povo à “difamação genérica” feita por Lobato. O filho do autor de Iracema 

também criticava, implicitamente, Rui Barbosa por adotar em sua retórica política oposicionista 

o Jeca Tatu como tipo simbólico miserável do povo brasileiro que habita o interior em oposição 

à gente da cidade e dos centros de poder. Achava que a generalização da figura do Jeca seria  

“um êrro de sociologia leviana ou uma cincada de política inconsciente”26 e tomava o Mané 

Xiquexique como exemplo para desancar o Jeca enquanto símbolo nacional. Disse Alencar:  

“outros virão vindo, e o tempo com êles, que desfaçam êsse Jeca-Tatu genérico; e basta que de 

cada canto do interior brasileiro suba a voz dos experimentados e insuspeitos, a exemplo do 

autor dêste livro.”27  

Albano, ao iniciar Jeca Tatu e Mané Xiquexique, contextualiza, apresentando a 

localização de onde se passa a história e os problemas enfrentados pelo protagonista, bem como 

principia uma resposta direta a Lobato:  

O tremendo flagelo da sêca, o Secular Problema do Nordeste, há trezentos anos 

assola essa vasta região do Brasil, mantendo em contínuo sobressalto mais de três 

milhões de brasileiros, impedidos de evoluir, impossibilitados de progredir. 

Dirme-ão talvez: “Ora, êsses três milhões de indivíduos não passam de Jeca Tatus 

a vegetar de cócoras, incapazes de evolução e impenetráveis ao progresso! É um 

engano!28   

O engano derivaria de uma simples regra: Mané e Jeca eram filhos dos mesmos pais, 

porém um se tornou trabalhador, e o outro, preguiçoso, o que ocorria na grande família 

brasileira:   

filhos dos mesmos pais, com o mesmo sangue nas veias, educados na mesma 

escola, temos o Jeca Tatú, preguiçoso e bisonho, e seu irmão Mané Xiquexique, 

afoito como o jaguar, resiste como o xiquexique29.  

Se Jeca era “bisonho”, um ser que recuava ao menor sinal de desafio, Mané era o oposto.   

Albano toma de empréstimo algumas questões de Urupês, reformula-as, acrescenta algo 

e as responde a seu modo. Observe:  

                                                 
26 Ibid. p. 35.  
27 Ibid. p. 37.  
28 Ibid. p. 39.  
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Quem deu o exemplo a Pedro I? Quem precedeu a Isabel, a Redentora? Quem se 

adiantou a Deodoro?... Foi Mané Xiquexique!  

Quem venceu Riachuelo, Tuiuti e Campo Grande?   

Quem desbravou a Amazônia?... Foi Mané Xiquexique!39  

O autor faz referências a inúmeros eventos históricos ocorridos no Nordeste, como a 

libertação dos escravos em 1884, na província do Ceará; os acontecimentos revolucionários 

com ideais separatistas e republicanos - a Revolução Pernambucana de 1817-  e a Confederação 

do Equador, em 1824, denotando o pioneirismo político do Nordeste o qual teria servido de 

exemplo para o Brasil no rompimento com Portugal em 1822 e, depois, na proclamação da 

república, em 1889. Cita também a valentia de vários nordestinos que lutaram na Guerra do 

Paraguai e, por fim, menciona a ocupação da Amazônia por levas de migrantes nordestinos 

desde o final do século XIX, atraídos pelo trabalho nos seringais, na extração do látex e, 

posteriormente, na construção da Ferrovia Madeira-Mamoré. Enquanto exalta os feitos do 

Nordeste, Albano realça o seu personagem que, para ele, era “afoito como o jaguar”, um 

pioneiro na História do Brasil. Dizia que: “Enquanto nas veias de Jeca-Tatu corre, ao que 

parece, sangue degenerado, herdou Mané Xiquexique as qualidades nobres e viris dos  

Tabajares, dos Jenipapos, dos Cariris, dos Pitiguares e dos Apinagés”30. Com essas virtudes em 

suas veias, Mané era lavrador, vaqueiro, jangadeiro, seringueiro, em suma, era industrioso, 

apesar de toda a indiferença dos homens do governo em relação ao Xiquexique. Como faltavam-

lhe os serviços públicos básicos, educação e saúde por exemplo, quando Mané adoecia, ele 

encontrava “no mato o remédio para as suas enfermidades”31, para cada mal havia uma planta 

ou raiz específica que o sertanejo nordestino conhecia e manipulava bem. Mané mostrava-se 

sociável, atento à política, fazia poesia e luta... luta para resistir à seca. “Abatido pela sêca ou 

saturado de quinino, é sempre o mesmo Mané Xiquexique, nobre, ativo e progressista. E êste 

irmão de Jeca-Tatu, que realizou a epopeia heroica do desbravamento da  

Amazônia!”32. Mané tinha raça forte, sóbria e resistente que só a “grandeza assassina da  

Amazônia tem conseguido sopitar!”. O personagem resumia-se na expressão “rocha viva da 

nossa nacionalidade!  

Seja a versão de Albano ou qualquer outro tipo literário que tenha surgido como 

contraponto ao Jeca Tatu, “nenhuma dessas respostas alcançou sequer vagamente a 
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popularidade atingida pelo original, até os dias de hoje bem nosso conhecido”43, o afamado 

Tatu. Vimos que havia diferentes formas de pensar os sertanejos e também significativas 

diferenças nas representações que os autores faziam sobre o homem do interior, especialmente  

no que se refere à valorização positiva ou negativa do homem e da vida no 

interior, desde a afirmação de elementos como força, autenticidade e comunhão 

com a natureza, bastante enaltecidos na literatura romântica, até o retrato negativo 

e sombrio(...)33.  

No prefácio de  Jeca Tatu e Mané Xiquexique, Mário de Alencar errou em sua previsão 

quando afirmou que, a exemplo de Mané, “outros virão vindo, e o tempo com êles, que 

desfaçam êsse Jeca-Tatu genérico”45. Por mais que outros trabalhos tenham surgido, trazendo à 

lume os tipos locais de norte a sul do país46, descrevendo costumes e particularidades regionais, 

sabemos que tais figuras jamais chegaram a ganhar as dimensões do Jeca, o qual se tornou, certo 

ou errado, um símbolo da cultura nacional e cristalizou-se no imaginário popular.  Nenhum 

outro tipo literário roubou-lhe o posto central na literatura brasileira e nem foi capaz de 

promover amplo debate como ocorreu em torno do caboclo lobatiano entre os anos 19101920.  

O Jeca Tatu tornara-se um símbolo, pois, de acordo com Viana Moog 34 , o sucesso do 

personagem estava intimamente ligado à realidade social que ele representava. E a realidade 

dos sertanejos na Primeira República era, de modo geral, um estado de abandono e de 

distanciamento não só geográfico, mas também cultural, social e econômico em relação às 

cidades e aos centros de poder. Por isso Moog sustentava que, enquanto persistissem essas 

condições sociais que moldavam o modo de vida e o próprio sertanejo, Jeca Tatu, a figura 

literária, seria a mais precisa para a compreensão da vida do homem do campo e de seus 

problemas do que quaisquer informações inscritas em relatórios burocráticos ou estudos 

demográficos de gabinete sobre as populações interioranas do Brasil. As pessoas continuaram 

a se identificar com o Jeca Tatu, conforme vimos no primeiro capítulo desta dissertação. Ele 

avançou no tempo, sofreu releituras, ganhou o cinema e é celebrado, anualmente, nas Festas 

Juninas, em várias regiões do Brasil, onde adultos e crianças se vestem com chapéu de palha, 

calça remendada e camisa xadrez com alguns botões entreabertos. Jeca também assumiu uma 
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expressão pejorativa – servindo para designar quem mora ou vem da roça, considerado lugar 

atrasado em relação à cidade, em que às vezes não há estrada, transporte, luz ou água encanada.  

Em suma, para o bem ou para o mal, o Jeca ganhou o coração do Brasil!   

Considerações finais  

 Como vimos, Urupês ensejou um amplo debate político e cultural que colocou Monteiro 

Lobato e o Jeca no cenário nacional, contribuindo para a difusão do autor, seu talento literário 

e também a cristalização de seu caricato personagem no imaginário coletivo.  

 Jeca tornou-se sinônimo de atraso, de ignorância, de superstição e de abandono. É preciso 

considerar o contexto de produção da obra para melhor compreendê-la, assim como os impactos 

que ela teve na sociedade. O mundo passava pela exacerbação do nacionalismo e vivenciava os 

horrores da Grande Guerra (1914-1918); no Brasil, o nacionalismo fez proliferar diversas 

agremiações que defendiam a importância de se resgatar e fortalecer a brasilidade, pois o país 

aspirava se tornar uma nação relevante no cenário internacional.  

 A figura do Jeca Tatu soou para os seus críticos como uma detração do homem brasileiro num 

momento de nossa história em que alguns pensadores e políticos exaltavam as coisas nacionais, 

uma tradição ufanista, conforme na obra de Afonso Celso, Porque me ufano do meu país (1908). 

O Jeca depunha, portanto, contra a imagem da gente brasileira, nos ridicularizando e arranhando 

a figura do homem nacional no exterior.  

 É mister ressaltar que Lobato, ao escrever sobre o Jeca, não almejou retratar o homem 

brasileiro. Seu objetivo era representar o piraquara do Vale do Paraíba paulista, os caipiras com 

os quais convivera desde a mais tenra idade. Foi Rui Barbosa, em 1919, que lançou o 

questionamento para o país sobre a possibilidade de Jeca ser um representante nacional da 

maioria dos caboclos brasileiros, abandonados à própria sorte por um Estado ausente e 

explorados pelos latifundiários. Jeca não foi apenas resultado da vingança de Lobato contra os 

caboclos que lhe atormentavam na administração de sua fazenda, tampouco resultado estético 

literário, mas também a manifestação do olhar patronal dos fazendeiros paulistas sobre o 

homem rural e, ao mesmo tempo, uma denúncia das más condições de vida dos caboclos.   

 Houve reações de Norte a Sul do Brasil, as quais se levantaram contra a ideia de Jeca ser o 

símbolo de identidade do homem brasileiro. Do Norte, veio o Mané Xiquexique, de Ildefonso 

Albano, repleto de virtudes, o oposto de seu irmão Jeca. Do Sul, pela pena de Leonidas de 



Loyola, uma contundente crítica a Lobato, a Rui Barbosa e ao Jeca, além da veemente negação 

da brasilidade estar representada no piraquara do Paraíba.  

 O fato é que, apesar das críticas, tanto Lobato quanto o seu personagem permaneceram no 

imaginário coletivo, pois de algum modo Jeca representava aspectos da realidade do homem do 

campo brasileiro, como o abandono pelo poder público, a ausência de serviços básicos no meio 

rural, a saber saúde e educação, a condição doente do homem nacional, os costumes, entre 

outros. Logo havia fulcro identitário entre o real e o imaginário, por isso Jeca resistiu a todas as 

críticas, fez sucesso, tornou-se símbolo da campanha pelo saneamento rural, a qual se estendeu 

desde os anos 1910 até fins dos anos 1920. Muitos anos após a morte de Lobato, a obra Urupês 

continuou a ser editada, reforçada, posteriormente, por produções no cinema e na televisão, o 

que contribuiu para cristalizar a figura do Jeca no imaginário das pessoas. Até os dias de hoje, 

o Jeca continua alimentando causos e estórias na cultura popular, fazendo parte de festejos e 

celebrações que ocorrem por todo o país, como as festas juninas, nas quais é realizado o 

casamento do Jeca. Em suma, se a caricatura de Lobato não pode e nem representa, de fato, a 

gente brasileira, é inegável que, devido ao talento e à sofisticada visão do autor, o Jeca se 

constituiu numa das figuras mais importantes e representativas da literatura e da cultura 

nacional.  
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A cultura da banana: uma socialidade em compotas  

  

Rodrigo Rossi MORELATO  

  
Resumo  

Este trabalho descreve processos de socialidade presentes em uma das encostas da Serra da 

Misericórdia – último fragmento verde da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro –, mais 

especificamente, no Morro da Esperança, favela que compõe o Complexo do Alemão. Lá, as 

práticas de uma comunidade emocional autodenominada verdejante se manifestam em 

atividades tão diversas quanto o manejo de trilhas que cortam a montanha, o reflorestamento de 

espaços descampados, a constituição de hortas comunitárias, a introdução de sistemas 

“sustentáveis“ em diversas casas e a difusão de outros usos de partes geralmente 

desconsideradas de plantas alimentícias – como seu tronco, folhas ou cascas. Baseado nos 

fundamentos da sociologia do cotidiano este texto versa sobre questões ambientais, sociais e 

subjetivas tecidas entre um grupo de mulheres, uma localidade e uma espécie de vegetal – a 

bananeira (Musa x paradisíaca) – através da descrição de uma série de processos que envolvem 

a feitura de compotas (doces ou salgadas) a partir das cascas das bananas produzidas pela flora 

local.  

  

Palavras-chave: cidade; comunidade; ambientalismo; Serra da Misericórdia;  

  

Abstract 

This work describes social processes present on one of the slopes of the Serra da Misericórdia 

- the last green fragment of the Northern Zone of the city of Rio de Janeiro -, more specifically, 

in Morro da Esperança, favela that makes up the Complexo do Alemão. There, the practices of 

a self-described green emotional community manifest themselves in activities as diverse as the 

management of mountain-cutting trails, the reforestation of open spaces, the constitution of 

community gardens, the introduction of "sustainable" systems in several houses, and diffusion 

of other uses of generally disregarded parts of food plants - such as their trunk, leaves or bark. 

Based on the foundations of everyday sociology, this text deals with environmental, social and 

subjective issues woven between a group of women, a locality and a species of plant - the 

banana tree (Musa x paradisíaca) - through a description of a series of processes that involve 

the making of jams (sweet or salted) from the banana peels produced by the local flora.  

  

Keywords: city; community; environmentalism; Serra da Misericórdia;  

  

Resumen  

Este trabajo describe procesos de socialidad presentes en una de las laderas de la Sierra de la 

Misericordia - último fragmento verde de la Zona Norte de la ciudad de Río de Janeiro -, más 

específicamente, en el Morro de la Esperanza, favela que compone el Complejo del Alemán. 

Las prácticas de una comunidad emocional autodenominada verde se manifiestan en actividades 

tan diversas como el manejo de senderos que cortan la montaña, la reforestación de espacios 

descampados, la constitución de huertos comunitarios, la introducción de sistemas "sostenibles" 

en diversas casas y la difusión de otros usos de partes generalmente desconsideradas de plantas 

alimenticias - como su tronco, hojas o cáscaras. En base a los fundamentos de la sociología de 

lo cotidiano, este texto versa sobre cuestiones ambientales, sociales y subjetivas entre un grupo 

de mujeres, una localidad y una especie de vegetal -la bananera (Musa x paradisíaca) - a través 

de la descripción de una serie de procesos que involucra la elaboración de compotas (dulces o 

saladas) a partir de las cáscaras de los plátanos producidos por la flora local.  

  



Palabras claves: ciudad; comunidad; ambientalismo; Sierra de la Misericordia;  

  

Introdução  

  

 Por onde quer que se olhe, algo parece uma constante quando se fala da cidade do Rio 

de Janeiro – pois há bananas por todos lados. Em feiras ou quitandas da cidade, onde 

são comercializadas; em matérias jocosas de jornal, nas quais se associa a fruta a certa 

cultura política da cidade, antiga capital de uma talvez “república de bananas”; em 

filmes de outros tempos e produzidos no exterior, quando Carmen Miranda “the lady in 

tutti-fruti hat“ fazia bilheteria em hemisférios; e até mesmo – quem sabe ainda – nos 

quintais das casas dos cariocas essa maravilhosa fruta de origem asiática parece 

compor, de diversos modos, o imaginário da cidade.  

    A grande difusão dessa planta parece remontar à épocas de colônia, quando para cá 

foi trazida a complementar a alimentação de povos nativos ou estrangeiros envolvidos 

na empreitada colonial (DEL PRIORE, 2016) – sendo aqui tão bem aclimatada de modo 

que se tornou uma espécie quase espontânea, para alguns perigosa invasora 

(PEIXOTO&SILVA, 2011), tanto pelas benesses do clima como por sua versatilidade 

às necessidades humanas – há tanto tempo e com tantos usos, as bananeiras se tornaram 

parte da paisagem cotidiana da cidade.   

 Neste texto, persigo alguns usos que esse (dentre outros) vegetais conhecem ou 

conheceram na cidade do Rio de Janeiro, a saber e sobretudo atualmente: do 

aproveitamento das cascas de seus frutos, geralmente descartados, enquanto alimento 

utilizado no desenvolvimento de uma economia criativa orientada por práticas 

ambientalistas tendo como insumo processos de socialidade presentes no Morro da 

Esperança, uma das favelas que compõem o Complexo do Alemão, na Zona Norte da 

cidade.  

 Este estudo faz parte das investigações empreendidas pelo grupo de pesquisa 

Comunicação, Arte e Cidade, ligado ao programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; sendo a partir se sua fundamentação na 

sociologia do cotidiano que realizarei esta investigação.  

  



Um vegetal (des)encantado  

 As relações que as pessoas teceram com os vegetais – sobretudo aqueles úteis enquanto 

alimento, madeira para a construção ou combustível, remédios, fins religiosos ou 

demais usos – tendem conduzir a certa  

(...) mudança na relação entre homem e natureza e suas consequências para as 

relações interpessoais. Vis-à-vis do mundo vegetal e animal, do Neolítico, o homem 

não é mais um predador e um consumidor, agora ele ajuda, ele protege, coexiste por 

muito tempo com as espécies que ele "domesticou" (HAUDRICOURT, 1967, p. 

40)  

     

 Em curiosa relação com as plantas sinergizadas pela criatividade humana – onde o 

acaso do cruzamento de variantes ou a seleção dos exemplares mais produtivos também 

tem seu valor –, verdadeira simbiose às demais atividades humanas se fez tamanha que, 

no século XVIII, uma missão curiosa marcou parte do imaginário europeu sobre os 

perigos da empreitada da mundialização; talvez caiba aqui um exemplo:  No ano de 

1787, o HMS Bountry partiu da Inglaterra, encarregado de trazer do Pacífico Sul para o 

Caribe algumas mudas de fruta-pão que, uma vez aclimatadas, serviriam de alimento 

aos envolvidos na empreitada colonial inglesa. Descontentes com a longa duração da 

empreitada, marinheiros se revoltaram e fizeram no navio um motim, lançando ao mar 

o capitão e subordinados fiéis, numa pequena embarcação quee nada mais contava que 

rala alimentação para cinco dias. Mesmo perseguindo e punindo os amotinados; o 

resgate do capitão Fletcher Christian que, em glórias, voltou à Inglaterra, a empreitada 

mercantil inglesa conheceu infelicidades (Wulf, 2016).  

 No caso brasileiro, que me interessa, onde é possível imaginar desventuras parecidas, 

talvez a primeira menção à presença de outra planta necessária a uma empreitada 

colonial tanto diferente quanto mais antiga talvez seja aquele datado de cerca de 1573, 

hoje conhecido por Tratado da Terra do Brasil, escrito por Pero de Magalhães 

Gendavo, um descendente de genoveses cuja biografia é obscura; esse manuscrito 

perdido nas bibliotecas portuguesas foi recuperado em 1826, curiosamente época onde 

se assistiu “(...) o surgimento de várias instituições voltadas aos estudos das ciências 

naturais, particularmente, da botânica” (NOGUEIRA, 2000, p 16). Ao descrever “das 

fruitas da terra“, ele faz menção a   

(...) huma fruita que lhe chamão Bananas, e pela lingua dos indios Pacovas: ha na 

terra muita abundancia dellas: parecem-se na feição com pepinos, nascem numas 

arvores muito tenras e não são muito altas, nem têm ramos senão folhas mui 

compridas e largas. (GENDAVO, 1980, p 50)  

  



 Quanto a seus usos, complementa que “(...) com esta fruita se mantem a maior parte 

dos escravos desta terra, porque assadas verdes passarão por mantimento, e quasi tem 

sustancia de pão.“ (GENDAVO, idem, p 51).   

 Até os séculos XVII e XVIII, os conhecimentos acumulados pelas pessoas sobre o 

mundo natural eram marcados por um forte componente simbólico, sendo as plantas 

conhecidas por nomes vernaculares, identificadas muitas vezes por suas propriedades 

mágicas conhecidas localmente, talvez por sua utilidade prática, servindo enquanto 

crivo classificatório, inclusive, suas inclinações à moral.   

 Nos fins do século XVIII, no entanto, uma nova sensibilidade preocupada em 

classificar, organizar e sistematizar o mundo dos vegetais toma forma através de uma 

supervalorização da razão que, para alguns, viria a desencantar o mundo como no 

exemplo da estruturação de uma nova e aparentemente rigorosa ciência pois  

Para Lineu, todas as plantas, independentemente da prática vernácula local, 

deveriam ter dois nomes latinos, um indicando o gênero, e outro a espécie; e as 

regras que ele estabeleceu em sua Critica botanica (1737) foram rígidas, não 

permitindo nomes baseados no cheiro, no gosto, nas propriedades medicinais, no 

caráter moral ou na importância religiosa das plantas, qualidades que ele 

considerava altamente subjetivas, variando conforme o observador. (THOMAS, 

2010 p 120)  

  

 No caso das bananeiras, o sueco Carlos Lineu (1707~1778) também as conheceu e, 

através de seu novo, rigoroso e objetivo sistema classificatório binomial as batizou 

enquanto Musa sapientum1 (que, numa tradução livre poderia significar “a musa dos 

sábios“) vem a corroborar o comentário de que “(...) a prática efetiva de Lineu foi muito 

menos rigorosa, pois ele conservou boa parcela da antiga terminologia antropomórfica 

em suas novas fórmulas” (THOMAS, 2010, p 121).  

 Vale aqui o comentário sobre a origem das Musas, as filhas de Mnemósine, que na 

mitologia grega era de certo modo a personificação daquilo que hoje entenderíamos 

enquanto “memória”; deusa onisciente, ela sabe de tudo o que foi, é e será,  acometendo 

vez por outra os humanos e fazendo com que  

Quando o poeta é possuído pelas Musas, ele sorve diretamente da ciência de 

Mnemósine, isto é, sobretudo o conhecimento das “origens“, dos “primórdios“ , das 

“genealogias“. “As musas cantam, com efeito, a começar do princípio (...) o 

aparecimento do mundo, a gênese dos deuses, o nascimento da humanidade (...)“. 

(...) Graças à memória primordial que ele é capaz de recuperar, o poeta inspirado 

pelas Musas tem acesso às realidades originais. Essas realidades manifestam-se nos 

Tempos míticos do princípio e constituem o fundamento deste Mundo. Mas, 

                                                 
1 Atualmente a botânica conhece as bananeiras pelo nome Musa X paradisiaca dada sua natureza híbrida 

tecida pela interferencia humana.  



justamente por terem aparecido ab origine, essas realidades não são mais 

perceptíveis na experiência corrente. (ELIADE, 2016, p 108)  

  

 Talvez, passado o ponto máximo de tensão do pensamento positivo, estejamos diante 

de um reencantamento do mundo (MAFFESOLI, 2004); sendo um bom caminho para 

se entender a contemporaneidade enquanto um “tempo das tribos“, onde as bananeiras 

– verdadeiras Musas – podem nos auxiliar na interpretação sociológica de processos 

ditos de “socialidade”.  

Uma montanha na cidade  

A Serra da Misericórdia é um dos quatro maciços de montanhas que atravessam 

a cidade do Rio de Janeiro. Localizada entre as baixadas de Inhaúma e Irajá, ela é 

limitada a noroeste pelo maciço do Gericinó/Mendanha, ao sul pelo maciço da Tijuca, 

a leste pela Baía da Guanabara e a sudoeste pelo maciço da Pedra Branca. Estendendose 

por vinte e seis bairros da cidade – dentre os quais cinco complexos de favelas – essa 

montanha se eleva no coração da Zona Norte da cidade, em sua Área de Planejamento 

mais populosa (AP-03), que conta com cerca de 2,5 milhões de habitantes, mais de 

45km2 e, dado curioso, a menor área verde per capta (cerca de  3,75m2 ) por habitante2.  

Talvez uma fotografia feita por satélite nos ajude a dar a dimensão desse espaço:  

  

  
IMAGEM 01 – Mapa expandido da cidade do Rio de Janeiro com a Serra da Misericórdia em destaque.  

FONTE: Google Maps  

                                                 
2 Dados coletados na página da Organização Não Governamental Verdejar Socioambiental a partir de 

levantamento feito pelo Instituto Pereira Passos em 2010. Disponível em < 

https://www.verdejar.org/omacico> (acessado em 20 de julho de 2018)  

https://www.verdejar.org/o-macico
https://www.verdejar.org/o-macico
https://www.verdejar.org/o-macico
https://www.verdejar.org/o-macico
https://www.verdejar.org/o-macico
https://www.verdejar.org/o-macico


  

É comum ter a geografia enquanto sinônimo de cartografia, dado que tal técnica 

teria sido, ao menos durante alguns séculos, o coração dessa ciência. Aliada à obsessão 

de inventariar o mundo natural, algumas práticas da geografia se confundem com a 

exploração, classificação e ordenamento do mundo de acordo com interesses 

econômicos ou políticos dos estados nacionais; orientação que no século XX conheceu 

uma guinada na medida em que a disciplina passou por uma crítica ao “(...) exercício 

discursivo da inteligência, a demonstração lógica, a abstração e de negligenciar o corpo, 

a sensibilidade, o sofrimento; de desdenhar a maneira de pensar e de viver que tomam 

curso em outros lugares. “ (CLAVAL, 2015, p. 241).  

 A sensibilidade, a emotividade e a subjetividade das pessoas trazem novas questões 

para esse campo do conhecimento, que passa a reconhecer a experiência e a construção 

social do mundo enquanto elementos chaves, pois, como no caso de um maciço como 

o da Serra da Misericórdia, um texto rememora que  

Uma cordilheira de montanhas, ao longe debaixo de um grande céu..., também “é“. 

Em que consiste o seu Ser? Quando e a quem ele se manifesta? Ao viajante, que 

admira a paisagem ou ao camponês, que dela e nela constrói seu trabalho diário, ou 

ao meteorologista, que deve redigir o boletim com as previsões do tempo? Quem 

desses apreende o Ser? Todos e nenhum. (HEIDEGGER, 1999, p 62)  

  

 Antes de qualquer tentativa de ontologia, o recurso à fenomenologia que não apenas a 

geografia, mas também as ciências sociais têm conhecido talvez digam respeito ao fato 

de que “(...) a vida cotidiana se apresenta ela mesma como uma realidade interpretada 

pelos homens e possuindo para esses últimos um significado subjetivo enquanto mundo 

coerente. ” (BERGER & LUCKMANN, 1992, p 32)3, sugerindo a fenomenologia 

enquanto um método descritivo e empírico.  

 Nesse sentido, talvez um bom caminho para começar seja o de uma das experiências 

primordiais que se tem com o espaço apreendido pela percepção e sua posterior “(...) 

socialização da orientação (...) [que] se manifesta pelos nomes dados aos lugares, o que 

torna possível sua menção e torna possível sua memorização, principalmente porque 

eles perduram no tempo” (CLAVAL, 2015, p 19). Um breve percurso pelas toponímias 

da região talvez seja interessante para se melhor compreender esses arredores, a 

começar pelo nome do maciço; segundo um local:  

Um pesquisador veio pesquisar a biodiversidade dessa região e foi picado por uma 

cobra. Então ele fez uma promessa na Igreja da Penha para um santo desse aí e que 

se fosse salvo dessa picada de cobra ele iria preservar de uma certa forma essa área 

daqui que pega desde a Igreja da Penha e vai até Madureira... E ele não morreu 



dessa picada... Então aí ele disse que o santo teve misericórdia dele, né? De não ter 

matado ele, de ter tido misericórdia dele e aí ficou essa parte toda da serra aqui 

como Serra da Misericórdia. (Uratu Wazaizara Guajajara, em depoimento para o 

curta metragem Olhares da Misericórdia: a serra que atravessa gerações; direção 

de Álvaro Vinícius, 2015)4  

    

 Embora a bibliografia sobre a história do Rio de Janeiro sugira que dado antigas 

demarcações em sesmarias esse espaço da cidade tenha sido de posse de ordens  

                                                         
3 tradução livre de “La vie quotidienne se présente elle-même comme une réalité interprétée par les 

homes et possédant pour ces dernier suns sens de manière subjective, en tant que monde cohérent“  
4 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=e3tzqDPr2qs> (acessado em 20 de julho de  
2018)  

religiosas (CAVALCANTI, 2004), origem grandes litígios ao longo dos séculos, que 

nos arredores dessa região outrora componente da Freguesia de Inhaúma se localiza a 

Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro; é interessante notar como a narrativa 

sobre a toponímia se desenvolve a partir de um imaginário social marcado pela crise da 

biodiversidade, pela necessidade de preservação, pela arrogância de quem inventaria a 

Criação, pelos perigos que a Natureza encerra e pelo poder da fé na restituição da saúde, 

questões que talvez digam mais respeito ao nosso tempo.  

 Alguns dos bairros que circundam a montanha encerram outras pistas, em ferro e fogo, 

elucidando parte da história da cidade. Na face ocidental da montanha se situa o bairro 

Engenho da Rainha, localidade na qual a rainha Carlota Joaquina (1775~1830) possuía 

um engenho de açúcar e cuja estação de metrô ainda faz homenagem, pois homônima. 

Em sua face oriental, o bairro de Olaria faz menção à cerâmica e à tijolaria que ali se 

exercia a partir da lama retirada dos manguezais que existiam na região antes de muitos 

processos de aterramento e canalização de rios.  

 Em ambos os casos, atividades que tinham na exploração de recursos naturais, 

sobretudo a madeira, seu principal insumo energético. É sabido que a cidade do Rio de 

Janeiro, por sua condição de centro administrativo ao qual se acrescia um grande porto, 

havia se transformado ao menos desde o século XVIII na principal exportadora de 

madeira da colônia (GUEDES-BRUNI et al, 2011, p. 100), bem como utilizando-a à 

confecção e reparo de embarcações necessárias à empreitada mercantil. Não era, no 

entanto, apenas a madeira-de-lei o alvo da atividade humana, pois durante considerável 

posteridade   

A lenha para abastecimento das caldeiras de engenhos e fornos de olarias constituise 

de arvoretas e pequenas árvores, cujos caules não excedem 15cm de diâmetro e cujo 

https://www.youtube.com/watch?v=e3tzqDPr2qs
https://www.youtube.com/watch?v=e3tzqDPr2qs
https://www.youtube.com/watch?v=e3tzqDPr2qs


lenho é de fácil combustão, desprovidas de qualidade para construção ou 

marcenaria. (GUEDES-BRUNI et al, idem, p. 100)  

    

 De tal modo que, no final do século XX, restava nas encostas da Serra da Misericórdia 

nada mais do que um grande e ressecado matagal, resquício das épocas de engenho: 

sendo o gado uma força motriz importante a moendas e ao transporte de víveres e 

minerais (DEL PRIORE, 2016), foi no Brasil introduzida uma forrageira de abundantes 

touceiras, rápido crescimento e fácil replicação, o chamado capim-colonião (Panicum 

maximimum), trazido pelos portugueses da África (OLIVEIRA&SILVA, 2011, p. 88) 

a alimentar esses ruminantes.  

  

Uma chegada das bananeiras  

Narrativas que atravessam a Serra da Misericórdia informam que no final dos 

anos 1990, um morador das redondezas chamado Luiz Carlos Marins (1957~2012), 

também conhecido por Luiz Poeta, acabou por aglutinar uma comunidade emocional 

dispersa pelos arredores dessa montanha. Ciclista, ele também gostava de praticar de 

longas caminhadas pelas trilhas do maciço. Adepto de uma “alimentação saudável”, 

passou a coletar exemplares e saberes quanto a plantas alimentícias espontâneas de 

aspecto e nomes os mais diversos. Preocupado com a insalubridade provocada pelo lixo 

despejado nas encostas da montanha, carregava sempre consigo sacos plásticos e 

coletava a imundície que anônimos deixavam pelo caminho. Durante o inverno, quando 

os balões caíam no matagal ressecado, formava pequenas brigadas com outros 

voluntários corajosos – sendo os incêndios frequentes nessa época, era melhor apagálos 

logo.  

 Essas atividades chamaram a atenção de outros moradores da Comunidade Sérgio Silva 

(no bairro do Engenho da Rainha), e do Morro da Esperança (na divisa entre o 

Complexo do Alemão e Olaria). A distância entre essas duas comunidades – cerca de 

seis quilômetros pelo asfalto que circunda a montanha – também se podia percorrer em 

caminhada através do matagal ressecado que ele começava a reflorestar.  

  



  
   IMAGEM 02 – Detalhe da Serra da Misericórdia com as comunidades Sérgio Silva (A) e  

Morro da Esperança (B). FONTE: Google Maps  

  

 Se ao longo dos anos 1980 a interferência humana no planeta começou a chamar 

a atenção da comunidade científica quando se detectou em diversas partes do mundo os 

primeiros indícios de uma possível extinção planetária (WILSON, 2008 p. 94), a década 

seguinte assistiu ao surgimento de novas relações com a natureza, através de ”(...) 

formas de comportamento coletivo que, tanto em seus discursos quanto em suas 

práticas, visam corrigir formas destrutivas de relacionamento entre o homem e seu 

ambiente natural ” (CASTELLS, 1996, p.146). Essa nova sensibilidade também se fez 

sentir nos arredores da Serra da Misericórdia onde alguns moradores se identificaram 

com um fragmento de repente que versa sobre o desejos:  

  
Morar em Piabas...  

Quando será?  
A Serra é quem clama: 

misericórdia!  
Porém, entre balas e fumaças:  

Zona Norte, Rio!  
A Serra se lança em seu maior desafio: 

verdejar já!3  

  

  

                                                 
3  Poesia Verdejar Já, de autoria de Luiz Marins, década de 1990. Disponível em < 
https://www.verdejar.org/poesias> (acessado em 20 de julho de 2018)  



 A sociologia contemporânea chama a atenção para o papel dos afetos, do desejo e do 

dispêndio enquanto elementos constituintes das agregações sociais de aspecto neotribal 

(MAFFESOLI, 2004); é o caso desse grupo que através da preservação do verde exerce 

seu amor ao lugar. O desejo de viver juntos e próximos à mata recuperada talvez tenha 

relação com um certo desejo de comunhão onde  

(...) o estar-junto é um dado fundamental. Antes de qualquer outra determinação ou 

qualificação ele consiste nessa espontaneidade vital que assegura a uma cultura sua 

força e solidez específicas. Em seguida essa espontaneidade pode se artificializar, 

quer dizer, se civilizar e produzir obras (políticas, econômicas, artísticas) notáveis. 

Sempre será necessário, entretanto, mesmo que seja apenas para apreciar suas novas 

orientações (ou re-orientações), retornar à forma pura que é o “estar-junto à toa“. 

(MAFFESOLI, 2004, p.115)  

  

 Não seria estranho que essa cultura viesse se “civilizar“ buscando uma “(...) vitória do 

lugar sobre o tempo” (CERTEAU, 1990, p. 99) dadas as controvérsias entre 

preservação da natureza e necessidade de morar, problema conhecido através do 

histórico déficit habitacional da cidade do Rio de Janeiro (FARIAS, 2011).   

Foi exatamente o que aconteceu pois no ano de 2004 a coletividade verdejante 

se institucionalizou na Organização Não-Governamental Verdejar Socioambiental. O 

objetivo dessa ação estratégica capaz de “(...) articular um conjunto de lugares físicos 

onde as forças se distribuem” (CERTEAU, idem, p.102) era a de conseguir uma nova 

legislação para esse fragmento verde, protegendo-o de futuras investidas de construções 

irregulares através da revisão de parâmetros de ocupação do solo, de recuperando sua 

cobertura vegetal nativa, da preservação e recuperação de seus mananciais, isso sem 

contar o desenvolvimento de atividades de recreação e ecoturismo, programas de 

educação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das populações locais. A título 

de elucidação, a fala de sua principal liderança na atualidade, o permacultor Edson 

Gomes, talvez seja útil para entendermos o enraizamento dessa institucionalização pois  

O Verdejar é uma organização de base comunitária criada em 1997 por moradores 

do Complexo do Alemão e da Comunidade Sérgio Silva – que é uma das 

comunidades do bairro Engenho da Rainha. O principal objetivo do trabalho do 

Verdejar é a conservação socioambiental do maciço da Serra da Misericórdia e o 

desenvolvimento ecológico e comunitário das favelas do entorno. (Vídeo “Legado  
6  

Olímpico“) 

  

 Desde o ano de 2010 os verdejantes possuem uma casa-sede no Morro da Esperança. 

Lá eles se reúnem, guardam suas ferramentas, mantém uma biblioteca comunitária, 



praticam a comensalidade e partilham dos mais variados saberes. Essa casa muito 

especial é cercada por bananeiras por todos os lados.  

  

    
IMAGEM 03 – Sede da ONG Verdejar Socioambiental, no Morro da Esperança. Acervo pessoal.  

  

                                                         
6 https://www.youtube.com/watch?v=Yl8kLhTorcU (acessado em 18 de maio de 2018)  

Acontece que as bananeiras não são apenas utilizadas para a alimentação dos 

verdejantes ou seus convidados. As bananeiras, trazidas pouco a pouco para essa face 

da montanha através das atividades de plantio que a “tribo“ se empenha em realizar 

prestam uma série de serviços ambientais capazes de remediar problemas que a Serra 

da Misericórdia conhece.  

 Um primeiro serviço diz respeito à preparação do solo para as práticas da agricultura 

urbana. Assim como na comunidade Sérgio Silva (MAIA&MORELATO, 2017), os 

verdejantes também desenvolveram na comunidade do Morro da Esperança uma horta 

comunitária capaz de produzir uma pequena quantidade de alimentos, ser um espaço de 

iniciação às práticas agrícolas, de difusão de uma alimentação saudável e espaço de 

celebração naquela montanha. Ao processo de preparação dos solos, no entanto, não 

basta apenas aplainar o terreno, montar canteiros e cerca-los contra animais: a terra se 

encontra tão pobre em matéria orgânica e tão compactada por séculos de exploração 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl8kLhTorcU
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8kLhTorcU
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8kLhTorcU
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8kLhTorcU


que legumes e verduras cultivados sem o devido preparo do solo geram alimentos 

pequenos, de baixa beleza – isso quando vingam.  

 As resistentes bananeiras prestam aqui seu primeiro serviço. Em seu tronco fibroso 

conseguem acumular uma grande quantidade de água, suas raízes penetram o solo, 

fazendo-o mais fofo e poroso às chuvas, suas folhas acabam por se acumular no solo 

enriquecendo-o com matéria orgânica... Após a colheita das bananas, todo o pé é posto 

abaixo, partido e triturado e espalhado pelo espaço da futura horta, que agora contará 

com um solo de muito melhor qualidade para o exercício da agricultura.  

 Um segundo uso das bananeiras é denunciado por um círculo dessas plantas que se 

pode notar ao lado da casa-sede: há ali um sistema de evapo-transpiração, que se utiliza 

das bananeiras para tratar todo o esgoto produzido pelos verdejantes em sua sede e, 

segundo seus relatos, tem capacidade de tratamento para uma casa com doze pessoas. 

Seu processo de construção, feito em mutirões-oficinas, espaços onde se aprende 

fazendo, contou com a presença de demais moradores da localidade e movimentos 

sociais parceiros.  

 A bacia de evapo-transpiração consta de um sistema capaz de fazer o tratamento do 

esgoto domiciliar a partir de processos naturais. Se faz um grande buraco no chão com 

cerca de um metro e meio de profundidade, o qual é impermeabilizado e em seu interior 

se faz uma linha de pneus velhos, aos lados se colocam entulho cerâmico, por cima 

brita, areia e, finalmente a terra onde se plantam as bananeiras. A câmara de pneus serve 

à fermentação anaeróbia dos dejetos que, com o auxílio de demais bactérias presentes 

no entulho cerâmico, acabam por decompor toda a matéria orgânica do esgoto. As 

bananeiras – e demais plantas, caso interesse – através da transpiração de suas folhas, 

impedem que a água em tratamento escape do sistema, reduzindo-a com o passar do 

tempo através da fotossíntese e assim produzindo alimentos enquanto se trata o esgoto.   



  
  

IMAGENS 03 e 04: panfleto convidando moradores do Complexo do Alemão a participar das oficinas 

de implementação do sistema de evapo-transpiração; ao lado, uma representação do sistema  

  

 Sendo o tratamento de esgoto deficitário na cidade do Rio de Janeiro como um todo, 

os verdejantes acreditam que o sistema de evapo-transpiração pode ser uma alternativa 

sustentável ao tratamento de ao menos parte dos resíduos nas favelas da cidade, 

produzindo também alimentos saudáveis para seus moradores.  

 Acontece que essas práticas ambientalistas não se desenvolvem sem contraditório, e 

recentemente um novo morador, acreditando aquele espaço de bananeiras um espaço 

vazio e sem finalidade, expandiu recentemente sua casa e passou uma cerca ao redor do 

sistema, impossibilitando seu pleno manejo. As tentativas dos verdejantes de convencer 

esse morador em desfazer-se da cerca foram inúteis, o que compromete parte da 

capacidade do sistema hoje em dia.  

 Na atualidade as bananeiras tem conhecido outros usos. Difundindo novos saberes 

sobre as possibilidades da planta como um todo, os verdejantes tem realizado uma série 

de encontro com mulheres das redondezas para a difusão de outras práticas sustentáveis 

voltadas à economia criativa.   

    

Da socialidade em compota  

 Em março deste ano, quando encontrei os verdejantes no Morro da Esperança, algo 

que parecia uma festa estava acontecendo; rapidamente Marcelle, uma das principais 

lideranças dessa “tribo“, me encontrou à porta da sede, chamou a entrar e, descrevendo 

o que havia de comer sobre a mesa, foi logo oferecendo:  



- Aqui tem chips de banana verde salgada e doce. Esse outro aqui é da casca da 

banana madura, é tipo um antepasto feito com a casca da banana madura... e temos 

também uma cuca de banana. E tem também um chá de capim limão e um 

cafezinho.  
- Esse antepasto, você faz como? Cozinha a casca da banana natural...? – perguntei.  
- Então... Hoje vamos aprender como é que faz... Dá pra botar no cachorro quente... 

Eu boto na macarronada ela... E é bom com um pãozinho, com uma torradinha...  

  

 Na grande cozinha casa-sede havia uma grande mesa ao centro, com diversos desses 

quitutes feitos de bananas; sentadas em cadeiras ao redor da mesma, degustavam 

algumas dessas delícias oito mulheres das redondezas. A oficina tinha sido divulgada 

na página de Facebook da ONG Verdejar Socioambiental além de pessoalmente facea-

face, entre os moradores da comunidade. Era preciso esperar um pouco para ver quantas 

pessoas realmente viriam naquele dia; já era o segundo encontro....  

  Quando o número de mulheres se arredondou em dez, Marcelle decidiu que era 

hora de começar a oficina, e pedindo a atenção de todas deu início aos trabalhos:  

Só relembrando pra quem não tava... No nosso primeiro encontro a gente 

aprendeu a como preparar o pé de banana, partes da folha e do tronco, pra 

fazer artesanato... E, agora, nesse segundo encontro é o de gastronomia – e 

aí vamos ter a presença aqui da Dani... E aí a gente vai ter nosso terceiro 

encontro, que vai ser sobre medicina, limpeza e cosméticos... E o último, 

que é o de plantio e manejo da bananeira. (...) Então nosso objetivo é trazer 

mulheres empreendedoras que trabalham com a banana, nas suas diversas 

formas e seus ciclos e que gera uma economia, que a gente tá chamando de 

“economia criativa”, e aí a gente convidou dez “lideranças“, como a gente 

chama, da Serra da Misericórdia, como a Tia Beth [do Educap], como a Ana 

[do CEM], a Maíra [do Favela Consciente], o próprio Verdejar, a Lúcia... 

Então são mulheres que lutam e sonham pela Serra da Misericórdia e fazem 

seus trabalhos... E aí a gente aprende aqui... A proposta é que a gente 

replique por aí depois... (Marcelle Felippe, em registro audiovisual – acervo 

pessoal).  

  

  

 A expansão da “tribo“ urbana ali se configurava. Não apenas verdejantes, mas também 

uma “ponteira“ como Tia Beth (coordenadora do Ponto de Cultura Oca dos Curumins); 

a agricultora urbana Ana Santos (que coordena o Centro de Educação Multicultural, na 

Penha); Lúcia, uma moradora da Comunidade Sérgio Silva que atravessou a montanha 

para participar da atividade; bem como Maíra, atualmente mãe de duas crianças 

pequenas, que foi uma das primeiras adolescentes a se envolverem com o trabalho dos 

verdejantes por aqueles lados da montanha, e que agora possui seu próprio projeto 

social, Favela consciente, onde realiza diversas atividades com as crianças do Morro 

do Alemão, no coração do Complexo.  



 Após uma breve rodada de apresentações por todos os presentes, foi a hora de uma 

convidada célebre tomar a palavra:  

Meu nome é Daniele, eu sou agrônoma... Trabalhei muitos anos nessa luta 

da agricultura urbana, nas cidades... Sempre me envolvi nesse movimento 

da comida natural e de plantas medicinais e, enfim... Sempre gostei muito... 

Fui morar em Paraty, definitivamente, porque eu ia e voltava, ia e voltava... 

Mas aí larguei tudo e decidi viver do que eu tinha aprendido e do que eu 

tinha lá... E lá a fartura é banana, como no Rio de Janeiro inteiro... Então eu 

comecei a desenvolver alguns pratos com a banana verde... E aí a Marcelle 

me convidou e eu vim de todo o coração porque eu amo a Serra da 

Misericórdia também... E quando ela me falou eu achei incrível a ideia e eu 

acho que a gente tem que aproveitar este momento mesmo para poder 

aprender, difundir e se fortalecer... Ai eu falei pra ela “olha, eu to indo pro 

Rio de Janeiro agora em março, vamos fazer?“ e ela falou “vamos fazer!“ 

Então eu tô aqui! (Daniele, em registro audiovisual – acervo pessoal)  

  

 Nesse dia se ensinou a fazer uma compota a partir das cascas verdes da banana, as quais 

poderiam ser utilizadas enquanto alimento ou enquanto uma fonte de renda 

complementar. Ao longo da oficina se explicava o período de colheita da banana – 

quanto mais verde, melhor pois em caso contrário a compota pode ficar agridoce –; que 

se deve cozê-la primeiramente, aproveitando a polpa na feitura de biomassa e utilizando 

a casca bem picada para a confecção daquela iguaria; dos temperos que se pode usar na 

confecção da compota – salsa, cebolinha, uvas-passas, tomates, cebola, alho-porró, 

coentro limão e muito azeite –; de onde e como se comprar vidros de tampas herméticas 

e de como higienizar e pasteurizar as compotas para que tenham a validade de até três 

meses.  

 Após breve explicação, era hora de preparar: picar os ingredientes, misturá-los, 

adicionar o azeite... Um pouco de sal para testar e em pouco tempo uma imensa panela 

de antepasto de casca de banana verde estava pronta, crocante, temperada e saborosa. 

Enquanto se faziam os últimos ajustes no tempero, se começava  a planejar onde quando 

e como vender aquelas compotas no futuro; mas não hoje, pois os dez vidros feitos 

foram distribuídos um para cada uma das presentes – era bom que se levasse pra casa, 

desse aos familiares para que provassem, aos amigos para que conhecessem e, num 

outro momento, se reencontrarem para produzir mais algumas compotas de casca de 

banana.  

  



  
  
IMAGEM 05 – as mulheres do Complexo do Alemão e a oficineira Dani (de avental) com o antepasto 

pronto antes de seu envasamento  

  

Considerações finais  

 Neste breve trabalho tentei descrever processos de socialidade que concernem a feitura 

de um antepasto a partir de partes geralmente descartadas de plantas alimentícias.   

 Da origem das bananeiras por nossas terras e a forte identificação que temos com ela 

na cultura brasileira; passando por considerações sobre novas sensibilidades que tocam 

o mundo das ciências e a relação entre homens e Natureza em meados do século XVIII; 

dos usos práticos de uma série de plantas pela empreitada colonial e atividades da 

cidade do Rio do Janeiro que levaram a uma destruição de sua paisagem natural; 

passando pela manifestação do imaginário local através das toponínimias e do amor ao 

lugar na formação de grupos ambientalistas acredito haver uma constante simbiose 

entre pessoas e mundo vegetal.  

 No caso de uma nova sensibilidade empenhada na remediação das relações destrutivas 

que tecemos com o planeta, o ambientalismo, as bananeiras passam a ser encaradas de 

modo holista, que leva em consideração uma série de serviços que essa planta gera à 

vida humana; sendo necessário , desejável e recomendável, o aproveitamento total de 

suas possibilidades para a plenitude das pessoas e do plantea.  
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Censura nas Escolas de Samba: entre a submissão e a Resistência. 
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Resumo 

 

O presente artigo procura discutir como a ditadura civil-militar do período 1964-1985 buscou 

interferir nas manifestações das culturas populares. Através de uma pesquisa documental 

realizada na base de dados do Arquivo Nacional, procura-se identificar como o regime operou 

no sentido de exercer rígido controle sobre os enredos das escolas de samba, em especial nas 

letras dos sambas.  Os resultados apontam para a ocorrência de dois movimentos em paralelo. 

Um de submissão e outro de resistência ao regime, o que demonstra as diferentes formas de 

relação da cultura popular com o regime ditatorial do período.  

 
Abstract 
 

The present article tries to discuss how the civil-military dictatorship of the period 1964-1985 

sought to interfere in the manifestations of popular cultures. Through a documentary research 

carried out in the database of the National Archives, we try to identify how the regime operated 

in the sense of exercising rigid control over the entanglements of samba schools, especially in 

the samba lyrics. The results point to the occurrence of two movements in parallel. One of 

submission and the other of resistance to the regime, which demonstrates the different forms of 

relation between popular culture and the dictatorial regime of the period. 

 

Resumen 

 

El presente artículo busca discutir cómo la dictadura civil-militar del período 1964-1985 buscó 

interferir en las manifestaciones de las culturas populares. A través de una investigación 

documental realizada en la base de datos del Archivo Nacional, se busca identificar cómo el 

régimen operó en el sentido de ejercer rígido control sobre los enredos de las escuelas de samba, 

en especial en las letras de los sambas. Los resultados apuntan a la ocurrencia de dos 

movimientos en paralelo. Uno de sumisión y otro de resistencia al régimen, lo que demuestra las 

diferentes formas de relación de la cultura popular con el régimen dictatorial del período. 

 

Introdução 

 A difusão da internet nas últimas décadas e das redes de compartilhamento de 

arquivos como Facebook e Youtube e Blogs, têm permitido o acesso aos desfiles, 

enredos e sambas dos anos 1970 e 1980. Para os antigos amantes do samba, isso 

significa reconstruir memórias sobre experiências que o tempo insiste em apagar. Para 

as gerações mais novas, implica em conhecer uma história que encanta principalmente 

aqueles que pelas suas trajetórias têm uma proximidade maior com o universo das 

escolas de samba. 

 O que as belas imagens e sons não mostram é a realidade extremamente dura de 

produção dos desfiles. As dificuldades econômicas, sociais e políticas enfrentadas por 

todos os envolvidos no cotidiano das escolas de samba do Rio de Janeiro é um 

componente tanto do passado quanto do presente dessas instituições. Entretanto, essa 

realidade se tornou ainda mais difícil durante o período da ditadura civil-militar que 



controlou o país no período 1964 – 1985 por conta das diversas ações do regime no 

sentido de controlar as manifestações culturais populares, por exemplo, o carnaval. 

 Este artigo tem como proposta discutir como o regime civil-militar de 1964 

produziu um conjunto de ações no sentido de controlar direta e indiretamente o 

cotidiano das escolas de samba e como essas estabeleceram estratégias para conviver 

com essa nova condição.  Através de uma pesquisa documental realizada principalmente 

no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro,  procurou-se levantar dados que sustentem a 

argumentação de que essa interferência, apesar de produzir contextos de submissão das 

escolas à vontade do regime, também produziu formas de resistência dos sambistas, 

evidenciando que mesmo em contextos ditatoriais e democráticos, a cultura popular 

encontra formas de existir para além dos desejos e vontades das classes dirigentes e das 

elites dominantes. 

 

1. A Censura nas Escolas de Samba: duas estratégias de ação do regime ditatorial. 

A historiadora Tamara Cruz em pesquisa sobre a censura nas escolas de samba 

durante o período do regime civil-militar
1
, afirma que as ações de repressão e vigilância 

implementadas durante o período de 1964-1985, tiveram como base a Doutrina de 

Segurança Nacional construída no âmbito da Escola Superior de Guerra e se 

caracterizou pela criação de uma estrutura burocrática cuja principal função era 

identificar e “eliminar” os inimigos do regime
2
.  

No que se refere às escolas de samba do Rio de Janeiro, duas estratégias foram 

adotadas para que o controle e a censura fossem exercidos. De um lado, a tática da 

infiltração nas escolas principalmente através de agentes do DOPS que produziam 

relatórios sobre o cotidiano das escolas e suas figuras proeminentes como 

carnavalescos, compositores e lideranças reconhecidas publicamente.   

A tentativa do Estado em controlar as atividades das escolas de samba não foi 

uma novidade do regime de 1964.  O historiador e jornalista Alberto Moby Ribeiro da 

Silva afirma que durante desde a segunda metade da década de 1930, houve estratégias 

de controle sobre os enredos e sambas produzidos e cantados nos desfiles
3
.  A exaltação 

ao civismo e a obrigatoriedade de abordar temas nacionais, indicam uma tentativa de 

limitar ou controlar o cotidiano das escolas de samba. A diferença reside no fato de que 

                                                           
1 Tamara Paola dos Santos Cruz. As Escolas de Samba sob vigilância e censura na ditadura militar: memórias e 

esquecimentos. Texto completo disponível no link 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=201921 
2 (CRUZ, 2010, p. 56-57.) 
3 Alberto Moby Ribeiro da Silva. Sinal Fechado: a música popular brasileira sob censura: (1937-1945/ 1969-78) 

  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=201921


esse controle ganha contornos e ações inéditas, características de um regime que não fez 

nenhuma questão de esconder suas intenções.  

 

A Infiltração 

Uma das ações do regime nas escolas de samba foi a infiltração de agentes nas 

quadras, ensaios e atividades públicas.  Levada a cabo principalmente pelo 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), a tática da infiltração produziu 

inúmeros relatórios sobre o cotidiano das escolas e embasaram ações de censura e 

repressão contra aqueles vistos como possíveis ameaças ao regime. 

Em 1967, a Acadêmicos do Salgueiro, escola que se caracterizava pela 

transformação estética e temática dos desfiles, trouxe como enredo “ A história da 

liberdade no Brasil” e se colocou sob a atenção explícita do DOPS.  Ainda que os 

carnavalescos e compositores tenham tido o “cuidado” de limitar as tentativas de 

“liberdade” aos períodos anteriores à proclamação da República (Como pode ser 

observado na figura 1), os agentes do DOPS atuaram no sentido de atrapalhar a 

organização da escola.  

 

Salgueiro - 1967 

Quem por acaso folhear a História do Brasil 

Verá um povo cheio de esperança 

Desde criança 

Lutando para ser livre e varonil 

O nobre Amadeu Ribeiro 

O homem que não quis ser rei 

À Manoel, o Bequimão 

Que no Maranhão 

Fez aquilo tudo que ele fez 

Nos Palmares 

Zumbi, o grande herói 

Chefia o povo a lutar 

Só para um dia alcançar 

Liberdade 

Quem não se lembra 

Do combate aos Emboabas 

E da chacina dos Mascates 

Do amor que identifica 

O herói de Vila Rica 

Na Bahia são os alfaiates 

Escrevem com destemor 

Com sangue, suor e dor 

A mensagem que encerra o destino 

De um bom menino 

Tiradentes, Tiradentes 

O herói inconfidente, inconfidente 

Domingos José Martins 

Abraçam o mesmo ideal 

E veio o Fico triunfal 

Contrariando toda a corte em Portugal 

Era a liberdade que crescia 

Engatinhando a cada dia 

Até que o nosso Imperador 

A Independência proclamou 

Oba, lá-rá-iá, lá-rá-iá-iá 

Oba, lá-rá-iá, lá-rá-iá! 

Frei Caneca, mas um bravo que partiu 

Em seguida, veio o sete de abril 

No dia 13 de maio 

Negro deixou de ter senhor 

Graças à Princesa Isabel 

Que aboliu com a Lei Áurea 

O cativeiro tão cruel 

Liberdade, liberdade, afinal 

Deodoro acenou 

Está chegando a hora 

E assim quando a aurora raiou 

Proclamando a República 

O povo aclamou 

 



 O ator, sambista e escritor Haroldo Costa, cuja trajetória está ligada ao 

Salgueiro, afirma no livro Políticas e Religiões no Carnaval
4
: 

 
[...] nos ouvidos oficiais soou como uma ousadia flagrante um enredo 

com esse título e, se não houve veto formal, várias ações foram 

empreendidas (...) onde a escola ensaiava. Luz cortada, presença de 

elementos estranhos e intimidação passaram a ser comuns. (COSTA, 

2007, p. 161) 

 

 Contudo, a ação mais comum dos elementos infiltrados nas escolas era a 

produção de relatórios sobre as supostas relações entre os sambistas e as agremiações 

com indivíduos e grupos considerados uma ameaça ao regime. Dentro dessa estratégia 

alguns casos merecem ser relembrados. 

 Em 1970, documento produzido pelo Centro de Informações da Marinha dizia:   

 

Consta que as Escolas de Samba da Guanabara estão sendo sondadas por 

estudantes de esquerda, que pretendem infiltrar-se naquelas Agremiações 

com propósitos subversivos, visando conscientizar os operários a tomar 

posição contra o Governo da Revolução. 2)  em princípios tais elementos 

estão sendo rechaçados pelos sambistas, que não querem se envolver em 

política. 3) os jovens citados apresentam-se nas escolas, pretendendo sair 

nos desfiles de carnaval integrando as chamadas Alas dos Estudantes.
5
 

 

 Ainda na linha de preocupação com a postura ideológica das escolas de samba 

do Rio de Janeiro, encontra-se o caso da viagem de sambistas do Acadêmicos do 

Salgueiro à França em 1975. Em documento do Serviço Nacional de Informações (SNI) 

lê-se a seguinte anotação: 

 

Assunto: Apresentação na Europa da Escola de Samba Salgueiro. Festa 

do Partido Comunista Francês Os empresários franceses (...) e (...) 

contrataram a Escola de Samba Salgueiro para apresentações na Europa 

(...) Item 5. A Embaixada do Brasil em Paris informou, em 08/jul/75, que 

o jornal porta-voz do Partido Comunista Francês “L‟Humanité” anunciou 

co realce, em sua edição desta mesma data, que a Escola de Samba 

Salgueiro participará da “Fête dês L‟Humanité” (Festa do Jornal 

L‟Humanité) e da “Fête dês Libertés” (Festa das Liberdades), a 

realizarem-se em Paris nos dias 13 e 14/set/75, organizadas pelo Partido 

Comunista Francês
6
. 

 

                                                           
4
 Haroldo Costa. Política e Religiões no Carnaval. 2007.  

5 Documento encontrado no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Citado por Cruz (2011). p. 7). Fonte 

original: Coleção-Setor: Secreto/ Caixa: 411/ Série-Pasta: 74/ Folha: 73 a 76 - Centro de Informações da Marinha. 

Em, 19/11/1970 APERJ. 
6 Documento encontrado no Arquivo Nacional de Brasília. Citado por Cruz (2011, p. 12-13) Fonte original: (Fundos: 

Serviço Nacional de Informações/ Comissão Geral de Investigações/ Conselho de Segurança Nacional/ Dossiê: 

A0874980/ Origem: ARJ- Ministério das Relações Exteriores/ Data da Emissão: 03-09-75. (Arquivo Nacional/DF) 



 A preocupação com uma aproximação entre os sambistas da escola e o Partido 

Comunista Francês leva a adoção de medidas de “convencimento”. 

 

A Embaixada em Paris será instruída no sentido de procurar dissuadir as 

sambistas do “Salgueiro” de participarem de festas organizadas por 

comunistas franceses. Contudo, aparentemente a Escola de Samba ainda 

não partiu do Brasil, o que permitirá aos órgãos de segurança e 

informações, que atuam no campo interno, dissuadir desde já os 

sambistas dessa apresentação em favor do POF em Paris, ou de outros 

comunistas no exterior
7
. 

 

 Outro caso emblemático desses relatórios produzidos pelos órgãos de 

informação e repressão do regime ocorreu em 1981 quando a Unidos da Tijuca 

apresentou o enredo Macobeba: o que dá pra rir dá pra chorar, que fazia uma crítica às 

multinacionais. Documento pertencente ao acervo do Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro (figura 2), originalmente produzido pelo Ministério da Aeronáutica “denuncia” 

a presença de comunistas na escola. 

 

Figura 2: Relatório do Ministério da Aeronáutica 

                                                           
7
 Idem anterior. 



 

 

No documento de 9 páginas, são detalhadas a preocupação de que o enredo da 

escola possa levar ao surgimento de ideias que questionem elementos centrais do regime 

(figura 3).  

 

Figura 3: Relatório do Ministério da Aeronáutica. 



 

 

Os casos mencionados nesta seção demonstram como através da infiltração de 

agentes, os órgãos de censura e repressão mantiveram o cotidiano das escolas de samba 

do Rio de Janeiro sob intensa observação durante o regime civil-militar de 1964. 

Entretanto, a tática da infiltração não se constituiu na única forma de exercício da 

censura sobre as escolas de samba no período.  Outra estratégia de ação foi através da 

Censura prévia. 

 

1.1 . A Censura Prévia: As escolas de samba sob controle direto do regime. 

 



Uma das ações da ditadura civil-militar instaurada em 1964 foi a criação da 

Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) que é criada em 1972 com o 

objetivo de ampliar as ações de censura já praticadas pelo regime. Se antes, a Divisão de 

Censura já exercia controle sobre as programações do cinema, da televisão e do rádio 

numa suposta defesa “da moral e dos bons costumes”, a partir desse momento passa a 

exercer um controle prévio sobre todas as manifestações culturais públicas, de modo a 

impedir qualquer crítica direta ou indireta ao regime.  

A DCDP tinha um papel auxiliar na repressão, funcionando como um setor de 

emissão de laudos técnicos que subsidiavam as ações repressivas dos órgãos de 

segurança. Entretanto, do ponto de vista das escolas de samba, sua ação interfere 

diretamente na organização dos desfiles.  

A partir da década de 1970, as escolas de samba e os blocos carnavalescos 

precisavam enviar todos os protótipos das fantasias e alegorias, o tema do enredo e as 

letras dos possíveis sambas para aprovação da DCDP, através do setor de Censura 

Prévia. Mesmo a realização de ensaios e outras programações das escolas precisava de 

prévia autorização para sua realização. 

  

Figura 4: solicitação de aprovação do enredo da Império Serrano em 1982 

 

  

 

A figura 4 mostra a solicitação de aprovação do GRES Império Serrano para o 

enredo Bum Paticumbum Prugurundum vencedor do desfile do grupo especial em 1982.  

Não somente o enredo, mas também as fantasias e alegorias eram submetidas à censura 



prévia. As figuras 5 e 6 apresentam algumas das alegorias e fantasias do mesmo desfile 

enviadas para aprovação.  

              

Figura 5: Alegoria Figura 6: Fantasia

 

Se compararmos com a liberdade criativa que as escolas de samba têm na escolha de 

seus enredos, alegorias, fantasias e sambas nos dias de hoje, o período da ditadura foi 

bastante difícil, na medida em que a ação da DCDP influenciava nas decisões tomadas 

pelos sambistas.  Um exemplo dessa dificuldade é exemplificado na figura 7 que 

apresenta uma fantasia do Bloco Império da Gávea vetada pela censura prévia em 1984 

com a justificativa de que exibiria os seios da sambista, o que era um incentivo à nudez. 

Figura 7: Fantasia do Bloco Império da Gávea vetada pela DCDP por conta da “nudez” em 1984. 

 

Se no caso anterior, o mote da ação dos censores era de cunho moralista, em outros 

momentos essa ação tinha um caráter claramente político.  Em 1988, ano em que boa 



parte das escolas de samba do Rio de Janeiro trouxe para seus desfiles temas que direta 

ou indiretamente estavam relacionados à questão negra, os censores produziram um 

relatório em que mencionavam “a manifestação revolucionária negra contra os brancos” 

no desfile da Vila Isabel, campeã do ano com o enredo Kizomba. 

 

Figura 8: Relatório da DCDP sobre os desfiles de 1988 

 

  

 A gravação dos sambas 

escolhidos pelas escolas e sua 

exibição pública também eram 

submetidos à censura prévia, 

conforme demonstra a figura 9 na 

qual a gravadora RCA faz uma 

solicitação DCDP de autorização 

para gravação e divulgação dos 

sambas dos desfiles de 1984. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Solicitação de autorização.  

 

 



2. Entre a Submissão e a Resistência: estratégias de sobrevivência nos anos de 

chumbo. 

A interferência do regime civil-militar nas escolas de samba do Rio de Janeiro 

produziu efeitos distintos. Ao olhar para o passado, podemos identificar estratégias de 

submissão e outras de resistência à censura explicita ou velada do regime sobre as 

escolas. É importante ressaltar que essas estratégias coexistiram dentro das escolas de 

samba, ainda que algumas tenham adotado uma estratégia ou outra, muito em função de 

suas tradições ou das preferências políticas de suas lideranças. 

 

2.1. Momentos de Submissão 

 Por conta de sua conotação negativa, cabe uma breve consideração sobre o uso 

desse termo e seu significado para as reflexões aqui propostas.  O uso do termo 

submissão tem o objetivo de gerar incômodo ao leitor, principalmente aqueles que 

consideram o período da ditadura civil-militar como apenas mais um em nossa história. 

Principalmente porque entende-se submissão como uma relação complexa de 

dominação onde as escolas por sobrevivência ou conveniência aderem ideologicamente 

às propostas do regime. É uma forma de categorizar uma relação estabelecida pelas 

agremiações com o Estado nesse período. Relação que não foi uniforme e que sempre 

veio acompanhada de resistências explicitas ou veladas. 

 A opção de separar os exemplos de submissão e resistência tem o caráter 

eminentemente didático. Na prática, compreende-se que submissão e resistência 

caminharam juntas no interior de cada escola de samba do Rio de Janeiro. 

Podemos identificar quatro formas de “submissão” aos interesses do regime 

ocorridos nas escolas de samba do Rio de Janeiro no período. As alterações de enredo, 

as alterações de samba, os enredos patrocinados pelo regime e os enredos ao gosto do 

regime. Alguns casos são emblemáticos dessa forma de relação com o Estado, como da 

Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Durante três anos seguidos, de 1973 a 1975 a 

Escola apresentou enredos que exaltavam o regime.  

Em 1973, a escola ascende ao grupo principal dos desfiles ao conquistar o 

segundo lugar no grupo de acesso com o enredo Educação para o Desenvolvimento que 



exaltava o MOBRAL, programa de alfabetização do governo ditatorial,
8
 conforme a 

letra a seguir. 

 
Veja que beleza de nação 

O Brasil descobre a educação 

Graças ao desenvolvimento 

E a reforma do ensino 

O futuro, o amanhã 

Está nas mãos destes meninos 

Vamos exaltar 

Vamos exaltar (bis) 

As professoras 

Que ensinam o bê-a-bá 

E relembramos os jesuítas 

Os primeiros colégios criaram 

Para dar aos brasileiros 

Cultura e educação 

Brasil terra extraordinária 

Venham ver a nossa 

Cidade Universitária 

Uni-duni-tê 

Olha o A-B-C  

Graças ao MOBRAL (bis) 

Todos aprendem a ler
9
 

                                                           
8 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi criado pelo regime civil-militar em 1968 como proposta 

para enfrentamento do analfabetismo no Brasil. É uma proposta desenvolvida em oposição ao Método Paulo Freire e 

que buscou adotar uma postura ideológica compatível com o governo ditatorial. 
9 Disponível em http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/beija-flor-de-nilopolis/1973/5/ 

 

http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/beija-flor-de-nilopolis/1973/5/


Como afirma o historiador Alberto Moby Ribeiro da Silva, o governo “não fica 

indiferente” a proposta da escola e envia o chefe do gabinete civil do STF para 

“assessorar” na organização e desenvolvimento de seus desfiles. Isso resulta em dois 

outros enredos de exaltação ao regime, “Brasil, anos 2000” em 1974 e “o grade Decênio 

em 1975”. Como demonstram as letras dos sambas cantados pela escola, há uma clara 

adesão às ações do governo civil-militar
10

. 

 

É estrada cortando 

A mata em pleno sertão 

É petróleo jorrando 

Com afluência do chão 

Sim chegou a hora 

Da passarela conhecer 

A ideia do artista 

Imaginando o que vai acontecer 

No Brasil no ano dois mil 

 

Quem viver verá 

Nossa terra diferente 

A ordem do progresso 

Empurra o Brasil pra frente 
 

Com a miscigenação de várias raças 

Somos um país promissor 

O homem e a máquina alcançarão 

Obras de emérito valor 

Na arte na ciência e cultura 

Nossa terra será forte sem igual 

Turismo o folclore altaneiro 

Na comunicação alcançaremos 

O marco da potência mundial 

É de novo carnaval 

Para o samba este é o maior prêmio 

E o Beija-Flor vem exaltar 

Com galhardia 

O Grande Decênio 

Do nosso Brasil que segue avante pelo céu, 

mar e terra 

 

Nas asas do progresso constante 

Onde tanta riqueza se encerra 

 

Lembrando PIS e PASEP 

E também o FUNRURAL 

Que ampara o homem do campo 

Com segurança total 
 

O comércio e a indústria 

Fortalecem nosso capital 

Que no setor da economia 

Alcançou projeção mundial 

 

Lembraremos também 

O MOBRAL, sua função 

Que para tantos brasileiros 

Abriu as portas da educação 

 

Processos ou eventos bastante controversos são exaltados como exitosos, como 

por exemplo, a ocupação de terras indígenas pelas estradas abertas em diferentes regiões 

do país. Há também uma defesa ideológica das propostas educacionais e econômicas do 

regime, representando uma adesão acrítica ao governo. 

Outro exemplo da submissão às vontades do regime é o caso Vila Isabel em 

1974.  Nesse ano, o Regime indiretamente propôs às escolas que desenvolvessem 

enredos que mencionassem os 10 anos de sua instalação.  Assim como outras escolas, a 

Vila Isabel tenta burlar essa determinação e propõe originalmente o enredo “Aruanã-

Açu” que falaria das tribos indígenas do Alto-Xingu.  Como relata o compositor 
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 Silva, 2007, p.83 



Martinho da Vila, houve intervenção direta do Regime no processo de desenvolvimento 

do enredo e escolha dos sambas. 

 

Na época, eles não me contaram, mas minha composição foi retirada por 

coação dos militares. Depois de “Heróis da liberdade”, o regime passou a 

ter infiltrados nas quadras. O destino do samba, que podia ser alterado ou 

cortado, era decidido antes mesmo de chegar à Divisão de Censura de 

Diversões Públicas da Polícia Federal
11

. 
 

A proposta original foi modificada e a escola apresentou na avenida o mesmo 

enredo, mas o samba cantado transmitia uma ideia totalmente diferente. De enredo 

crítico passa a ser um enredo de exaltação à transamazônica.  

Samba “censurado” 

Tribo dos Carajás, Noite de lua cheia 

Aruanã, Menina moça 

É quem manda na aldeia. 

A tribo dança e o Grande Chefe 

Pensa em sua gente 

Que era dona 

Desse imenso continente, 

Onde sonhou sempre o viver da natureza 

Respeitando o céu, )  

Respirando o ar, )  

Pescando nos rios ) E com medo do mar ) 

Estranhamente, o homem branco chegou 

Pra construir, pra progredir, 

 Pra desbravar. 

E o índio cantou  

O seu canto de guerra 

Não se escravizou 

Mas está sumido da face da terra. 

Aruanã, Aruanã-Açu )  

É a grande festa de um povo do Alto Xingu  

 

Samba cantado na avenida 

A grande estrada que passa reinante 

Por entre rochas, colinas e serras 

Leva o progresso ao irmão distante 

Na mata virgem que adorna a terra 

O uirapuru, o sabiá, a fonte 

 

As borboletas, perfumadas flores 

A esperança de um novo horizonte 

Traduzem festa, integração e amores 

Lá, lá, laiá, lá, laiá 

Lá, laiá, lá, laiá 

Ô, ô 

Noite de festa na praça da aldeia 

Dançam em pares índios Carajás 

E lá no céu brilha a Lua cheia 

Iluminando os mananciais 

Raça morena que desbrava a mata 

Canta a beleza do alto Xingu 

Adora lendas, rios e cascatas 

Pois isso é Aruanã-açu 

Tem seringueiro, tem pescador 

Índio guerreiro que também é caçador 

 

Ainda que tenham sido marcantes, os casos da Beija Flor e da Vila Isabel não 

são os únicos. Com menos destaque, outras escolas caminharam no sentido de “aderir” 

aos desejos do Regime. Em 1971, a Mangueira teve como enredo “Modernos 

Bandeirantes” que indiretamente defendia a chamada integração nacional. Em 

determinados trechos, o samba era claramente chapa branca. 

 

O progresso foi se alastrando, neste país gigante. No céu azul de anil 

Orgulho do Brasil Nossos pássaros de aço Deixam o povo feliz Ninguém 

segura mais este país (...) Aqueles que deram asas ao Brasil Para no 

                                                           
11 Disponível em https://oglobo.globo.com/rio/da-mordaca-da-ditadura-aos-atuais-enredos-criticos-historia-da-satira-

politica-na-sapucai-22363167#ixzz5M5OP7ZTH  

https://oglobo.globo.com/rio/da-mordaca-da-ditadura-aos-atuais-enredos-criticos-historia-da-satira-politica-na-sapucai-22363167#ixzz5M5OP7ZTH
https://oglobo.globo.com/rio/da-mordaca-da-ditadura-aos-atuais-enredos-criticos-historia-da-satira-politica-na-sapucai-22363167#ixzz5M5OP7ZTH


espaço ingressar Ligando corações O Correio Aéreo Nacional (...) E 

caminhando vai o meu Brasil Para frente. 

 

Entretanto, houve casos em que a realização do desfile ou a aprovação do samba 

enredo foi condicionada à aceitação das “sugestões” do regime. Em 1969, A escola de 

samba Império Serrano apresentou o enredo Heróis da Liberdade, que rendeu um 

samba clássico. Contudo, isso só foi possível porque os autores do samba 

“concordaram” em alterar uma palavra no samba, modificando o trecho final da letra, 

substituindo a palavra revolução por evolução.  

 

Ô ô ô  

Liberdade Senhor 

Passava noite, vinha dia 

O sangue do negro corria 

Dia a dia 

De lamento em lamento 

De agonia em agonia 

Ele pedia  

O fim da tirania 

Lá em Vila Rica 

Junto ao Largo da Bica 

Local da opressão 

A fiel maçonaria 

Com sabedoria 

Deu sua decisão 

Com flores e alegria veio a abolição 

A independência laureando seu brasão 

Ao longe, soldados e tambores 

Alunos e professores 

Acompanhados de clarim 

Cantavam assim : 

Já raiou a liberdade 

A liberdade já raiou 

Essa brisa que a juventude afaga 

Esta chama que o ódio não apaga  

Pelo universo é a evolução  

Em sua legítima razão 

Samba, oh samba  

Tem a sua primazia 

Em gozar de felicidade 

Samba, meu samba  

Presta esta homenagem 

Aos heróis da liberdade 

 

 Diferentemente dos casos anteriores, a Império Serrano cedeu no samba, mas 

manteve a proposta sugestiva de desenvolver um enredo que falasse daqueles que 

lutaram pela liberdade na história do Brasil, entendido por alguns como um recado 

indireto ao governo ditatorial, o que evidencia uma forma de resistência ao regime
12

. 

 Uma das estratégias adotadas pelas escolas nesse contexto foi o de desenvolver 

enredos que abdicassem de falar do presente. Diversos enredos (talvez a maioria deles) 

apresentaram temas que evitavam falar do momento presente e se dedicavam a fatos 

históricos do passado, que eram lidos com orientações que agradariam ao regime. 

Exemplo de sucesso dessa estratégia foi o da Mocidade Independente de Padre Miguel 

que em 1979 vence o desfile com o enredo O Descobrimento do Brasil”, cuja letra faz 

uma leitura da chegada dos portugueses bem ao gosto do regime vigente. 

 

                                                           
12 Para uma melhor compreensão do enredo apresentado pela Império Serrano, ver 

http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/imperio-serrano/1969/4/ 

 

http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/imperio-serrano/1969/4/


A musa do poeta e a lira do compositor  

Estão aqui de novo convocando o povo  

Para entoar um poema de amor  

Brasil, Brasil, avante meu Brasil  

Vem participar do festival...  

Que a Mocidade Independente  

Apresenta nesse carnaval... 

 

De peito aberto 

É que eu falo ao mundo inteiro 

Eu me orgulho de ser brasileiro! 

 

 

Saiu de Portugal com destino as Índias  

Cabral, comandando as caravelas,  

Ia fazer a transação... 

Com o cravo e a canela...  

E de repente o mar transformou-se em 

calmaria 

Mas deus Netuno apareceu,  

Dando aquele toque de magia,  

E uma nova terra Cabral descobria,  

 

Vera Cruz, Santa Cruz 

Aquele navegante descobriu 

E depois se transformou 

Nesse gigante que hoje se chama Brasil 
 

 Apesar dos exemplos citados, é prematuro afirmar que havia uma adesão das 

escolas ao regime. Como vimos até aqui, as relações eram bastante complexas entre 

escolas e Estado autoritário. Por vezes escolas que em um ano adotavam uma postura 

submissa ao regime, no ano seguinte propunham temas que confrontavam aspectos 

centrais defendidos pelo Governo. 

 

2.2 As diversas formas de resistência. 

 Como dito anteriormente, a relação das escolas com o regime foi um processo 

complexo. Ao mesmo tempo em que casos de submissão às vontades do governo 

ditatorial ocorriam, resistências podiam ser observadas, mesmo com as limitações e 

vigilância do regime.  Essas formas de resistência apareciam nos enredos e nos sambas 

críticos e nas críticas veladas ao regime. 

 O enredo História da Liberdade no Brasil de 1967, apresentado pelo Salgueiro 

(E que já foi discutido aqui no tópico 1), é um exemplo de como as escolas de samba 

resistiram ao regime ditatorial.  Os versos iniciais do samba “Quem por acaso folhear a 

História do Brasil verá um povo cheio de esperança, desde criança lutando para ser 

livre e varonil”
13

 dão o tom de um enredo que permitia diferentes interpretações das 

lutas populares e, portanto, chamou a atenção do regime para o potencial das escolas 

como elemento de resistência ao governo militar.   

Em 1972, a Vila Isabel apresentou o enredo, Onde o Brasil aprendeu a 

Liberdade. De forma velada o enredo e o samba procuraram e conseguiram driblar a 

censura ao usar o tema da liberdade, mas situa-lo em um fato histórico.   

                                                           
13  A letra completa do samba pode ser acessada em 

http://www.sambariocarnaval.com/index.php?sambando=salgueiro1967 

 

http://www.sambariocarnaval.com/index.php?sambando=salgueiro1967


Aprendeu-se a liberdade 

Combatendo em Guararapes 

Entre flechas e tacapes 

Facas, fuzis e canhões 

Brasileiros irmanados 

Sem senhores, sem senzala 

E a Senhora dos Prazeres 

Transformando pedra em bala 

Bom Nassau já foi embora 

Fez-se a revolução 

E a Festa da Pitomba é a reconstituição 

Jangadas ao mar 

Pra buscar lagosta  

Pra levar pra festa em Jaboatão (bis) 

Vamos preparar lindos mamulengos 

Pra comemorar a libertação 

E lá vem maracatu 

Bumba-meu-boi, vaquejada 

Cantorias e fandangos 

Maculelê, marujada 

Cirandeiro, cirandeiro 

Sua hora é chegada 

Vem cantar esta ciranda 

Pois a roda está formada 

Cirandeiro, cirandeiro, oh 

A pedra do seu anel (bis) 

Brilha mais do que o sol 

 

Em 1980, no enredo Sonho de um Sonho, a escola desenvolveu um enredo que 

partindo de um poema de Carlos Drummond de Andrade, desafiava claramente a 

ditadura. Os versos “Um sorriso sem fúria entre o réu e o juiz/A clemência e a ternura 

por amor da clausura/A prisão sem tortura, inocência feliz/Ai meu Deus/Falso sonho 

que eu sonhava”, dão o tom de crítica ao regime, num cenário no qual os porões da 

ditadura já começavam a ser conhecidos. 

 Para exemplificar a  já mencionada complexidade da relação entre escolas e 

governo no período da ditadura, em 1976, a Beija Flor tão próxima do regime nos anos 

anteriores, trouxe como enredo uma exaltação ao jogo do bicho, que de acordo com o 

regime militar, “feria a moral e os bons costumes”
14

.  

 A Unidos da Tijuca em 1981 ao apresentar o enredo “Macobeba, o que dá pra 

rir dá prá chorar” fez uma crítica em forma de metáfora ao opor o povo, representado 

pelo caboclo Mitavaí, às elites, as multinacionais e ao regime, representados pelo 

monstro Macobeba.  Os versos finais do samba, “maldito bicho se me ouviu e não 

gostou do meu samba, vai pra longe do Brasil”, serviram para que o público na avenida 

extravasasse seu sentimento perante o governo na forma de palavrões. Como vimos no 

tópico 1, a escola foi investigada sob a suspeita de infiltração comunista. A letra é 

contundente.  

 

                                                           
14 Essa justificativa foi utilizada pelo Regime para interferir no final da novela Bandeira 2 de Dias Gomes em 1972. 

Mais detalhes em http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/bandeira-2/censura.htm 

 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/bandeira-2/censura.htm


É tão sublime exaltar 

Neste dia de folia 

E cantar a odisseia de um valente 

brasileiro 

Contra um monstro estrangeiro 

Que com todo o seu dinheiro 

Quer calar a nossa voz (e o nosso herói) 

E o nosso herói 

Sai no rastro da maldade 

Pelos campos e cidades 

Atrás do gafanhoto feroz 

Tetaci, Tetaci 

Agasalha com seu manto (bis) 

Nosso herói Mitavaí 

Mitavaí, bom lavrador e vaqueiro 

Deixa o sertão brasileiro 

Vai combater 

Macobeba maldito, que devora o mato e 

o mito 

Rádio, jornal e TV 

Lança e com certeiro bote 

Fere o monstro no cangote, pra valer 

E ferido assim de morte 

Bicho ruim não quer morrer 

E o caboclo injuriado 

Toma o caminho do mar 

Jurando que um dia vai voltar 

Tira daqui, leva pra lá 

O que hoje dá pra rir 

Amanhã dá pra chorar 

Maldito bicho, se me ouviu 

Se não gostou do meu samba (bis) 

Vai pra longe do Brasil 

 

  

Outros exemplos de resistências veladas ao regime, podem ser vistos nos 

enredos defendidos pelo Salgueiro em 1975 (As Minas do Rei Salomão), pela Em Cima 

da Hora em 1976 (Os Sertões) e Mocidade em 1983 (Como Era Verde Meu Xingu). No 

primeiro caso, a escola descumpre deliberadamente a determinação do regime de que 

em 1975, os enredos priorizem temas relacionados aos dez anos de instalação do 

regime. A escolha de um tema que não fosse nacional ou um fato histórico, foi a forma 

de resistência à intervenção da ditadura nas escolas. 

 O caso da Em Cima da Hora e da Mocidade refletem uma forma híbrida de 

resistência. A leitura das composições aponta para dois movimentos. Um a descrição 

idílica da realidade na primeira parte das composições para em seguida desenvolver 

uma crítica à estrutura social brasileira, representada pelos sertanejos de Canudos e os 

indígenas do Xingu. 

Os Sertões 

Marcados pela própria natureza 

O Nordeste do meu Brasil 

Oh! Solitário sertão 

De sofrimento e solidão 

A terra e seca 

Mal se pode cultivar 

Morrem as plantas e foge o ar 

A vida e triste nesse lugar 

Sertanejo e forte 

Supera miséria sem fim (bis) 

Sertanejo homem forte 

Dizia o Poeta assim 

Como Era Verde Meu Xingu 

Emoldurado em poesias 

Como era verde o meu Xingu, meu Xingu 

Sua fauna, que beleza 

Onde encantava o uirapuru 

Palmeiras, carnaúbas, seringais 

Cerrados, florestas e matagais (bis) 

Oh! Sublime natureza 

Abençoada pelo nosso criador (criador) 

Quando o verde era mais verde 

E o índio era o senhor 

Kamaiurá, Kalapalo e Kaikuru 

Cantavam aos deuses livres no verde Xingu 

(Ó morená...) Ó morená 

Mmorada do Sol e da Lua (bis) 

Ó morená O paraíso onde a vida continua 



Foi no século passado 

No interior da Bahia 

O Homem revoltado com a sorte 

Do mundo em que vivia 

Ocultou-se no sertão 

Espalhando a rebeldia 

Se revoltando contra a lei 

Que a sociedade oferecia 

Os Jagunços lutaram 

Até o final (bis) 

Defendendo canudos 

Naquela guerra fatal 

 

Quando o homem branco aqui chegou 

Trazendo a cruel destruição 

A felicidade sucumbiu 

Em nome da civilização 

Mas Mãe Natureza Revoltada com a invasão 

Seus camaleões guerreiros Com seus raios 

justiceiros Os caraíbas expulsarão (mas deixe) 

Deixe nossa mata sempre verde 

Deixe nosso índio ter seu chão (bis) 

 

 Assim como nos exemplos de submissão ao regime, as resistências também 

devem ser vistas como faces de um universo bastante complexo e influenciado por 

diversos fatores internos e externos às escolas. 

 

Considerações Finais 

 Este artigo procurou discutir como o período da ditadura civil-militar de 1964 

estabeleceu novas formas de relacionamento entre as escolas de samba e o Estado. 

Ainda que essas relações e a busca pelo controle das agremiações não se constituíssem 

em um movimento inédito, a maneira como o regime procurou interferir direta e 

indiretamente no cotidiano das escolas foram efetivamente uma novidade. 

 A leitura dos documentos do Arquivo Nacional e dos demais materiais utilizados 

neste texto, nos permitem fazer algumas considerações. A primeira delas é que seguindo 

com as orientações de governos anteriores, o regime ditatorial tentou usar as escolas de 

samba como uma forma de controle da “alma” do povo.  

Na medida em que percebem o potencial de diálogo das escolas com a 

população, inclusive parte da classe média, as escolas passam a ser vistas tanto como 

elemento para propaganda dos projetos e ações do regime, como possíveis focos de 

ações consideradas subversivas. 

A análise ainda que preliminar dos documentos e materiais permite apontar que 

as escolas exerceram os dois papéis. Por um lado, se submeteram em diversos 

momentos aos desejos e propostas do regime. Por outro, mesmo nos momentos mais 

agudos de perseguição, foram instrumentos de resistência explícita ou velada de 

segmentos da população, em especial aqueles ligados as artes e a música ao 



autoritarismo vigente. Não há pretensão deste texto em esgotar o tema. Ao contrário, o 

objetivo é provocar discussões e interesse em novas investigações sobre as escolas de 

samba no período. 

Halbwachs (1990, p.25) afirma que “Fazemos apelos aos testemunhos para 

fortalecer ou debilitar, mas também para completar o que sabemos de um evento do 

qual já estamos informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos 

permaneçam obscuras.”.  Que o retorno e a reflexão sobre o passado nos ajudem a 

compreender e intervir para que no presente e no futuro não repitamos os mesmos erros.  
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Resumo  

Este Trabalho é uma síntese da pesquisa que se encontra em curso, para elaboração do meu TCC, 

condição para a conclusão do curso de graduação em Bacharel em Direito na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro - UERJ. Versa sobre o tema da efetividade de Políticas Públicas de Educação adotadas 

no Estado do Rio de Janeiro no Período entre 2007 e 2018. Baseiam-se na legislação, em referências 

bibliográficas, nas jurisprudências dos Tribunais, em dados do IBGE, nos Textos Finais das CONAEs 

de 2010/2014 e 2018, e dos Planos Estadual e Municipal de Educação do Rio de Janeiro. (Com objetivo 

de compreender a dinâmica e o desdobramento de 3 (três) Políticas Públicas Educacionais, adotadas 

pelo Estado do Rio neste período em relação ao direito à Educação da Criança, do Adolescente e do 

Jovem, 1) Aprovação Automática; 2) CEJA e 3) Aceleração de Estudos.  

 

Plavras-chave: Direito e educação; o rio e suas políticas de educação; educação de crianças, e 

adolescentes. 

 

Abstract 

This work is a summary of the research that is underway to prepare my CBT, condition for the 

conclusion of the undergraduate course in Law at the University of the State of Rio de Janeiro - UERJ. 

Versa on the subject of the effectiveness of Public Policies of Education adopted in the State of Rio de 

Janeiro in the period between 2007 and 2018. They are based on the legislation, in bibliographical 

references, in the jurisprudence of the Courts, in IBGE data, in the Final Texts of CONAEs 2010/2014 

and 2018, and the State and Municipal Education Plans of Rio de Janeiro. (In order to understand the 

dynamics and deployment of three (3) Public Educational Policies, adopted by the State of Rio in this 

period in relation to the right to Education of Children, Adolescents and Youth, 1) Automatic 

Approval; 2) JSCA and 3) Acceleration of Studies. 

 

Keywords: Right and education - the river and its education policies - education of children, and 

adolescents, 

Resumen 

Este trabajo es una síntesis de la investigación que se encuentra en curso, para la elaboración de mi 

TCC, condición para la conclusión del curso de graduación en Bachillerato en Derecho en la 

Universidad del Estado de Río de Janeiro - UERJ. Versa sobre el tema de la efectividad de Políticas 

Públicas de Educación adoptadas en el Estado de Río de Janeiro en el Período entre 2007 y 2018. Se 

basan en la legislación, en referencias bibliográficas, en las jurisprudencias de los Tribunales, en datos 

del IBGE, en los Textos Finales de las CONAE de 2010/2014 y 2018, y de los Planes Estadual y 

Municipal de Educación de Río de Janeiro. (Con el objetivo de comprender la dinámica y el 

desdoblamiento de 3 (tres) Políticas Públicas Educativas, adoptadas por el Estado de Río en este 

período en relación al derecho a la Educación del Niño, del Adolescente y del Joven, 1) Aprobación 

Automática; 2) CEJA y 3) Aceleración de Estudios. 

Palabras clave: Derecho y educación; el río y sus políticas de educación; educación de niños, y 

adolescentes. 

 

 



Introdução 

A Constituição Federal/1988 em seu “Art. 205, caput” garante a todos, o direito a 

Educação e imputa aos Estados e Municípios o dever de promover e incentivar a execução 

desta, (BRASIL, 1988) 1. Temos ainda o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente - no seu 

Art. 53 e incisos, garante o direito de todas as crianças e adolescentes “à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa e preparo para o exercício da cidadania2.” (ECA, 1990).  

No Estado e no Município do Rio de Janeiro, no período entre 2007 e 2018, foram 

tomadas algumas medidas sobre o assunto e novas Políticas Educacionais foram adotadas, 

especialmente na capital durante o mandato do Cesar Maia, com o propósito de acelerar os 

estudos, promover a permanência dos alunos nas escolas, reduzir a taxa de evasão escolar e 

reduzir a taxa de analfabetismos no Estado, além de possibilitar o resgate dos jovens e adultos 

com idade avançada, mas, que ainda não teriam concluídos os estudos.   

Trataremos aqui de 3 (três) dessas políticas de Educação, adotas pelo Estado e 

Município do Rio, no período.  

1) Política de Aprovação Automática - Foi criada em 2007 pelo (DECRETO, 

Nº 28878/2007)3, para proporcionar motivação aos alunos, evitar a evasão escolar, adequar a 

idade dos discentes à série correta e avanço dos mesmos nos ciclos da Rede Pública de Ensino.  

2) CEJA - Centros de Educação de Jovens e Adultos - Criada em 2011 pela 

(RESOLUÇÃO SEEDUC, Nº 4.673/2011)4, voltada para da educação dos Jovens e adultos 

que ultrapassaram a idade escolar, e que mesmo estando atrasados nos estudos e fora do sistema 

de ensino, desejam concluir o ensino fundamental e (ou) o ensino médio.  

Nesse sistema, as aulas são semipresenciais e funciona em escolas da Rede Pública 

Estadual de Ensino. Algumas sociedades empresárias a exemplo de Furnas costumam adotar 

esta política de educação, como incentivo à inclusão social e a promoção aos seus funcionários.   

3) A política de Aceleração dos Estudos - Criada pela (RESOLUÇÃO 

SEEDUC. Nº 5489/2016)5, para acelerar o ciclo escolar dos alunos, nos casos em que 

apresentarem habilidades de aprendizagem superior aos demais, as chamadas altas habilidades 

ou superdotação. Trata-se de uma excepcionalidade e tem uma série de regras como requisito, 

que deverão ser observadas.  

                                                 
1 BRASIL, CFB/1988.  
2 BRASIL, Lei Nº 8.069/1990 – ECA.  
3 BRASIL, DEC. Nº 28878/2007 - Política de Aprovação Automática.  
4 BRASIL, RESOLUÇÃO SEEDUC, Nº 4.673/2011 - CEJA - Centros de Educação de Jovens e Adultos. 
5 BRASIL, RESOLUÇÃO SEEDUC. Nº 5489/2016 - Política de Aceleração dos Estudos.  



 O que se apurou até a presente data, foi que na prática, os propósitos iniciais das 

Políticas de Educação adotados no Estado Rio, não ocorreram como o esperado. Aprovação 

Automática, segundo a pesquisa, ensejou muitas discussões e oposições dos pais, dos 

profissionais da Educação e da sociedade em geral, que a considerou uma Política de Educação 

muito ineficiente para a formação necessária de qualidade aos alunos, que os proporcionassem 

alcançassem o sucesso escolar desejado.  

Para tanto, entendeu-se que o avanço dos 3 (três) ciclos de formação do Ensino 

Fundamental de forma continuada, não era o suficiente para sustentar o aprendizado com 

sucesso e garantir a continuidade das Políticas de Aprovação Automática. E que a sua adoção 

de fato teria contribuído para o crescimento do chamado analfabetismo funcional no Estado.   

Tal situação se apresenta em 5 (cinco) níveis, segundo Relatórios Preliminares do  

Instituto Paulo Montenegro (NAF Brasil, 2018 - p. 7) “analfabeto, rudimentar, 

elementar, intermediário e proficiente” 5, – esta é uma realidade de fácil comprovação entre a 

população Fluminense, e vem corroborar com a tese de equívoco das Políticas Educacionais 

adotadas pelo Estado do Rio, no período pesquisado.  

 Posteriormente este decreto veio a ser revogado pelo então prefeito Cesar Maia, através 

de um novo (DECRETO, Nº 30.340/2009) 6.   

Em relação ao CEJA - Centros de Educação de Jovens e Adultos, os resoltados têm sido 

satisfatórios, contudo, faz-se necessário uma adequação entre o ideal e a realidade. De acordo 

com (ALVARENGA, 2010, p. 17). “... a conquista da cidadania não se circunscreve apenas à 

questão da alfabetização...” para tanto, são necessárias as “... práticas sociais de leituras e 

escrita.” isentas das “... relações produtivas...” 8.   

As condições oferecidas aos alunos que se utilizam dessa Política de Educação requer 

um olhar mais atento, visando o bom aproveitamento do conteúdo oferecido, uma vez que o 

público alvo, já se encontra em condições desfavoráveis, em relação aos outros alunos com 

matricula no sistema regular de ensino.  

Além da idade avançada para a série estudada, normalmente este aluno não dispõe de 

aulas presenciais e diárias, como normalmente deveriam, além de uma grande maioria, 

encontrar-se ativo no mercado do trabalho. Consequentemente, o tempo dedicado aos estudos 

é insuficiente o que acaba comprometendo ainda mais o aprendizado e o seu desenvolvimento.    

                                                 
5 BRASIL, NAF Brasil, (2018 - p. 7).  
6 BRASIL, DECRETO, Nº 30.340/2009. 
8 ALVARENGA, (2010, p. 17).  



Conclusão 

O esforço realizado por eles vem a ser, infinitamente superior aos dos outros alunos 

regularmente escritos na Rede Pública de Ensino. Daí seria interessante, que houvesse um 

esforço por parte da Secretaria Estadual de Educação, em proporcionar um material didático 

eficiente e de qualidade, além de oferecer atividades culturais como matérias curriculares 

obrigatórias, visando o desenvolvimento intelectual e social dos alunos. De forma que possa 

minimizar possíveis deficiências que poderão vim a existir.   

Poderá também, se buscar promover encontros entre os alunos e professores, visando 

uma interação entre ambos, com objetivo de proporcionar-lhes a oportunidade de 

desenvolverem habilidades, como a de trabalhar em equipe e estimular a sociabilidade entre 

eles.  

Como a Política de Aceleração dos Estudos trata de uma excepcionalidade, exatamente 

por isto, a sua requisição não ocorre com frequência, na realidade é quase nula devido às 

dificuldades encontradas para a sua prática e viabilidade.  

O processo por si só requer uma atenção maior, é mais elaborado, requer uma serie de 

critérios para a sua adoção, além da onerosidade que certamente, é bem maior do que 

normalmente ocorre com outras Políticas de Educação, que abrangem um número mais amplo 

de alunos. Justamento por que tratar de um número reduzido de beneficiados, o que onerará os 

custos. Porém, é interessante que haja essa possibilidade de ensino, oferecida aos que de fato 

necessitam dela, por uma questão de equidade. Oferecer a todos, a educação que lhe é necessária 

para o seu desenvolvimento pleno.  
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Maria[Lab] movimentos feministas nas redes sociais: a lógica do patriarcado, trabalho, 

gênero e tecnomisoginia. 
           Sheila Ferreira Pinto1  

 PPGCOM PUC-Rio 

Resumo 

A pesquisa se propõe a verificar a participação das mulheres nos processos de discussão e visibilidade 

social do cotidiano, no contexto de como o mercado profissional reforça a lógica do patriarcado. De 

maneira específica, discute-se sobre novos consumos de serviços feministas com os seguintes 

objetivos: a) questionar o lugar profissional da mulher, conforme reivindicam os movimentos 

feministas através das redes sociais, b) analisar como o mercado de trabalho vem reforçando a lógica 

patriarcal no cotidiano; c) entender como a mulher contemporânea se posiciona em relação a sua 

própria subjetividade na rede e porque a mulher encontra espaço de representação e diálogo nos fóruns 

feministas no facebook e d) mapear as ações feministas de inclusão digital de acesso ao mercado de 

trabalho e empoderamento tecnológico voltado para a mulher. 

Palavras-chave: Cotidiano; feminismo; redes sociais. 

Abstract 

The research proposes to verify the participation of women in the processes of discussion and social 

visibility of everyday life, in the context of how the professional market reinforces the logic of 

patriarchy. Specifically, new consumption of feminist services is discussed with the following 

objectives: a) to question the professional place of women, as claimed by feminist movements through 

social networks, b) to analyze how the labor market reinforces the patriarchal logic in everyday life; c) 

understand how contemporary women position themselves in relation to their own subjectivity in the 

network and because women find space for representation and dialogue in the feminist forums on 

facebook and d) map the feminist actions of digital inclusion of access to the labor market and 

technological empowerment aimed at the woman. 

Keyword: Daily; feminism; social networks. 

Resumen 

La investigación se propone verificar la participación de las mujeres en los procesos de discusión y 

visibilidad social de lo cotidiano, en el contexto de cómo el mercado profesional refuerza la lógica del 

patriarcado. De manera específica, se discute sobre nuevos consumos de servicios feministas con los 

siguientes objetivos: a) cuestionar el lugar profesional de la mujer, como reivindican los movimientos 

feministas a través de las redes sociales, b) analizar cómo el mercado de trabajo viene reforzando la 

lógica patriarcal en el cotidiano; c) entender cómo la mujer contemporánea se posiciona en relación a 

su propia subjetividad en la red y porque la mujer encuentra espacio de representación y diálogo en los 

foros feministas en facebook ed) mapear las acciones feministas de inclusión digital de acceso al 

mercado de trabajo y empoderamiento tecnológico hacia la mujer. 

Palabras clave: Cotidiana; feminismo; redes sociales. 

 “E a gente precisa se reciclar sempre, senão ficamos 

para trás, além de se organizar com a casa e os filhos” 

(...) “Já tive que demitir um funcionário por fazer 

piadinhas sobre loiras para me desqualificar na frente 
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da equipe”.2 (Margareth Camargo, superintendente de 

Tecnologia da Informação (TI) do Hospital Sírio-

Libanês) 

 

Introdução 

A ONG feminista Maria[Lab] vêm promovendo a cultura hacker3 para mulheres  

interessadas em explorar as ciências exatas, criando espaços seguros para compartilhar 

conhecimento, aprender, inventar e experimentar, através da promoção da autonomia da 

mulher na área tecnológica da informação, na busca da equidade entre gêneros, em um mundo 

dominado por homens (apesar dos grandes avanços que transformaram a internet no que ela é 

hoje terem sido foram criados por mulheres visionárias, como Ada Lovelace, que em 1842, se 

tornou a primeira programadora da história ao acrescentar algoritmos para funcionamento de 

uma máquina mecânica).4 Trazendo para o cenário atual na área de tecnologia, o Brasil 

poderia ser mais inovador se a lógica do patriarcado não fosse reforçada nas estruturas 

políticas, sociais e culturais com as desigualdades de gênero e falta de acesso das mulheres no 

mercado de trabalho em tecnologia. Em 2010, o salário destas profissionais eram 34% menor 

que o dos homens, mas o problema é ainda mais profundo, de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Computação5 em 2016 apenas 15% dos estudantes dos cursos de ciência da 

computação eram mulheres, o que denuncia a falta de políticas públicas e privadas no acesso 

das mulheres à educação e sua inclusão no mercado de trabalho em tecnologia da informação 

– TI. 

As discussões sobre os feminismos retornaram o conceito de patriarcado (nesse caso o 

homem, soberano em suas decisões, constituindo a autoridade máxima em assuntos 

econômicos, jurídicos e políticos sobre os seus comandados (família e escravos), desde a 

escravidão) para identificar e especificar como o poder tem sido exercido por homens com 

relação às mulheres. Análises mais recentes demonstram que sistemas políticos liberais que se 

mostraram particularmente críticos da analogia entre o poder monárquico e as relações 

familiares (PATEMAN, 1988), pararam suas transformações no meio do caminho quando 

deixaram de fora da análise as relações homens e mulheres. 

A presença do patriarcado é flagrante e vai além da violência verbal, o que pode 

culminar em casos de morte e espancamento de mulheres. Tal situação foi objeto de 
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mobilização pelo movimento de mulheres dando origem a instrumentos de políticas públicas 

como abrigos e delegacias de mulheres, bem como leis de combate à violência doméstica (Lei 

Maria da Penha). O estabelecimento de políticas públicas de combate às desigualdades passa 

pela inclusão de mulheres no aparato estatal, que permita a inovação política, e por uma 

mudança cultural que corrija rumos no caminho da democratização na relação entre homens e 

mulheres no espaço doméstico e no espaço público, pois a misoginia é um fenômeno 

sociológico - transcende o indivíduo, envolvendo a cultura e a sociedade - e político – pela 

questão da distribuição de poderes na sociedade. Segundo Phumzile Mlambo-Ngcuka (chefe 

da agência das Nações Unidas - ONU) mulheres enfrentam desigualdades no acesso aos 

empregos e à educação, sobretudo porque gastam mais tempo que os homens em tarefas 

domésticas: 

Queremos construir para as mulheres um mundo do trabalho diferente. 

Conforme as meninas cresçam, elas devem ser expostas a um vasto leque de 

carreiras e encorajadas a fazer escolhas que as levem além dos serviços 

tradicionais e de cuidado, para profissões na indústria, na arte, no serviço 

público, na agricultura moderna e na ciência.6 

 

 De acordo com pesquisa7 realizada pelo IBGE, que analisou trabalhadores com em 

ocupações por tempo parcial (até 30 horas semanais) é maior entre as mulheres (28,2%) do 

que entre os homens (14,1%). Um possível entendimento é que esse dado apurado pode estar 

relacionado à predominância feminina nos cuidados de pessoas e afazeres domésticos, aos 

quais as mulheres trabalhadoras dedicavam 73% mais horas do que os homens. O que torna a 

jornada dupla para as mulheres. A pesquisa também apurou que as mulheres são mais 

escolarizadas que eles, porém, o salário delas equivale a cerca de ¾ dos homens e para 

arrebatar o diagnostico que a pesquisa se propôs a mapear, os homens ocupam 60,9% dos 

cargos gerenciais (públicos ou privados), contra 39,1% pelas mulheres, em 2016. 

 Conforme reivindica o movimento feminista contemporâneo, que se subdividem em 

diversas diretrizes, como por exemplo, os movimentos feministas negros, dentre outros, as 

diferenças precisam ser analisadas e consideradas, entretanto, no presente trabalho o que se 

pretende é estudar, como problema de pesquisa, como o mercado profissional vêm 

desenhando e colocando a mulher para ocupar um determinado papel (de submissão) e como 

a área de tecnologia reforça a lógica do patriarcado, paralelamente. É possível a nova onda 

feminista desconstruir uma rede com caráter de misoginia presentes tecnológica da 
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informação, utilizando as redes sociais, enquanto um “dispositivo” de libertação, como um 

“megafone” das suas causas? Como promover a inclusão das mulheres na computação e TI e 

incentivar a participação feminina através do recrutamento, formação, competência da 

informação e empoderamento tecnológico da mulher? 

 

Contextualizando o lugar que colocaram a Maria 

 

 Embora as mulheres tenham desempenharam um papel importante na história da 

tecnologia, como Ada Lovelace, que desenvolveu o primeiro algoritmo a ser processado por 

uma máquina, Grace Hopper, que foi a criadora daquele que é considerado o primeiro 

software de computador e a freira Mary Kenneth Keller, que foi a primeira norte-americana a 

conseguir um PhD em Ciência da Computação e participou da criação da linguagem BASIC, 

a historicidade política, socioeconômica e cultural foi marcando o papel da mulher no tempo e 

o seu lugar.  

Apesar de vivermos uma época em que podemos encontrar exemplos de mulheres em 

altos cargos de grandes empresas relacionadas com tecnologia (Marissa Mayer atualmente é 

CEO da Yahoo e anteriormente foi a vigésima funcionária a ser contratada pelo Google, onde 

trabalhou por muitos anos e Meg Whitman é CEO da Hewlett-Packard, com passagens 

anteriores pela Disney e DreamWorks) a mulher vêm sendo colocadas em um lugar político e 

social, que não propicia a sua inclusão com equidade entre gêneros, no mercado de trabalho 

em tecnologia da informação, pois é um setor dominado pelos homens, já que nem todas as 

mulheres são empoderadas e tem acesso à educação e ao mercado de trabalho.  

Foi divulgada uma pesquisa8 realizada IBGE em Março de 2018, com dados mais 

recentes, que comprava que a participação das mulheres em cargos gerenciais no Brasil caiu 

de 39% para 37,8% referente ao ano de 2017, embora as mulheres demonstrem maior 

escolaridade que os homens. Essa mesma pesquisa mapeou os possíveis entraves que 

contribuem com o cenário descrito: o comprometimento da mulher com os afazeres 

domésticos, o cuidado dispensado à família e o preconceito.  Ana Paula Assis, presidente da 

IBM América Latina, reconhece seu desafio pessoal e profissional sobre a representatividade 

feminina em tecnologia, e denuncia que as organizações têm um olhar míope sobre a captação 

de mulheres como talentos gerenciais, Ana Paula aponta que é fundamental a equidade de 

gêneros, reconhecendo mulheres como potencial, as empoderando com acesso e treinamento. 
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“O sentido depende da relação entre as coisas no mundo – pessoas, objetos e eventos, reais ou 

ficcionais – e do sistema conceitual, que pode funcionar como representação mental delas”. 

(HALL, 2016, p. 36).  

A multinacional especializada em tecnologia da informação, a Accenture9 realizou 

uma pesquisa no Brasil, e segundo a diretora Renata Torres, a empresa se adotou a missão de 

ter em seu quadro funcional, 50% de mulheres até o não de 2025, em 2018 a empresa tem 

40% nas funções de tecnologia e 25% da diretoria são mulheres. A pesquisa trouxe outro 

desafio em paralelo, cerca de 41% das mulheres que trabalham com tecnologia da informação 

desistem de suas carreiras.  

Formada em ciência da computação, Camila Achutti saiu da faculdade e encontrou um 

mercado majoritariamente masculinizado na área da tecnologia da informação, criando um 

estereótipo que TI seria um setor para homens. Diante do isolamento pela falta de acesso 

nesse mercado, Camila tomou a iniciativa de criar um blog, que atualmente tem destaque por 

promover a participação da mulher no setor de TI, o Mulheres Na Computação10 virou um 

canal de oportunidades e, de relatos que vai de estudantes que sofreram assédio de professores 

e ausência de banheiro feminino da faculdade de ciência da computação, à mulheres que já 

atuam no mercado e que compartilham suas experiências, como relatou Lislie Quintanilla que 

ocupa um cargo de gerência, os homens a viam não como uma profissional como eles, mas 

como alguém a ser paquerada. 

 

Maria vai com as outras 

 

Em meio à polêmica e vozes dissonantes, debate-se sobre o ambiente pouco ou nada 

receptivo para as mulheres nas empresas de tecnologia, talvez, uma crítica possível seja 

exatamente relativa ao fato de que as empresas não são treinadas para receber e manter as 

profissionais em seus quadros de funcionários e falta de atenção as situações de assédio, 

machismo e misoginia11, onde existe falta de interesse em apurar qualquer denuncia a esse 

respeito, sem questionar a reputação ou a posição profissional da mulher. 

Embora o conhecimento e a sua comunicação sejam fenômenos básicos de toda 

sociedade humana, é o surgimento da tecnologia da informação e seus impactos 

globais que caracterizam a sociedade contemporânea como uma sociedade da 

informação. A informação, juntamente com o capital, o trabalho e a matéria-

prima, é condição básica para o desenvolvimento econômico. No entanto, a sua 

                                                           
9 Disponível em: https://www.accenture.com/br-pt/careers/jobsearch / Acesso: 13/05/18 
10 Disponível em: https://mulheresnacomputacao.com/ Acesso: 18/06/18 
11 Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, misoginia significa “desprezo ou aversão às mulheres”.  

https://www.accenture.com/br-pt/careers/jobsearch
https://mulheresnacomputacao.com/


natureza digital a torna especialmente significativa na atualidade (CASTELLS, 

1999). 

 

Do mesmo jeito em que essa rede vem se expandindo como difusor de informação, a 

mulher encontra “brecha” para opinar como ela é retratada e colocada no mercado de trabalho 

em tecnologia, ela questiona, reclama, denuncia, discorda. E esse “lugar”, no caso, o 

facebook, possibilita a mulher um espaço para ser “ouvida”, que lhe deu voz, onde tem o 

poder de desconstrução da lógica patriarcal, onde a mulher exerce também, a liberdade de 

expressão, na luta contra a dominação e contra as relações estruturais de desigualdade e 

opressão (KELLNER, 2001). “A declaração Universal dos Direitos Humanos, 

especificamente, no Artigo 19, garante que toda pessoa tem direito a liberdade de opinião e 

expressão, incluindo a liberdade de procurar informações” (SCHNEIDER, M; BRÁS, R, 2015). 

A cultura de mídia também é o lugar onde se travam batalhas pelo controle da 

sociedade. Feministas e antifeministas, liberais e conservadores, radicais e 

defensores do status quo, todos lutam pelo poder cultural não só nos meios 

noticiosos e informativos, mas também no domínio do entretenimento. Dialética 

comunicação e cultura: toda cultura serve de mediadora da comunicação e é por 

essa mediada, sendo, portanto comunicacional por natureza. No entanto, a 

‘comunicação’, por sua vez, é mediada pela cultura, é um modo pelo qual a 

cultura é disseminada, realizada e efetivada. (KELLNER, 2001). 

 

As comunidades digitais e as mídias interativas deslizam entre lugares, 

desterritorializando e abrindo novos espaços na esfera pública para práticas de liberdade de 

expressão (LÉVY, 2003), porém, a diferença entre polêmica e dialogo é a possibilidade de 

conversa ou isolamento. A intensão de polemizar vem como tentativa de provocar críticas 

reflexivas contra a imposição, convencimento ou até mesmo exclusão do “diferente”, que é o 

entrincheiramento sem troca, sem entendimento, pois não se deseja a abertura compreensiva e 

sim um digladiar ideológico, já o diálogo traz à luz o exercício do atravessamento de ideias 

porque pressupõe, a priori, a abertura para o outro (FOUCAULT, 2015). 

Os movimentos feministas vêm utilizando as redes sociais como uma organização 

social de componentes culturais (múltiplos), que funciona como um dispositivo tecnológico 

capaz de fertilizar o capitalismo de uma forma mais ágil e voraz, que se caracteriza pela 

superprodução e consumo, no qual vigoram os serviços e os fluxos de finanças globais, um 

conjunto multilinear. É composto por linhas de naturezas diferentes e essas linhas do 

dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, 

o sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos sempre em 

desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como se afastam uma das outras. 

(DELEUZE, 1992). Pode-se ainda considerar a internet um “dispositivo” que nomeia aquilo 



em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo (controle) sem nenhum 

fundamento no ser. Por isso, os dispositivos devem sempre implicar um processo de 

subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito. Considera Giorgio Agamben (2009, p.40) 

“dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes”. 

 

O lugar que Maria deseja ocupar 

 

 Com a “viralização” da informação, a opinião é consumida com infinitos 

desdobramentos subjetivos, já que não pode ser controlada, torna-se parte do discurso de 

outros indivíduos, ficando a mercê de uma aprovação ou desaprovação. O individuo não é 

apenas receptor de conteúdos, ele tem papel de agente, que constrói o próprio conteúdo e 

obtêm audiência, temos aí o surgimento de um novo capital – a opinião. O meio passa a ser 

mais que um transmissor de ideologia, é um instrumento de direcionamento ou “fábrica” de 

produção de subjetividades nas pessoas, fato que a mídia faz parte constituinte de uma nova 

forma de vida, que culmina no surgimento de novos “moldes”, dependentes de informação e 

tecnologia (SODRÉ, 2014).  

O conceito de informação é usado na linguagem cotidiana no sentido de 

conhecimento comunicado e desempenha um papel central na sociedade 

contemporânea. Este conceito ganhou relevância, principalmente, a partir do 

final da Segunda Guerra Mundial e a emergência da Ciência da Informação (CI) 

como disciplina nos anos 50. (CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. 2007). 

 

O cotidiano força um automatismo de repetição de discurso, porém, é importante uma 

mudança no modo de pensar sobre a língua e sobre como a usamos necessariamente, como 

uma fundamental ferramenta para alterar o modo como sabemos o que sabemos, 

resignificando a língua como uma espécie de rebelião através das palavras para ocupar e 

marcar o lugar da mulher, tomar a posse da língua como um dos locais de resistência 

(HOOKS, 2013). Uma possível reformulação do Tesauro Brasileiro da Ciência da 

Informação, conforme o IBICT12 vem trabalhando, seja um dos possíveis caminhos para 

tornar, de fato, a normativa de gêneros inserida no contexto social do cotidiano. Talvez por 

isso emergem novas palavras hibridas de gênero, como por exemplo (o “x” em substituição), 

“queridxs, alunxs”, entre outros.  

                                                           
12 IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia UFRJ). Disponível em: 

http://www.ibict.br/publicacoes-e-institucionais/tesauro-brasileiro-de-ciencia-da-informacao-1 Acesso em: 01/04/18. 

http://www.ibict.br/publicacoes-e-institucionais/tesauro-brasileiro-de-ciencia-da-informacao-1


Mas são vários os atravessamentos: - Classe social, racial, faixa etária, reprodução e 

questões ligadas ao corpo e as relações sociais são determinadas pelo habitus e pelo capital 

social e cultural. O conceito de capital social também está intrinsecamente relacionado às 

teorias de rede, capital social como o conjunto de recursos, efetivos ou potenciais, 

relacionados com a posse de uma rede durável de relações, mais ou menos institucionalizadas 

de interconhecimento e de reconhecimento (BOURDIEU, 2004). 

Nas redes sociais torna-se mais perceptível constatar que as velhas identidades estão 

em declínio, surgindo novas fragmentações que constituem formações múltiplas, híbridos, 

bricolagem, reconfigurações multifacetadas, na busca por brechas hegemônicas e sensação de 

individualidade (GROSSBERG, 1998). Emerge de forma mais latente questões de ordem / 

desordem psicologia entre os jovens na busca de si entender e de pertencer, e o deslocamento 

amplo de mudanças (HALL, 2013) como guerras, avanços tecnológicos, questões sociais, 

políticas e econômicas, fortalecendo uma crise nas identidades estabelecidas e formatadas. 

Passamos a refletir e a questionar alguns conceitos e palavras, como gênero, 

hibridismo, lugar, localidade, feminismo, arte como legitimadores das identidades, já que é 

constituída de diferença, compreendendo uma alternativa das relações do moderno e da 

identidade que sugere que o moderno transforma todas as relações de identidade em relações 

de diferença. Assim, o moderno não constitui identidades por diferença, mas diferença de 

identidades. 

Em busca de despertar no público-alvo o chamado desejo de compra, o 

publicitário procura decifrar, no contexto de cada grupo social, o apelo que o 

levaria a consumir o produto que ele pretende vender. Para isso, ele constrói 

uma representação desse grupo. (BRITTOS, V; GASTALDO, É, 2006). 

 

As mídias podem ter se apropriado das transformações sociais, políticas, culturais para se 

manter no controle, através da abertura de mercado para determinados públicos. Os 

estereótipos afetam as vidas dos sujeitos (que se sentem pressionados a se encaixar em um); E 

o desejo de pertencer a um grupo de reinvindicação, aliado aos efeitos da tecnologia, faz 

surgir uma nova ordem de consumo (como por exemplo, serviços e produtos feitos por 

mulheres para mulheres), que se apropria das representações, as estereotipando, se 

aproveitando dos movimentos feministas, raciais e das minorias, torna campo de disputa pela 

melhor metáfora. Com o olhar comercial, as mídias passaram a enxergar um nicho de 

mercado em potencial, contudo, é essencial entender melhor o que as mulheres reivindicam e 

como elas vêm se posicionando politicamente e socialmente, sendo elas as protagonistas de 

suas próprias causas. 



 

Maria[Lab]: Laboratório de empoderamento 

 

  Para delimitar os tantos atravessamentos, pensando em compreender como as novas 

ondas feministas desconstroem uma rede com caráter de misoginia e lógica patriarcal, 

presentes no mercado de trabalho na área de tecnologia da informação, tomo como foco de 

pesquisa o fórum “Maria[Lab]”13 no facebook (com 6.643 seguidores), embora existam tantos 

outros projetos de ONG´s e fóruns como Infopreta, Code Girl, Girls in Tech Brazil, PretaLab, 

Programaria, Pyladies Brasil, Railgirls, Technovation Challenge, Women Up Games, 

womenwhocode Recife e o Master-Tech.  

Em princípio, uma pesquisa exploratória já foi levantada através da Netnografia, se 

existem outros comentários acerca da polêmica sobre a lógica do patriarcado e a misoginia 

nas no mercado de trabalho na área de tecnologia da informação. Aqui privilegiando as ações 

realizadas pela Maria[Lab], como um coletivo hacker feminista, de acesso inclusivo e 

permanente de empoderamento tecnológico para mulheres, não apenas na inclusão, mas na 

manutenção voltado para o mercado de trabalho, já que envolve a capacitação das mulheres 

na computação e em TI, formação, recrutamento e permanecia em ambiente receptivo, sejam 

eles físicos ou virtuais, em ambientes politizados e inclusivos. 

O coletivo Maria[Lab] promove cursos, seminários, fóruns, minicursos, palestras no 

âmbito da cultura hacker e os conhecimentos que unem política, gênero e suas tecnologias, já 

que a mulher diariamente precisa se colocar, seja no ambiente de trabalho, familiar ou social, 

no lugar em que ela deseja ocupar, e não necessariamente ao de “Amélia”. Importante 

ressaltar que o coletivo Maria[Lab] busca interseccionalidades nas ações contra o machismo, 

homofobia, transfobia, misoginia, lesbofobia, xenofobia e racismo, já que todas essas práticas 

de opressão e exclusão precisam ser combatidas e unem os mais diversos coletivos, que 

juntos, passam a ter mais voz, em coro. 

A ONG em referência, utiliza os mais diversos meios eletrônicos de comunicação, tais 

como whatsapp, facebook, telegram, linkedIn e slideshare14para difundir suas ações e levar 

conhecimento, através de treinamento de conteúdo das mais diversas linguagens e programas 

tecnológicos, as mulheres no que tange ao universo da tecnologia da informação e o mercado 

de trabalho15, além, de fazer ponte com hackerspaces, makerspaces e comunidades feitos 

                                                           
13 Disponível em: https://www.facebook.com/marialab.org/. Acesso em: 25/08/17. 
14 Disponível em: https://pt.slideshare.net/marialabhackers. Acesso em: 01/05/18. 
15 Disponível em: https://marialab.org/organize-atividades-na-marialab/ . Acesso em: 01/05/18. 
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prioritariamente por mulheres ou para mulheres ao redor do mundo, como, por exemplo, o 

Mothership HackerMoms16, já que a maternidade também é uma questão. 

A Doutora Adriana Braga (2008), no livro Personas materno-eletrônicas: feminilidade 

e interação no Blog Mothern, privilegiou a análise do discurso do Blog, através de uma 

detalhada investigação acerca dos comentários, mapeou as interações comunicacionais sobre 

o tema maternidade contemporânea ali debatidas, que vão muito além de questões como a 

naturalização do trabalho doméstico e dos cuidados dispensados no “maternar” e implicações 

como classe social, faixa etária (é como se a mulher tivesse uma “data de validade” para a 

sociedade), dispersão demográfica, entre outras pontuações que merecem um estudo mais 

aprofundado, já que culturalmente o mercado de trabalho costuma fechar as portas para as 

profissionais com filhos pequenos e, a possível questão  gestacional. 

Neste contexto, existem várias dificuldades em relação as mulheres, pois com o 

acumulo na realização das tarefas domesticas e o cuidado com os filhos, o que torna a jornada 

dupla, além disso, elas encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho pela 

pouca ou nenhuma política pública e privada de acesso à formação, acolhimento no ambiente 

corporativo e equidade entre gêneros, os salários equivalentes. 

Apostando na importância social da profissionalização, o diretor de comunicação da 

empresa CA Technologies, Alexandre Scaglia, criou um programa para ensinar lógica básica 

de programação e linguagens tecnológicas para meninas a partir dos 14 anos, de um bairro na 

periferia de São Paulo, através do intermédio da ONG Programaria, demonstrando a 

importância da mobilização de politicas públicas e privadas.  

Conclusões 

 A relação da mulher com o mercado de trabalho em tecnologia da informação é 

complexa, pois são poucas as ações comunitárias que promovem a inclusão. É importante que 

políticas públicas e privadas se esforcem em oportunidades de acesso, valorizando as 

diferenças e quebrando as barreiras, como o coletivo Maria[Lab] busca interseccionalidades 

nas ações contra o machismo, homofobia, transfobia, misoginia, lesbofobia, xenofobia e 

racismo, já que todas essas práticas de opressão e exclusão precisam ser combatidas e unem 

os mais diversos coletivos, que juntos, passam a ter mais voz, em coro, incentivando a 

participação das mulheres através do recrutamento, formação e empoderamento da mulher, 

potencializando geração de renda e empreendedorismo, propiciando autonomia.  

 As maiores conquistas e transformações do mundo se deram pela e através das 

tecnologias, sendo essa a área que mais cresce na economia global e que vem mudando o 
                                                           
16 Disponível em: https://marialab.org/hackerspaces-e-comunidades-feministas-no-mundo/. Acesso em: 06/05/18. 

http://mothership.hackermoms.org/
https://marialab.org/hackerspaces-e-comunidades-feministas-no-mundo/


cotidiano com big data, social media, mobile e inteligência artificial; E a tecnologia vem 

sendo utilizada como ferramenta, através do ativismo em rede, na busca de equidade entre 

gêneros. 

 Com isso, vale a pena destacar que este trabalho poderá, ainda, contribuir para analisar 

os motivos que fazem com que o facebook seja um lugar de expressão em que as mulheres 

vêm reagindo através de fóruns feministas, como uma espécie de “dispositivo” social, para 

difundir a cultura hacker para mulheres interessadas em explorar as ciências exatas, criando 

espaços seguros para compartilhar conhecimento, aprender, inventar e experimentar, através 

da promoção da autonomia da mulher na área tecnológica da informação, na busca da 

equidade entre gêneros. 

As ponderações encontradas nesse trabalho estão passíveis de serem superadas por 

investigações futuras, com a intenção de contribuir para um debate mais amplo que deve ser 

investigado futuramente. 
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Resumo 

No romance Inés da minha alma (2006), Isabel Allende reescreve a história oficial da fundação de 

Santiago de Nueva Extremadura (1541) sob a perspectiva da personagem histórica Inés Suárez, espanhola 

que participou da expedição organizada por Pedro de Valdivia e teve uma importante atuação no período 

colonial Chileno. Allende desconstrói o modelo feminino hispano compreendido como o de mulher 

civilizada, submissa e relegada ao espaço privado ao resgatar uma personagem esquecida por mais de 

quatrocentos anos e reescrever sua história a partir de sua participação em eventos políticos e militares. 

Dentro desse contexto propomos reconstruir a imagem da “primeramujereuropea que piso elterritorio 

chileno.” (GONZÁLEZ CUESTA), amparados pelo romance de Allende e pelos registros do cronista 

Pedro Mariño de Lobera e do historiador Diego Barros Arana. Conta-se também com os estudos de 

Bonnici (2009), Hall (2003) e Huidoro (2015). 

Palavras-chaves: Inés Suárez, reescrita, visibilidade feminina. 

Abstract 

In the novel Inés de mi alma (2006), Isabel Allende rewrites the official history of the founding of Santiago 

de Nueva Extremadura (1541) from the perspective of the historical figure Inés Suárez, a Spaniard who 

participated in the expedition organized by Pedro de Valdivia and had an important performance in the 

Chilean colonial period. Allende deconstructs the Hispanic female model as civilized, submissive and 

relegated to private space by rescuing a forgotten character for more than four hundred years and rewriting 

her story from her participation in political and military events. Within this context, we propose to 

reconstruct the image of the "first european capital that treads the Chilean territory." (GONZÁLEZ 

CUESTA), supported by the novel by Allende and by the records of the chronicler Pedro Mariño de 

Lobera and the historian Diego Barros Arana. We also count on the studies of Bonnici (2009), Hall (2003) 

and Huidoro (2015). 

Keywords: Inés Suárez, rewriting, female visibility. 

Resumen 

En la novela Inés de mi alma (2006), Isabel Allende reescribe la historia oficial de la fundación de 

Santiago de Nueva Extremadura (1541) bajo la perspectiva del personaje histórico Inés Suárez, española 

que participó en la expedición organizada por Pedro de Valdivia y tuvo una importante actuación en el 

período colonial chileno. Allende desconstruye el modelo femenino hispano comprendido como el de 

mujer civilizada, sumisa y relegada al espacio privado al rescatar a un personaje olvidado por más de 

cuatrocientos años y reescribir su historia a partir de su participación en eventos políticos y militares. En 

este contexto proponemos reconstruir la imagen de la "primera mujer europea que planta el territorio 

chileno." (GONZÁLEZ CUESTA), amparados por la novela de Allende y por los registros del cronista 

Pedro Mariño de Lobera y del historiador Diego Barros Arana. Se cuenta también con los estudios de 

Bonnici (2009), Hall (2003) y Huidoro (2015). 

Palabras claves: Inés Suárez, reescritura, visibilidad femenina. 



 

No romance Inés da minha alma (2006), Isabel Allende reescreve a história oficial da 

fundação de Santiago de Nueva Extremadura(1541) sob a perspectiva da personagem histórica 

Inés Suárez, espanhola que participou da expedição organizada por Pedro de Valdivia e teve uma 

importante atuação no período colonial Chileno. Allende desconstrói o modelo feminino hispano 

compreendido como o de mulher civilizada, submissa e relegada ao espaço privado ao resgatar 

uma personagem esquecida por mais de quatrocentos anos e reescrever sua história a partir de 

sua participação em eventos políticos e militares, contrariando, dessa forma, o arquétipo em que: 

[...] el modelo de mujer europea ordenaba su comportamiento bajo un conjunto de 

prácticas que la definían desde su infancia [...] Estos principios se encontraban 

estrictamente ligados a su género y estructuraban su desenvolvimiento em el 

ámbito de lo privado, quedando así el espacio público al dominio masculino. 

(HUIDOBRO, 2015, p. 25). 

Dentro desse contexto propomos reconstruir a imagem da “primera mujer europea que 

piso el territorio chileno.”(GONZÁLEZ CUESTA, 1998, p.1), amparados pelo romance de 

Allende e pelos registros do cronista Pedro Mariño de Loberaem Crónica do Reino de 

Chile[1865] e do historiador Diego Barros Arana em Historia General de Chile, volume I 

(1999).A análise será realizada com base nos estudos pós-coloniais, sob as considerações de 

teóricos como Thomas Bonnici (2009), Stuart Hall(2003), Homi K. Bhabha (1998), os quais 

apresentam um novo olhar sobre o registro histórico oficial. Nesta análise observa-se a 

necessidade da reescrita da história sob a voz dos excluídos como os indígenas, os negros ou as 

mulheres. Vozes que destoam do discurso de poder perpetuado ao longo dos séculos e passam a 

ser reivindicadas a partir dos estudos pós-coloniais, pois como afirma Bhabha(1998, p. 23-24): 

A significação mais ampla da condição pós-moderna residena consciência de que 

os ‘limites’ epistemológicos daquelas idéias etnocêntricas são também as fronteiras 

enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, até dissidentes- 

mulheres, colonizados, grupos minoritários.  

A personagem Inés Suárez(1507-1580) foi uma mulher espanhola que migrou para a 

América na companhia de uma sobrinha, provavelmente adolescente, num período em que não 

era comum a mulher viajar sem a presença de um homem. Inés, no entanto, saiu de Plasencia na 

Espanha e partiu para o Novo Mundo com o objetivo de encontrar seu marido Juan de Málaga 

que como tantos homens europeus, sobre tudo espanhóis e portugueses, partiam para a América 

a fim de enriquecer. Segundo a escritora Isabel Allende (2006, p. 24) as mulheres permaneciam 

em seu país de origem, enquanto seus maridos partiam para o Novo Mundo, deixando-as com 



status de viúvas de Índias: “De acordo com o costume, devia vestir luto com um espesso véu 

sobre o rosto, renunciar à vida social e me submeter à vigilância de minha família, meu confessor 

e autoridades.” Tal comportamento era o esperado para a figura feminina da época que devia 

desempenhar três papéis durante sua vida, como explica María Gabriela Huidoro(2015, p. 26): 

[...] el acontecer femenino se comprendía entres roles que la mujer debía 

desempeñar durante su vida con el mayor cuidado posible de su honor: sus roles 

eran, como niña, el de hija, y como mujer, el de esposa y madre. Se trata entonces 

de un modelo que promovía para cada etapa de la vida el desarrollo de las labores 

femeninas sem directa relación com el concepto desantidad. Se esperaba que la 

mujer imitara un comportamiento tradicional que primero la prepararía y luego la 

consolidaría em su rol de madre y esposa.  

Contrariando essa expectativa, Inés Suárez conseguiu uma licença real para embarcar 

para o Novo Mundo: “Em 1537, me despedi de minha família, que não voltaria a ver, e viajei 

com minha sobrinha Constanza [...]”. (ALLENDE, 2006, p.49). Ao observarmos a saída da 

personagem rumo ao Novo Mundo, podemos perceber dois tipos de deslocamentos. O primeiro 

deslocamento está no campo identitário, pois para Stuart Hall (1992, p. 12) “A identidade, então, 

costura [...]o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles 

habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíeis. ” Essa concepção de 

sujeito sociológico estável e integrado à estrutura social é posto em questão quando Inés se 

propõe a partir sozinha para outro continente, desconstruindo a imagem feminina restrita ao 

âmbito familiar. O segundo deslocamento refere-se ao espaço geográfico, a personagem se 

desloca da Europa para a América e continua um trânsito pelos espaços americanos em busca de 

seu marido. Para Thomas Bonnici, o trânsito Europa-América-África-Ásia é fruto do 

colonialismo que gerou duas modalidades de diáspora, a livre e a forçada, pois 

A diáspora (do grego, dia = longe, distante, e speirein = espalhar) é o deslocamento 

livre ou forçado de populações fora de seu país para novas regiões. O colonialismo 

provocou as duas modalidades: milhões de europeus migraram para as colônias da 

América, da África e da Austrália para conquistar terras e garantir a manufatura e 

o comércio de produtos requeridos na Europa.(BONNICI 2009, p 277-278). 

Inês Suárez, por tanto, se enquadra na modalidade de diáspora livre, pois ainda que tenha 

partido da Espanha para fugir da condição de “viúva das Índias”, essa modalidade diaspórica 

difere-se da forçada pelo deslocamento voluntário do sujeito. 

Inés desembarcou no porto de Panamá e iniciou a busca por seu marido, chegando ao 

Peru onde depois de informada de sua morte se instalou na Cidade dos Reis, conheceu Pedro de 

Valdivia e começou um relacionamento amoroso com este. Pedrode Valdivia, figura histórica, 



conquistador das terras chilenas e fundador das cidades de Santiago e La Serena, entre outras, 

foi um nome de destaque na história do Chile. Conduziu um grupo de espanhóis que partiu da 

Cidade dos Reis no Peru rumo ao Chile, grupo que contava com a presença de Inés de 

Suárez.Valdivia era casado com Marina de Ortiz Gaete que estava na Espanha, por isso para 

empreender a viagem junto com Inés, Valdivia precisou da autorização do governador do Peru, 

Francisco Pizarro, que por questões morais não concedeu de imediato tal autorização, como pode 

ser observado no seguinte fragmento do romance: 

Pedro expôs ao marquês, de modo um tanto exagerado, minha experiência em 

cuidar de doentes e feridos, assim como meus conhecimentos de costura e cozinha, 

indispensáveis para uma viagem como aquela, mas de novo se viu enredado em 

intrigas palacianas e objeções morais. (ALLENDE, 2006, p. 111).  

Diante das habilidades de Inés, Francisco Pizarro considerou necessária sua presença para 

o sucesso do empreendimento. Inés possuía, além de todas as habilidades já mencionadas, a 

capacidade de encontrar água, “Apontei-lhe a rota do deserto, que a expedição deveria seguir, e 

lhe contei que eu tinha herdado de minha mãe o dom de encontrar água.” (ALLENDE, 2006, p. 

112). Assim, com a autorização de Pizarro, Valdivia e Inés partiram de Cuzco para o Chile, como 

asseverado pelo historiador chileno Gustavo Canihuante Toro(1999, p. 66) em Historia viva de 

Chile(1999, p. 66) 

El arrojo y espíritu de aventura de estos hombres, que no vacilaron en arriesgarse 

en una nueva aventura después de Haber fracasado en la selva boliviana, vino a 

confirmar el particular temple, al menos de las primeras huestes que vinieron a la 

conquista española de Chile y en especial los 152 que, junto condoña Inés de 

Suárez, acompañaron a Valdivia en su primer viaje. Enes a pequeña hueste había 

unos quince capitanes de rango y valer similar al de Valdivia, baste para ello 

recordar los nombres de Alonso de Monroy, Francisco Villagra, Rodrigo de 

Quiroga, Francisco de Aguirre, Jerónimo Alderete, Pedro de Villagra, Juan Jufré y 

el clérigo González Marmolejo. 

A presença de Inés Suárez na expedição garantiu a sobrevivência de espanhóis e 

indígenas quando esta encontrou água em meio ao deserto de Atacama, e assegurou que o 

propósito desses homens fosse concluído, como ratificado pelo militar e cronista espanhol Pedro 

Mariño de Lobera (1865, p. 39) em seu estudo Crónica do Reino de Chile 

No dejaré de decir, como estando el ejército em cierto paraje a punto de perecer 

por falta de agua, congojándose una señora que baconel general llamada doña Inés 

Juarez [...] mando un indio cavar la tierra em el asiento en que ella estaba, y 

habiendo ahondado cosa de una vara, salió al punto agua tanen abundancia, que 

todo el ejército se satisfizo, dando gracias a Dios por tal misericordia. Y no paro 

em esto su magnificiencia que hasta hoy conserva el manantial para toda gente la 



cual testifica ser el agua de la mejor que han bebido la del Jaguei de doña Inés, que 

así se Le quedó por nombre. 

Esse episódio da vida de Inés Suarez é narrado no romance de Allende pela própria 

protagonista com as seguintes palavras: 

Peguei a varinha que levava em minha bagagem e me pus a rezar. Era meio dia 

quando a multidão de pessoas e animais sedentos descansava. [...]. No fundo a areia 

estava escura. De repente, um dos índios deu um grito rouco e vimos que começava 

a juntar água, primeiro apenas uma leve umidade, como suor da terra, mas a cabo 

de dois ou três minutos já havia uma pequena poça. (ALLENDE, 2006, p. 135-

136) 

Mas, a pesar de haver registros sobre as realizações de Suárez, estas raramente são 

lembradas e valorizadas, outorgando-lhe um papel menor na história. A narrativa de Allende 

reescreve o período colonial e apresenta contribuições de Inés para a conquista, colocando-a 

como protagonista. A estratégia discursiva utilizada por Allende para dar voz a Inés é a reescrita 

e por meio desta revela aquilo que o discurso hegemônico omitiu. Segundo Bonnici (2009, p. 

271) 

A reescrita tem por finalidade a quebra da ocultação da hegemonia canônica e o 

questionamento dos vários temas, enfoques, pontos de vista da obra literária em 

questão, os quais reforçavam a mentalidade colonial. Logicamente, a reescrita 

desemboca na subversão dos textos canônicos e na reinscrição dentro do processo 

subversivo. 

 Em Inés da minha alma, a escritora chilena questiona o apagamento das mulheres no 

poema épico La Araucana(1589), do espanhol Alonso de Ercilla y Zuñinga. Allende (2006, p.72) 

declara sob a voz de Inês: “Alonso era um menino em Madri quando nós os primeiros espanhóis, 

lutávamos neste solo. Chegou à conquista do Chile um pouco atrasado, mas seus versos contarão 

a epopeia pelos séculos dos séculos. ”, E acrescenta: 

Espanta-me o poder desses versos de Alonso, que inventam a História, desafiam e 

vencem o esquecimento. As palavras sem rima, como as minhas, não têm a 

autoridade da poesia, mas de qualquer forma devo relatar minha versão dos 

acontecimentos para deixar um registro dos trabalhos que nós, mulheres passamos 

no Chile e que costumam escapar aos cronistas, por melhores que 

sejam.(ALLENDE, 2006,p. 73)   

 Inés Suárez é apontada por María Inés Lagos em seu artigo, Inés de Suárez Fundadora e 

madre de lunación? (2015, p.52),como: “Figura más bien legendaria, su recuerdo persiste en el 

imaginário nacional y, sin embargo, poco se sabe de su historia y la importancia que tuvo en la 

conquista y posterior colonización del territorio.” Para Lagos é importante salientar como os 



cronistas e historiadores apresentam Inés em suas obras. Entre eles, Lagos, destaca as 

observações de um dos principais biógrafos de Pedro de Valdivia no século XX, o chileno, Jaime 

Eyzaguirre, cujo livro Ventura de Pedro de Valdivia (1942, p. 11), escreve o seguinte: 

[...]Concibe y realiza con mirada de estratega la conquista de Chile y con mente de 

estadista sabe trazarlas primeras y más difíciles líneas de la organización. Valdivia 

es el artífice de esta obra maestra de la audacia, el más arriesgado protagonista de 

la epopeya, el más fiel historiador de sus hechos de gloria y desventura, el captador 

más tierno y afectuoso de la belleza que exhalan atierra, el árbol y el agua de Chile. 

Enquanto a Inés de Suárez, Eyzaguirre a descreve pela primeira vez quando aponta os 

nomes daqueles que seguiram na expedição. O cronista apresenta Inés como a amante de 

Valdivia: 

Hasta los culpables amoríos caben en tan pequeño cortejo. Inés Suárez ha atado su 

destino al Del jefe de tan singular expedición. Tenía treinta años y era viuda cuando 

abandono la Península, y recaló em Tierra firme con una sobrinita. ¿Fue allí donde 

la conoció Valdivia al aprestarse a pasar al Perú? ¿O meses después, ya en el 

dominio del Inca? Poco importa. El caso es que la ruta de ambos se confunde y que 

el lugar de doña Marina ha venido a ocuparlo esa paradójica mujer de femenina 

lascivia y voluntad y entereza de varón. (EYZAGUIRRE, 1942, p. 61)   

 Os fragmentos apontados acima trazem a reflexão de como a figura feminina apesar de 

contribuir para os interesses políticos de uma nação torna-se marginalizada ao ocupar um lugar 

exclusivamente masculino. Huidoro (2015) aponta essa prática para uma tradição cultural 

europeia de manter as mulheres no âmbito familiar e privado: 

Cabe señalar, no obstante, que las categorías femeninas del siglo XVI no fueron 

una construcción sociocultural exclusiva de esa época, sino que respondieron a una 

tradición de la cultura europea que, otorgó un rola la mujer en el ámbito familiar y 

privado.(HUIDORO,2015,p.28).  

 Para Bonnici (2009, p.266): “Há uma estreita relação entre os estudos pós-coloniais e o 

feminismo. ”, o teórico associa os estudos pós-coloniais ao feminismo tendo em vista a analogia 

entre “patriarcalismo/feminismo”e“metrópole/colônia”ou“colonizador/colonizado”. Pelo que se 

pode afirmar que a mulher em diferentes séculos e lugares foi “relegada ao serviço do homem e 

ao silêncio. ” Bonnici (2009, p. 266). Contudo a finalidade do discurso pós-colonial e do 

feminismo é integrar a mulher que colocada à margem da sociedade, retirá-la do lugar de 

subalterna e modificar a estrutura de dominação. 

  O silenciamento feminino torna-se notório até mesmo quando são os homens quem 

decidem sobre o futuro de Inés Suárez ao arranjar o casamento desta com um dos capitães de 



Valdivia, o capitão Rodrigo Quiroga, como afirma Martínez(1988,p.94) “Le conminó a separse 

de doña Inés Suárez em el plazo de seis meses, casándola o enviando la fuera del país, a pagar 

todas las deudas que había contraído[...]”. Após a morte de Francisco Pizarro o religioso Pedro 

de La Gasca assume o governo do Peru e diante das acusações contra Pedro de Valdivia decide 

que este deve buscar sua esposa na Espanha e deportar Inés Suárez ou arranjar um casamento 

para ela. A opção encontrada por Valdivia é que Inés se case com Quiroga e permaneça em 

Santiago. Decisão que Allende descreve com profunda indignação da personagem: “- Agora, 

quando já não precisam mais de mim, meu amor por Pedro é um escândalo, mas quando encontrei 

água no deserto, tratei dos doentes, enterrei mortos e salvei Santiago dos índios, então eu era 

santa.” (ALLENDE,2006, p.257). 

Huidoro (2015,p.31) destaca que “Inés Suárez se a posiblemente la más conocida de las 

mujeres de la conquista—sea por la imagem que otorgaron las crónicas o por las acusaciones a 

Valdivia por su relación con ella.”. A imagem de Inés citada por Huidoro refere-se ao ataque 

indígena em 1541 que Inés teria decapitado sete caciques que eram mantidos como prisioneiros 

por Valdivia. 

En este escenario, un caso de interés es el de Inés Suárez, a quien Góngora de 

Marmolejo destaca por su comportamiento aguerrido bajo el ataque de 

Michimalonco a Santiago el 11 de septiembre de 1541. El cronista relata que en 

uno de los fuertes hispanos, Valdivia tenía a siete caciques capturados en la guerra, 

lo que habría ocasionado el impetuoso ataque indígena. Ante la ausencia de 

Valdivia, la arremetida habría deteriorado la fuerza hispana y menoscabado su 

moral guerrera. Em ese contexto- y luego de haber participado curando a los 

soldados heridos- Inés de Suárez asumió el liderazgo del grupo, ordenado 

a   decapitar a los caciques indígenas, en una clara actitud estratégica para el 

amedrentamiento de los guerreros araucanos. (HUIDORO, 2015, p. 30-31) 

María Gabriela Huidoro (2015,p.31) classifica o comportamento de Inéscomo“Uno de 

los episodios más representativos de la crónica sobre una actitud eminentemente masculina 

realizada por una mujer peninsular.” 

As acusações contra Pedro de Valdivia por ter sido nomeado governado do Chile, ter 

confiscado o ouro dos seus companheiros, executados alguns espanhóis, somado ao seu 

relacionamento ilegítimo com Inés, revelou a imagem de Inés Suárez deixando-a conhecida por 

este relacionamento. Como aponta Canihuante Toro (1999,p.68-69): 

Con este nombramiento y gracias al oro que había llevado desde Chile, pudo 

organizar una nueva expedición de unos 120 hombres, pero antes debió responder 

ante La Gasca de las acusaciones por haber quitado el oro de sus compañeros, 



Haber ejecutado a más de alguno y convivir con Inés de Suárez teniendo mujer 

legítima en España. Sólo fue obligado a entregar a doña Inés en matrimonio a 

Rodrigo de Quiroga, dándole también una in mensa meced al norte de Santiago, 

desde el Mapocho hasta la cuesta de Chacabuco. (TORO,1999, p.68-69) 

Ao analisar a história oficial percebe-se que o registro dos cronistas e historiadores, do 

sexo masculino, reproduz o discurso hegemônico perpetuado durante séculos: o apagamento das 

mulheres como personagens ativas no processo de conquista. Embora entende-se que o 

silenciamento não se dá por completo já que os cronistas Pedro Mariño de Lobera(1865) e o 

historiador Diego Barros Arana (1999), resgatam a personagem Inés Suárez.  

Em seu romance Allende proporciona destaque à personagem histórica Inés Suarez 

conferindo-lhe protagonismo na conquista do Chile e na fundação de Santiago da Nueva 

Extremadura dando, assim, visibilidade às mulheres do período colonial. A personagem Inés 

Suárez, acredita em seu reconhecimento quando diz 

Suponho que farão estátuas de minha pessoa nas praças, e haverá ruas e cidades 

com meu nome, como acontecerá com Pedro de Valdivia e outros conquistadores, 

mas centenas de destemidas mulheres que construíram os povoados, enquanto seus 

homens lutavam, serão esquecidas.(ALLENDE, 2006, pág. 73) 

           Como afirma Hall(2003, p.123-124): “O pós-colonial representa uma resposta a uma 

necessidade genuína, uma necessidade de superar a crise de compreensão produzida pela 

incapacidade das velhas categorias de explicar o mundo.”, ou seja, a perspectiva pós-colonial 

propõe-se a ouvir as vozes silenciadas ao longo dos séculos.  
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Resumo  

O presente estudo tem como finalidade dissertar a respeito dos resultados da pesquisa elaborada 

sobre o acesso à leitura da Bíblia Sagrada no Brasil utilizando-se das novas tecnologias através 

de aplicativos por meio de tablets, notebooks e Smartfones. O objetivo da pesquisa foi apresentar 

o exponencial crescimento do número de usuários que abdicaram da prática do uso do livro 

físico, passando a fazer uso dos aplicativos on-line para leitura da Bíblia Sagrada, seja em 

reuniões litúrgicas, leituras diárias, ou até mesmo para consultas com a finalidade de dirimir 

dúvidas. A pesquisa parte de um referencial teórico alicerçado na concepção dos diagnósticos da 

convergência das mídias e preconiza uma análise sobre a utilização das ferramentas 

tecnológicas, tendo a leitura da Bíblia sagrada como objeto de estudo. A metodologia se sustenta 

em pesquisa exploratória e bibliográfica que será supramencionada ao longo do texto. Por meio 

dos estudos sobre a relevância do uso das novas tecnologias, enquanto ferramentas para a leitura 

da Bíblia foram identificados vários aplicativos que permitem o uso de forma gratuita, 

promovendo de alguma forma a inserção de variados grupos sociais e o empoderamento da 

representatividade dos elementos que os compõem.  

 Palavras-chave: Convergência das mídias; Bíblia Sagrada; Tecnologia  

  

Abstract  

The purpose of this study is to discuss the results of the research conducted on reading the Holy 

Bible in Brazil using new technologies through applications like tablets, notebooks and 

Smartphones. The aim of the research was to present the exponential growth in the number of 

users who have relinquished their practice of using the physical book, making use of online 

applications for reading the Holy Bible, even in liturgical meetings, diary reading or usual 

consults hoping find answers. The research starts from a theoretical framework based on the 

conception of the diagnoses of the convergence of the media and recommends an analysis on the 

use of technological tools, having the reading of the Holy Bible as object of study. The 

methodology is based on exploratory and bibliographic research. Through the studies on the 

relevance of the use of the new technologies as tools for reading the Bible, several applications 

were identified that allow free use, promoting in some way the insertion of various social groups 

and the empowerment of the representativeness of the elements that compose them.   

  

 Keywords: Convergence of the media; Holy Bible; Technology 

 



 

Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad disertar acerca de los resultados de la investigación 
elaborada sobre el acceso a la lectura de la Biblia Sagrada en Brasil utilizando las nuevas 

tecnologías a través de aplicaciones a través de tabletas, notebooks Smart fones. El objetivo de la 
investigación fue presentar el exponencial crecimiento del número de usuarios que abdicaron de 

la práctica del uso del libro físico, pasando a hacer uso de las aplicaciones en línea para lectura de 

la Biblia Sagrada, sea en reuniones litúrgicas, lecturas diarias, o incluso para consultas con el fin 
de dirimir dudas. La investigación parte de un referencial teórico basado en la concepción de los 

diagnósticos de la convergencia de los medios y preconiza un análisis sobre la utilización de las 
herramientas tecnológicas, teniendo la lectura de la Biblia sagrada como objeto de estudio. La 

metodología se sustenta en investigación exploratoria y bibliográfica que será mencionada a lo 
largo del texto. Por medio de los estudios sobre la relevancia del uso de las nuevas tecnologías, 

como herramientas para la lectura de la Biblia, se identificaron varias aplicaciones que permiten 
el uso de forma gratuita, promoviendo de alguna forma la inserción de variados grupos sociales y 

el empoderamiento de la representatividad de los elementos que los componen.  

  

Palabras clave: Convergencia de los medios; Biblia sagrada; Tecnología  

  

Introdução  

Este artigo tem como propósito apresentar os modelos de disseminação dos livros 

contidos na Bíblia chamada Sagrada, como também os longos e diversos caminhos 

percorridos através dos tempos até os dias atuais, quando o livro físico vem sendo 

substituído por aplicativos que através de downloads1feitos em várias plataformas digitais 

facilitam o acesso e colocam os usuários dentro dos moldes da chamada “sociedade da 

informação”.  

O estudo traz a luz, a “cultura do consumo”, muito discutida como forma de 

espetáculo e a glamorização do indivíduo, que por meio da convergência das mídias vem 

multiplicando este, que como livro físico, foi o mais vendido no mundo, em todos os 

tempos2.  

O levantamento bibliográfico tem como base, a própria Bíblia Sagrada, teóricos da 

teologia, da sociologia, da filosofia, da educação e dos estudiosos do consumo, além de 

sites que de forma segura nos trazem dados que asseguram a grande procura pela Bíblia 

on-line 

1- A propagação do Evangelho  

 A propagação e a expansão por séculos da história do povo Hebreu, assim como a do 

evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo, deu-se por intermédio de achados que mais tarde 

                                                 
1 Download significa transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador 

local. https://www.significados.com.br/download/ - acesso em 29/04/18 às 10:09h. 
2https://noticias.gospelprime.com.br/milhoes-biblias-vendidas-brasil/ - acesso em 28/04/2018 às 20:40h.  
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tornaram-se documentos, permitindo assim uma ampla divulgação da história que 

contempla relatos de uma parte do mundo que vivenciou tais momento. Segundo os 

achados, havia uma interação direta dos homens com Deus, isso no antigo testamento, 

portanto AC2,  mediada por sacerdotes e profetas.  “Que o meu ensino seja como a chuva 

que cai mansamente sobre a terra; que as minhas palavras sejam como o orvalho que se 

espalha sobre as plantas” (Deuteronômio 32.2). 3Com essa passagem bíblica, Moisés 

orienta o povo hebreu a atender aos ensinamentos recebidos de Deus.              No novo 

testamento, DC4, encontramos a história relatada por discípulos, que escrevem segundo o 

que presenciaram e vivenciaram juntamente com o mestre. “Ide por todo mundo, pregai o 

evangelho a toda criatura…” Segundo Marcos descreve em seu evangelho, o Mestre Jesus 

orienta os seus discípulos a disseminarem os seus ensinamentos para todos. (16.15)5.  

 A disseminação das escrituras, feitas em livros escritos por vários autores, porém, antes 

se dava meio do boca a boca, os discípulos assim cumpriam mais uma orientação do 

mestre, encontrada no evangelho, segundo (Mateus 19)6. “Ide, portanto, e fazei que todas 

as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito  

Santo”, dessa forma, a proclamação das “boas novas” do evangelho, multiplicou-se até os 

dias atuais.   

Para SILVA (2013)7, o inventor da prensa móvel, Johannes Gensfleisch Zur Laden 

Zum Gutenberg, conhecido como, João Gutenberg, por volta de 1493, possibilitou assim 

a impressão em quantidade maior e mais rápida de jornais e livros, trazendo à tona uma 

polêmica: os Livros religiosos (rolos) deixariam a forma papiro ou pergaminho e assumiria 

permanentemente o papel com a primeira Bíblia impressa?  

As primícias – Segundo a sociedade Bíblica do Brasil 8 , primitivos documentos de 

tradução de partes da Bíblia para o português estão datados de mais ou menos 1300 d.C. 

(com o rei D. Dinis). Mais ou menos cem anos depois, por volta de 1400, foram traduzidos 

trechos de Atos dos Apóstolos e das cartas do apóstolo Paulo. Porém, as traduções, tinham 

como público alvo exclusivamente leitores que faziam parte da fidalguia, portanto a 

grande massa não tinha acesso à leitura das escrituras sagradas.  

                                                 
2 -AC – antes de Cristo  
3 - DEUTERONÔMIO -Antigo testamento  
4 -DC – depois de Cristo  
5 -MATEUS - Biblia Sagrada novo testamento  
6 - MARCOSBiblia Sagrada novo testamento  
7 - DISCERNINDO - Teológica Discente da Metodista v.1, n.1, p. 23-27, jan.dez.2013.  
8 http://www.sbb.org.br/a-biblia-sagrada/a-biblia-em-portugues/  
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O tradutor – segundo o site da Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira Annes de 

Almeida, foi responsável pela primeira tradução completa do Novo Testamento para o 

português, sendo a mesma publicada em 1681. A tradução na língua portuguesa foi 

impressa na Holanda, porém, foi construída na cidade de Batávia (hoje Jacarta), na ilha 

de Java (hoje parte da Indonésia). Almeida, que era natural de Torre de Tavares, Portugal, 

faleceu em 1691, deixando a tradução do Antigo Testamento incompleta (conseguiu 

traduzir até Ezequiel 48.21)9.   

 A tradução foi finalizada por Jacobus op den Akker, então pastor da Igreja Reformada 

Holandesa, colega de Almeida. A Bíblia completa em português foi publicada, em dois 

volumes, no ano de 1753. Foi em Londres, no ano de 1819 que ocorreu a impressão da 

primeira Bíblia completa em português, em um volume único, traduzida por Almeida. 

Antes disso, em 1809, foi publicado pela primeira vez o Novo Testamento de Almeida 

pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (que havia sido fundada em 1804), para 

distribuição em países de língua portuguesa. A tiragem foi de cinco mil exemplares. 

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho” (Salmos. 119.105)10. 

O salmista Davi, já afirmava que as escrituras, iluminavam os seus passos, portanto, para 

Davi, a leitura serviria de orientação para a sua vida.   

GIRALDI, 201211, p. 51 afirma que: “O desinteresse da Igreja católica em divulgar 

a Bíblia e o altíssimo índice de analfabetismo tornaram a Bíblia um livro desconhecido 

no Brasil desde a sua descoberta, no final do século XV, até 1808, no início do Brasil 

Império”. Portanto, o Brasil teve acesso a Bíblia Sagrada, muitos anos depois do seu 

descobrimento, são duas simples razões que levaram a isso: a primeira, é que os religiosos 

católicos não demonstravam o menor empenho em estimular a leitura da Bíblia aos 

brasileiros, com um agravante, tratava-se de uma população que era formada por 99% de 

analfabetos. A outra razão, mas não menos importante, é que esses mesmos religiosos 

católicos julgavam perigosa a leitura da Bíblia por parte dos ignorantes, bem como sua 

propagação.    

Com a chegada da família real portuguesa para o Brasil em 1808, chegou também 

à biblioteca pessoal do rei D. João VI, que tempos depois foi convertida na Biblioteca 

                                                 
9 - EZEQUIEL – antigo testamento  
10 - DAVI - antigo testamento  
11 - GIRALDI, Luiz Antonio. A Bíblia no Brasil Império: Como um livro proibido durante o Brasil Colônia 

tornou-se uma das obras mais lidas nos tempos do Império, Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012.  

  



Pública do Rio de Janeiro e, em seguida, na Biblioteca Nacional. Dentre as muitas obras 

de propriedade do rei havia um exemplar da Bíblia de Gutemberg, impressa em papel, a 

entrada de outros exemplares da Bíblia no Brasil só pôde acontecer por uma decisão 

indireta de D. João VI, o fato ocorre com a abertura dos portos brasileiros para a 

importação, tendo em vista que favoreceu, a chegada das Composições Sagradas.   

(...) uma semana depois, no dia 28 de janeiro de 1808, ainda na Bahia, D. 

João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 

Finalmente era liberada a importação no Brasil, e muitos produtos que não 

existiam no país, entre eles os livros, poderiam agora ser trazidos. Essa 

decisão histórica de D. João VI abriu as portas para a entrada da Bíblia no 

Brasil.” (GIRALDI, 2012b, p. 63)  

Com o passar dos anos, a Bíblia Sagrada tonou-se o livro com maior distribuição 

no mundo, somente no Brasil no ano de 2014, segundo o site Gospel Prime, estimasse que 

tenham sido distribuídas  11 milhões de exemplares12, tanto católicas, quanto evangélicas. 

Porém, com a chegada das contemporâneas tecnologias, amparadas por modernas 

técnicas de transmissão por meio da internet, os livros físicos nos parecem ter uma 

redução em sua utilização.  

 Convidar as pessoas presentes em alguma reunião para “abrir as suas Bíblias”, certamente 

em um curto espaço de tempo, passará ser coisa do passado, pois a mesma tem sido 

transportada nos smartfones, tablets e outras tecnologias, que tomaram conta do nosso 

cotidiano, pois os seus livros estão inteiramente inseridos em aplicativos que permitem a 

leitura de maneira prática e fácil.  

Em tempos contemporâneos a Bíblia Sagrada passa por um processo de migração 

no que tange ao seu acesso e consequentemente a forma de leitura. Os seus leitores estão 

migrando da leitura no tradicional livro de papel para os novos modelos digitais. 

Comumente encontramos pessoas fazendo uso da Bíblia eletrônica nas suas reuniões, ou 

até mesmo para consultas para dirimir suas dúvidas, seja em “netbooks”, “notebooks” ou 

celulares com acesso à Rede Mundial de Computadores (internet), conectados aos 

aplicativos que disponibilizam a Bíblia on-line. Com direito a pesquisas, que são 

constantemente feitas, seja para o aprofundamento do tema, ou para sanar dúvidas, que 

muitas vezes estão relacionadas aos seus questionamentos pessoais e até mesmo aos 

diferentes tradutores.  

                                                 
12 - https://noticias.gospelprime.com.br/milhoes-biblias-vendidas-brasil/ - acesso em 28/04/2018 às 20:40  
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Informações do site Baixaki1314, apontam que cresce de maneira exponencial o 

número de downloads da Bíblia Digital Eletrônica, que já ultrapassa a quantia de 4,5 

milhões, isso apenas nesse site, esta estatística retrata somente um dos sites para baixar a 

Bíblia digital, não considerando outros sites especializados em downloads como, por 

exemplo: Ultra Downloads, Superdownloads e o Baixedetudo. Resultados para busca pelo 

termo "Um levantamento feito pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) mostra que cada 

vez mais brasileiros estão interessados em terem acesso às Escrituras Sagradas. Entre 

2016 e 2017, houve um crescimento de 128% nos downloads de Bíblias”.  

Dados apresentados nos fazem crer que as plataformas não convergem, e sim os 

utilizadores. Assim os aplicativos proporcionam a facilidade da leitura da Bíblia Sagrada, 

uma leitura após alguns toques. Os textos, chamados sagrados, convergem e são 

disseminados através de poderosas plataformas, como: Facebook 15 , Instagram 16 , 

WhatsApp17, LinkedIn18 ou via e-mails19.  

 

2- A cultura da convergência  

O Dicionário Aurélio20,define convergir como “tender-se ou dirigir-se (para o mesmo 

fim). Concorrer, afluir (ao mesmo ponto).” A palavra “convergência” nos meios de 

comunicação, significa o encontro de tecnologias, informações e organizações. Todas 

essas muitas formas de implicações, propiciam transformações sociais, econômicas, 

políticas e culturais nas relações das organizações com seus usuários, concorrentes e 

fornecedores. Jenkins define assim a cultura de convergência:  

  

...fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

                                                 
13 - https://www.baixaki.com.br/android/download/biblia-sagrada-gratis.htm acesso em 23/04/2018 às  
14 :40  
15 - Facebook é uma rede social que é uma das maiores tanto em número de acesso quanto de usuários. Foi 

fundada em 2004 pelos, até então, estudantes universitários de Harvard: Mark Zuckerberg, Eduardo 

Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.  
16 - É uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar 

filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais.  
17 - Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, 

...  
18 - O LinkedIn é uma rede de negócios lançada no início de 2003, e está sediado no estado da Califórnia. 

Da mesma forma que as outras redes sociais, como o Orkut e o Facebook, o LinkedIn permite a criação de 
perfis online, mas está voltado para aspectos profissionais. Através da sua lista de contatos.  
19 - sistema de transmissão de mensagens escritas de um computador para outro computador, via internet 

ou através de outras redes de computadores; correio eletrônico. 20 - https://www.dicio.com.br/aurelio-

2/ - acesso em 23/04/2018 às 09:44  
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migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a qualquer 

parte em busca de experiências de entretenimento que desejam.  
(JENKINS, 2009, p. 31).20  

  

A convergência ocorre, primeiramente, por meio do tráfego de dados com inúmeras 

proposições por intermédio de determinadas plataformas de mídia e pela movimentação 

do utilizador para as inúmeras possibilidades a sua alçada, conforme a sua necessidade, 

sua comodidade e sua disponibilidade de tempo para uso e consequentemente para acesso.  

Pode-se afirmar que há na convergência um estimulo no raciocínio comum, no qual 

o conhecimento de algum saber é construído tendo como premissa a coparticipação dos 

diferentes elementos integrantes do sistema de comunicação. Tal interlocução penhora a 

compreensão difundida de algum gênero cultural transmitido e viabilizado.  

Vive-se em tempos contemporâneos, a possibilidade de o usuário navegar por 

diversas mídias concomitantemente, obtendo assim, muitas frentes de informações, 

quando isso ocorre, o usuário deixa de ser simplesmente ouvinte e torna-se um espectador, 

e logo deixa de ser um mero espectador passando a ser um leitor, construindo 

gradativamente senso crítico em relação à fidedignidade da informação a partir da 

complexidade das fontes. Assim:  

Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem 

está falando e do que estão falando. (...) A convergência não ocorre por 

meio de aparelhos, mas dentro do cérebro de consumidores individuais e 

em suas interações sociais com outros. (JENKINS, 2009, pp. 29-30).  

As variadas plataformas de mídia contribuem de forma relevante no que tange narrar 

com riqueza as histórias, e para tal, a convergência das mídias tem papel de destaque, 

dando ressonância às marcas e, assim, persuadindo os usuários. Para assegurar isso, não 

há como replicar modelos passados; por efeito, é imprescindível arquitetar e adaptar novas 

práticas a partir dos propósitos preliminarmente convencionados.  

A cultura da convergência situa-se aportada no que Castells (2000)21, explica com a 

expressão “sociedade da informação”, o termo sociedade da informação vem assumir o 

                                                 
20 - JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Lugar: Aleph, 2009.  

21 - CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A Sociedade em 

rede. São Paulo : Paz e Terra, 2000. v. 1.  



entendimento de “sociedade pós-industrial”22, e como modo de disseminar o conceito 

característico do “novo paradigma sócio econômico”.  

Sociedade “informacional”, assim Castells (2000) se refere à sociedade da 

informação, a sociedade informacional, está devidamente relacionada ao incremento e a 

reestruturação do conjunto de ideias capitalista desde os anos 80, no fim do século XX.   

A mobilidade existente nas tecnologias dos tempos contemporâneos, fundamentais 

concepções das alterações nas organizações têm ocasionado a execução com celeridade e 

notoriedade os processos de reorganização e apoderamento de novos mercados 

consumidores.  

As transformações em sentido à sociedade da informação, vivem em processos 

avançados em países industrializados, constituem uma propensão de predominação até 

mesmo em nações com menores taxas de industrialização, concebendo assim um novo 

arquétipo nas relações e no consumo.  Para Franco (2017, p.74)“A tecnologia da 

informação desenvolve a natureza da evidente conversão tecnológica nos vínculos com a 

economia e a sociedade consumidora”.   

Esse novo modelo, Castells (2000) define com as seguintes características:  

• A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se desenvolvem para permitir 

o homem atuar sobre a informação propriamente dita, ao contrário do passado 

quando o objetivo dominante era utilizar informação para agir sobre as 

tecnologias, criando implementos novos ou adaptando-os a novos usos.  

• Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade porque a informação 

é parte integrante de toda atividade humana, individual ou coletiva e, portanto, 

todas essas atividades tendem a serem afetadas diretamente pela nova tecnologia.  

• Predomínio da lógica de redes. Esta lógica, característica de todo tipo de relação 

complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, materialmente implementada em 

qualquer tipo de processo.  

• Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, permite modificação 

por reorganização de componentes e tem alta capacidade de reconfiguração.  

• Crescente convergência de tecnologias, principalmente a microeletrônica, 

telecomunicações, optoeletrônica, computadores, mas também e crescentemente, 

a biologia. O ponto central aqui é que trajetórias de desenvolvimento tecnológico  

                                                 
22 - Sociedade pós-industrial, no contexto da evolução sociocultural, é o nome proposto para uma economia 

que passou por uma série de mudanças específicas, após o processo de industrialização.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o_sociocultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o_sociocultural


em diversas áreas do saber tornam-se interligadas e transformam-se as categorias 

segundo as quais pensamos todos os processos.  

Castells (2000) explicita de maneira aberta a sociedade da informação com total 

destaque para a próspera interferência da cultura da convergência na modificação no 

mundo da comunicação, Jenkins, assegura que: “Você provavelmente tem ouvido falar 

muito sobre convergências. Pois vai ouvir mais ainda”. Segundo o conceituado autor, no 

espaço da convergência, narrativas importantes são evidenciadas, os bens, sejam eles 

produtos e serviços, juntamente com as suas marcas são comercializadas e todos os 

usuários são cortejados por inúmeras plataformas de mídias.   

O mecanismo com que a comunicação é feita, e até mesmo a propagação com a 

difusão de qualquer configuração de conteúdo, demanda ser concebido como um 

encadeamento por meio de regras de valores num ambiente de forças sociais associadas a 

um estabelecido múltiplo de assimilações penetráveis no contexto das heterogêneas 

sociedades.  

Destacando as grandes transformações acerca do que os estudiosos do assunto 

entendem como cultura na organização social, Don Slater (2002, p. 39) 23assim esclarece:  

“o que passa por cultura nas sociedades capitalistas revelou-se estar a serviço do poder 

econômico e político”; as mídias podem ser usadas como referência, como forma de 

propagar a ideia de produtos e serviços, fomentados pelo efeito de nutrir o sistema e 

buscar tanto o crescimento da demanda por bens como a criação da identidade dos 

consumidores com as marcas. Seria a Bíblia Sagrada on-line mais uma forma de inserção 

em meio ao imenso universo de bens de consumo usados nas culturas consumistas?  

 

3- A Sociedade do consumo  

Para os pesquisadores sobre o tema a “sociedade do consumo”, os indivíduos buscam 

se reconhecer e estabelecer raízes nos alicerces dos grupos que fazem parte por meio da 

aquisição de bens. O rei Salomão, no livro de Provérbios24 capítulo 3 verso16, diz assim: 

"A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras."  Fazer uso de 

aplicativos para a leitura da Bíblia sagrada, seria uma forma de inserção em grupos de 

convivência? -   

                                                 
23 SLATER, D. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.  

  
24 - Provérbios - antigo testamento  



Merengué (2012) 2526  interpreta consumo como tudo que é fruto do círculo e é 

desfrutado pelo indivíduo ou pelo corpo social, de modo físico ou de forma abstrata, em 

uma sociedade particularizada. O autor nos aponta que a “etimologia da palavra 

‘consumo’ vem do latim consumere (esgotar) e é formada a partir do princípio da 

aplicação, ou gastos das riquezas, e mais, suemere (apoderar-se, gastar, agarrar). Há outras 

definições também um pouco assustadoras: gastar ou corroer até a destruição, anular e 

destruir”.  

O ato de consumir faz parte da espécie humana desde o início de sua existência, para 

FRANCO, 2017, P. 1727, “Com o intuito de saciar as necessidades fisiológicas, o homem 

utilizava-se de animais, vegetais e seres vivos de todas as espécies, alimentando-se da 

carne e usando o couro e a pele para cobrir o corpo e se proteger das mais variadas 

ameaças do ambiente”.   

Consumir compreende também outras dimensões das culturas que ao logo do tempo 

foram compostas por meio dos tempos em inúmeras sociedades. A prática de consumir 

provoca felicidade, pois remete à preponderância estabelecida pela sociedade de 

consumo, possibilitando-se como o coadunável original “da salvação”. Refere-se à 

emancipação da conjuntura humana da coexistência.   

Para Baudrillard (2011),28consumir preconiza a percepção de equivalência e esta 

confere ao indivíduo posição de felicidade.  

A força ideológica da noção de felicidade não deriva da inclinação natural 

de cada indivíduo para realizá-la por si mesmo. Advém-lhe, sócio 

historicamente, do facto (sic) de que o mito da felicidade é aquele que 

recolhe e encarna nas sociedades modernas, o mito da igualdade 

(BAUDRILLARD, 2011, p. 49, grifo nosso).   
  

Essa necessidade de ser feliz como consequência do consumo vem ao encontro da 

imposição do “mito da igualdade” estabelecido pela Revolução Industrial29, assim como 

                                                 
25 - MERENGUÉ, Devanir. Editorial. Rev. bras. psicodrama,   São Paulo,  v. 20,  n.  
26  , jun. 2012.  Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010453932012000100001&lng=pt&nrm=i

so>. Acessado em:  24  out.  2015.  
27 FRANCO,Silas da Silva.O acesso ao consumo em tempos contemporâneos por meio das 

mídiasconvergentes: um estudo de caso sobre o discurso publicitário da marca  Hortifruti / - Duque de 

Caxias, 2017  
28 - BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Lisboa: Edições 70, 2011.  

29 A Revolução Industrial é um processo iniciado na Grã-Bretanha por volta do ano 1730, que engloba as 

diversas mudanças no modelo de produção e consumo de bens, transformando por completo a vida 

econômica do momento, passando de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrializada e 

originando grandes mudanças políticas e sociais. http://revolucao-industrial.info/ - Acesso em 23/09/2017 

– ás 12:48 h.  



das necessidades do Estado de aumentar sua arrecadação de forma exponencial. O ser 

humano passa a entender a felicidade como instante de se enxergar usando os mesmos 

bens de que a grande maioria faz uso. A moda institui um estado de igualdade, 

consequentemente um estado de felicidade.  

Logo após a inserção da chamada Revolução Industrial no contexto da expansão 

da produção capitalista de mercadorias, o mundo então, passa a conviver com as 

diversidades e acumulações ocasionando a demonstração de riquezas, caracterizadas na 

forma de bens de consumo.   

Pode-se afirmar que a aquisição de bens é constantemente e em qualquer parte um 

meio cultural, pois a “cultura do consumo é singular e específica” como afirma Slater 

(2002)30. A cultura de consumo pode ser experimentada como o modo influente de 

representação cultural nas sociedades ocidentais contemporâneas, uma vez que uma 

considerável parte das práticas e dos valores provocados no dia a dia são mediados por 

bens de consumo, o que indica o vínculo entre os recursos materiais e os que são 

representativos.    

Slater (2002) afirma que, “podemos fazer uma distinção entre o modo de 

reprodução cultural residual e o emergente, entre o oposicional e o excêntrico, exatamente 

como fazemos ao pensar em modos de produção”.  

Estudos apontam que tais modos de produção estão diretamente ligados as marcas, 

e podem estar correlacionadas a características tangíveis como a embalagem, por 

exemplo, ou a valores intangíveis, como a satisfação e a felicidade ao consumir o bem 

adquirido, podendo uma característica complementar a outra. Para (RANDAZZO, 1996, 

p. 20).31  

A mitologia da marca é tudo aquilo que a marca representa na mente do 

consumidor. É geralmente uma mistura de imagens, símbolos, 

sentimentos e valores que resultam do inventário perceptual da marca, e 

que coletivamente definem a marca na mente do consumidor.  
  

 Frequente os atributos tangíveis tornam-se intangíveis porque, ao adquirir um produto, o 

consumidor está tomando posse de uma soma de valores que é diferente para cada 

                                                 
30 SLATER, D. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002.  

31 RANDAZZO, Sal. A criação de mitos na publicidade: como os publicitários usam o 

poder do mito e do simbolismo para criar marcas de sucesso. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.  

  



indivíduo, para alguns os valores entregues geram o que Merengué (2012) classifica como 

apoderar-se.   

 

4- O empoderamento através do consumo   

A expressão sociedade de consumo surge aproximadamente em 1920 e se populariza 

entre as décadas de 1950 e 1960. Lipovetsky (2007)32 se refere a sociedade do consumo 

como um tipo de consumo materialista, que atribui à apropriação financeira um caráter 

fundamental da vida.   

No entanto, esse momento histórico já teria findado. Não porque o consumo tenha 

sido superado, mas devido à dinâmica de expansão das necessidades, que as torna mais 

carregadas de novos significados coletivos e individuais, expressando o que o autor 

denomina de hipermaterialismo, no qual o ser humano continua sedento por consumo, 

espetáculo e glamour.   

A sociedade hipermaterialista procura a satisfação no externo, no material. Nem 

mesmo com a contribuição da tecnologia, e embora tenha à sua disposição bens e 

instrumentos que aparentemente suprem suas necessidades emocionais, o homem se sente 

realizado, o que torna essa realização uma busca incessante. Este é o sujeito da sociedade 

hiperconsumista, aquele que salta de loja em loja à procura de sair da rotina, já que não 

sabe conviver com ela e pensa que é possível ganhar, viver e ser saudável ininterrupta e 

eternamente. Dessa maneira, a vida não existe sem consumo, mas sim no consumo, por 

ele e para ele.   

O filósofo francês descreve as três fases do ciclo de consumo, o qual separa em três 

momentos. O primeiro começa por volta de 1880 e se estende até a Segunda Guerra 

Mundial, marcado pelo início da infraestrutura moderna.   

Porém, a industrialização não foi por si só suficiente para o nascimento do capitalismo 

de consumo, que contou simultaneamente, conforme esclarece Lipovetsky (2007, p. 28), 

com a “construção cultural e social que requereu a 'educação' dos consumidores”. 

Segundo o autor, tal educação está diretamente ligada a uma nova disciplina de costumes, 

ao mesmo tempo em que o espírito visionário de empreendedores criativos está também 

relacionado à 'mão visível’ dos gestores de marketing. Para ele, é dessa maneira que então 

                                                 
32 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal. São Paulo: Schwarcz, 2007.  

  



surgiriam os fenômenos de tal fase, a saber, a produção em massa dos produtos 

padronizados, o marketing de massa e o consumidor moderno.  

Os consumidores perdem a relação construída historicamente com os mercados 

distribuidores e varejistas, passando a fidelizar as marcas, “comprando uma assinatura no 

lugar de uma coisa”. O consumo-sedução/consumo-distração, conforme argumenta 

Lipovetsky, surgiu por meio das grandes lojas, que se dedicaram a construir um ambiente 

favorável à sedução e ao desejo de comprar, como também em “desculpabilizar” o ato da 

compra em qualquer tempo, seja de forma pessoal ou impessoal, e situá-lo em locais de 

fácil acesso.  

Já na década de 1950, viu-se a frutificação de uma nova fase da sociedade de consumo 

de massas ou o real erguimento desta. O consumo se ramifica pelas diferentes camadas 

da sociedade. Produtos emblemáticos 33  (automóvel, televisão, aparelhos 

eletrodomésticos, entre outros) passam a caber nas posses financeiras de cada vez mais 

consumidores, permitindo que muitos deles pudessem se desencarcerar da contingência 

da necessidade até então restritiva.   

A massificação do emprego formal e seus salários permitiram que novas classes 

ingressassem neste novo mercado de compradores.   

Esse ciclo se caracteriza pelo desvio que combina a lógica da produção fordista a qual 

ganha terreno com a probabilidade de resolver os problemas da alta produtividade com a 

oferta de muitos produtos pelo mercado, ao mesmo tempo em que outros muitos saem de 

uso, havendo uma redução do tempo útil dos produtos e serviços.  

As resistências culturais34 se entregam às futilidades da vida material e ao caráter 

comercial dos desejos, enquanto a sociedade se volta para um imaginário de felicidade 

depositado no ato do consumo. Esse ciclo, segundo o Lipovetsky, “provocou uma 

oscilação do tempo, fazendo passar da orientação futurista para a vida no presente e suas 

satisfações imediatas”; “espalha-se toda uma cultura que convida a apreciar os prazeres 

do instante, a gozar a felicidade aqui e agora, a viver para si mesmo”.   

Portanto, esse ciclo prepara as pessoas para uma nova etapa, que entra em vigor em 

fins dos anos 1970. Concomitantemente, ter-se-á uma reestruturação do sistema 

                                                 
33 Trata-se de produtos que são de grande simbolismo para os consumidores. 

https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369 - Acesso em 23/09/2017 - às 12:53 h. 34 

A resistência cultural foi uma das formas consagradas de oposição exercidas por intelectuais, artistas, 

professores e produtores culturais que consistiu num fenômeno político e cultural.  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782010000100007&script=sci_abstract&tlng=pt Acesso 

em 23/09/2017 – às 12:54 h.  

https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369%20-%20Acesso%20em%2023/09/2017%20-%20%E0s%2012:53
https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369%20-%20Acesso%20em%2023/09/2017%20-%20%E0s%2012:53
https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369%20-%20Acesso%20em%2023/09/2017%20-%20%E0s%2012:53
https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369%20-%20Acesso%20em%2023/09/2017%20-%20%E0s%2012:53
https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369%20-%20Acesso%20em%2023/09/2017%20-%20%E0s%2012:53
https://www.revistas.usp.br/rege/article/viewFile/98808/97369%20-%20Acesso%20em%2023/09/2017%20-%20%E0s%2012:53
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782010000100007&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782010000100007&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782010000100007&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782010000100007&script=sci_abstract&tlng=pt


capitalista no que diz respeito às experiências na informação, na globalização dos 

mercados, no desenvolvimento de poderosas empresas com marcas mundiais, e de novas 

tecnologias que permitiram a produção especificada em grandes volumes, entre outros 

fatores que compuseram esse instante histórico e que desembocaram na formatação do 

tipo de mercado e de consumo que se tem a partir de então.   

A terceira fase exposta pelo autor traz consigo o consumo experiencial. Lipovetsky 

(2007) coloca em questão os críticos dos anos de 1960 e 1970 em relação à coerência da 

diferenciação social. As exigências de prestígio estiveram muito bem colocadas para a 

fase anterior, mas já era hora de se pensar os objetos como desejáveis e atrativos em si 

mesmos, desnudados da intenção de uso como parte fundamental para integrar tribos e 

classes sociais.   

A vulgarização do acesso aos bens de mercado e as desregulações de classe 

trouxeram uma autonomia maior aos consumidores, que não estariam mais presos em 

costumes de classe e, por isso mesmo, o consumo seria imprevisível e totalmente pessoal. 

Essencial a partir daqui é fazer parte do universo do consumo.   

De acordo com Lipovetsky, “o consumo ordena-se cada dia um pouco mais em 

função de fins, de gostos e de critérios individuais”. Propaga-se, então, o início do 

hiperconsumo instrumentado por um fundamento mais subjetivo e por fins emocionais, 

sempre com a clara intenção de atender aos requisitos pessoais. “O consumo para si 

suplantou o consumo para o outro”.   

Dessa forma, orgulhar-se não seria mais o motivo originário para a conquista de 

bens, mas outras considerações relacionadas aos sentidos explícitos de felicidade emotiva 

ou física, o consumo emocional. Consumidores em busca não apenas de produtos, mas de 

experiências, emoções e sensações.  

... a ansiedade pelo modo de vida em grupos sociais, com a 

demonstração da harmonização e as paridades, implica propor que os costumes de consumo, a 

preparação, a aquisição e a espetacularização das conquistas através da compra de bens e 

sensações de consumo na rotina não deve ser entendida exclusivamente por meio de princípios de 

interesse de troca e como métrica coerentemente instrumental. Se é possível afirmar o 

funcionamento de uma ‘lógica do capital’ derivada da produção, talvez seja possível afirmar 

também uma ‘lógica do consumo’, que aponta para os modos socialmente estruturados de usar 

bens para demarcar relações sociais. (Featherstone, 1995, p. 3534)  Para Debord (1997)35, “(...) 

a crítica que atinge a verdade do espetáculo o descobre como a negação visível da vida; 

                                                 
34 FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: editora, 1995.  

35 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.  



como negação da vida que se tornou visível”. O pensamento de espetáculo consolida e 

justifica tamanha heterogeneidade das  

manifestações evidentes; suas distinções e divergências certamente são as expressões da 

aparência guiada socialmente e que deve ser identificada em sua autenticidade integral. 

Conceituado conforme seus desfechos, o autor afirma que o espetáculo é a declaração da 

exterioridade da fisionomia e a asserção da vida humana, porém, apenas social, 

essencialmente superficial.  

 Ao investigar o espetáculo e o glamour no consumo, verifica-se que de alguma 

maneira é usado um dialeto peculiar para se referir a eles. Para tanto, é necessário 

percorrer por um campo regulamentado por ideias e pronúncias idênticas àquelas usadas 

por esta sociedade que se comunica apenas pelo espetáculo e pelo glamour de consumir 

conforme ordena uma sociedade consumista. Tudo isso, para reproduzir o espetáculo e 

suas funcionalidades, assim como os obstáculos que trabalham para dissolver suas ideias 

e representações, é necessário construir uma discriminação dissimulada de princípios 

indivisíveis. Assim, o espetáculo e o glamour no consumir podem ser resumidos como a 

significação da ação generalizada de costumes socioeconômicos e sua atuação temporal. 

É o flagrante do instante inesquecível que, de maneira mágica, abraça o ser do indivíduo.  

A essência não importa, mas somente a aparência, sobre o que, segundo o Debord, 

para “o que aparece é bom, o que é bom aparece”. A conduta que se coloca como 

fundamento tem a pretensão da permissibilidade voluntária que, de certa forma, o 

consumidor já conquistou por sua maneira de se mostrar desprovido de contestação, tendo 

como principal razão seu domínio de imagem.  

  

5 - Considerações Finais  

O presente estudo buscou explanar a respeito dos acessos por meio de plataformas 

digitais à Bíblia Sagrada, o estudo foi estruturado nas teorias da cultura da convergência 

com os recursos utilizados nos tempos contemporâneos pela chamada “sociedade da 

informação”.   

Segundo os estudiosos, os usos de bens utilizados por pertencentes aos grupos 

sociais fomentam a glamorização do indivíduo, portanto, o uso das tecnologias movidas 

pela internet tem efeito imediato no que tange ao empoderamento das sociedades.  

Notoriamente, o uso das modernas tecnologias no acesso as plataformas para a 

leitura dos livros da Bíblia Sagrada, além de proporcionar o conforto, a acessibilidade e a 

facilidade no manuseio, propicia também ao leitor o glamour do uso do seu aparelho e o 



empoderamento do indivíduo como consumidor. Contudo, ao ler as escrituras, estaria o 

leitor seguindo uma orientação do próprio mestre, que segundo o evangelho de João36, 

capítulo 5, verso 39, diz assim: "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a 

vida eterna, e são elas que de mim testificam”.  
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Resumo  

O objetivo do presente estudo é descrever o nível de conhecimento, percepções, status e desafios em 

relação à aplicação da Lei Nacional nº 26.150 de Educação Sexual Abrangente (ESI) de alunos de uma 

escola da Modalidade de Educação Permanente de Jovens e Adultos. (EPJA) no bairro de Alto 

Comedero da província de Jujuy-Argentina, segundo trimestre de 2018. A metodologia utilizada teve 

abordagem quantitativa-qualitativa, para a qual foi aplicado um questionário semiestruturado a uma 

amostra selecionada de estudo randomizado (N = 53), obtido através da assinatura voluntária de um 

termo de consentimento livre e esclarecido. Nos resultados observou-se que 84,6% dos alunos 

pesquisados desconheciam a existência da lei. As questões de ESI que predominam referem-se à questão 

biológica. Quanto à abordagem institucional, diante de situações de gravidez e discriminação de gênero, 

existem poucas estratégias institucionais para seu tratamento e pouco reconhecimento de seus pares. A 

partir dos resultados obtidos, constatamos que as práticas cotidianas em relação à implementação da ESI 

requerem propostas de intervenção específicas e concretas em sala de aula.  
  
Palavras-chave: Escola, Educação Sexual Abrangente, Juventude e Adultos.  
  
Abstract  

The objective of the present study is to describe the level of knowledge, perceptions, status and 

challenges regarding the application of National Law No. 26,150 of Comprehensive Sexual Education 

(ESI) of students of a school of the Modality of Permanent Education of Youth and Adults (EPJA) in 

the Alto Comedero neighborhood of the province of Jujuy-Argentina, second quarter of 2018. The 

methodology used had a quantitative-qualitative approach, for which a semi-structured questionnaire 

was applied to a selected sample randomized trial (N = 53), which was obtained through the voluntary 

signature of an informed consent form. In the results it was observed that 84.6% of the students surveyed 

did not know the existence of the Law. The issues of ESI that predominate refer to the biological 

question. As for the institutional approach, faced with situations of pregnancy and gender discrimination, 

there are few institutional strategies for their treatment and little recognition of their peers. From the 

results obtained, we find that the daily practices in relation to the implementation of the ESI require 

specific and concrete intervention proposals in the classroom.  
  
Key words: School, Comprehensive Sexual Education, Youth and Adults.  
  
Resumen  

El objetivo del presente trabajo es describir el nivel de conocimientos, las percepciones, el estado de 

situación y los desafíos en torno a la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual 

Integral (ESI) de estudiantes de una escuela de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos (EPJA) del Barrio Alto Comedero de la provincia de Jujuy-Argentina, segundo trimestre de 

2018. La metodología empleada tuvo un abordaje cuanti-cualitativo, para ello se aplicó un cuestionario 

semi estructurado a una muestra seleccionada de manera aleatoria (N=53), que se obtuvo a través de la 

firma voluntaria de una hoja de consentimiento informado. En los resultados se observó que el 84,6% 

de los estudiantes encuestados no conoce la existencia de la Ley. Los temas de ESI que predominan 



refieren a la cuestión biológica. En cuanto al abordaje institucional, frente a situaciones de embarazo y 

discriminación por género, existen escasas estrategias institucionales para su tratamiento y poco  

reconocimiento de sus pares.  A partir de los resultados obtenidos, encontramos que las prácticas 

cotidianas en relación a la implementación de la ESI requieren de propuestas de intervención precisas y 

concretas en el aula.   
  
Palabras-claves: Escuela, Educación Sexual Integral, Jóvenes y Adultos.  
  

Introducción   

En Argentina la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral instituye que  

“Todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral en todos los 

establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada” (Argentina, 2006, Art. 1).   

En la siguiente ponencia se trabaja sobre la vigencia, impacto y aplicación efectiva de 

esta ley en una escuela de la modalidad de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos 

(EPJA), provincia de Jujuy-Argentina.   

La EPJA tiene como objetivo promover acciones educativas inclusivas que garanticen 

la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a los que, por alguna razón, no 

hayan completado sus estudios en los niveles obligatorios, además de brindar posibilidades de 

educación para toda la vida.  

Esta, es una modalidad del sistema que presenta diversas propuestas de formación en la 

que se incluyen áreas, programas, proyectos, etc. La característica principal que tienen los 

estudiantes que concurren a estos espacios es la heterogeneidad; son jóvenes y adultos 

atravesados por dimensiones sociohistóricas, políticas, económicas y culturales diferentes. 

Dicha población, históricamente ha estado constituida por sectores excluidos y postergados que 

no han podido atravesar trayectorias escolares formales, sino que se caracterizan por 

trayectorias reales donde se presentan fenómenos tales como la repitencia, abandono de la 

escuela, etc.     

El documento base de la EPJA (ME, CFE 2009, p.6), enmarcado en la Ley Nacional de 

Educación (Argentina, 2006), sostiene que los alumnos cuyas trayectorias escolares se inscriben 

en esta modalidad, presentan las siguientes características:  

“- Tener experiencias anteriores de educación formal y estar motivados a mejorar 

sus proyectos personales ante un mercado laboral con nuevas exigencias.  

- Poseer una diversidad de conocimientos y saberes y estar incluidos en un 

ámbito laboral, teniendo como asignatura pendiente y necesidad personal obtener una 

certificación de estudios, en algunos casos para proseguir estudios de nivel superior.  



- Ser padres y/o madres que quieren acompañar mejor a sus hijos en lo 

escolar y en su desarrollo personal y social.  

- Ser alfabetizados o aspirar a serlo”.  

Esta diversidad de realidades y trayectorias complejiza las situaciones de enseñanza y 

requiere de formas organizativas y propuestas educativas diferenciadas (ME, CFE. 2009, p. 7).  

Por otra parte la propuesta Curricular de la EPJA está centrada en el desarrollo de 

capacidades e implica relacionar los saberes y conocimientos con situaciones de la vida 

cotidiana y con las prácticas sociales transformadoras de la realidad. Resignifica el 

conocimiento escolar a partir de situaciones problemáticas reales y proyectos de acción para 

desarrollar capacidades.   

Los marcos teóricos desde los cuales se construyen las visiones de la política 

jurisdiccional sobre estas propuestas responden a la concepción de educación popular donde la 

alfabetización implica reconocer al otro como sujeto de saber, poniendo en práctica procesos 

de democratización de la cultura. (Rodríguez, 2007, p. 144).  

El “sujeto pedagógico” se define como una construcción que permite articular educando, 

educador y conocimiento. Propiaciando la posibilidad de aprender a aprender, de continuar 

aprendiendo con su propio estilo y de asumirse como un sujeto social a partir de la 

revalorización de sus capacidades. Por ello, le compete a la EPJA generar una propuesta basada 

en la confianza de lo que los sujetos pueden y tienen para aportar para sí y para su comunidad.  

(ME, CFE 2009, p. 7).  

  

Programa de educación sexual integral (ESI)  

La Ley 26.150 (Argentina, 2006) define a la ESI como aquella “que articula aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.  

La mencionada normativa:   

-Determina el derecho a recibir ESI.  

-Establece un carácter universal de la implementación.  

-Crea el Programa Nacional de ESI.  

-Impulsa la definición de lineamientos curriculares de ESI.  

-Atiende a la articulación familias y escuelas.  

Al respecto de los Lineamientos Curriculares ESI cabe mencionarse que por Resolución 

N° 382 del Ministerio de Educación (Argentina, 2008) se crea la comisión interdisciplinaria de 

especialistas para la elaboración de documentos orientadores, y que desde el año 2008 se ha 



aprobado por el Consejo Federal de Educación bajo la modalidad de espacio transversal o 

específico, con propósitos formativos delimitados, orientaciones para la formación docente e 

identificación de un piso común de contenidos para todos los niveles del sistema educativo 

formal.  

Se sostiene la necesidad de continuar profundizando el trabajo de ESI y para ello las 

escuelas necesitan contar con información actualizada, bien fundada y rigurosa que les dé 

sustento para tomar mejores decisiones en esta materia. Decisiones respaldadas y sostenidas en 

aquellos aprendizajes que surgen del trabajo de reflexión colectiva a partir de las experiencias 

que se construyen en las escuelas todos los días.  

El Programa Nacional de ESI tiene como propósito principal “coordinar el diseño, 

implementación y evaluación de las acciones tendientes a poner en marcha, apoyar y/o 

fortalecer el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en todas las jurisdicciones del 

país” (Ministerio de Educación de la Nación, 2018).  

Son objetivos de la Ley 26.150 (Argentina, 2006, art. 3):  

- Incorporar la ESI dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación 

armónica equilibrada y permanente de las personas.  

- Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y 

actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la ESI.  

- Promover actitudes responsables ante la sexualidad.  

- Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y 

reproductiva en particular.  

- Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.   

La jurisdicción provincial de Jujuy trabaja articuladamente con las esferas nacionales a 

fin de establecer líneas de acción coherentes con las políticas y marcos regulatorios sobre ESI. 

Cada una de dichas acciones apunta a promover saberes y habilidades para la toma de decisiones 

conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones 

interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de niños/as, jóvenes y adultos.  

  

Esi en la modalidad de educación de jóvenes y adultos  

El Programa Nacional de ESI presenta una propuesta para docentes de la EPJA. Este 

material incluye propuestas de enseñanza como bibliografía de trabajo y de apoyo para trabajar 

con los estudiantes como paso decisivo para continuar fortaleciendo su educación basadas en la 

“Revista Educación Sexual Integral para Charlar en familia”. Se espera que los aportes de estos 



materiales, que ofrecen algunos recorridos didácticos para los docentes, sean adaptados y 

recreados en cada espacio de encuentro y de enseñanza, de manera que promuevan el derecho 

de jóvenes y adultos a la ESI contribuyendo a la formación de sí mismos y a mejorar las 

posibilidades de acompañar responsablemente el crecimiento de otros.  

La lectura de la revista fue pensada para:  

- Acompañar a todas las familias, cualesquiera sean sus características.  

- Reconocer que tanto la escuela como las familias tienen responsabilidades 

respecto de la educación sexual. La escuela tiene la obligación de proveer tanto información 

precisa, pertinente y actualizada como espacios de confianza que habiliten a que estos temas se 

traten con el máximo de respeto por las diferencias. Con estos aportes, esas experiencias de 

aprendizaje posibilitarán, eventualmente, que los jóvenes y adultos vivan una sexualidad libre, 

plena y respetuosa de las elecciones de cada uno y que puedan acompañar a otros en ese camino. 

- Presentar disparadores que propicien la reflexión de los estudiantes.   

- Brindar sugerencias, orientaciones y herramientas para abordar los temas de la 

sexualidad en familia y en grupos de estudio (Ministerio de Educación de la Nación, 2014).  

¿Por qué trabajar la ESI con las y los Jóvenes y Adultos/as?  

- Porque es necesario que los jóvenes y adultos como “adultos responsables” de sí 

mismos y de otros y otras (hijos, hijas, sobrinos/as, nietos/as, padres, madre, amigos/as) 

hablemos sobre las posibilidades de llevar adelante esa responsabilidad y los límites para 

hacerlo.  

- Porque las experiencias propias y de otros pueden ser transformadas en 

capacidades y saberes que aporten a resolver y cambiar realidades presentes y futuras.  

- Porque existen necesidades personales acerca del tema, comenzando por abordar 

qué sabemos; qué quisimos saber y nadie nos contó; qué no sabemos; qué nos pasa, o nos pasó, 

y no sabemos, o no supimos, por qué; qué hacer cuando algo sucede a nuestro alrededor y 

compromete la vida y la dignidad propia o de otros.  

- Porque temas tan difíciles de abordar como el abuso sexual, las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), la trata de personas o la violencia de género, entre otros, suelen 

generar muchas inquietudes y ponen en evidencia creencias populares, a veces erróneas, que 

perjudican las posibilidades de cuidado.  

La institución escolar estudiada, realizo la socialización de la Ley 26.150, teniendo en 

cuenta la guía de desarrollo, se está trabajando con los profesores de las áreas de lengua, biología 

y geografía con ejes transversales en cada etapa. En cuanto a la familia, no se pudo concretar la 



socialización de la información, ni el trabajo en conjunto puesto que en el contexto de jóvenes 

y adultos se complejiza poder tener contacto con los familiares y aún más, sumarlos a 

actividades escolares.   

En 2017-2018, los docentes de la escuela en cuestión, asistieron a cuatro capacitaciones 

que brindo el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, los mismos continúan 

desempeñándose en la institución, y además, en el presente año se incorporaron otros docentes 

que también se capacitaron en la temática. Estos propusieron implementar la ESI en proyectos 

pedagógicos en la escuela, poniendo en práctica lo aprendido y haciendo uso del material 

brindado por el ministerio.   

  

Caracteristicas de la institución escolar  

La institución en la que se realiza el estudio fue creada en abril del año 2009 por 

iniciativa de una Organización Social con el propósito de brindar educación en los niveles 

educativos (Inicial, Primario y Secundario) a los habitantes del barrio 30, 18 y 47 hectáreas del 

barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, y Barrio San José, entre otros, de la Ciudad de 

Palpalá.  

Alto Comedero es un barrio ubicado a unos 10 km al sureste de la ciudad de San Salvador 

de Jujuy. Es el más extenso y poblado de los barrios que conforman el conglomerado urbano 

conocido como Gran San Salvador de Jujuy.  

Este sector concentra aproximadamente la tercera parte de la población total de San  

Salvador de Jujuy y tiene un alto crecimiento demográfico ya que permanentemente recibe 

migrantes del interior de la provincia de Jujuy, de la vecina provincia de Salta y de los países 

con los que limita la provincia: Bolivia, Chile e inclusive inmigrantes del Perú.  

En la década de 1980 el barrio Alto Comedero comenzó con un grupo pequeño de casas 

que actualmente está divididos por diversos sectores que cuenta con electricidad, agua potable, 

en algunos tramos se instaló la red cloacal y servicio de trasporte de pasajeros. El proceso de 

expansión se caracterizó por la ausencia del estado en garantizar los servicios público, por esta 

razón cobraron protagonismo las organizaciones sociales, organizaciones barriales y 

cooperativas realizaron acciones asistencialistas.   

El edifico escolar se forma por un grupo habitacional aproximadamente de 12 casas que 

son utilizadas como aulas escolares, cada una agrupa 4 aulas para 20 estudiantes, formando un 

total de 26 aulas destinadas a los Niveles Primario y Secundario. Posteriormente, tras el 
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aumento de la matrícula escolar se llevó a cabo la ampliación edilicia (específicamente del aula 

de Informática, pileta y quincho).   

La creación de esta Institución Educativa surge ante la necesidad de contar con un 

edificio escolar que dé respuesta a este amplio sector de la comunidad de Alto Comedero, 

evitando de esta manera que niños/as, adolescentes y adultos se trasladen a distancias 

considerables para poder estudiar y terminar sus estudios con los riesgos que ello implica.   

Se inició con el Nivel Primario y Secundario, pero al ver que habían otras franjas etarias 

por cubrir, expandieron su oferta educativa y así crearon el Bachillerato Acelerado para jóvenes 

y Adultos, Plan FINES, el Jardín Maternal, el Centro de Formación Profesional, el Instituto de 

Formación Profesional y la emancipación de los Jardines de Infantes.   

Todas las instituciones educativas de la organización son de Gestión Social no 

confesional que atiende al desarrollo integral de la persona, instalando espacios de reflexión y 

participación con el objetivo de formar sujetos críticos que se puedan desenvolver 

positivamente en su comunidad.   

  

Bachillerato acelerado para Jóvenes y Adultos: “el turno noche”   

La organización Social decidió contemplar a un sector vulnerable de la sociedad, el de 

los jóvenes-adultos, que por diversas causas no pudieron terminar la secundaria y que no pueden 

concurrir en horarios diurnos a clases ya sea por la edad, por razones laborales o familiares. 

Para ello se creó en conjunto con el Secundario, el Bachillerato Acelerado para Jóvenes y 

Adultos, en el horario de 18 a 22 horas, con un plan de estudios reducido de tres años de duración 

(que se constituye en tres etapas de formación) para mayores de 18 años, donde las clases se 

dictan en el mismo edificio donde funciona la escuela primaria y el secundario común.   

Particularmente, los objetivos del nivel en cuestión son:  

-Contribuir a la inserción y permanencia del estudiante adulto en el sistema educativo, 

colectivizando el conocimiento existente y asistiendo a los mismos desde y para la práctica.  

-Brindar una educación equitativa y de calidad tendientes a desarrollar capacidades en 

nuestros alumnos.   

-Favorecer una formación integral que permita a nuestros alumnos a desenvolverse 

positivamente en la sociedad actual.  

-Propiciar espacios tendientes a fortalecer la autoestima de los educandos lo que 

permitirá un salto cualitativo de conocimientos para insertarse a niveles superiores.  



-Generar estrategias de contención y de mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje 

a partir de sus experiencias personales (PEI, 2017).  

Todos los niveles educativos pertenecientes a la organización social deben cubrir dos 

aspectos: asistencial y pedagógico, dado que la población que asiste a las instituciones y habita 

en los diferentes sectores del Barrio Alto Comedero, presenta en su mayoría, familias con 

escasos recursos y situaciones de extrema vulnerabilidad. Frente a esta realidad, la escuela debe 

reforzar su función de ser generadora de conocimientos socialmente válida de manera 

equitativa, intencional y sistemática frente a las nuevas demandas de la sociedad. Dicha 

organización logra una lectura de esta realidad y propicia no solo la participación laboral sino 

también que sus cooperativistas terminen la escuela secundaria siendo participe de la 

construcción del conocimiento que les permite mejoras en sus responsabilidades, seguir 

estudiando en niveles superiores y mejor inserción laboral.   

La matrícula actual del Bachillerato Acelerado es de 355 estudiantes distribuidos en 16 

cursos de tres etapas:   

-Primer Etapa: lengua, matemática, biología, instrucción cívica e historia;   

-Segunda Etapa: lengua, matemática, geografía, inglés, biología, psicología e historia;   

-Tercer Etapa: física, química, inglés, contabilidad práctica, educación cívica, 

matemática y filosofía.  

El personal de la institución educativa, del turno noche, está conformado por: 22 

docentes, 10 administrativos, 3 preceptores y 5 maestranza, los cuales detentan cargos y horas 

subvencionado por el Estado provincial.   

  

Objetivos del trabajo de campo General:  

Describir el nivel de conocimientos, las percepciones, el estado de situación y los 

desafíos en torno a la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150 de ESI de estudiantes de una 

escuela de la EPJA del Barrio Alto Comedero de la provincia de Jujuy-Argentina, segundo 

trimestre de 2018.  

Específicos:  

- Caracterizar los aspectos sociodemográficos de la población en estudio: estudiantes de 

la Segunda Etapa del Bachillerato acelerado de Jóvenes y Adultos.   

- Explorar el nivel de conocimiento sobre la existencia de la Ley y las percepciones en 

torno a la ESI entre los participantes.  



- Indagar sobre la implementación efectiva de la Ley 26.150 de ESI en el abordaje 

institucional frente a situaciones vinculadas a la temática (embarazos, experiencias de 

discriminación por orientación sexual o identidad de género).   

  

Metodología y cuestionario aplicado  

Para el presente trabajo se propuso un abordaje cuanti-cualitativo en donde se aplicó un 

cuestionario semi estructurado a una población determinada. El campo de estudio fue una 

escuela de la Modalidad de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) de la 

provincia de Jujuy-Argentina. La muestra de estudiantes participantes, seleccionada de manera 

aleatoria, se obtuvo a través de la firma voluntaria de una hoja de consentimiento informado en 

la que se comunicó sobre las actividades, inconvenientes y beneficios del estudio de 

investigación.  

Durante el transcurso del segundo trimestre de 2018, se aplicó la encuesta a una muestra 

de 53 estudiantes de 18 a 44 años de edad. A través de éste instrumento se exploró sobre:   

1) datos sociodemográficos (edad, sexo, cantidad de hijos/as, situación 

laboral);  

2) conocimientos y percepciones sobre la Ley Nacional 26.150 de ESI;  3) 

abordaje institucional frente a situaciones vinculadas a la temática:   

a) embarazos,   

b) experiencias de discriminación por orientación sexual o identidad de género.  

  

RESULTADOS  

 1.  Datos sociodemográficos   

De los resultados obtenidos identificamos los siguientes aspectos socio-demográficos:  

-En lo que respecta a la distribución porcentual de los estudiantes por sexo tenemos un 

predominio de mujeres en un 58,5% con respecto a la cantidad de hombres, quienes 

representan el 41,5%.  

-Sobre la edad se observa que el 78% son menores de 30 años mientras que el 22% 

presentan edades comprendidas entre 31 y 44 años.  

-Se observa que el 60% de los estudiantes no tiene hijos/as, el 26,4% tiene entre 1 y 3 

hijos/as, y finalmente el 13,6% tiene más de 4 hijos/as.  

-En lo que respecta a la distribución porcentual de la situación laboral de los estudiantes 

encuestados encontramos que el 66% trabaja y solo el 34% no lo hace.  



  

 2.  Conocimiento y percepciones sobre la Ley Nacional 26.150 de ESI  

En relación a los conocimientos y percepciones que tienen los estudiantes sobre la Ley 

Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, los resultados obtenidos demuestran que:   

  

El 84,6% de los estudiantes encuestados no conoce la existencia de la Ley Nacional de 

ESI, sólo el 7,7% la conoce y un 7,7% no respondió la pregunta.  

Al indagar por el significado de la ESI las nociones obtenidas giran alrededor de temas 

de prevención de embarazo y de no conocimiento sobre el tema, así encontramos respuestas 

como “lo poco que entiendo es para evitar embarazo en la adolescencia”; “nada”; “no 

entiendo”.    

 Al explorar sobre los temas de ESI abordados en la escuela encontramos que:  

  

Temas  Si  No  No 

responde  

Las partes del cuerpo  69,8%  26,4%  3,8%  

El cuidado del cuerpo y la salud  66%  28,3%  5,7%  

La edad de los cambios  47,2%  49,1%  3,7%  

El respeto por la diversidad  45,3%  50,9%  3,8%  

Afectividad  32,1%  58,5%  9,4%  

Genero  43,4%  43,4%  13,2%  

Prevención de embarazos  47,2%  43,4%  9,4%  

Prevención  de  infecciones 

 de transmisión sexual  

47,1%  51%  2%  



La llegada de un bebé  38,5%  57,7%  3,8%  

Trabajo vinculado a derechos  43,4%  50,9%  5,7%  

Trabajo vinculado a alternativas 

frente a situaciones de embarazo no 

deseado  

26,4%  69,8%  3,8%  

Planificación familiar  28,3%  67,9%  3,8%  

Desigualdad y violencia  52,8%  41,5%  5,7%  

Trata de personas  11,3%  13,2%  75,5%  

  

Los resultados evidencian que tienden a predominar los vinculados a la cuestión 

biológica como las partes del cuerpo (69,8%) y el cuidado del cuerpo y la salud (66%).  

Temas como la llegada de un bebé, afectividad, planificación familiar, trabajo vinculado 

a alternativas frente a situaciones de embarazo no deseado y  la trata de personas no fueron  

trabajados en la escuela en un alto porcentaje de acuerdo a las respuestas brindadas por los 

estudiantes encuestados.   

Se identifica que las materias curriculares que abordaron contenidos de ESI son:  

biología y cívica.   

3.  Abordaje institucional frente a situaciones vinculadas a la temática  a) 

 Embarazos   

En la encuesta realizada la temática del embarazo se trabajó desde dos ejes, uno enfocado 

en las propuestas institucionales de intervención desarrolladas y el segundo enfocado en el 

abandono de las estudiantes frente a esta situación.  

  

  

  



En relación a si se observaron  situaciones de embarazo en la escuela, el 71,2% afirma 

que si, mientras que el 23,1% manifiesta no observar situaciones de embarazo.    

Propuesta de Intervención Institucion al   

Frente a situaciones 

de  embarazo  en 

 la institución:  

SI  NO   NO 

RESPONDE    

Se  propició 

 el debate entre los 

propios  

estudiantes   

17%  69,  

8%  

13,2%  

Se llevó a cabo  

algún abordaje por parte del 

personal de la institución   

15,1%  67,9%  17%  

No se habló del tema   28,3%  64,2%  7,5%  

  

En relación al primer eje se identifica que los estudiantes observan pocas propuestas por 

parte de la institución y de los actores involucrados.   

  

Abandono de estudiantes frente al estado de embarazo  

Frente a situaciones 

de  embarazo  en 

 la institución:  

SI  NO   NO 

RESPONDE    

La estudiante siguió 

cursando   

49,1%  37,7%  13,2%  

Abandonó  la 

escuela por un tiempo    

22,6%  64,2%  13,2%  

Abandonó  la 

escuela  de 

 manera  

definitiva  

71,7%  13,2%  15,1%  

  



A través del segundo eje se identifica que frente al estado de embarazo, la mitad de las 

estudiantes continúan sus estudios, situación que se modifica y deriva en abandono con el 

tiempo de gestación ya que el 71,7% de los estudiantes manifiesta que el abandono es definitivo.   

  

b) Experiencias de discriminación por orientación sexual o identidad de género   

  

En relación a si se observaron casos de experiencias de discriminación por orientación 

sexual o identidad de género, el 64,2% de los estudiantes expresó que no y el 30,2% que sí.   

Posteriormente se indagó sobre la intervención institucional aplicada frente a estos 

casos:   

Frente a estos 

casos en la institución:  

SI  NO  NO 

RESPONDE  

¿Se propició el 

debate  entre    los 

estudiantes?  

17%  75,5%  7,5%  

Se llevó a cabo  

algún abordaje por parte 

de docentes y  

preceptores  

20,8%  69,8%  9,4%  

No se habló del 

tema  

28,3%  64,2%  7,5%  

El estudiante 

discriminado ¿siguió en 

su escuela?  

28,3%  52,8%  18,9%  



¿Quiénes 

discriminaron siguieron 

en la misma escuela?  

26,4%  50,9%  22,7%  

La institución 

sancionó a quienes 

cometieron actos de 

discriminación.  

17%  60,4%  22,6%  

  

Los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes expresaron tener 

conocimientos escasos sobre estas situaciones y que las intervenciones institucionales se 

traducen en pocas acciones.  

  

Conclusión   

En la provincia de Jujuy se han desarrollo políticas socio-educativas para fortalecer la 

implementación de la Ley 26.150 de ESI. Como se observa, los objetivos, propósitos y acciones 

diagramados, involucran a diversos actores y entienden a la ESI como un eje transversal a la 

curricula escolar.   

En el marco de la EPJA se han desarrollado materiales y concretado las capacitaciones 

a docentes, sin embargo a partir de los resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo, 

encontramos que las prácticas cotidianas requieren de propuestas de intervención precisas, dado 

que existe poco abordaje concreto en el aula.   

En cuanto a lo teórico, si bien se ha comenzado, o intentado, trabajar desde algunas áreas 

sobre temas de ESI como eje transversal, o en algunos proyectos institucionales, este ha sido 

escaso y muy superficial. Por ejemplo, esto se evidencia cuando los estudiantes no pueden dar 

respuestas sobre qué es la ESI, cuando manifiestan tener desconocimiento de diversas 

problemáticas actuales, puesto que en la escuela no se les habla de ello.   

A partir de los resultados del cuestionario, encontramos que más del 80% de los 

estudiantes de esta escuela desconoce la existencia de esta Ley, por ende no pueden asignarle 

un significado. En cuanto a los temas abordados en la institución los que mayor tratamiento 

tienen, refieren a la cuestión biológica.   

En relación al abordaje institucional frente a situaciones de embarazo existen escasas 

estrategias institucionales para su tratamiento; al igual que desde la perspectiva de los 

estudiantes, hay poco reconocimiento de sus pares ante esta situación.   



 Con respecto a la discriminación por género, frente a los pocos casos que identificaron 

los encuestados, estos expresan que en la escuela prácticamente no se habla de ello. No se 

llevaron a cabo debates con docentes, preceptores ni con el personal administrativo.   

Finalmente, es fundamental poder rever las estrategias de acción y metodologías de 

inclusión y aplicación de esta temática en las diversas materias que pudieran abordarla desde 

un enfoque basado en la promoción de la salud, el trabajo transversal, la perspectiva contextual.  

Lo antes citado, debe reconocer y valorar las particularidades del contexto.  
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Língua oficial e língua materna. O que podemos dizer daquilo que não pode ser dito? 
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Resumo 

A partir de minha pesquisa de mestrado elaborei este texto enquanto uma proposta de reflexão teórica a 

respeito da língua materna e sua função na experiência da migração. Busquei desenvolver uma interpretação 

dos aspectos afetivos que podem estar implicados no exercício desta e na subjetividade envolvida. Sabe-se 

que muito pouco é passível de ser compartilhado com o próximo, sendo o sujeito radicalmente só em sua 

dimensão subjetiva. Entretanto à língua permanece a via primordial, mas não exclusiva, para toda a tentativa 

de uma comunicação com o outro, ela é a possibilidade de um encontro. Uma dinâmica que se repete 

enquanto elemento constitutivo da subjetividade humana aproximando o eu ao outro. Ser sozinho sem estar 

sozinho, todos sob a insígnia da falta que marca de maneira original e única de cada um. Na língua 

encontramos um saber sobre si e sobre o outro, sobre o desejo colado em crenças e dogmas que revelam as 

condições simbólicas e culturais tanto do novo lugar e do que fôra. Organizamos nossa compreensão da 

implicação na verbalização dos conflitos experimentados; constatamos que há uma hostilidade psíquica 

vivida e que a língua do outro nem sempre é suficiente para verbalizá-la. 

 

Palavras-chave: Migração; Língua materna, Comunicação; 

 

Abstract 

From my master's research I elaborated this text as a theoretical reflection on the mother tongue and its role 

in the migration experience. I sought to develop an interpretation of the affective aspects that may be 

involved in the exercise of this and in the subjectivity involved. It is known that very little is likely to be 

shared with the next, the subject being radically only in its subjective dimension. However language 

remains the primordial, but not exclusive, way for any attempt at communication with the other, it is the 

possibility of an encounter. A dynamic that repeats itself as a constitutive element of human subjectivity, 

bringing the self closer to the other. Being alone without being alone, all under the insignia of the lack that 

marks in unique and unique way of each one. In the language we find a knowledge about self and about the 

other, about the desire pasted on beliefs and dogmas that reveal the symbolic and cultural conditions of 

both the new place and what it was. We organize our understanding of the implication in the verbalization 

of the conflicts experienced; we find that there is a psychic hostility experienced and that the language of 

the other is not always enough to verbalize it. 

 

Keywords: Migration; Mother tongue, Communication; 

 

Resumen 

A partir de mi investigación de maestría he elaborado este texto como una propuesta de reflexión teórica 

acerca de la lengua materna y su función en la experiencia de la migración. Busqué desarrollar una 

interpretación de los aspectos afectivos que pueden estar implicados en el ejercicio de ésta y en la 



subjetividad involucrada. Se sabe que muy poco es pasible de ser compartido con el prójimo, siendo el 

sujeto radicalmente sólo en su dimensión subjetiva. Sin embargo a la lengua permanece la vía primordial, 

pero no exclusiva, para todo intento de comunicación con el otro, ella es la posibilidad de un encuentro. 

Una dinámica que se repite como elemento constitutivo de la subjetividad humana acercando el yo al otro. 

Ser solo sin estar solo, todos bajo la insignia de la falta que marca de manera original y única de cada uno. 

En la lengua encontramos un saber sobre sí y sobre el otro, sobre el deseo colado en creencias y dogmas 

que revelan las condiciones simbólicas y culturales tanto del nuevo lugar y de lo que fue. Organizamos 

nuestra comprensión de la implicación en la verbalización de los conflictos experimentados; constatamos 

que hay una hostilidad psíquica vivida y que la lengua del otro no siempre es suficiente para verbalizarla. 

 

Palabras clave: Migración; Lengua materna, Comunicación; 

 

“É no interior da nossa diferença que somos ao mesmo tempo mais potentes e mais vulneráveis; e 

algumas das tarefas mais difíceis de nossas vidas consistem justamente em reivindicar as 

diferenças e aprender a usá-las como ‘pontes’ em lugar de ‘barreiras’ entre nós”. Lorde, A. 2009 

 

1-Cenário e objeto de pesquisa  

 A proposta deste artigo é o de fazer um percurso para discutir alguns aspectos da relação 

entre língua materna e língua oficial. Para tanto nos apoiamos especificamente na pesquisa de 

mestrado conduzida em 2013 na UFPR com estudantes oriundos de países de língua oficial 

portuguesa que realizavam, na época, seus estudos superiores, vinculados a um programa de 

intercâmbio com algumas universidades em Curitiba. Todos os participantes tinham portanto o 

português como língua oficial e outra como língua materna. A partir das entrevista realizadas, a 

questão da língua foi identificada como sendo central em suas experiências no Brasil e que esta 

teria um valor no que podia ou não ser dito a respeito de um sofrimento experimentado na condição 

de estrangeiro a partir da relação estabelecida entre a língua materna e a língua oficial. O que os 

alunos tinham em comum, além do português enquanto língua oficial, era fazer parte de um 

programa de intercâmbio universitário, morar em Curitiba, ser um migrante. Participaram das 

entrevistas quatro estudantes de Cabo Verde, três da Guiné-Bissau e dois de Angola. Entre os cabo-

verdianos, havia duas meninas e dois meninos, os guineenses eram dois meninos, por último uma 

menina e um menino angolano, cuja idade variava entre 19 e 26 anos. Os alunos estavam 

matriculados oficialmente no curso de economia, engenharia elétrica, gestão, literatura, arquitetura 

e urbanismo, terapia ocupacional e relações internacionais. Destes estudantes, apenas um era 

casado no momento da pesquisa, dois tinham uma namorada/o e os outros eram solteiros, cada 

estudante tinha um tempo de residência diferente. Suas falas foram registradas com seu 

consentimento e possibilitaram distinguir certas categorias de sofrimento a partir de perguntas 



específicas que investigavam sua experiência enquanto estrangeiro falante da língua portuguesa. 

Na pergunta estava explícito nosso interesse em saber sobre a experiência de alguém que é 

estrangeiro oriundo de um país de língua oficial português no Brasil.  

 Os estudantes tinham uma ideia comum, anterior à chegada no Brasil. Todos imaginavam 

que, pelo fato de ter o Português em comum com o Brasil, o intercâmbio seria uma experiência 

em que a língua seria um facilitador deste. Uma língua cuja possibilidade se mostrou ambivalente, 

pois diante da expectativa se mostrou sem lugar no território brasileiro para uma verbalização que 

suporte o que vem da dimensão do intrapsíquico, uma língua que encontrava seu eco apenas nas 

rodas entre conterrâneos. Esta língua que era capaz de sinalizar que o falante não pertencia ao 

mesmo território, que ele é um estrangeiro também provocava, quando falada em sala de aula, um 

estranhamento dos ouvintes sendo que alguns chegavam a confessar não entender o falante. 

Através das contribuições da perspectiva psicanalítica, organizamos uma compreensão desta 

realidade que dá à língua um valor particular, o de estar à origem do sujeito e, portanto, o que faz 

com que ela apareça como uma categoria fundamental na constituição da identidade. Identidade 

esta que é pensada aqui enquanto uma realidade em constante transformação. Uma perspectiva que 

reconhece à condição destes migrantes um lugar específico, no qual eles estão diante de outra 

língua com implicações outras, diferentes da língua materna. O português fora pensado enquanto 

uma língua capaz de unificar e que entretanto não é capaz de aproximar e sim de apontar para as 

diferenças que seus falantes carregam. Sua experiência enquanto estrangeiro passa a ser mediada 

pela sua capacidade, em maior ou menor grau, de passar entre as língua, isto é, da a relação que 

ele é capaz de estabelecer entre elas. 

 

2- A função da língua 

O objetivo desta contextualização é a de refletir sobre a função da língua na constituição 

do sujeito a partir de uma compreensão psicanalítica por intermédio do conceito de identificação¹ 

a partir de como Freud o apresenta em seus escritos, como também das contribuições a respeito da 

problemática da identificação em relação à língua e ao grupo. Sua relevância se dá no âmbito da 

compreensão de sujeito enquanto ser social constituído enquanto tal a partir do processo de 

identificação que se dá pela língua. Isto é, constituído na dinâmica social, mas que carrega toda 

sua particularidade na forma como estabelece, interpreta e introjeta suas identificações. 

Posto que todo sujeito é o produto da interação entre seu organismo e seu meio cultural, 



mesmo conhecendo o mecanismo de sua constituição, desconhece-se o desfecho deste encontro 

com sua realidade, o encontro com aquilo que nela não é reconhecido. Freud apresenta o ego como 

uma instância identificatória; para Lacan, ele conserva o estatuto do nome próprio a partir do 'traço 

unário'². O tema da identificação será trabalhado a partir da constituição do ego em Freud e da 

caracterização posterior em Lacan. 

Em “O projeto para uma psicologia científica” (1895), Freud descreve o funcionamento do 

aparelho psíquico no qual o ego aparece como composto de neurônios, cuja função é a de inibir as 

descargas endógenas quando não há objeto, ou seja, capaz de uma defesa primária e uma atenção 

psíquica, momento este nomeado de experiência primária. O aparelho descrito do ponto de vista 

neurológico funciona livre de toda contradição onde o ego, tido como depositário dos 

investimentos, seria capaz, a partir da experiência primária de satisfação, de criar seu registro de 

prazer e desprazer; um ego capaz mesmo de alucinar o objeto caso ele venha a faltar. 

Freud justifica a existência do aparelho psíquico a partir do conceito de desamparo 

enquanto resultado da própria imaturidade biológica do ser humano que se encontra à mercê de 

um Outro, do qual estabelece uma dependência, que o marca com experiências de prazer ou 

desprazer. O recém-nascido depende completamente do Outro que é sua possibilidade de defesa 

das ameaças do mundo externo. Diante de um estímulo esse corpo do recém-nascido produz 

respostas motoras, essas porém são ineficazes ou insuficientes para eliminar a tensão acumulada. 

A falta instrumental, a própria da imaturidade do organismo, o que ajudaria o bebê a se livrar da 

tensão, faz com que seja necessária a intervenção de um Outro. Outro que interprete seu 'desejo', 

como é o caso da mãe/cuidador, que exerce uma função que possibilita a descarga daquela tensão 

nomeando aos poucos a agitação e as respostas motoras do corpo. O alívio da tensão a partir da 

intervenção do Outro é registrado pelo recém-nascido. Trata-se até aqui de um ego que busca sua 

satisfação e que se constituí no investimento do mundo externo. 

Já no texto “Os Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” (1905), Freud escreve a 

respeito do conceito de autoerotismo, segundo o qual o corpo é um objeto de investimento. Essa 

possibilidade de investimento no ego é retomada em “Sobre o Narcisismo: uma Introdução” (1914), 

texto no qual Freud esclarece a perspectiva de um ego que funciona na qualidade de objeto, objeto 

de investimento. Ainda em 1914, Freud reforça o papel do narcisismo diante da constituição do 

sujeito como forma de investimento pulsional necessária à vida objetiva. Em “Sobre o narcisismo: 

uma introdução” (1914), ele descreve o narcisismo infantil como um mecanismo criado pelo 



próprio ego para observar a si mesmo. Nasce assim a noção de ideal, como aquilo que o ego pode 

se permitir de modo que possa alcançar uma correspondência com esse ideal. 

O ideal do ego integra a instância do superego que cumpre a função de vigiar, julgar e 

censurar o que não corresponde às suas exigências, favorecendo dessa forma o mecanismo do 

recalque. As funções que correspondem ao ego são a do recalcamento, da resistência, da gestão do 

princípio do prazer e da censura através do superego. O superego³ é uma instância que, além de 

ser herdeira dos primeiros investimentos objetais do id/isso⁴, também se constitui enquanto 

formação reativa repressora contra essas escolhas. No texto “O mal-estar na civilização” (1930), 

Freud apresentou a instância do superego explicando que enquanto a criança não internaliza essas 

interdições como sendo suas próprias são as imagos parentais, ou o Superego deles, que fazem 

esse papel. Ao longo dessa internalização, o indivíduo apreende quais são as reações elogiadas, 

reprovadas ou angustiantes. Quando a criança é capaz de renunciar às satisfações, significa que as 

proibições foram internalizadas. Nesse momento, a função superegóica das imagos parentais passa 

a ser substituída pela internalização do superego próprio da criança. É através desse mecanismo 

que é garantida a transmissão dos valores e das tradições de uma geração para outra, sendo 

particularmente importante no exercício das funções educativas. Além do superego fazem parte da 

estrutura psíquica o Id e o Ego⁵. Essas instâncias são descritas por Freud (1923) como sendo as 

representações do que foi registrado pela percepção e que, mesmo após o recalque, tornam-se em 

parte conscientes novamente, assim como alguns resíduos mnêmicos. O processo de internalização 

do superego é o mecanismo responsável pela efetividade do fenômeno da identificação. Tal 

mecanismo diz respeito à introjeção de toda uma série de traços e atributos com os quais o sujeito 

entra em contato e se identifica em sua relação social. 

A instância do ego está sempre ameaçada principalmente por três perigos descritos por 

Freud (1923): o mundo externo, a libido do isso e a severidade do superego. O id/isso é o 

reservatório principal da energia psíquica, onde as pulsões circulam e esse, para o ego, é 

reconhecido como sendo parcialmente inconsciente. As identificações são próprias do superego 

como uma formação reativa contra determinadas escolhas que a partir do ideal de ego, elege o que 

deve e o que não deve ser reprimido. O sucesso da identificação marca um momento em que o 

sujeito abandona parcialmente o mundo externo como objeto. O sujeito faz do que pôde introjetar 

e se identificar, desse mundo externo, parte de seu universo interno. O superego é a prova dessa 

vinculação afetiva na qual essa introjeção foi marcada. Existem, segundo Freud, três formas de 



identificação, a primeira através do laço emocional com um objeto, uma segunda mediante uma 

regressão ao traço, como nas psicoses, a identificação regressiva e uma terceira forma diz respeito 

a uma qualidade compartilhada. Entende-se aqui a identificação como um processo em que o 

aparelho psíquico do sujeito é constituído na medida em que o ideal instaurado opera como 

significante. 

Lacan, descreve a identificação como um mecanismo que dá condições ao sujeito de se 

sentir estrangeiro, de sentir-se estranho com relação ao que ele não se identifica. O autor afirma 

em seus escritos de (1960/1998) que o sujeito é o produto da ação da linguagem e aparece somente 

nessas circunstâncias. Após seu nascimento, o bebê se relaciona com a mãe ocupando ela, em um 

primeiro momento, o lugar de Outro. Outro é escrito com O maiúsculo, pois ele é aquele que 

introduz, por intermédio da linguagem, o simbólico para o bebê, diferente do outro em minúsculo 

que ocupa um lugar de semelhante. 

O Outro é quem possibilita que o sujeito/bebê seja investido de significantes, através de 

sua própria fala. Sobre esse sujeito incidem inúmeros significantes, no entanto, é só para uma parte 

do que lhe é transmitido, que ele consegue atribuir um sentido, ou seja: há sempre uma perda. 

Entre o Outro cuidador e o ser do infante existe uma dinâmica em permanente tensão em 

que aos significantes são atribuídos significados. O sujeito, produto de uma linguagem, aparece 

somente em função dessa dinâmica que ocorre em momentos distintos. 

No primeiro tempo da constituição, a alienação consiste no fato de essa escolha ser forçada, 

uma escolha entre o ser e o sentido. O Outro é quem faz emergir um sentido, o que resulta em um 

não comparecer do sujeito ainda sem muitos recursos para trazer seu próprio sentido ao significante 

oferecido. O bebê ainda não domina a fala (infans) e, portanto, é incapaz de emitir palavras. Para 

haver uma fala o sujeito deve poder articular dois ou mais significantes. O primeiro significante 

(S1. unário) nasce do campo do Outro, é este que representa, em parte, esse sujeito e permite assim 

que ele apareça para outro significante (S2). O sujeito é assim percebido enquanto dividido: em 

um lugar ele pode aparecer como sentido, em outro ele é o desaparecimento de si. Ele advém como 

efeito dessa divisão, um efeito da relação S1-S2. Trata-se aqui de um sujeito que aparece numa 

relação de assujeitamento perante esse significante outro que, emprestado pelo Outro, faz a função 

materna/cuidador, que é a garantia de sua sobrevivência enquanto objeto de investimento que 

possibilitará o advir do sujeito. Esse significante que antecede o advir do sujeito diz de conteúdos 

estruturantes, porém não conscientes. Esse mecanismo acontece em um tempo em que tudo o que 



o aparelho psíquico registra não permanece em um registro acessível, mas inconsciente. Desse 

modo, está enunciado um sujeito dividido entre ele e ele mesmo, entre processos conscientes e 

inconscientes. 

O significante adquire ainda mais valor quando articulado à cultura. O significante é 

produto da cultura e de uma habilidade específica do ser humano enquanto ser falante. Àquele que 

nasce numa determinada cultura, antecedem efeitos do sistema e da linguagem no qual estará 

inserido. Ao nascer o sujeito faz parte de um contexto pré-existente. Desse contexto ele deverá 

aprender certas determinações a partir da relação com o Outro. Esse, que é mergulhado na cultura 

e que é investido dos primeiros significantes emprestados pela mãe ou por quem o cuida, não se 

trata ainda de um sujeito como pretendemos esclarecer aqui. Este é um futuro ser falante numa 

etapa que o antecede enquanto sujeito, trata-se de um ser a ser/sujeito inserido na linguagem. 

Segundo Lacan, para se tornar sujeito algo mais é necessário. A perspectiva lacaniana distingue o 

"ego" e o "sujeito". A entrada no universo da linguagem e do simbólico instrumentaliza o eu para 

que ele seja capaz de instituir o princípio de realidade. Diante da tendência original do aparelho 

psíquico de alucinar, o eu reifica sua realidade para que chegue a uma ação possível. O eu é 

percebido como uma construção imaginária do sujeito do inconsciente, do sujeito do desejo, essa 

articulação é feita em torno do cogito cartesiano⁷, momento no qual o sujeito passou a existir. 

Trata-se desse sujeito inserido na linguagem que constitui sua imagem em uma 

identificação com o Outro. Um sujeito que a partir da identificação emerge de uma operação da 

qual faz parte uma falta constitutiva no sujeito e no Outro, uma identificação à falta no Outro. A 

constituição de um sujeito ocorre pois a falta no Outro é a possibilidade de se constituir enquanto 

objeto para este último a partir das identificações. Uma falta que viabiliza o advir do sujeito através 

de um significante que está antes de tudo no Outro e ela é o que o sujeito perde em sua entrada na 

linguagem, a falta é algo imprescindível para a inscrição do ser de linguagem. 

É através da língua que se dá a transmissão da cultura. Toda a sociedade tem sua própria 

maneira de transmitir aos integrantes seus valores em um tempo e uma ordem própria. Em um 

primeiro momento, essa transmissão se dá através dos cuidados com o corpo que, a partir disso, 

torna-se pulsional. O psiquismo constitui-se a partir desse encontro entre um corpo e Outro que 

investe nele. A palavra acompanha esse primeiro investimento nesse corpo para se tornar a via 

primordial da transmissão dos valores de uma cultura. É uma transmissão que acontece sem o 

nosso conhecimento e sem um enunciado claro. Essa palavra, a língua materna, acompanha todas 



as ações e se inscreve no corpo da criança, mesmo antes que domine essa linguagem. Essa palavra 

permite a transmissão em cada cultura de uma memória coletiva, servindo como suporte para a 

construção e o registro da memória individual. A palavra dos pais transmite os valores e interdições 

à criança cuja internalização possibilita a constituição do superego. Valores e interdições herdadas 

das gerações passadas e que garantem a perpetuação dos costumes e tradições através gerações. 

No entanto, a cultura não é uma entidade imóvel, ela está em constante transformação como o ser 

humano que a constrói. 

A possibilidade de conhecer e conceber o psíquico está inexoravelmente atrelada ao outro: 

família, grupo social ou cultura. Toda relação que o sujeito estabelece com o outro é um evento de 

caráter social. A identificação que revela o laço afetivo aponta ao mesmo tempo para certa 

onipotência e onipresença desse outro na constituição subjetiva. Assim, o campo no qual o sujeito 

aparece é no registro do outro, da cultura. As instâncias que possibilitam o mecanismo de 

identificação e a introjeção do superego são percebidas enquanto vinculadas, por tentarem dar 

conta da relação entre sujeito e sociedade. Essa relação através da palavra é o que funda o sujeito, 

sendo que o psíquico e o social são constitutivos desse. 

A partir da perspectiva apresentada podemos tratar a língua materna como uma instância 

que corresponde à língua do sujeito, aquela que organiza e fala. Uma língua que antecede o sujeito 

em sua existência, isto é ela existe, descreve e antecipa sua chegada através da própria existência 

dos futuros pais em suas experiências em que se constroem os moldes os desejos das qualidades e 

atributos que deve carregar o futuro filho. Uma língua que organiza tanto o sujeito como o lugar 

que ele ocupa no mundo numa ordem que estabelece hierarquias e autoriza uma fala, desautoriza 

outras ou não as reconhece. 

 

3- Uma relação de poder Uma relação de poder – falar mais 

Reconhecendo o valor da língua atribuímos a ela um poder, aquele que além de ser 

fundador de um sujeito, de lhe autorizar uma fala. Para tanto, neste tópico escrevemos a respeito 

da implicação em relação a ela, que reconhecemos existir nos países que foram colônia. Uma 

condição em que as relações de poder estão presentes e visíveis em diferentes esferas, desde a 

econômica à própria língua. Um país com uma língua oficial possui outra língua que com 

frequência é tratada de dialeto, sendo relegada sua função em atividades e contextos que são 

considerados informais. Essa perspectiva reconhece a existência de uma colonialidade que 



organiza as relações e produções dos países que foram colonizados mesmo após a “libertação” 

num giro que vai do colonialismo à atual colonialidade, conforme Quijano (2007) em que é 

necessário se engajar a uma proposta de decolonialidade. O termo colonialidade é o resultado dos 

estudos de um grupo de pesquisadores latino-americanos e americanos que articuladamente 

produziram estudos sobre a modernidade na qual haveria nas relações e produções algo que poderia 

ser nomeado de colonialidade, que organiza e se impõem às mesmas. Essa colonialidade se refere, 

segundo Walsh (2007), ao não reconhecimento e a desumanização, uma negociação da própria 

condição de ser humano. Este seria um sistema em que o sujeito tem o estatuto de objeto e, portanto, 

algo comerciável, um sistema cúmplice do colonialismo e da escravidão que pode ser pensado 

também no exercício da língua. A noção de colonialidade se constitui como uma das dimensões 

que permeiam a experiência da língua materna diante da língua oficial de um país. Reconhecemos 

essa dimensão quando percebemos um país com uma língua oficial, em que as demais são 

destituídas, em que seu valor não é reconhecido. 

Falar de uma língua é também evocar uma fronteira necessária diante do sentido que esta 

confere à existência, aquela que é resposta ao nada no espaço, uma fronteira que precisa ser 

reconhecida. Segundo Debray (2010), a fronteira é o que permite “fundar a parte imutável de uma 

sociedade em constante mutação, uma forma atemporal em um tempo volátil”, “abrigar a exceção 

de um lugar e através deste a singularidade de um povo.” Os países dos estudantes que participaram 

da pesquisa de Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau têm o português como língua oficial e outras 

línguas locais. Embora a língua oficial seja portuguesa, os estudantes frequentemente usam outro 

idioma como uma forma de comunicação. Fala-se com o professor, com o chefe, no escritório e 

em situações oficiais em português, mas na língua materna para o amigo, colega, em casa, na rua 

e em situações informais. Um mecanismo que exige uma adequação ao contexto e ao momentos 

vivido. Vivemos em um idioma e somos em parte o que esse nos permite expressar. Ela é um 

suporte para todos na sua experiência particular, o discurso pertence a um campo particular que a 

língua permite acessar. Por língua oficial entende-se uma língua que tem seu uso amparado pela 

lei que garante que ela seja adotada nos eventos oficiais e em comunicações formais que ocorrem 

no país. Dentre os estudantes que participaram da pesquisa havia estudantes de Angola, Cabo 

Verde e Guiné Bissau, países de língua oficial portuguesa. Outros países de língua oficial 

portuguesa mantêm convênio com o Brasil: Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. 

Os outros idiomas que não a língua oficial são as primeiras línguas de transmissão 



primordial, podendo portanto ser consideradas como línguas maternas, pois a língua portuguesa é 

aprendida apenas na escola. O português é uma herança da colonização de Portugal e é utilizado 

como o idioma das formalidades. Quando se fala com o colega que possui a mesma origem, que é 

da mesma tribo, utiliza-se outra língua. Certamente ter um idioma comum trouxe benefícios 

econômicos e culturais entre os países, porém é necessário reconhecer a importância dos outros 

dialetos das diferentes regiões. Nos países que foram colônias portuguesas, além do português 

oficial, fala-se muitos outros idiomas. Em Angola existem mais de 42 línguas consideradas pelo 

estado como dialetos. É através delas que acontecem as transmissões geracionais. Dentre os 

principais estão o umbundo, quimbundo, quicongo, ovimbundo e bacongo. Nas ilhas de Cabo 

Verde, também país de língua oficial portuguesa, a realidade não é muito diferente da de outras 

antigas colônias. Das 10 ilhas que compõem o país, nove são habitadas e nelas fala-se o crioulo. 

No entanto, existe uma diversidade entre os crioulos das ilhas. Guiné-Bissau é um país da costa 

ocidental da África que, além do território continental, integra o Arquipélago dos Bijagós com 

cerca de 80 ilhas. Na Guiné, 60% da população fala o kriol cujo vocabulário vem em sua maioria 

da língua portuguesa, sendo o mais antigo das línguas crioulas com essa origem. Além da Guiné, 

essa língua é falada no Senegal e adotada como primeira língua por cerca de 160 mil pessoas e 

como segunda língua, por 600 mil. Na Guiné-Bissau, somente 13% da população fala português. 

Existem nesse país três outras línguas principais: o bafatá, bolama e bissau, cacheu-ziguinchor 

com origem em povos próximos, os mandingas, manjacos e papéis. 

Cerca de metade dos países do mundo têm línguas oficiais expressas na lei, alguns têm 

uma língua oficial outros têm mais de uma. Para alguns dos estudantes, o português pode ser 

considerado como a sua segunda língua, pois passou a ser aprendido e falado com o início do 

ensino fundamental. Consideramos, dessa forma, o português um idioma estrangeiro como tantos 

outros que se aprendem ao longo da escolaridade. O português não se limita a ocupar o lugar de 

uma língua estrangeira como as outras, ele é também carregado de outras conotações implícitas 

que criam, neste contexto de estrangeiridade, alguma dificuldade. A língua portuguesa aparece em 

diversas esferas públicas e administrativas no país em que é tida como língua oficial. É 

compreendida pelos membros da comunidade e é obrigatório se fazer uso dela para que as 

solicitações sejam reconhecidas. Ele é também a língua do colonizador, representante de uma 

violência que se presentifica também na  obrigação de passar por ela para se tornar visível. 

Quando se fala uma língua que não é a materna, com frequência existe um distanciamento, 



uma déconnexion [desconexão] (Kaës, 1998, p. 107) de si mesmo e uma diminuição do grau de 

intimidade entre palavras e coisas, conflitos e suas expressões e representações; é difícil expressar 

seu sofrimento numa língua que não se domina. Segundo Kaës, no encontro intercultural existe 

um papel importante do pré-consciente em relação à língua estrangeira. Na encenação da 

representação da palavra, isto é, na tentativa de fala, de transmissão, quando um não entende a 

língua do outro, o que acontece é um fracasso momentâneo da atividade do pré-consciente. A 

finalidade deste é criar uma interpretação do externo para interno, para que aconteçam as 

representações inconscientes. A expressão e descargas de afeto em palavras encontram-se 

prejudicadas quando não se domina uma língua, o que gera angústia. 

A respeito da língua portuguesa, existe um longo debate sobre a unificação da mesma nos 

países nos quais esse é o idioma oficial. No entanto, essa discussão está longe de acabar. Existem 

duas ortografias reconhecidas na língua portuguesa, o que dificulta sua aceitação internacional. 

Dessa forma, as comunidades que falam esse idioma buscam uma unificação através de um debate 

que vem acontecendo há mais de 15 anos. Sobretudo no meio acadêmico, a possibilidade dessa 

unificação tem sido alvo de preocupação. É uma tarefa difícil e polêmica avaliar o que é correto 

ou o que não é na escrita portuguesa a partir do simples pressuposto de que, dependendo das 

necessidades, ela pode evoluir e ser alterada ao longo do tempo. Muitos acordos e desacordos 

alongaram a decisão da unificação que se concretizou finalmente com o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, em vigor desde o início de 2009 no Brasil e em 13 de maio de 2009 em Portugal. 

Foi estabelecido que cada país teria um tempo de transição até as reformas serem validadas e 

incorporadas, três anos para o Brasil e seis anos para Portugal e para as antigas colônias. Mesmo 

com um acordo firmado, muitos portugueses se recusam a adotar as regras da reforma dizendo se 

tratar de uma simplificação que só beneficia o Brasil. A questão está longe de ser resolvida é uma 

solução exige esforços que apontem acordos que tragam benefícios para todos, acima de interesses 

políticos das comunidades. Mesmo assim dificuldades permanecem. Ainda que consideremos a 

língua portuguesa falada em Portugal como uma língua estrangeira, reconhecemos que existe uma 

maior familiaridade diante dela do que do português do Brasil para os estudantes oriundos dos 

países de língua oficial portuguesa. Quando esses chegam ao Brasil e escrevem utilizando o 

português oficial de Portugal, são frequentemente criticados pelos professores que apontam sua 

dificuldade de compreensão. É-lhes solicitado que assimilem rapidamente a gramática e o 

vocabulário brasileiro para iniciar sua produção acadêmica. A forma como cada um aprende e 



integra esse “novo” português vai da iniciativa de cada estudante. Em um tempo de adaptação 

próprio de cada um, essas produções começam a apresentar mudanças, resultando em tentativas 

mais ou menos bem sucedidas. O que foi exigido em seus países até então, enquanto acordo 

linguístico formal, passa a não ter mais valor no país de migração. 

O fato de não se falar o mesmo português, de não poder produzir em seu próprio português, 

de seu idioma ser considerado estrangeiro, além das implicações psíquicas, certamente tem um 

peso na experiência do intercâmbio desses jovens. 

Entretanto a relação de poder que a língua estabelece não se limita ao local em que ela é falada 

mas também no que ela autoriza ser verbalizado. Dependendo da cultura de origem a língua que 

falamos nos permite falar de muitos temas porém não de todos. Eventualmente se um conteúdo 

representa uma realidade tabu para determinada língua entendemos que existem implicações na 

verbalização deste. O falante que possui a necessidade e dispõe do recurso de uma outra língua 

pode eventualmente fazer uso desta para colocar em palavra aquilo que sua língua não permite, até 

pela fala da palavra que a represente. 

 

4) Sobre aquilo que não pode ser dito. 

Existem conflitos que uns sentem mais do que outros e que tomam corpo somente na 

experiência. A psique é formada a partir deste encontro entre um corpo e um Outro que o investe. 

A palavra acompanha esses primeiros investimentos neste corpo para que se torne o principal meio 

de transmitir valores de uma cultura. É uma transmissão que ocorre sem nosso conhecimento e 

sem uma declaração clara. Estas palavras da língua materna, acompanham todas as ações e estão 

registradas no corpo da criança, mesmo antes do domínio da língua. Essas palavras permitem em 

cada cultura a transmissão de uma memória coletiva, servindo como suporte à construção e registro 

da memória individual e à integração de valores e tabus de uma comunidade. Valores legais e tabus 

de gerações passadas garantem a perpetuação de costumes e tradições entre gerações. É através do 

idioma que a transmissão da cultura é feita. Cada sociedade tem sua própria maneira de transmitir 

seus valores aos membros. Em primeiro lugar, esta transmissão é feita pelo cuidado do corpo que, 

portanto, é moldado e inscrito no registro das representações e que representa uma fonte de energia 

que não está esgotada no corpo orgânico e biológico porque não contém nenhum princípio de 

organização interna a priori (LACAN, 1949), essa é a língua materna. A língua materna é uma não 

língua, é a língua do afeto, a língua do não, da fronteira, do limite, da borda, a língua que nomeia, 



que dá sentido e que passa a reger, orquestrar as sinfonias e melodias que ecoam no ser. Se 

pensarmos na língua enquanto melodia torna-se possível pensar nela como um sistema que 

dispensa palavra mas que ainda sim produz sentido e que mobiliza emoções. 

Acerca da língua materna são inúmeras as questões que emergem a respeito de seu valor, 

função e alcance. Cada ser humano experimenta de maneira única sua introdução nesse sistema, 

entretanto tem em comum entre eles o fato de que ele é sempre herdado do outro. (Jakendoff, 

2008). A faculdade da linguagem possui um arcabouço de dados linguísticos e um conjunto de 

funções ou comandos cujo sistema possui algorítmicos com regras abstratas, e de difícil apreensão. 

Isso reforça nossa concepção da linguagem como uma faculdade com mecanismos cujo acesso à 

consciência é impossível. 

 Na experiência com os estudantes, o português foi a língua que organizou a comunicação 

quando, na atividade em grupo, um era convocado a falar para o grupo. Diante do roteiro de 

perguntas elaboradas, os alunos sem exceção participaram ativamente compartilhando sua 

experiência de migração. Entretanto percebemos que em diversos momentos eles se dirigiam ao 

colega em outra língua. Numa dinâmica de uma fala sussurrada não saberemos o que foi dito mas 

tratava-se de algo que não pôde ser compartilhado. Aquele que migra, que desconhece a língua do 

outro experimenta um tempo em que a comunicação encontra-se prejudicada e sua palavra 

relegada a um espaço específico ou ao silêncio. O estrangeiro, o migrante e nesse caso, o estudante 

intercambista não dispunha na época de um lugar “oficial” onde sua palavra pudesse circular 

livremente. Na universidade, a menos que pudesse falar o brasileiro, ele podia se atrever 

timidamente em seu português nas apresentações e dinâmicas acadêmicas, nunca livre de críticas 

ao seu modo de dizer e nunca livre da dificuldade de compreensão do que era dito. Também como 

falar quando o que se pede é justamente a não palavra? Segundo Sayad, retira/estorque-se ao 

migrante sobre o pretexto do mínimo, o essencial que é a palavra. Se não souber falar minha língua, 

nem fale, um imperativo implícito numa estrutura que identifica no estrangeiro um falante  que se 

encontra fora do grupo.       

Aquele que estranha parece acreditar na possibilidade de unidade, como também aquele 

que parte, antes de deixar sua cultura. Porém, acontece que, na experiência da migração, o 

estrangeiro se dá conta da impossibilidade dessa unidade por preservar fundamentalmente na 

constituição de seu ego uma singularidade que é impartilhável. Revela-se nessa condição a 

impossibilidade de uma unidade cuja prerrogativa seja a fusão, porém há sim unidade possível na 



integridade da experiência, daquilo que nos mostra igual enquanto diferentes. Existe uma crença 

implícita de que, no grupo, os laços que o mantém fazem dele um organismo único homogêneo. 

Nessa crença não parece existir a possibilidade de se haver com as diferenças que constituem cada 

integrante do grupo recusando a premissa de que por mais que se faça parte de grupo, isso não 

torna seus membros iguais entre si. Portanto, é somente diante da tentativa de restituir a unidade 

pra sempre perdida, ou que nunca existiu em nós, que faz sentido pensarmos a condição do 

estrangeiro. Ou seja, é porque nós nos “unificamos” social ou sintomatologicamente, que podemos 

denominar ‘estrangeiro’ o ‘outro’ diferente dessa unificação. Isso diz, sobretudo, de uma condição 

repressora do ideal de ego, como instância de resistência contra tudo o que se apresenta como uma 

realidade possivelmente frustrante e ameaçadora à integridade do ego. 

 Dizer algo sobre aquilo que nao pode ser dito é uma tarefa delicata que convoca uma 

ineterpretaçao à respeito daquilo que nao adquiriu forma de palavra e que muitas vezes toma o 

logar delas no corpo que ainda sim conserva na nossa percepçao uma tentativa de comunicação.  
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Jorge Zahar, 2005. 

 

(8) _____________, (1973)O Seminário. Livro 11. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio 

de Janeiro, Jorge Zahar, 1988. 

 

(9) _____________, (1978). O Seminário. Livro 2. O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Rio 

de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. 

 

(10) LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. Tradução de Pedro Tamen. São 

Paulo: Martins Fontes. 9º ed. 1986. 

 

(11) LORDE, A. I Am Your Sister. Collected and Unpublished Writings. R.P. BYRD, J.B. COLE e B. 

GUY-SHEFTALL, (coord.) Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 201. 

 

(12) WALSH, K. (2007a). Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento 

otro desde la diferencia colonial. En Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) El giro decolonial. 

Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá. Siglo del Hombre 
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Notas 
1“Processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou 

parcialmente, segundo o modelo dessa pessoa. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações”. 

(LAPLANCHE, PONTALIS, 1986, p. 295) 

2 “o que tem de comum todo significante de ser antes de tudo constituído como traço, por ter este traço como suporte” (Lacan, 

1961-2, lição de 22/11/61). tudo aquilo que, na posição de resto, resultado da própria operação significante, insiste em retornar. 

3 Superego: “Uma das instância da personalidade tal como Freud a descreveu no quadro da sua segunda teoria do aparelho psíquico: 

o seu papel é assimilável ao de um juiz ou de um censor relativamente ao ego. Freud vê na consciência moral, na auto-observação, 

na formação de ideiais, funções do superego. Classicamente, o superego é definido como o herdeiro do complexo de Édipo; 

constitui-se por interiorização das exigências e das interdições parentais” (Laplanche, Pontalis p. 643, 1986). 

4 Id: “O Id constitui o pólo pulsional da personalidade; os seus conteúdos, expressão psíquica das pulsões, são inconscientes, em 

parte hereditários e inatos e em parte recalcados e adquiridos. Do ponto de vista econômico, o id é para Freud o reservatório 

primitivo da energia psíquica; do ponto de vista dinâmico, entra em conflito com o ego e o superego que, do ponto de vista genético 

são diferenciações dele” (Laplanche, Pontalis p. 285, 1986). 

5 “Do ponto de vista tópico, o ego está numa relação de dependência quanto às reivindicações do Id, bem como quanto aos 

imperativos do superego e às exigências da realidade. Embora se situe como mediador, encarregado dos interesses da totalidade da 

pessoa, a sua autonomia é apenas inteiramente relativa. Do ponto de vista dinâmico, o ego representa eminentemente no conflito 

neurótico o polo defensivo da personalidade; põe em jogo uma série de mecanismos de defesa, estes motivados pela percepção de 

um afeto desagradável (sinal de angústia). Do ponto de vista econômico, o ego surge como fator de ligação dos processos psíquicos; 

mas, nas operações defensivas, as tentativas de ligação da energia pulsional são contaminadas pelas características que especificam 

o processo primário: assumem um aspecto compulsivo, repetitivo, desreal” (Laplanche, Pontalis p. 173, 174 1986). 

6 Esta brincadeira observada por Freud em uma criança de aproximadamente um ano e meio, descrita pelos pais como 'bom menino', 

marca uma compulsão à repetição. O fort-da é retratado como um jogo que tem como temática primordial o desaparecimento e o 

retorno dos objetos. Ele caracteriza um controle da ida-e-vinda dos objetos. Foi observado que a criança o imprimia quando sua 

mãe saía de casa. A criança, ao jogar um carretel, dizia óóóó que Freud e a mãe associaram ao fort alemão (ir embora), e quando o 

carretel retornava dizia alegremente da (aí) (Freud, 1921, p.13) 

7 O dualismo cartesiano resume a tese de Descartes que descreve o ser humano como constituído por duas substâncias, o saber, a 

alma, ou a coisa pensante (res cogitans) e o corpo, ou coisa extensa (res extensa), de natureza e atributos diferentes, e concebidas 

com uma existência distinta, a mental (ou espiritual) e a física. 

8 Para Saussure a linguagem é constituída pela língua e pela fala, respectivamente primária e secundária. A língua se refere ao 



sistema de signos interiorizado culturalmente pelos sujeitos falantes. A fala se refere ao ato individual de escolha das palavras para 

a enunciação do que se deseja. (Saussure in Charles Bally e Albert Sechehaye, 1970).   
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Resumo 

O presente artigo apresenta a necessidade da realização de pesquisa a fim de revelar a biografia da 

coleção de objetos de arte no ambiente das exposições do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. 

Observa-se que os trabalhos científicos que revisam vida e obra de Arthur Bispo do Rosário consideram-

no artista altamente criativo, em diálogo com o quadro de esquizofrenia e a condição de vida e reclusão 

social, o que atendeu ao interesse de projeção do artista no contexto da então colônia Juliano Moreira e 

do mercado da arte contemporânea no Brasil e internacional. As pesquisas que se dedicam à análise dos 

objetos deixados pelo artista, o fazem considerando a inserção dos objetos no contexto das artes, 

procurando algum sentido ou regularidade em suas obras. Diferente da abordagem corrente, a proposta 

de investigação parte do pressuposto de que não apenas os sujeitos, mas também as coleções de objetos 

possuem biografia (KOPYTOFF, 2008), sendo possível narrá-la a partir da antropologia dos objetos. 

Propõe-se problematizar fases da trajetória destas coleções, a primeira no contexto da arte criada em 

reclusão e a segunda considerando o contexto da agência do Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea e a projeção dos objetos no mundo a arte. 

 

Palavras-chave: Biografia dos objetos. Narrativa museológica. Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea. 

 

Summary 

This article presents the need to carry out research in order to reveal the biography of the collection of 

objects of art in the environment of the exhibitions of the Bishop Museum of the Contemporary Art 

Rosary. It is observed that the scientific works that review the life and work of Arthur Bispo do 

Rosário consider him a highly creative artist, in dialogue with the schizophrenia and the condition of 

life and social seclusion, which served the interest of the artist's projection in the context of the then 

Juliano Moreira colony and the contemporary art market in Brazil and internationally. The researches 

that are dedicated to the analysis of the objects left by the artist, do it considering the insertion of the 

objects in the context of the arts, looking for some sense or regularity in their works. Different from 

the current approach, the research proposal assumes that not only the subjects, but also the collections 

of objects have biography (KOPYTOFF, 2008), and it is possible to narrate it from the anthropology 

of objects. It is proposed to problematize phases of the trajectory of these collections, the first in the 

context of art created in seclusion and the second considering the context of the Bishops of Rosario 

Museum of Contemporary Art and the projection of objects in the world to art. 

 

Keywords: Biography of objects. Museum narrative. Museu Bispo do Rosario Contemporary Art. 

 

Resumen 

Este artículo presenta la necesidad de llevar a cabo una investigación para revelar la biografía de la 

colección de objetos del arte en el ambiente de las exposiciones del Museo del Museo del Rosado de 

estilo Art. Se considera que los científicos científicos que analizan la vida y el trabajo de Arturo 

Obispo del Rosario, se considera un gran artista creativo, en diálogo con la schizophrenia y la 

condición de la vida social y social, que sirvió al interés de la proyección del cine en el contexto de los 

entonces Juliano Moreira colonia y el contemporáneo art market en Brasil y internationally. Las 

investigaciones que se dedican al análisis de los objetos a la izquierda por el artista, de considerar la 

                                                           
1 Bacharela em museologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).Pós-Graduada em Museografia 

e Patrimônio Cultural pelo Centro Universitário Claretiano, Batatais/SP. Mestranda no Programa 

Interdisciplinar em Culturas Populares (PPGCULT-UFS). Integrante do Grupo de Estudos em Memória 

e Patrimônio Sergipano (GEMPS/CNPq). E-mail: tay.celestino@gmail.com. 

mailto:tay.celestino@gmail.com


inserción de los objetos en el contexto de los objetos, busca algún sentido o regularidad en sus 

trabajos. A diferencia de la aproximación actual, la investigación sugiere que no es lo correcto, pero 

también las colecciones de objetos tienen biografía (KOPYTOFF, 2008), y es posible para narrar 

desde la antropología de los objetos. Se trata de problematizar las fases de la trayectoria de estas 

colecciones, la primera en el contexto del arte creado en seclusión y el segundo considerando del 

contexto de los obispos de Rosario Museo de Arte contemporáneo y la proyección de objetos en el 

mundo. 

 

Palabras claves: Biography of objects. Museo narrativo. Museo Obispo del Rosario Contemporáneo 

Art. 

 

 

Apresentação 

O presente artigo apresenta a necessidade de revelar a biografia de objetos de arte no 

ambiente das exposições de longa duração do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, 

pertencente ao Instituto Municipal de Assistência a Saúde Juliano Moreira (IMAS Juliano 

Moreira), localizado no bairro taquara, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O museu, 

surgido a partir da antiga colônia de reclusão de pessoas consideradas “loucas” ou com 

problemas mentais, lugar onde viveu Arthur Bispo do Rosário por mais de 50 anos, a partir do 

ano de 1989 passou a cuidar da coleção e das obras atribuídas a Bispo, contextualizando-as 

como obras de um artista que rejeitava medicamentos psiquiátricos e se recusava a frequentar 

oficinas de terapia ocupacional, criando a maior parte de suas peças no isolamento de sua cela-

forte.  

Observa-se que os trabalhos científicos que revisam a vida e obra de Arthur Bispo do 

Rosário consideram-no artista altamente criativo, em diálogo com o quadro de esquizofrenia 

paranoide e a condição de vida e reclusão social, o que atendeu ao interesse de projeção do 

artista no contexto da então colônia Juliano Moreira e do mercado da arte contemporânea no 

Brasil e internacional. Já as pesquisas que se dedicam à análise dos objetos deixados pelo artista, 

o fazem considerando a inserção dos objetos no contexto das artes, procurando algum sentido 

ou regularidade em suas obras. Diferente da abordagem corrente, a presente investigação parte 

do pressuposto de que não apenas os sujeitos, mas também as coleções de objetos possuem uma 

biografia (KOPYTOFF, 2008), sendo possível narrá-la de maneira controlada a partir da 

antropologia dos objetos.  

Propõe-se problematizar as duas fases da trajetória destas coleções de objetos, a primeira 

no contexto de uma arte bruta (PASSETTI, 2009), na qual Arthur Bispo do Rosário criou em 

reclusão, característica de uma arte antissocial ou pelo menos associal. A segunda fase 

considera o contexto da agência do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea e da projeção 

dos objetos no mundo a arte. A fim de ler os ambientes expositivos, pretende-se perseguir as 



diversas possibilidades de signos para os objetos expostos e compreender as linguagens 

inerentes aos objetos, que embora contextualizados segundo o projeto expográfico do Museu, 

possuem uma biografia anterior muito diferente da narrativa museológica. Destaca-se que as 

coleções de objetos artísticos são ricas em possibilidades de linguagem e leitura, em diferentes 

situações de espaço e tempo, daí porque os objetos estudados possuem uma biografia que 

precisa ser revelada em contraste com o discurso construído segundo o projeto expográfico e 

da própria narrativa museológica da instituição.  

O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea mantém mais de 800 objetos que, 

segundo apresentação do psiquiatra e psicanalista Ricardo Aquino (2007), compuseram o 

acervo de diversas exposições como a “Mostra Azul dos Ventos: Arthur Bispo do Rosário” 

(2013), que foi a Londres e Lisboa e a exposição “À margem da vida”, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro. Também o curador de arte Frederico Morais e a psiquiatra Flávia 

Corpas publicaram o livro Arte além da Loucura (2013) com artigos inéditos enfatizando as 

características da Arte Moderna e sua relação com a loucura e destacando os contatos de Morais 

com Bispo do Rosário. 

Uma pesquisa bibliográfica e dos conteúdos áudio-visual dedicados à vida de Bispo do 

Rosário foi desenvolvida durante o curso de especialização latu-sensu em Museografia e 

Patrimônio Cultural pelo Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP, onde indiquei a fase 

em que o artista foi “descoberto” pelo grande público em 1980, após uma reportagem veiculada 

no programa jornalístico Fantástico, da emissora TV Globo, a respeito dos problemas 

enfrentados à época pela colônia Juliano Moreira, possibilitando uma série de conteúdos audio-

visuais posteriores. Dentre os conteúdos produzidos listamos o documentário “Arthur Bispo do 

Rosário: O senhor do Labirinto”, de Luciana Hidalgo (2011) e “O Bispo” da série Vídeo-Cartas 

de Fernando Gabeira (durante a década de 1980), além das séries “O Rosário Sagrado de Arthur 

Bispo” do Programa “Inclusão”, TV Senado; “Arthur Bispo do Rosário” do Programa “De lá 

pra cá”, TV Brasil e do trabalho do Psicanalista e fotógrafo Hugo Denizart “O prisioneiro da 

passagem” (1982). 

  

O artista 

Desde sua “descoberta” em 1980, Arthur Bispo do Rosário despertou a atenção de 

grande número de pessoas, desde pesquisadores, jornalistas, cineastas e críticos de arte. 

Atualmente, seu nome está associado ao conteúdo da arte contemporânea, valorando ainda mais 

os seus trabalhos. Ao mesmo tempo, observa-se que sua trajetória de vida e criação artística 



recebeu a atenção de vários pesquisadores de diversas áreas como artes visuais, antropologia, 

psicologia, psiquiatria e história, o que justifica o presente trabalho de revisão da literatura sobre 

o artista, buscando reunir uma diversidade de análises, dando ênfase nos pontos de vista 

contraditórios e complementares a seu respeito. 

Abordar a biografia dos objetos criados por Arthur Bispo do Rosário em suas relações 

com as áreas interessadas em sua vida, personalidade e criações artísticas é uma tarefa que 

envolve perceber as fabricações em torno de sua personalidade, cujo discurso atualmente 

encontra-se patrimonializado (enquanto tentativa de constituição do patrimônio). Revisar a 

literatura acadêmica e de crítica especializada a respeito da vida e obra de Arthur Bispo do 

Rosário possibilita contrapor as análises das pesquisas desenvolvidas com ênfase nas diversas 

abordagens a seu respeito. 

Embora muitos pesquisadores estejam interessados mais em Bispo do Rosário que em 

seus objetos, cada um busca refletir sobre assuntos que estão relacionados a um sujeito de 

exceção. Na intenção de entender o mundo vivido pelo artista, ou como aconteceria o processo 

de construção das suas obras, ou qual seria significado de cada objeto criado pelo artista, tais 

pesquisadores se deixam levar por um contexto de genialidade, por vezes até de veneração. 

Distanciando-se desta abordagem, propõe-se entender a criação artística em seu lugar cultural: 

O artista aqui não é um ser diferente, uma alma maior, uma exceção. Ele se 

aproxima da criança que brinca, do neurótico que fantasia, mas também do adulto 

normal que devaneia e que sonha. A arte entra então numa série marcada pela 

banalidade; no entanto, sua presença ali também permite outro apreço para a 

brincadeira, a fantasia, o devaneio e o sonho (SOARES; COELHO: 2014: 602).  

 

Propõe-se uma abordagem na qual a arte é uma capacidade condizente com a condição 

humana, cabendo a investigação sondar os espaços e condições propiciadoras da criação 

artística, como também as inclinações do sujeito criador. O ato criador ocorre para todos os 

sujeitos viventes, cujos impactos são interpretados como excepcionais ou banais, em 

decorrência de outros processos de percepção e valoração. 

No âmbito das produções acadêmicas, o fenômeno Arthur Bispo do Rosário despertou 

o interesse como objeto de reflexão acerca da natureza da arte produzida na contemporaneidade. 

Suas obras ainda hoje são motivo de debate a respeito do que seriam as principais características 

da arte contemporânea. A dissertação de Jimenes (2010) abordou este aspecto, buscando o 

sentido das obras de Bispo e das obras de arte contemporânea, que segundo a pesquisadora 

revelam aspectos do inconsciente, fugindo do cotidiano das peças. A dissertação de Figueiredo 

(2010) dedicou-se à principal produção artística de Bispo, o seu manto de apresentação (ou da 



anunciação), revelando aspectos da personalidade do artista, indumentária que deveria ser 

utilizada, segundo o desejo de Bispo, por ocasião de sua morte. A não destinação da peça para 

o enterro, conforme o desejo do artista, ainda é motivo de embates no mercado da crítica de 

arte, que está dividida entre manter a peça como material de exposição, conferindo toda a sua 

carga artística, tendo em vista que a peça é motivo de apreciação, alçada como verdadeira obra 

de arte.  

A dissertação de Franco (2010) estabeleceu uma relação entre produção artística e 

“loucura”, pensando sob a perspectiva da existência de uma “arte dos loucos”. Em diálogo com 

a psicologia e a antropologia, percebe como a arte contemporânea apropriou-se do discurso 

missionário de Bispo, enquadrando-o a partir de uma performance artística. A dissertação de 

Boppré (2009) pensou nas memórias individuais e na criação de mundos entre os artistas, 

inserindo Bispo neste contexto. Já a dissertação de Santos (2008) procurou entender a relação 

entre memória e arte, perseguindo a biografia de Bispo e suas relações com o processo criativo 

do artista. Estes trabalhos partem do ponto comum de que Arthur Bispo do Rosário ocupa um 

lugar de destaque no cenário artístico nacional. 

Diferente das abordagens acadêmicas sumariadas, a presente pesquisa sustenta que se 

torna necessário considerar os objetos de Bispo com o devido distanciamento dos interesses do 

mercado da arte contemporânea e dos discursos do Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea. Seguindo um caminho diferente, no esforço de entender os objetos deixados 

por Bispo, opta-se por uma análise que considera o sujeito criador com sua experiência de viver 

e de reordenar o mundo. Nesta perspectiva, criar formas torna-se um ato corriqueiro, a todos 

capaz, como o ato de observar o sol ou atravessar a rua, notar o calor, as cores, os cheiros, 

envolvendo os estímulos recebidos pelo ser humano. O sujeito criador torna-se o ponto focal 

para investigar a primeira fase da biografia dos objetos, em suas vontades, expectativas, medos 

e desejos, ligados ao eu íntimo, distanciando-se dos discursos e das performances artísticas e 

das imposições museais. 

 

Problematizando uma exposição 

O segundo volume do Caderno de Diretrizes Museológicas procura estabelecer o 

conceito para exposição: “Um dicionário antigo nos dá uma definição de ‘exposição’ que parece 

ser bem objetiva: ‘Uma mostra de trabalhos de arte, ciência ou história em recinto 

apropriado”(BITTENCOURT, 2008, p. 9).Uma exposição pode ser permanente (coleções de 

museus), temporária (por tempo determinado), itinerante (em várias localidades), retrospectiva, 



comemorativa.No mesmo artigo, a autora afirma que essas denominações são antigas.“Hoje em 

dia as exposições são de ‘longa duração’, de ‘média duração’ ou de ‘curta duração’, mas 

continua valendo entender-se um evento desse tipo como uma ‘mostra de trabalhos’ instalada 

em um recinto” (BITTENCOURT, 2008, p. 5). 

Problematizar uma exposição é uma proposta referencial para o entendimento de qual é 

a visão para intervenção de um espaço chamado museu na comunidade ou sociedade. Com o 

trabalho nos museus, elaboram-se metas, delineiam-se estratégias no sentido de informar ou 

comunicar algo. Definem-se conteúdos tratados como relevantes e indispensáveis juntamente 

com as maneiras de mediar este conteúdo. Neste momento de mediação, as exposições 

comumente desempenham uma posição de destaque: 

Os museus, sejam eles clássicos ou museus comprometidos com os diferentes 

aspectos da coesão social e o desenvolvimento, têm como elemento distintivo, 

em relação aos outros instrumentos culturais, a elaboração e apresentação pública 

de acto expositivo. Neste novo contexto no qual se busca o entendimento do 

presente, a exposição assume-se claramente no centro da actividade museológica 

(PRIMO, 2006, p. 110).  
 

 É sabido que a atividade museológica também acontece em diversos outros setores, 

como por meio de elaboração de conferências, congressos, publicação de materiais escritos e 

elaboração e implementação de programas de caráter social e educativo, o que demonstra que 

a exposição não é a única atividade fim de um museu. Todavia, no conjunto das atividades 

desenvolvidas, a exposição adquire uma posição privilegiada em sua capacidade de chamar a 

atenção, despertar sentidos e sensações. 

 

Estratégias expositivas 

Ao tempo em que prende atenções, a exposição também promove seleções e imposições. 

A exposição assume uma linguagem própria, carregada de discursos e convenções, trazendo 

informações necessariamente incompletas dos aspectos abordados, porque ela nunca irá exaurir 

uma temática, qualquer que seja. 

Expor é revelar, comungar, evidenciar elementos que se deseja explicitar, e este 

desejo pode estar relacionado a um momento histórico, uma descoberta científica, 

uma produção estética, um ideal político. Neste sentido, as exposições nos coloca 

diante de concepções, de abordagens de mundo, portanto expor é também propor. 

Exposições são traduções de discursos, realizado por meio de imagens, 

referências espaciais, interações, dadas não somente pelo que se expõe, mas 

inclusive, pelo que se oculta, traduzindo e conectando várias referências, que 

conjugadas buscam dar sentido e apresentar um texto, uma ideia a ser defendida 

(CUNHA, 2010, p. 110).  

  



 Mesmo as exposições museológicas não ficam imunes ao aspecto da incompletude de sua 

abordagem. Não há como evitar a seleção entre o que se diz e o que se oculta. A proposta da exposição 

se delineia partindo de critérios estabelecidos sobre o que se quer evidenciar, trazendo como 

consequência outros aspectos, que vai se deixar no esquecimento. As estratégias de seleção 

comumente são empregados para a melhoria do argumento que se quer defender, em defesa da 

concepção do tema que se quer transmitir, informando sobre o conteúdo político do discurso 

que se quer afirmar. 

Conforme elucida Castro (2005), as intenções de uma exposição no museu devem estar 

orientadas no sentido de que o visitante ganhe conhecimento a respeito do seu patrimônio e, 

reconhecendo-o como tal, possibilite com que o visitante tenha mais perguntas do que respostas 

prontas. “Conquista-se, assim, uma prerrogativa importante, qual seja, a liberdade de 

informação deixa de ser mera função individual para tornar-se função social, integrando 

interesses particulares, coletivos e geral” (CASTRO, 2005).As instituições museais sustentam-

se num discurso narrativo e, nesse sentido, não vivem sem exposição. No entanto, podem 

utilizar outros mecanismos/recursos para a comunicação. De qualquer modo, variadas 

linguagens podem ser utilizadas em uma exposição, com a finalidade de informar ou instigar o 

visitante. De acordo com Scheiner (2003): 

É por meio das exposições que o museu representa, analisa, compara, simula, 

constrói discursos específicos cujo principal objetivo é narrar, para a sociedade, 

as coisas do mundo e as coisas do homem. Dessa forma, podemos entender cada 

exposição como uma representação do mundo de um determinado museu, num 

determinado momento (SCHEINER, 2003, p. 4-5). 

 

 De acordo com Moutinho (1994), os museus não devem se limitar às funções 

tradicionais de recolha, conservação e exibição de acervos. Eles devem dar respostas ao mundo 

contemporâneo e isso passa pela superação de uma fase contemplativa, passando para uma fase 

interativa. Em condições ótimas, museus agem centros de dinamização sócio-cultural, acessível 

e movido por uma auto-gestão. Também aí, a exposição é a atividade museológica central, 

podendo proporcionar a realização de exposições museológicas que comunicam o saber, 

resultante dos processos de concepção, montagem e de constante avaliação. Nesta perspectiva: 

Expor é ou deveria ser, trabalhar contra a ignorância, especialmente contra a 

forma mais refractária da ignorância: a ideia pré-concebida, o preconceito, o 

estereótipo cultural. Expor é tomar e calcular o risco de desorientar - no 

sentido etimológico: (perder a orientação), perturbar a harmonia, o evidente, 

e o consenso, constitutivo do lugar comum (do banal) (MOUTINHO, 1994, p. 

07). 

 



No entanto, há uma enorme distância nas ações de expor no sentido museológico, ou 

seja, enquanto uma batalha contra a ignorância, preocupação central de uma exposição 

museológica, e o ato de expor num sentido amplo que, segundo Cunha (2010) pode produzir 

informação, mas não o antídoto contra a ignorância, que é o conhecimento. Toda a vez em que 

o uma exposição não consegue perturbar com o consenso, ela precisa ser problematizada.   

 

Desvendando exposições  

O primeiro procedimento de pesquisa em exposições consiste no arrolamento de todos 

os objetos presentes, como forma de produção de uma documentação museológica inicial e sua 

classificação, o que não elimina o alerta de Ferreira (2011), que chama a atenção para a reflexão 

de Durkheim e Mauss, ao afirmar que “Toda classificação implica em uma ordem hierárquica, 

da qual nem todo o mundo sensível nem nossa consciência oferece o modelo” (DURKHEIM e 

MAUSS apud FERREIRA, 2011, p. 81).De acordo com Costa (2006, p. 30), o arrolamento 

consiste na “listagem de acervo ou coleção com numeração provisória” sendo a primeira etapa 

do processo de coleta de dados para a documentação museológica. Com o arrolamento, é 

possível fazer um levantamento dos objetos expostos nos ambientes.Terminada a fase de 

arrolamento e descrição, pretende-se discutir as funções dos objetos, partindo do seguinte 

pressuposto, lançado por Moutinho (1994): 

A exposição de objectos em vitrinas, plintos, pendurados nas paredes ou 

suspensos de tectos, mesmo que enquadrada num cenário que explicite a sua 

leitura, o tal contexto de que falava Ulpiano Menezes revela-se como uma 

forma primitiva de escrita apenas adaptada ao caracter icónico da maioria dos 

museus (MOUTINHO, 1994, p. 19). 

 

A abordagem de Moutinho (1994) faz a crítica a espaços museológicos que não avançam 

para além das tarefas de “recolha” e do “colecionismo”. Da mesma maneira, pretende-se 

considerar o conjunto dos objetos em sua relação com os discursos do espaço. Continuando a 

reflexão de Moutinho (1994), estas formas primitivas de escritas não apresentam solução para 

a valoração dos objetos.   

 

Os signos (não) expostos 

Nos termos de uma exposição, somente com dificuldade é possível transmitir signos, ou 

promover sensações num ambiente marcado pela repetição exaustiva do que está sacralizado. 

Desta forma, a pesquisa pretende observar as tentativas de exploração de signos para os objetos 

expostos. De acordo com Baudrillard (2000), um objeto não tem uma função específica e sim 

uma virtude: é um signo. Para a “residência nova”, o rico proprietário procura uma “nobreza 



hereditária”. Assim, “Móveis, objetos, jóias, obras de arte de todos os tempos e de todos os 

lugares (...) toda uma vegetação mágica de móveis verdadeiros ou de falsos, manuscritos e 

ícones, invade o mercado. ” (BAUDRILLARD, 2000, p. 92). 

 De maneira geral, os objetos cumprem um papel de destaque na vida de lugares e de 

pessoas. Os seres humanos estabelecem relações com objetos, com projeção imediata na vida 

social. Na ordem imaginária, o objeto elide, suprime o tempo, deslocando uma “nobreza” do 

passado para o tempo presente, marcando uma regularidade biográfica. O objeto antigo é o 

oposto do vazio do presente, sem hábito, sem costume. Mesmo com as dificuldades expositivas, 

os signos pretendem enunciar alguma grandeza, típico de um lugar de imposição. 

 Num terceiro momento, é possível articular os objetos e respectivos signos dispostos 

nas exposições para refletir sobre os discursos que dominam as ações do espaço. De acordo 

com a reflexão de Cury (2009), o termo discurso remete aos sujeitos que atuam na exposição. 

Um discurso está sendo enunciado por um sujeito, que em condições de melhor distribuição do 

poder, pode ser o pesquisador, o documentalista, o conservador, o museólogo, o educador mas 

também o público. Quando a distribuição do poder é mais desigual, o discurso está mais 

concentrado, sendo enunciado unilateralmente.  

Em ambos os casos, as exposições foram antecedidas do ato de colecionar, 

procedimento que guarda a intenção de realizar um museu impositivo e inquestionável, que fica 

mais ao lado da demagogia que da provocação, já que, ao citar Thévoz, a museóloga Judite 

Primo chamou a atenção para os riscos de todo trabalho de exposição. Parte desta citação a 

noção dos extremos “demagogia” e “provocação”. Em uma exposição mais impositiva, pode-

se estar se aproximando de um destes extremos. Por fim, recomenda-se o caminho intermediário 

para o trabalho de expor.  

Expor é tomar e calcular o risco de desorientar – no sentido etimológico: (perder 

a orientação), perturbar a harmonia, o evidente, e o consenso, constitutivo do 

lugar comum (do banal). No entanto também é certo que uma exposição que 

procuraria deliberadamente escandalizar traria, por uma perversão inversa, o 

mesmo resultado obscurantista que a luxúria pseudo-cultural... Entre a demagogia 

e a provocação, trata-se de encontrar o itinerário subtil da comunicação visual. 

(THÉVOZ apud PRIMO,2006, p. 109). 

 

Biografando objetos no contexto da arte bruta 

 Em artigo que revisa a atualidade do pensamento de Jean Dubuffet, no que ele 

denominou de arte bruta, a antropóloga e diretora do Museu da Cultura Dorothea Passetti 

(2009), contextualizou casos de criações artísticas no Brasil promovidas por pessoas comuns, 

não letradas ou com deficiências, chamando a atenção para o fato de que estes artistas 



realizaram uma experiência de arte individualista, quase anarquista, onde não há compromissos 

com a comunicação social, muito menos para atender a interesses de grupos específicos, seja 

no marcado da arte ou galerias, museus e demais espaços de exposição ou comercialização.  

A chamada arte bruta corresponde ao momento de isolamento total do sujeito artista, a 

ponto do mesmo sequer reconhecer-se como tal. Exemplos destas experiências ocorreram junto 

ao trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, que além de terapeuta, cumpriu a função de 

Marchand no sentido da valoração dos objetos já da fase de exposição no Museu do 

Inconsciente, idêntica ocorrência de agência valorativa quanto aos objetos de arte no museu 

dedicado a Bispo do Rosário. Estes objetos de arte, antes da valoração, cumpriam uma 

finalidade totalmente diferente, pois fugiam do que Dubuffet chamou de cultura asfixiante. Sem 

compromissos com o mundo “lá fora”, vale dizer que esses objetos só faziam sentido para seus 

criadores. 

A arte que traduz os níveis mais subterrâneos da mente pode ser buscada em 

domínios nos quais a escrita não tem acesso e, mais que isso, muitas vezes é 

exercitada por pessoas que não escrevem, pois nunca escreveram, não mais 

escrevem ou raramente o fazem, talvez nem falem, apenas se expressem por 

imagens. Esta é a arte bruta (PASSETTI: 2009:156).    

 

 A antropóloga concorda com a idéia de que esse tipo de experiência artística poderia 

desaparecer com as aproximações culturais, asfixiando cada vez mais a experiência da arte 

bruta, a exemplo do que ocorre em relação a um objeto destes, exposto num museu. No contexto 

da biografia de cada objeto, há um contraste de intenções envolvendo o antes e o depois da 

composição de acervos de museus e exposição. A arte subterrânea deixa de ser individualista, 

anarquista e antissocial para participar do circuito das instituições. 

 Mas a vida social das coisas é levada é considerada e a biografia de um objeto de arte 

foi melhor considerado pelo antropólogo americano Igor Kopytoff (2008), segundo o qual não 

existe impedimento de se biografar um objeto, assim como se faz com um sujeito. De acordo 

com sua abordagem, objetos podem despertar sentimento ao outro tal como na vida social. No 

limite, o objeto também possui uma vida social que precisa ser desvendada.  

 

Para nós, a biografia de um quadro de Renoir que acabe num incinerador é, a sua 

maneira, tão trágica quanto a biografia de uma pessoa que acebe assassinada. (...) 

aceitamos que cada pessoa tenha muitas biografias – psicológica, profissional, 

política, familiar, econômica e assim por diante – cada uma selecionando alguns 

aspectos da história de vida e descartando outros. As biografias das coisas não 

podem ser assim tão parciais (KOPYTOFF, 2008, p. 93-4) 

 

  



Considerações Finais 

Diante do espaço investigativo e referencial teórico e bibliográfico exposto, a proposta 

investigativa consiste em desvendar a biografia de objetos de arte do Museu Bispo do Rosário 

Arte Contemporânea, numa investigação em que o lugar atual de guarda já não é o mesmo. A 

arte intimista deu espaço ao espetáculo e a veneração. As coleções de objetos têm uma história 

de relação com o criador e com o mundo em volta, uma biografia, tal como diferentes são as 

biografias de objetos de arte quando são valorados e mercantilizados. Desvendar a trajetória de 

criações artísticas se torna tão relevante quanto o conteúdo de uma história de vida original.  
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Resumo 

Este artigo tem como propósito levantar uma breve discussão sobre pobreza, exclusão e desigualdades 

sociais tendo como pano de fundo uma abordagem territorial. O desenho adotado para que se alcançasse 

o objetivo proposto foi o de uma investigação de cunho exploratório, destacando e articulando o debate 

de alguns autores, principalmente aos ligados à teoria crítica, que versam sobre o tema, como David 

Harvey, Henri Léfèbvre, Loic Wacquant, Giorgio Agambem e Paul Singer, bem como autores que 

analisam as desigualdades sociais para além das restrições econômicas como Serge Paugam. São 

problematizados os limites decorrentes da falta de um planejamento territorial regionalizado no Brasil 

para o desenvolvimento de políticas e programas pactuados, para tanto utilizou-se o referencial de 

Floriano Godinho de Oliveira), João Ferrão e Carlos Vainer.  

Palavras chave: Políticas Públicas; Pobreza; Território. 

Abstract 

This article aims to raise a brief discussion on poverty, exclusion and social inequalities against a 

territorial approach. The design adopted to achieve the proposed objective was an exploratory research, 

highlighting and articulating the debate of some authors, especially those related to critical theory, who 

deal with the subject, such as David Harvey, Henri Léfèbvre, Loic Wacquant , Giorgio Agambem and 

Paul Singer, as well as authors who analyze social inequalities beyond economic constraints such as 

Serge Paugam. The limits arising from the lack of regionalized territorial planning in Brazil for the 

development of agreed policies and programs are problematized, using the reference of Floriano 

Godinho de Oliveira), João Ferrão and Carlos Vainer. 

Keywords: Public Policies; Poverty; Territory. 

Resumen 

Este artículo tiene como propósito levantar una breve discusión sobre pobreza, exclusión y 

desigualdades sociales teniendo como telón de fondo un enfoque territorial. El diseño adoptado para que 

se alcanzara el objetivo propuesto fue el de una investigación de cuño exploratorio, destacando y 

articulando el debate de algunos autores, principalmente a los ligados a la teoría crítica, que versan sobre 

el tema, como David Harvey, Henri Léfèbvre, Loic Wacquant , Giorgio Agambem y Paul Singer, así 

como autores que analizan las desigualdades sociales más allá de las restricciones económicas como 

Serge Paugam. Se han cuestionado los límites derivados de la falta de una planificación territorial 

regionalizada en Brasil para el desarrollo de políticas y programas pactados, para lo cual se utilizó el 

referencial de Floriano Godinho de Oliveira), João Ferrão y Carlos Vainer. 

Palabras clave: Políticas Públicas; la pobreza; Territorio. 

1. Introdução 

As transformações do mundo do trabalho conectada à crise dos grandes 

empreendimentos de desenvolvimento econômico e intervenção Estatal no mercado, traz novos 

desafios para as políticas de “combate” a pobreza e redução das desigualdades. No que tange 



as Políticas Sociais, no Brasil encontramos várias limitações. Existem problemas de diversas 

ordens, que desafiam gestores, formuladores e implementadores das políticas e programas. 

O Estado  como campo de disputa nasce no interior da sociedade e será expressão desta 

sociedade. O Estado não nasce da sociedade capitalista, como muito foi difundido, ele apenas 

foi capturado por esta, que melhor sobre “costurar” e “amarra-se” a ele (HARVEY, 2005). Já 

Poulantazas (2000) percebe o Estado como um processo social. Sua materialidade não deve ser 

reduzida a dimensão política, uma vez que, ele está imerso nas relações dentro da sociedade. O 

Estado não nasce apenas para mediar os conflitos, os conflitos também são gerados por ele. 

Em um contexto de crise econômica do capitalismo, de restruturação produtiva, 

desemprego estrutural e retração das políticas públicas, as discussões sobre pobreza e 

desigualdades sociais foram redescobertas nas últimas décadas nas agendas dos governos.  O 

papel do Estado é redefinido e, por conseguinte ressurge questionamentos sobre a sua 

capacidade e o seu papel em garantir políticas de Bem-Estar social. No Brasil a temática da 

pobreza e da desigualdade social, faz parte de uma agenda de pesquisa já algum tempo, no 

entanto, observa-se uma nova roupagem nos últimos anos. As abordagens que atrelavam a 

exclusão social à participação-exclusão do mercado de trabalho, progressivamente dão espaços 

a abordagens que consideram a ruptura de laços sociais ou formas precárias de inserção ao 

mercado de trabalho, o acesso ou o não acesso a bens materiais e simbólicos 

O conceito de pobreza  é dinâmico, à medida que foram incorporados novos 

parâmetros às suas definições, ao longo dos anos, há uma complexificação de suas 

terminologias. As tentativas de conceituar pobreza devem, portanto, considerar o seu contexto 

social, histórico, econômico e cultural. Suas analises buscam superar a simples relação causa e 

efeito, deve-se considerar a sua multidimensionalidade e o seu carácter multifacetado, através 

de variáreis como segregação e heterogeneidade de formas de ocupação do território. Da mesma 

forma, a superação da pobreza e das desigualdades requer uma gama de ações e políticas 

igualmente complexas.  

No Brasil, o processo de redemocratização e consolidação dos centros urbanos ensejou 

novos problemas na destruição dos espaços sociais. A emergência de uma “nova” pobreza dá 

visibilidade aos grupos sociais que passam a reivindicar seus direitos de cidadãos e, ao mesmo 

tempo é consoante com reprodução da violência física e simbólicas. 

As novas formas de dominação e as novas condições de produção no espaço urbano, 

requererem que repensemos a lógica local de implementação de políticas públicas, 

principalmente em grandes centros urbanos, onde há uma repercussão das demandas por 

serviços sociais e dos problemas oriundos da reestruturação urbana. Compreender as 



características das habitações nas grandes cidades, principalmente as favelas, torna-se um 

desafio, à medida que aparecem como instâncias reprodutoras de segregação e de exclusão, 

ainda que se sustentem num discurso popular de “comunitarismo” e homogeneidade.  

Propõe-se então uma discussão sobre pobreza e exclusão com uma abordagem 

territorial . O desenho adotado para que se alcançasse o objetivo proposto, foi o de uma 

investigação de cunho exploratório, destacando e articulando o debate de alguns autores, 

principalmente aos ligados à teoria crítica, que versam sobre o tema, bem como autores que 

analisam as desigualdades sociais para além das restrições econômicas. De antemão cabe 

ressaltar que a complexidade do tema não se esgota nas análises dos autores aqui abordados. O 

que se procurou fazer neste artigo foi apenas levantar alguns apontamentos sobre a pobreza, 

desigualdade social e suas implicações no território, destacando desta forma, algumas questões 

referentes ao ordenamento territorial. O trabalho estrutura-se em três sessões. Inicia-se com 

uma breve introdução que tematiza a pobreza e as desigualdades sociais em um contexto de 

redução dos estados de bem-estar social. Na segunda buscou-se compilar as contribuições de 

autores como Léfèbvre (2001), Castells (2000), Paugam (2003), Harvey (2005), Wacquant 

(2010, 2008), Agambem (2004), Singer (1998), Kowarick (1979), Souza (2002), Stotz (2005) 

e Yasbek (2012) no que se refere as discussões da exclusão social. Na terceira parte buscou se 

problematizar os entraves decorrentes da falta de um planejamento territorial regionalizado no 

Brasil para o desenvolvimento de políticas e programas pactuados, para tanto utilizou-se o 

referencial de Oliveira & Soares (2012), Souza (2002) e Vainer (2007). Por fim, as 

considerações finais apontam para necessidade de pensarmos a pobreza numa lógica territorial. 

 

2. Desenvolvimento 

Na atualidade a globalização e a “nova ordem mundial” rompem com as barreiras antes 

postas pelos Estados-nação, e como consequência torna-se impossível pensar um modelo único 

de cidadania e cidadão frente ao multiculturalismo que vivenciamos dentro de um mesmo 

território. Todo este processo demanda um esforço de pensarmos quem é este cidadão neste 

novo contexto?  E qual é o papel do Estado perante este cidadão?  

Com a ampliação do debate acerca do processo de globalização do capital e do 

trabalho, os estudos sobre o território se intensificam, dentre as diversas vertentes, há uma certa 

preponderância da abordagem que institui uma articulação entre a produção do espaço social e 

o Estado. 

Henri Léfèbvre (2001) denuncia o papel do Estado que busca cada vez mais, com os 

seus aparatos (político, econômico, jurídico e poder de polícia), “governar” a vida dos 



indivíduos através de diversos mecanismos institucionais. Há neste ponto uma excessiva 

racionalização da vida, onde o indivíduo deixa de ser protagonista da sociabilização. Esta 

governamentalidade da vida social estaria reproduzindo os mecanismos alienantes ao objetivar 

o indivíduo arrancando o direito de ser cidadão. Todo este processo estaria sendo mediado pelo 

capitalismo que utiliza o Estado para gerir os espaços, tirando sua humanidade (sua vida) para 

formatar espaços que melhor atende seus interesses. As contribuições desse autor tiveram 

grande ressonância nos estudos urbanos no Brasil, principalmente naqueles que buscam 

desnudar as desigualdades sociais, apontando sua intrínseca relação com o sistema econômico 

capitalista. 

A construção da modernidade passou por várias etapas até chegar aos séculos XIX e 

XX onde ganha maior expressão com o avanço do capitalismo. Concomitante aos avanços 

tecnológicos ampliaram-se os problemas sociais. (BERMAN, 1997). 

A periferização, entendida como um processo de segregação residencial, típica do 

capitalismo, consiste na concentração de parte da população em um dado território. Para 

Léfèbvre (2001), a partir da industrialização é imposta ao indivíduo uma extrema segregação, 

que é intensificada com a separação funcional das atividades e da sociedade no espaço. Os 

trabalhadores são expulsos da cidade para as periferias. A cidade é moldada de acordo com os 

interesses dos capitalistas. Sendo assim, a periferização estaria intrinsicamente ligada à 

diferenciação de classes e o Estado cumpriria papel de organização espacial da vida urbana. 

O processo de favelização que toma conta de algumas cidades do mundo não é um 

problema recente, pelo contrário, segundo Davis (2006) a raiz do problema teve início no século 

XIX, por volta de 1805, e com exponencial aumento em âmbito mundial, nas últimas décadas, 

da segregação onde os indivíduos e suas famílias não possuindo recursos financeiros e nem 

trabalho com renda digna são “compelidos” a ocupar espaços degradantes em termos de 

infraestrutura (o excesso de habitantes em pequenos metros quadrados, péssimas condições 

sanitárias, segurança precária etc). Esse fator atrelado a falta de planejamento urbano, 

crescimento desordenado afeta aos menos favorecidos, criando uma distância muito maior nas 

cidades, aprofundando assim as desigualdades sociais. 

Manuel Castells (2000), também herdeiro das concepções do materialismo histórico, 

destaca as especificidades do espaço urbano dentro do sistema capitalista de produção, dando 

ênfase a reprodução social da força de trabalho. No entanto, desgarra de uma perspectiva 

funcionalista-evolucionista que pressupõe uma escala evolutiva entre campo/cidade e nega a 

possibilidade de existência de uma “cultura urbana” própria. A cidade é caracterizada pela 

flexibilidade das organizações sociais, espaço de mudanças contínuas. Embora não utilize 



especificadamente o termo periferização e possível fazer alusão a este conceito nas obras de 

Castells (2000) para quem a segregação urbana é “a tendência à organização do espaço em 

zonas de forte homogeneidade social interna e forte disparidade social entre elas, estendendo-

se essa disparidade social não só em termos de diferença como também de hierarquia”. (p.210).  

No que tange a organização espacial da cidade, Castells (2000) observa que a distribuição das 

residências obedece às leis gerais da distribuição dos produtos, onde os reagrupamentos 

humanos se dão em decorrência da capacidade social dos indivíduos, podendo acarretar na 

segregação (por conseguinte periferização). O Estado tem o papel de gestor na estrutura na 

regulação de produção, consumo e troca.  

Ao propor um pensamento crítico sobre as desigualdades atuais, Wacquant (2007) 

sinaliza que o Estado contemporâneo tenta mascarar sua incapacidade de promover políticas 

públicas e transfere para os indivíduos suas responsabilidades. O progressivo aumento das 

penalidades possui relação íntima com a escalada do neoliberalismo como projeto ideológico e 

prática de governo que impõe a submissão ao livre mercado e a celebração da “responsabilidade 

individual” em todos os domínios. Nesta ação “o indivíduo é julgado responsável por suas 

próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo modo como deve responder por ele” 

(HARVEY, 2005, 73). 

O período atual de transformações gera inúmeras incertezas e precisa ser pensando não 

como sociedade política, mas como instâncias integradas. Com a implementação da agenda 

neoliberal, passa-se de uma etapa de investimento em políticas de bem-estar social para 

políticas de penalização da pobreza.  O Estado – Providência abre espaço para o Estado –

Penitência: 

A um Estado keynesiano acoplado ao assalariado fordista vetor de 

solidariedade, que tinha como missão diminuir os ciclos recessivos da 

economia de mercado, proteger as populações mais vulneráveis e reduzir as 

desigualdades mais gritantes, sucede um Estado que se pode qualificar como 

neodarwinista, na medida em que ele erige a competição como fetiche e 

celebra a plenos pulmões a “responsabilidade individual” – cuja contrapartida 

é a irresponsabilidade coletiva e política. (WACQUANT, 2010, p. 201)  

 

O autor examina a relações existente entre a ascensão e a propagação daquilo que ele 

nomeia de “Estado penal” e a desregulação ou liberalização econômica, desnudada através dos 

seguintes vetores: a elevação do salariado precário, o desmantelamento ou retração das políticas 

de proteção social, a hipertrofia do aparelho punitivo e as relações entre as prisões e os “guetos” 

(norte-americano e europeu). Mapeia as trajetórias pela qual a criminalização da miséria e o 

encarceramento maciço complementar à insegurança concebida pelo surgimento do “menos 

Estado” social internalizam-se nos indivíduos e nas comunidades.  Este modelo punitivo 



americano vem sendo “importado por atacado” pelos países latino-americanos, fato este que 

pode ser evidenciado na progressiva incorporação dos programas assistenciais de controle. O 

sistema penitenciário se tornou uma forma de refrear as carências sociais que decorrem da 

ausência de políticas sociais, onde as prisões “se transformaram em aterro sanitário para dejetos 

humanos de uma sociedade cada vez mais diretamente subjugada pelos ditames materiais do 

mercado e da compulsão moral da responsabilidade pessoal”. (WACQUANT, 2008, p.14) 

A alteração do papel do Estado com o neoliberalismo não significou na prática um 

Estado mínimo, mas sim um Estado forte capaz de ser mantenedor da propriedade privada e de 

sua reprodução. (HARVEY, 2005)  

O aspecto da territorialidade, ou seja, a base espacial que abriga os processos 

excludentes, para Paugam (2003) insere as representações sociais negativas internas e externas, 

que podem gerar a estigmatização de certas áreas e desqualificar os seus moradores, 

aprofundando o processo de exclusão social. A situação de morador destas áreas, equivaleria a 

sua associação a um estrato social inferior, causando a interiorização deste status de 

inferioridade nos indivíduos.  

A institucionalização da regulação dos pobres ou “clientes” dos setores assistencial e 

penitenciários do Estado, para Wacquant (2010, p.205), pressupõe sua objetivação ao recair 

sobre eles a mesma suspeita: “eles são considerados moralmente frágeis, até que se prove o 

contrário”.  Por este motivo se justifica a conduta de sempre estarem sendo vigiados e regulados 

“pela imposição de protocolos rígidos”, cujo qualquer desvio a sujeita a uma disciplina corretiva 

rígida. O autor conclui assinalando que “assistência social e justiça criminal são, a partir desse 

momento, animados por uma mesma filosofia paternalista e punitiva que acentua a 

responsabilidade individual do cliente”.  

A legitimação da violência, a supressão de direitos em prol de uma suposta segurança 

e a concentração do poder do Estado, para Agambem (2004) são marcantes do “estado de 

exceção”, que na contemporaneidade, não mais como autênticas medidas de exceção, mas como 

a regra na forma de governar. Ou seja, a exceção tornou-se regra, torna-se um paradigma de 

governo.  

Adentrando nas contribuições dos autores que tem como foco as reflexões das 

desigualdades sociais produzidas (e reproduzidas) no Brasil, Paul Singer (1998) 

metodologicamente, filial a corrente marxista mais ortodoxa, considera a necessidade de as 

análises começarem de categorias mais simples, do concreto para a mais abstrata. Suas análises 

sobre o surgimento e organização das cidades são perpassadas por pressupostos eminentemente 

economicistas, uma vez que atribui o seu nascedouro a redução de custo de transporte  



Ao tratar da espoliação urbana, Singer (1998) analisa as relações de exploração urbana 

e suas consequências para construção de “padrões periféricos”, destacando que: 

 
Neste processo, parte do mais-produto, que ainda continua vindo à luz como 

valor de uso, transforma-se na mão de uma nova classe dominante em valor 

de troca, em mercadoria. É com base nesta transformação que a cidade se 

insere na divisão social do trabalho, alterando-a pela base. (p.12-13)  

 

A forte urbanização deixou de absorver e integrar socialmente (e economicamente) os 

imigrantes, que passaram a compor uma grande massa de marginalizados. A ocupação do 

indivíduo no mundo do trabalho, para Singer (1998), ultrapassa a dimensão do mundo do 

trabalho e o classifica social, política e psicologicamente. A condição de subemprego é para ele 

determinante para a segregação dos indivíduos em espaços pauperizados. 

A objetivação do espaço social incide sobre a distribuição no espaço físico de 

diferentes espécies de bens e serviços, que podem ser empregados conforme a disposição 

espacial dos indivíduos, este movimento, portanto, define o valor dos diferentes lugares do 

espaço social. No entanto, o espaço social não se reflete no espaço físico “apenas pela divisão 

espacial dos indivíduos em sua aglomeração nas cidades; pela distribuição dos bens e serviços, 

sejam de natureza pública ou privada”. Produz a localização dos indivíduos a partir do lugar 

que ocupa e de sua posição em relação a outros indivíduos (CASSAB, RIBEIRO & 

SCHETTINO, 2005, p. 2) 

Lucio Kowarick (1979) estabelece uma relação entre o crescimento das metrópoles e 

seus efeitos sobre os mecanismos de segregação social e política. Para ele a periferia constitui-

se em aglomerados distantes dos centros, podendo ou não ser clandestinas, com infraestrutura 

escassa, servindo de mão-de-obra para o sistema capitalista.  

A pobreza e a expansão urbana ganham notoriedade nas análises de Kowarick (1979). 

As peculiaridades da cidade são analisadas pela ótica da unidade de reprodução social e 

consumo coletivo. A inovação da sua produção em relação a muitos autores de corrente 

marxista-estruturalista está, principalmente, no protagonismo dado aos movimentos sociais que 

reivindicam por cidadania, pela busca de melhores condições de trabalho e moradia. Este autor 

vê na periferia um espaço privilegiado para a sociabilidade, “a periferia mostra-se não só como 

lugares de ausências ou carências, mas como aglomerados dotados de sociabilidades intensas” 

(ARAUJO, 2015, p. 7). Metodologicamente sua contribuição é evidente, uma vez que, não faz 

uma transposição “crua” de uma teoria geral à realidade brasileira. Suas analises consideram as 

especificidades do contexto estudado, no caso específico a cidade de São Paulo.  



Paugam (2003) partindo de uma concepção, de certa forma, distinta dos autores até 

agora analisados, observa que as transformações do mercado de trabalho e suas consequências 

para os indivíduos produzem mudanças que seriam responsáveis por um processo que ele 

chamou de “desqualificação social”, sendo que nas “sociedades modernas, a pobreza não é 

somente o estado de uma pessoa que tem falta de bens materiais, corresponde igualmente a um 

estatuto social específico, inferior e desvalorizado que marca profundamente a identidade dos 

que a experimentam” (p. 23). Desta forma, a pobreza é apresentada de forma negativa, torna-

se símbolo de fracasso social, e muitas vezes, degradação moral. A pobreza é vista como 

ameaça a coesão social.  

Os estigmas relacionados às condições degradantes ganham maior complexidade 

teórica, tendo em vista a possibilidade do surgimento de uma “nova pobreza”. Gesta-se a vida 

das populações e administram-se suas urgências (YASBEK, 2012). 

A realidade da construção conceitual de desqualificação social empreendida por 

Paugam (2003) é diferente da nossa realidade. Portanto, ao adotar este conceito é necessário 

que façamos adaptações a nossa realidade. No Brasil, não se pode fazer menção a perda de um 

patamar social de cidadania e de assistência precisamente da mesma forma que o caso francês, 

analisado pelo autor, tendo em vista que o nosso país nunca experimentou o mesmo patamar de 

Estado Providencia.  

Na esteira destas discussões, apresentadas acima, percebem-se as relações capitalistas 

como reprodutoras de desigualdade, de exclusão social e de formas de violência na cidade 

contemporânea. Mas, também devemos ter em mente que: 

 

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das 

transformações em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando 

suas marcas sobre a população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o 

desemprego, os empregados de modo precário e intermitente, os que se 

tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o desconforto 

da moradia precária e insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, 

a ignorância, a resignação, a revolta, a tensão e o medo são sinais que muitas 

vezes anunciam os limites da condição de vida dos excluídos e subalternizados 

na sociedade. (YASBEK, 2012, p.3). 

A pobreza aqui não se trata apenas na ausência de renda, mas de um conjunto de fatores 

em que os indivíduos estão inseridos. Se traduz pela carência de direitos, de oportunidades, de 

informação e de esperanças. Além disso se manifesta nas desigualdades na distribuição da 

riqueza socialmente produzida. É uma das manifestações da “questão social”.  

Cabe também ressaltar que, a categoria pobreza do ponto de vista conceitual para Stotz 

(2005) deve ser apreendida como um fenômeno social complexo, não podendo ser reduzido a 



um único patamar econômico, definido estatisticamente. A desnaturalização desta categoria é 

fundamental, na medida que, devemos perceber a conjuntura social eu em certa medida a 

produz. A medida de pobreza está sujeita a variações culturais, regionais e a diferentes padrões 

de consumo. Há também a distinção entre pobreza material e pobreza não material que engloba 

as oportunidades, qualificação profissional, educação, saúde e perspectivas de mudanças. 

Portanto, pobreza diz respeito a uma situação na qual uma pessoa (ou uma família) não tem 

condições de viver dentro dos padrões socialmente estabelecidos em um certo momento 

histórico, há então que se estabelecer uma reflexão sobre quais são e como se manifestam estes 

padrões no cotidiano urbano. 

O poder político possui uma ampla capacidade de ordenamento do território por meio 

do controle dos organismos de gestão e das políticas territoriais que regulam o uso do território. 

A relação dialética entre território e política, demonstra suas mútuas influencias, onde o 

território torna-se objeto (e sujeito) das decisões políticas, que geralmente são delineadas de 

acordo com as estratégias de reprodução das relações sociais de produção. Da mesma forma 

que as decisões políticas refletem no território, há também uma grande influência do território 

nas decisões políticas, uma vez que estas se aplicam em base territorial. No entanto, o uso do 

território não deve ser baseado apenas pelas demandas de um determinado projeto produtivo, 

sem, contudo, considerar suas repercussões nas populações. 

Diante de um cenário de intensa mobilidade social, espacial e econômica, é necessário 

pensar o uso do território de forma que permita o desenvolvimento social. As transformações 

nas estruturas produtivas, os avanços das tecnologias e da comunicação acarretaram em uma 

maior dinamicidade nas relações economias, que buscam recursos regionalmente localizados. 

Com efeito, as mudanças sociais e econômicas geram impactos com escala superior aos limites 

do território dos municípios. 

Ao discutir as tendências da expansão urbana para uma escala regional, onde são 

ampliadas as áreas metropolitanas, Oliveira e & Soares (2012) apontam para os desafios de se 

encontrar meios de produzir uma gestão compartilhada dos espaços. Suas análises orientam 

para a necessidade de planejamento e ordenamento do território que ultrapassem os limites dos 

planos municipais e, destacam a necessidade de intuição de políticas territoriais na escala 

regional, integrando os diferentes níveis de governo. Para tanto seria necessário rever as bases 

das políticas de gestão do território e propor novas formas de administração dos serviços de 

interesse comum entre os municípios.  

As mudanças ocorridas nas relações intergovernamentais, com o processo de 

redemocratização, propiciaram relativo poder dos governos e das sociedades locais. No entanto, 



há argumentos que demonstram a contraditoriedade dos resultados da descentralização. É 

verdade que a descentralização conquistada com a Constituição de 1988 expressou uma vitória 

sobre a centralização administrativa dos governos militares que deixou marcas de autoritarismo 

nas práticas de planejamento regional no país. Mas, por outro lado, maquiou uma tendência que 

sempre esteve presente na sociedade brasileira de manutenção de tradições municipalistas de 

raízes coloniais, reafirmando politicais clientelistas. (OLIVERIA & SOARES, 2012; SOUZA, 

2002). 

A Constituição de 1988 define a União, os estados e os municípios como entes 

federativos, com autonomia administrativa, que implica, pelo menos no plano teórico, uma 

corresponsabilidade quanto às políticas territoriais. Mas será que de fato o compartilhamento 

das responsabilidades ocorre na prática? Para Oliveira e & Soares (2012) o que ocorre é 

exatamente uma complexa divisão de atribuições administrativas e de gestão do território, onde 

a maior parte dos recursos destinados ao ordenamento territorial é conferida aos municípios. 

Esclarecem que: 

A descentralização política no Brasil implicou, na verdade, uma intensa 

descentralização administrativa, ampliando as responsabilidades em termos 

de administração e execução de políticas públicas, por meio da transferência 

de responsabilidade no atendimento à saúde, à educação básica, ao 

ordenamento dos transportes, ao planejamento do uso e ocupação do solo, ao 

saneamento, entre outras atribuições exclusivas (OLIVERIA & SOARES, 

2012, p.2) 

Ainda que o poder de legislar as disposições gerais e delinear as políticas públicas, 

seja atribuição da União, são os municípios os responsáveis pela sua execução. A inexistência 

de planos diretores regionais, principalmente em áreas metropolitanas, inviabiliza a 

administração compartilhada dos serviços públicos e dificulta a articulação de políticas urbanas 

com as demais políticas setoriais. Como solução possível a este impasse, estes autores 

vislumbram a criação de “formas de governo próprios”, com orçamento próprio e com gestão 

compartilhada.  

A descentralização segundo Souza (2002, p.431), tem o potencial de incentivar a 

participação dos governos locais “na provisão de serviços sociais e na adoção de políticas 

participativas”, o que torna mais complexo ainda as relações entre os entes federados e entres 

estes e os segmentos da sociedade local. 

A criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), 

institucionalizada pelo Decreto Nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, do Presidente da 

República, que centralizou o debate sobre as políticas territoriais no Brasil, postulou como 

objetivo a redução das desigualdades regionais e equidade no acesso a oportunidades entre as 



regiões. Suas orientações são baseadas nas seguintes estratégias: (1) estimular e apoiar 

processos e oportunidades de desenvolvimento regional, em múltiplas escalas; e (2) articular 

ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da ação pública e investimentos 

no Território Nacional, com foco particular nos territórios selecionados e de ação prioritária. 

No entanto, desde sua institucionalização poucos avanços foram obtidos (BRASIL, 2010). 

Ferrão (2011) quando disserta sobre o ordenamento territorial em Portugal - onde o 

ordenamento territorial é concebido como política pública, tendo em vista que a Constituição 

deste país o estabelece como função pública e tarefa fundamental do Estado -  destaca alguns 

fatores externos e internos para sua fragilidade, sendo o principal fator  a existência de “uma 

cultura política e administrativa pouco favorável à coordenação intersetorial de base territorial 

e a ausência de uma cultura cívica de ordenamento do território robusta”. (p.26). A efetivação 

do ordenamento territorial como política pública, para ele, só seria possível com mudanças que 

devem abranger a comunidade profissional, os “decisores” políticos e o cidadão em geral:  

 
Finalmente, aos cidadãos, individualmente ou organizados em movimentos 

cívicos, cabe defender a salvaguarda do território como causa comum, 

mobilizando-se para esse efeito, participando em iniciativas que visem o bom 

uso desta causa comum, propondo ações adequadas e exequíveis, assumindo 

comportamentos que, pelo seu efeito direto e pelo exemplo que representam, 

contribuam para uma consciência territorial mais exigente (FERRÃO, 2011, 

p. 134). 

 

Para Carlos Vainer (2007, p.103) a “história recente do planejamento territorial no 

Brasil pode ser narrada como uma trajetória continuada, embora não linear, de desconstituição”. 

Esta descontinuidade pode ser evidenciada na supressão contínua, na agenda nacional, das 

questões regionais.  As descontinuidades do qual o autor se refere também estão relacionadas 

as dimensões operacionais e instrumentais: 

 
(...) com a desmontagem dos aparatos institucionais que, na segunda     metade 

do século passado foram implantados pelo governo federal para conceber e 

implementar políticas, planos e projetos cujo objetivo explicitamente 

enunciado era o ordenamento territorial e a redução das desigualdades 

regionais. Esvaziados de função e sentido, agências e órgãos regionais, onde 

sobreviveram, transformaram-se, via de regra, em nichos de articulação de 

interesses paroquiais e de reprodução de elites quase sempre decadentes. 

(VAINER, 2007, p.103). 

 

No entanto, não é apenas o ritmo de crescimento que é desigual nos municípios 

brasileiros. Ele constitui-se apenas como um indicador das disparidades de condições de vida 

nas diversas regiões e bairros dos municípios brasileiros, sendo tendo em vista que “a desigual 

distribuição de recursos determina a existência de zonas de risco social intenso. Essas zonas 



podem ser mapeadas nas cidades e torna seus moradores particularmente sensíveis em relação 

a esses riscos”. (CASSAB, RIBEIRO & SCHETTINO, 2005, p. 3) 

 

 

3. Considerações finais 

O território é resultante das relações sociais de produção, como assegura Lefebvre, e da 

forma como a sociedade se organiza nas suas formas de produção para o uso e ocupação social. 

Hoje o capital não mais necessita estar localizado em um determinado território, ele se organiza 

em rede.  Ao contrário do que se pensava esta nova dinâmica não desintegrou o território. O 

que ocorreu de fato foi a organização do território que ganha maior visibilidade. 

Este fato coloca em cena a necessidade de planejamentos e ordenamentos territoriais 

que consiga atender as demandas não só dos municípios, mas de toda uma área que apresenta 

características similares. 

A partir do que foi exposto podemos inferir que a conceptualização de pobreza sofreu 

transformações ao longo dos anos. Inicialmente concebida como a escassez de alimento e 

privação dos bens básicos à sobrevivência até o conceito mais contemporâneo de pobreza 

multidimensional, reflexo de uma vida social multifacetada. Sua aferição também se 

complexificou a medida foi introduzido métodos participativos em que as pessoas passam a ser 

os definidores dos indicadores de pobreza. 

As transformações do mundo do trabalho conectada à crise dos grandes 

empreendimentos de desenvolvimento econômico e intervenção Estatal no mercado, traz novos 

desafios para as políticas de “combate” a pobreza e redução das desigualdades. 

No que tange as Políticas Sociais, no Brasil encontramos várias limitações. Existem 

problemas de diversas ordens, que desafiam gestores, formuladores e implementadores das 

políticas. Um dos mais citados limites para expansão das Políticas Públicas reside na escassez 

de recursos: a luta política pelo aumento dos aportes para a área social enfrenta enormes 

dificuldades no Planejamento dos Orçamentos. A falta de força política para realização de 

investimentos necessários ou pelo menos mais próximos do tamanho das mazelas esbarra em 

um sistema político completamente aparelhado por uma constelação de interesses, 

especialmente os das elites nacionais. 
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Resumo 

Podemos afirmar que nem todas as religiões possuem escritos sagrados, mas em todas encontram-se 

através da forma oral, narrativas, ritos e mitos que perpassam por gerações.  Partindo desse 

entendimento, buscamos compreender a importância dos mitos e ritos nas sociedades tradicionais, neste 

caso mais específico trabalhamos com a religião dos astecas.   E como os mitos dessa sociedade, os 

levava a encontrar a paz e o bem-estar através de suas devoções e sacrifícios, garantindo assim a bênção 

e o favor da divindade.  

Palavras-chaves: Astecas, Mito e Sacrifício. 

 

Abstract  

We can say that not all religions have sacred writings, but in all they are found through the oral form, 

narratives, rites and myths that span for generations. Based on this understanding, we seek to understand 

the importance of myths and rites in traditional societies, in this more specific case we work with the 

religion of the Aztecs. And like the myths of this society, it led them to find peace and well-being through 

their devotions and sacrifices, thus ensuring the blessing and favor of divinity. 

Keywords: Aztec, Myth and Sacrifice. 

  

Resumen 

Podemos afirmar que no todas las religiones poseen escritos sagrados, pero en todas se encuentran a 

través de la forma oral, narrativas, ritos y mitos que pasan por generaciones. A partir de ese 

entendimiento, buscamos comprender la importancia de los mitos y ritos en las sociedades 

tradicionales, en este caso más específico trabajamos con la religión de los aztecas. Y como los mitos 

de esa sociedad, los llevaba a encontrar la paz y el bienestar a través de sus devociones y sacrificios, 

garantizando así la bendición y el favor de la divinidad. 

Palabras claves: Aztecas, Mito y Sacrificio. 

  

 O trabalho que se apresenta:   A busca do Sagrado nas narrativas, mitos e sacrifícios 

das religiões tradicionais, tem como objetivo fazer um estudo exploratório sobre alguns 

aspectos contidos nos textos de Tzevtan Todorov e Jacques Lafaye, sobre as religiões que 

estiveram envolvidas na conquista da América e o significado e importância dos fenômenos 

religiosos que estavam presentes nas crenças destas.  



Segundo Todorov1 toda a história dos astecas, tal como é contada em suas próprias 

crônicas, é feita de realizações de profecias anteriores, como se os acontecimentos não 

pudessem ocorrer se não tivessem sido previamente anunciados.  O mundo é colocado, em 

princípio, como super determinado: os homens respondem a essa situação regulamentando 

minuciosamente sua vida social. Os livros antigos dos maias e dos astecas ilustram essa 

concepção do tempo, tanto por seu conteúdo quanto pelo uso que deles se faz.  São guardados 

em todas essas sociedades, pelos adivinhos-profetas (entre outros) crônicas, livros de história, 

que permitiam observar o passado e prever o futuro, já que para estes o tempo se repetia.  A 

própria natureza dos acontecimentos obedecia a essa questão cíclica, cada sequência possuiria 

os mesmos eventos.  Não eram unicamente as sequências passadas que se pareciam, as futuras 

também, entre os astecas, os anos eram repartidos em ciclos de acordo com os pontos cardeais, 

“os anos mais temidos eram os do Norte e os do Oeste, devido à experiência que tiveram das 

grandes desgraças que se produziram sob aqueles signos”.  (TODOROV, 1983, p.65)  

 Para os astecas, a chegada dos espanhóis era a realização de uma série de maus 

presságios, já que havia a crença nesta sociedade que Cortez na verdade seria Quetzalcoatl, que 

voltava para recuperar seu reino, estes eventos são considerados como os principais motivos da 

passividade de Montezuma diante dos espanhóis.    

 No mito de Quetzalcoatl que era um personagem histórico e lendário (um chefe de 

estado e uma divindade), relata-se que em um dado momento, este é obrigado a deixar seu reino 

e partir para o leste (Atlântico); porém desaparece, mas segundo algumas versões do mito, este 

promete (ou ameaça) voltar um dia para recuperar o que é seu.  Utilizando os estudos de Rodrigo 

Portella 2  sobre ciências da religião, entendemos os mitos como o de Quetzalcoatl, como 

narrativas exemplares compostas de elementos simbólicos que buscam revelar a origem dos 

acontecimentos ou da vida dos deuses, geralmente em um princípio fora do tempo ou em um 

tempo ideal.   

 O abrupto acontecimento da chegada dos espanhóis, derivou num grande choque para 

esse mundo ritualizado, onde esse acontecimento único resultou na incapacidade de Montezuma 

em produzir mensagens apropriadas e eficazes. Segundo os relatos, grandes mestres na arte da 

fala ritual, os índios não conseguiam reagir em situações de improvisação, o que era necessário 

no momento do acontecimento da invasão espanhola.    

                                                 
1 TODOROV, Tzevtan.  A conquista da América.  São Paulo:  Martins Fontes editora, 1983.  
2 PORTELLA, Rodrigo.  Expressões do Sagrado.  Aparecida, SP:  Editora Santuário, 2008.  



A própria guerra para os astecas era conduzida por todo um ritual e um cerimonial, o 

tempo, o lugar, o modo, eram previamente decididos, o que era mais harmonioso, porém menos 

eficaz.  O combate tinha hora certa para começar e para acabar.  O objetivo do combate não era 

tanto matar, mas fazer prisioneiros. Todorov nos relata, que a batalha começava com um 

primeiro envio de flechas.  “Se as flechas não ferissem ninguém, e o sangue não corresse, 

retiravam-se como podiam, pois viam nisto um presságio seguro de que a batalha acabaria mal 

para eles” (TODOROV, 1983, p.89).     

Segundo Jacques Lafaye3 a chegada e a conquista dos espanhóis não resultou apenas no 

declínio dos astecas, mas na queda de todo o fundamento de uma crença religiosa.  

  As sociedades que observamos eram extremamente ritualizadas, a regulamentação 

impregnava os mínimos detalhes da vida, tanto que os ritos religiosos eram muitos e tão 

complexos que necessitavam de uma grande quantidade de pessoas especializadas. Os ritos 

eram essenciais a vida destas comunidades, como as celebrações e as reatualizações dos mitos 

fundantes.   Esta era a forma de serem lembradas as histórias e os fatos míticos que davam 

unidade social e de crença aos grupos religiosos, além de se estabelecerem na memória das 

novas gerações e sustentarem nas gerações adultas os sentidos dados pela religião.  Contudo, 

percebemos que a questão da crença em um mundo super determinado, não era somente uma 

prerrogativa dos astecas.   

 Nos relatos de Todorov acerca dos espanhóis, encontramos que:   Colombo ao voltar de 

sua descoberta excepcional, buscou indícios em livros santos, de escritos que prediziam sua 

própria aventura, e as consequências desta.  O Jesuíta José de Acosta, manifesta a mesma 

estrutura mental em seu relato: “Parece razoável pensar que um acontecimento dessa 

importância (como a descoberta da América) deve ser mencionado nas sagradas escrituras. ” 

(TODOROV, 1983, p. 72)     

 Ao que tudo indica, todas estas crenças entre os espanhóis demonstravam ser fruto do 

espírito de uma época e da religião que professavam.   

Como já relatamos, os índios astecas expressavam sua crença em uma religião cíclica, 

num mundo pré-estabelecido.  Cada indivíduo hierarquizado sabia desde o seu nascimento, o 

seu destino e era importante saber sua função no organismo social, para manter assim o 

equilíbrio da mesma em prol de um bem maior que era a bênção dos deuses que habitaram 

                                                 
3 LAFAYE, Jacques.  Quetzalcóatl y Guadalupe.  México:  Fondo de Cultura Económica. 1985.  



aquele solo.  Só que para manter esse equilíbrio, era necessária a prestação de sacrifícios 

humanos aos deuses, na perspectiva de afastar o caos.  Esse simbolismo foi pouco compreendido 

aos olhos dos espanhóis, que atribuíram o discurso da barbárie, da selvageria e a imagem de 

inferiores aos índios devido a tais rituais.  

  A questão do sacrifício para os astecas assim como em outras sociedades é entendida e 

determinada, como necessária para o andamento e para a boa sorte da comunidade, já que o que 

pesa nesses grupos, não é uma perspectiva individual, mas a submissão a regra.   Por isso que 

normalmente vemos os futuros sacrificados aceitarem sua sorte, e a mesma analogia podemos 

fazer com os guerreiros, nos campos de batalha; já que o sangue destes contribuía para manter 

a sociedade viva.  Havia também a questão de os rituais dirigidos à divindade, muitas vezes 

serem repetições do mito fundante, o que trazia a continuidade da vida, do mundo, o favor 

divino ou a regeneração.  Este rito fazia com que as pessoas se tornassem contemporâneas dos 

fatos originários, garantindo assim com que estas vivessem em harmonia entre si e com os 

deuses.   

Las Casas em sua obra “Apologia” citada por Todorov, rebate a crítica atribuída a 

inferioridade dos índios, devido as práticas de canibalismo e sacrifício.  Para este se a lei impõe 

o sacrifício pelas leis que os regem, ao praticá-lo age-se como um bom cidadão, e isto é comum 

tanto a índios ou espanhóis.   Las Casas também remonta a aspectos muito próximos dos 

espanhóis aos índios, quanto a questão dos sacrifícios, lembrando que este ato não estaria 

totalmente ausente da própria religião cristã, ao lembrar que no  antigo testamento4: “ ... o fato 

de Deus ter ordenado a Abraão que sacrificasse seu único filho, Isaac e do mesmo modo Jefté 

se viu obrigada a sacrificar sua filha”.  Não obstante Las Casas, demonstra a sua visão 

perspectiva, atribuindo ao fato que:  

“embora o deus dos índios não seja o verdadeiro Deus, é considerado assim por 

eles, o que configura em sua perspectiva, o valor da religiosidade, que seria capaz 

de dar sua própria vida como bem maior em prol do bem coletivo, como súditos 

e servos, bem como os fiéis do Deus cristão fizeram diversas vezes”.  

(TODOROV, 1983, p. 19)  

 

Neste relato percebemos que o sacrifício, encontrava-se em praticamente todas as 

religiões, principalmente nas sociedades tradicionais, e este era um dos principais elementos de 

harmonização ou regulação dos cosmos, da sociedade humana e da vida em sua relação com os 
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deuses.  O sacrifício humano estava ligado à noção de que era necessário a morte de pessoas 

especiais para que o mundo continuasse a existir e para que as atividades humanas não 

sofressem danos, havendo bênção e salvação garantidas pela oferta sacrificial.  Isto se baseava 

na concepção de que a divindade precisava ser agradada, apaziguada ou municiada de suas 

necessidades.     

Concluímos nosso estudo, observando que nem todas as religiões são iguais, mas que 

existem ideias, formas, rituais e maneiras de lidar com o sagrado que têm certa equivalência 

ou proximidade entre as diversas religiões, como no caso dos mitos que possuem um caráter 

universal, mas precisam ser entendidos dentro das situações culturais e históricas específicas 

nas quais foram narrados e desenvolvidos.   
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Resumo 

O objetivo deste artigo é refletir, através da perspectiva dos estudos pós-coloniais, sobre a figura do 

mito mexicano Malinche. Obsevaremos sua representação por meio das reflexões de Octávio Paz, no 

ensaio El laberinto de la soledad (1950), e Laura Esquivel, no romance Malinche (2006), diante do 

protagonismo narrado pela voz masculina. Consideraremos a presença de ideologias que permeia o 

sujeito social e influenciaram na formação e na caracterização do mito mexicano Malinche, pois como 

assevera Stuart Hall (2015, p. 11-12) “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam [...]. É definida historicamente”. 

 

Palavras chaves: Malinche; Estudos pós-coloniais; Protagonismo histórico. 

 

Abstract 

The objective of this article is to reflect, from the perspective of the postcolonial studies, on the figure 

of the Mexican myth Malinche. We will see her performance through the reflections of Octavio Paz, in 

the essay El laberinto de la soledad (1950), and Laura Esquivel, in the novel Malinche (2006), before 

the protagonism narrated by the male voice. We will consider the presence of ideologies that permeate 

the social subject and influenced the formation and characterization of the Mexican myth Malinche, as 

Stuart Hall (2015, p.11-12) asserts: "Identity becomes a 'mobile celebration': formed and transformed 

continually in relation to the ways in which we are represented or interpellated in the cultural systems 

that surround us .... It is historically defined. " 

 

Keywords: Malinche; Postcolonial studies; Historical protagonism. 

 
Resumen 

El objetivo de este artículo es reflejar, a través de la perspectiva de los estudios postcoloniales, sobre la 

figura del mito mexicano Malinche. En el ensayo El laberinto de la soledad (1950), y Laura Esquivel, 

en la novela Malinche (2006), ante el protagonismo narrado por la voz masculina, obtendremos su 

representación por medio de las reflexiones de Octavio Paz. "La identidad se convierte en una 

'celebración móvil': formada y en la caracterización del mito mexicano Malinche, pues como asegura 

Stuart Hall (2015: 11-12) transformada continuamente en relación con las formas en que estamos 

representados o interpelados en los sistemas culturales que nos rodean [...]. Es definida históricamente 

". 

 

Palabras claves: Malinche; Estudios post-coloniales; Protagonismo histórico. 
 

 

Aceptemos que la figura de la Malinche, con toda su carga simbólica, es 

estratégica para discutir cuestiones relacionadas con los estudios postcoloniales 

y principalmente la cuestión homogenización versus hibridización, unidad 

versus pluralidad. (CHIAPPINI, 2003, p. 3) 

O presente artigo é oriundo de um trabalho de pesquisa de iniciação científica, 



financiado pelo CNPq, que procura discutir por meio de uma leitura reflexiva na perspectiva 

dos estudos pós-coloniais, a imagem da indígena Malinalli transmitida pela historia, marcada 

pelo protagonismo narrativo da escrita masculina e causando impactos na sua identidade, 

diante dos escritos de autores como Octavio Paz, através do ensaio El laberinto de la soledad 

(1950), e Laura Esquivel no romance Malinche (2006), mostrando óticas distintas, que 

constroem mulheres distintas. 

Perante essas visões, que são opostas, podemos considerar o quanto a história é 

influenciada pela visão do lado hegemônico, colocando de lado as vozes daqueles 

considerados inferiores: povos dominados, cativos, mulheres. Além de ser uma minoria sem 

voz, esse grupo era representado, quando representado, da maneira do colonizador, de acordo 

com sua visão ideológica, onde, de acordo com o contexto histórico, a autoria era 

especificamente masculina. A proposta dos estudos pós-coloniais é atentar para a reescrita, 

buscando a voz deixada de lado no regime colonizador para conservar a identidade, cultura, 

valores do povo colonizado que utilizavam estratégias de resistência para se opor e sobreviver 

a ideologia de dominação. 

Além disso, percebemos os efeitos da colonização na história da civilização 

mexicana, já que, os estudos pós-coloniais servem como ajuda para compreender a identidade 

do sujeito colonizado, analisando de forma literária os registros da história tida como oficial 

e por quem ela era narrada, baseando-nos nesses estudos, observamos a expressão do 

oprimido na resistência contra o controle colonial. 

Certamente, ainda há muitas dúvidas quanto à precisão da data de nascimento de 

Malinche, mas sabe-se que apesar de seu nome ecoar pela história do México, Malinalli, 

Malinche, ou Dona Marina morreu ainda jovem. Muitos autores a defendem, outros a 

criticam, mas antes de apresentarmos nossas reflexões, apresentaremos essa mulher tão 

emblemática na história do povo mexicano. 

Os primeiros relatos sobre a indígena mexica estão registrados nas crônicas da 

colonização do México. De acordo com a maioria dos cronistas Malinche foi uma indígena 

nascida na região do golfo do México, e durante o período da conquista foi usada pelos 

conquistadores como instrumento de comunicação, pois possuía uma grande habilidade 

linguística e facilidade em aprender idiomas. Era natural de Painalla e foi entregue pela 

própria mãe, que após ficar viúva e contrair novo matrimônio, a vendeu aos índios de 

Xicalango, pois não queria que um novo herdeiro dividisse o cacicado. Mais tarde com a 



chegada dos conquistadores, já na adolescência, foi vendida para a tropa de Hernán Cortés. 

Sobre esse episódio, de acordo com suas crônicas, Bernal Díaz del Castillo relata: 

[...] aquela índia e senhora que ali nos deram [...] era grande cacica, filha de 
grandes caciques e senhora de vassalos; e bem se parecia em sua essoa; a qual 
direi adiante como e de outras mulheres que não me lembro bem de todos os 
nomes. (DÍAZ DEL CASTILLO, 1999, p. 59 apud JOSÉ, 2016, p.97) 

Podemos perceber o papel que era destinado às mulheres, as quais eram tratadas como 

mercadoria, outras indígenas não tiveram seus nomes destacados por não possuir as 

habilidades linguísticas de Malinche, provavelmente se ela também não possuísse tais 

habilidades jamais teria entrado para a história e acabaria como as outras mulheres indígenas 

que eram vendidas e escravizadas. No trecho da crônica citada, Malinche poderia estar em 

um tipo de mercado, onde ela e muitas outras indígenas estariam sendo vendidas para fins 

escravistas ou sexuais como mercadorias pertencentes a alguém e não como pessoas. Esse 

trânsito sofrido pela indígena permitiu seu contato com outras línguas, facilitando sua 

aprendizagem de idiomas. 

Já sob a posse de Cortés, Malinche é batizada de acordo com o catolicismo sendo 

conhecida por Doña Marina. Ela logo se destacou por suas habilidades e atuou ao lado do 

clérigo espanhol Jerónimo de Aguilar, que era tido como interprete e devido a sua 

convivência com os indígenas falava maia, mas não náhuatl, pelo que a participação de 

Malinche foi fundamental na comunicação entre indígenas e espanhóis: Malinche falava em 

náhualt com os nativos, traduzia em maia para Aguilar, que repassava em castelhano para 

Cortés. Assim que aprendeu o castelhano foi colocada acima de Aguilar nas situações 

comunicativas e quando seu papel deixou de ser crucial, ela foi dada, mais uma vez, agora 

pelo próprio Cortés, em casamento para um de seus oficiais. 

A pesquisadora inglesa Jean Franco (2005, p. 39) destaca um fato irônico “[...] 

quando na crônica de Bernal Díaz del Castillo La Malinche adquire sua própria voz é para 

permitir a conquista e o avanço da marcha a Tenochtitlán”, ou seja, de acordo com o cronista, 

o momento em que ela fala suas próprias palavras é para atribuir confiança e lealdade ao 

conquistador. Franco afirma também que não é por acaso que o cronista a descreve como 

princesa, pois essa poderia ser uma estratégia para exaltar o poder dos conquistadores, 

retratando o apoio de uma ‘aliada’ de origem nobre. 

Octavio Paz abre o capítulo “Hijos de la Malinche”, do livro El laberinto de la 

soledad, defendendo a ideia de que os mexicanos, assim como os orientais, são um povo 



fechado às manifestações que veem de fora, isto é, aos estrangeirismos, afirma que são muito 

vinculados às suas tradições. Paz questiona as raízes históricas de seu país, questiona os 

fantasmas que cercam a origem do México e da figura feminina que representa a progenitora 

da nação. O ensaísta evoca com patriotismo, para se distanciar de toda influência estrangeira, 

o grito de independência: “¡Viva México, hijos de la chingada!” (PAZ, 1984, p.31) como 

uma mescla de alívio e afirmação. 

Ele escreve seu ensaio durante uma estadia nos Estados Unidos tomado por um 

sentimento de nacionalismo e espanto diante da cultura estrangeira, além da reflexão de como 

a cultura mexicana sobrevivia em outro lugar. Em razão do nacionalismo, ele questiona 

aspectos do existencialismo pautado na “mexicanidad”. A raiz histórica dialoga com a 

solidão, relação entre o eu e o outro e a identidade. Ele questiona sobre a origem do povo 

mexicano e a identidade da mãe progenitora da nação, a “xingada”. Ele afirma: “¿qué es la 

Chingada? La Chingada es la Madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El ‘hijo de la 

Chingada’ es el engendro de la violación, del rapto o de la burla.” (PAZ, 1984, p.33). O 

autor associa aos inimigos à figura da mãe “xingada” e seus descendentes são os maus 

mexicanos receptivos ao estrangeiro, como podemos observar no fragmento abaixo: 

 

[...] ¿Y quiénes son los demás? Los demás son ‘hijos de la chingada’: los 

extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales. En todo 

caso, los ‘otros’. […] hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos 

mismos. […] La chingada es la madre que ha sufrido, metafórica o realmente, 

la acción corrosiva e infamante explícita en el verbo que le da nombre. (PAZ, 

1984, p.35) 
 

Para o autor mexicano, o próprio sentido contido no verbo “chingar” está relacionado 

ao fracasso, à humilhação, ao mau-caratismo e ao vício. É um verbo masculino, que denota 

passividade, violência física e sexual, já que, o “chingón” pratica a violência e a “chingada” 

recebe inerte. Essa mãe “chingada” da nação, dos maus mexicanos, tão fascinada e receptiva 

com o estrangeiro é Malinche, pois de acordo com Paz, se deu voluntariamente ao 

conquistador Cortés traindo, no processo sangrento da conquista, o seu povo e se tornando 

sua amante. Como se o fato de ter sido vendida, ofertada e tratada como um objeto de posse 

e de trunfo na conquista não influenciasse sua vida, pois para Paz (1984, p. 35) 

 

El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que 

ella se da voluntariamente al Conquistador, pero, éste, apenas deja de serle útil, 

la olvida. Doña Marina se há convertido en una figura que representa a las 

indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. 
 

Paz utiliza o termo “malinchista” para fazer referência aos verdadeiros filhos de 



Malinche, que se entregam ao estrangeiro, e para adjetivar tudo e todos os influenciados pelas 

tendências exteriores, ainda que ele mesmo tenha morado em outros países e publicado em 

outras línguas. Octavio Paz contrapõe a imagem de Malinche, “la madre chingada” que não 

ofereceu resistência ao domínio espanhol, à imagem imaculada da Virgem de Guadalupe, que 

para ele é a encarnação da representação feminina. 

 

Por contraposición a Guadalupe, que es la Madre virgen, la Chingada es la 

Madre violada. [...] Guadalupe es la receptividad pura y los beneficios que 

produce son del mismo orden: consuela, serena, aquieta, enjuga las lágrimas, 

calma las pasiones. La Chingada es aún más pasiva. Su pasividad es abyecta: no 

ofrece resistencia a la violencia, es un  montón inerte de sangre, huesos y polvo. 

Su mancha es constitucional y reside, según se ha dicho más arriba, en su sexo. 

Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad: es la Chingada. 

Pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde con la nada, es la Nada. Y sin 

embargo, es la atroz encarnación de la condición femenina. (PAZ, 1984, p.35) 
 

Assim, pelo fato dos mexicanos não poderem perdoar essa traição, eles precisam se 

distanciar das raízes indígenas e espanholas, necessitando se reinventar para romper suas 

origens com o passado e renegar o hibridismo e a mestiçagem fruto da colonização. Octavio 

Paz prefere declarar que o mexicano é órfão ao invés de aceitar a herança indígena da mulher 

violada pelo conquistador espanhol, dando origem a um povo mestiço. Segundo ele, “Al 

repudiar a la Malinche […] el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen 

y se adentra solo en la vida histórica. [...] El mexicano no quiere ser ni indio, ni español”. 

Paz afirma que Malinche é a Eva mexicana, a mulher introdutória do pecado. Ele apresenta 

Malinche como hospedeira de todo mal trazido e realizado pelos espanhóis, como amante e 

cúmplice do conquistador provocando nos mexicanos um “sentimento de orfandade”, onde 

a herança do México está em seus filhos, filhos esses sem uma ascendência para chamar de 

sua. 

 

Para Franco (2005, p.47) “Referir-se a Malinche como La Chingada restaura a 

violência da conquista”, pois ela, além de mulher escrava inserida em uma sociedade 

patriarcal, era uma indígena que lutava por sua vida e liberdade e para isso tinha que 

reproduzir o outro, mas sem deixar de ser completamente ela. Todorov (2003, p.147) explica: 

“Ela não se submete simplesmente ao outro […], adota a ideologia do outro e a utiliza para 

compreender melhor sua própria cultura”, sendo assim, vemos que a sobrevivência da mulher 

indígena abandonada por sua família é mal vista por seu povo e tida pelos espanhóis como 

um trunfo na conquista do México, posto que “A língua”  de Cortés, como era denominada 

Malinche, se configura como um instrumento a ser usado. Fica claro que a preocupação do 



ensaísta mexicano não é questionar quais foram as circunstâncias que levaram Malinche a 

desempenhar a função de intérprete ou mesmo se ela, como indígena e mulher, possuía 

alguma outra escolha ou saída. Ao contrário, enfatiza que Malinche se entregou por vontade 

própria e que era seu desejo colaborar na conquista do México, um dos fatos mais sangrentos 

da história. 

Laura Esquivel, a partir da reescrita histórica de Malinalli, propõe em seu romance 

um novo olhar sobre a imagem do mito mexicano proporcionando voz à figura tida como 

traidora da nação. Ela nos apresenta uma Malinalli humana, cheia de sonhos e 

questionamentos e nos faz refletir sobre seu papel, se foi escolhido ou imposto, resgatando a 

cultura indígena, que é bem descrita e valorizada no romance, através dos sábios 

ensinamentos da avó da personagem. A autora relata os ocorridos mediante a escrita 

testemunhal, como por exemplo, o episódio em que Malinalli foi abandonada por sua mãe. 

 

Su madre le soltó los pequeños dedos agarrotados, la entregó a sus nuevos 

dueños y dio media vuelta. Malinalli, al verla alejarse, se orinó y en ese 

momento sintió que los dioses la abandonaban. Que no iban a ir con ella, que el 

agua que escurría entre sus piernas era el signo de que el dios del agua la 

abandonaba, y lloró todo el camino. Dejó regadas sus lágrimas por las veredas 

que recorría como si fuera marcando el camino que años más tarde habría de 

seguir de regreso, esta vez en compañía de Cortés. (ESQUIVEL, 2006, p.31) 
 

Esquivel explora a perspectiva da mulher indígena. Ela salienta o que era considerado 

valioso por ambos, indígenas e espanhóis. Enquanto os indígenas valorizavam os elementos 

da terra e da natureza como o milho e o cacau, os espanhóis eram apegados ao poder da 

conquista e o desejo de obter riquezas mediante a exploração da terra e do povo indígena. 

Para Malinalli o milho  era muito mais importante que qualquer ouro encontrado. 

Contrastando com a ganância de Cortés. 

 

Malinalli consideraba al maíz como la manifestación de la bondad. Era el 

alimento más puro que podía comer, era  la fuerza del espíritu. Pensaba que 

mientras los hombres fuesen amigos del maíz, la comida nunca faltaría en sus 

mesas; mientras reconocieran que eran hijos del maíz y que el viento los había 

transformado en carne, tendrían plena conciencia de que todos eran lo mismo y 

se alimentaban de lo mismo. (ESQUIVEL, 2006, p.26) 
 

[...] Entonces, ¿de qué valía tener oro acumulado sin maíz? 

¿Cómo era posible que la primera palabra que Cortés se interesó en aprender en 

náhuatl fuese precisamente la del oro en vez de la del maíz? El oro, el teocuitlatl, 

era considerado como el excremento de los dioses, un desecho, sólo eso, así que 

no entendía el afán de atesorarlo. (ESQUIVEL, 2006, p.77) 

No romance acompanhamos Malinalli desde o dia turbulento de seu nascimento, seu 



abandono, sua posição de escrava “dada de um para outro” em uma vida cheia de incertezas 

e aspirações por um futuro melhor até a sua morte precoce. Encontramos uma mulher 

esperançosa, esperançosa de que Cortés desse fim aos sacrifícios humanos e não criasse 

tempos de crueldade, como no relato abaixo: 

 

Ya no se sentía segura con nadie. Si en un principio se había sentido feliz de 

haber sido elegida como «la lengua» y de haber recibido la promesa de que se 

le daría la libertad a cambio de su trabajo como intérprete, ahora ya nada le 

garantizaba su anhelada libertad […] ¿Qué le garantizaba que su vida sería 

respetada por esos hombres que no respetaban nada? (ESQUIVEL, 2006, p.102) 
 

Compartilhamos a mesma aflição da mulher indígena que ansiava pela sua liberdade, 

que teve não só uma função imposta devida às suas habilidades linguísticas, mas também, 

uma nova identidade, um novo nome e uma nova cultura. Ela acreditava que o Deus 

apresentado pelos espanhóis e os seus deuses poderiam ser o mesmo, pois aprendeu que os 

deuses indígenas poderiam se manifestar de diferentes formas na natureza. Laura Esquivel 

dá voz aos pensamentos da mulher indígena. Sua Malinche é Malinalli, que tem sua 

identidade indígena respeitada, valorizada. Uma mulher que vivia em harmonia com a 

natureza e com seus deuses, buscava sua liberdade e seu pedaço de terra para plantar milho. 

Queria ver seu povo feliz e livre da violência, lutava consigo mesma, pois não compartilhava 

dos ideais dos conquistadores, sentia vontade de expor os espanhóis aos líderes indígenas, 

mas sabia que devido ao cargo de interprete que lhe fora atribuído, poderia ser morta por 

ambos os lados: 

 

[…] Malinalli podía impedir que esto sucediera, podía proclamar que los 
españoles no eran enviados de Quetzalcóatl y en un segundo serían destruidos..., 
pero ella sería asesinada junto a ellos, y no quería morir como esclava. Tenía 
muchos deseos de vivir en libertad, de dejar de pasar de mano en mano, de llevar 
una vida errante. (ESQUIVEL, 2006, p.74) 

Esquivel rompe a ideia de entrega, de amante passiva e expõe uma mulher indígena 

repleta de medos diante da violência psicológica e física. A autora denuncia a violência e a 

humilhação sofrida por Malinalli, assim como acontecia com milhares de outras indígenas 

que não entraram para a história, e mostra que a representação da relação sexual voluntaria 

entre Malinche e Cortés apresenta um contraste com a defendida por Paz, como pode ser 

observado no seguinte fragmento da obra: 

 

Besó su boca, sus senos, su vientre, sus muslos, su centro, para satisfacer una 

voluntad tan furiosamente ambiciosa que casi la partió en dos, la lastimó, la 

rasgó. Al terminar, Malinalli no quiso mirarlo a los ojos, salió del palacio y se 

lavó en uno de los canales. (ESQUIVEL, 2006, p.128) 



 

Malinalli não é descrita como uma traidora ou uma mulher que se entregou ao 

estrangeiro, ao conquistador, mas sim uma mulher colonizada que não possuía escolha, que 

foi vendida, dada de presente e que sobreviveu apenas porque seu cargo lhe garantia isso, 

que não queria ver seu povo ser dizimado, por isso, vivia em conflito, porque também não 

queria perder sua vida em meio a tanto massacre. Ela não queria a destruição de seu povo e 

mediante a um conflito interno se culpava por isso. Acreditava que merecia ser castigada, 

que deveria deixar de ser “La lengua” de Cortés, já que, as circunstâncias tomaram uma 

direção totalmente diferente da que ela imaginava, ela não queria fazer parte disso e a única 

forma seria tornar inútil sua língua, o principal instrumento de comunicação e negociação 

nesse momento. 

 

[...] Malinalli decidió por sí misma que el castigo que procedía en su caso era la 

perforación de la lengua. Por supuesto que no se confesó ante ningún sacerdote. 

No podía hacerlo. Cortés no lo habría aprobado y en el acto se dio cuenta de que 

tampoco aprobaría que ella se perforara la lengua. ¿Qué explicación daría al día 

siguiente cuando no pudiera hablar? Tenía que haber alguna otra manera de 

castigarse pero no encontraba cuál. Sin embargo se sentía sucia, pecadora. Le 

urgía limpiar su alma. Para no ser vista, había acudido a esas horas de la noche 

en busca de algo que le diera alivio, que la purificara. Los últimos 

acontecimientos la tenían abrumada, descontrolada, excitada. (ESQUIVEL, 

2006, p.124) 
 

A autora do romance nos mostra que o poder das palavras acompanha Malinalli desde 

o dia do seu nascimento. Sendo a enunciação uma forma de transformação e construção de 

algo, uma mudança de condição. E, é através desse poder que envolve o discurso que 

Malinalli sobreviveu, e hoje muitas autoras como Esquivel erguem suas vozes. Como ressalta 

Fernanda Aparecida Ribeiro (2017) sobre o romance. 

 

[...] a narrativa antecipa o papel da recém-nascida no futuro, como se fosse uma 

deusa, já que o mundo seria recriado por suas palavras. Aliás, o texto de 

Esquivel está sempre reforçando o papel e a importância da linguagem/palavra 

para formar um mundo novo. Talvez essa tenha sido a maneira encontrada pela 

autora para dizer às mulheres que elas podem mudar a situação de subordinação 

frente aos homens através da linguagem, denunciando as circunstâncias em que 

se encontram e procurando novos caminhos. É pela palavra que Esquivel e 

muitas outras escritoras têm revelado ao mundo como as mulheres/indígenas 

foram silenciadas pela ideologia patriarcalista, como foram omitidas no discurso 

histórico e pela cultura de seu país, bem como tem requerido o direito de fala da 

mulher, hoje e no passado. (RIBEIRO, 2017, p. 479) 
 

Pela palavra Malinalli sobreviveu, ainda que tivesse que reproduzir aspectos da cultura 

dominante para manter sua vida, porém ela nunca deixou sua cultura, valores e ensinamentos. 

Ao ler a obra de Esquivel vemos que a autora a partir de uma escrita testemunhal, proporciona 



outra visão do mito mexicano. Proporciona voz a Malinalli por meio da reescrita da história, 

revelando fatos, elementos, sentimentos antes não considerados, que vão além do estereótipo 

de amante e traidora da nação. 

Com o surgimento do movimento latino-americano denominado Boom II ou Pós- 

Boom, na década de 1970 aproximadamente, foi aberto um espaço maior para as escritas e 

narrativas femininas. Através da presença de uma narrativa de aspecto testemunhal, buscando 

dar voz aos silenciados, permitindo que outras vozes sejam ouvidas, partindo de perspectivas 

específicas, perspectivas de pessoas comuns: o indígena, a mulher, o negro, que em sua 

maioria, foram marginalizados ao longo da história. Isto é, são narrativas reais, sobre pessoas 

reais, que partem do testemunho individual para a narrativa histórica, buscando refletir sobre 

a história tida como oficial. A escrita deve ser analisada levando em consideração o contexto 

histórico, as condições de escrita, o agente escritor e principalmente, a ideologia propagada. 

Desde a colonização, através dos relatos das crônicas, a história é escrita por mãos 

masculinas. A mulher não possuía um papel ativo de destaque como designado ao gênero 

masculino. Ela escrevia e/ou participava da história de forma indireta como através de 

trabalhos artesanais. Por exemplo, se o homem escrevia ou guerreava, a mulher se ocuparia 

da confecção das vestimentas. Poderia ser uma forma de deixar sua impressão na história, 

porém não o reconhecimento, o prestígio masculino, como destacado abaixo pelo professor 

chileno Alvaro Ojalvo Pressac. 

 

No es menor mencionar que la historia de este acto de escribir y la posición de 

poder que ejercía la persona letrada estaban concentradas en manos de varones, 

individuos con una identidad de género masculina. En otras palabras, la 

construcción de la historia de una sociedad estaba legitimada a través del suporte 

escrito y por las personas encargadas de hacer uso de ese tipo de material: los 

hombres. (OJALVO PRESSAC, 2015, p.57) 
 

A escrita masculina perdurou e influenciou na construção de representações sobre 

diversas figuras femininas, como, por exemplo, a descrição deixada por Octavio Paz sobre 

Malinche. Contudo, nas últimas décadas, surgiram nomes de autoras mexicanas como 

Rosario Castellanos, Elena Garro, Margo Glantz, Marisol Martín del Campo, Fanny del Río, 

Marcela del Río, Helena Alberú de Villava e Laura Esquivel que fizeram uso de suas escritas 

femininas para reler e reescrever a história de Malinche, levando em conta a perspectiva do 

pós-colonialismo, para questionar o papel de traidora imposto  por uma sociedade patriarcal. 

Refutando a identidade pejorativa agregada a ela, pois como assevera Stuart Hall (2015, p. 

11-12) “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 



continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam [...]. É definida historicamente”. É uma representação 

também política, produtora de sentidos e que também é entendida como uma representação 

cultural parte de um povo, parte de uma nação. 

 

[...] as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas; no interior da representação. [...] As pessoas não são 

apenas cidadãos legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como 

representada em sua cultura nacional. (HALL, 2015, p. 30) 

 

Nesse sentido, a representação agregada a uma identidade está relacionada com a 

memória e imaginação que temos da história. Essa memória pode ser constituída por imagem 

construídas a partir de relatos de outros, já que a memória traz para o presente as imagens de 

um passado, assim: “a memória também entra na lista de suspeitas, pois trabalha com a 

representação presente de uma coisa ausente” (SOUZA, 2010, p.250). Isto é, a imagem pode 

trazer impressões pejorativas por estar atrelada ao imaginário. 

Em síntese, a proposta do artigo foi refletir sobre a concepção do mito mexicano 

Malinche desenvolvida por Octavio Paz em El laberinto de la soledad (1950) e por Laura 

Esquivel no romance Malinche (2006). Enquanto Esquivel apresenta uma Malinalli 

questionadora, cheia de dúvidas, sonhos e desejos, assumindo uma perspectiva antes deixada 

de lado pela ideologia hegemônica, Octavio Paz, projeta a figura de Malinche como símbolo 

da traidora da nação e da rendição e submissão aos colonizadores. No decorrer do trabalho 

refletiu-se também sobre como a escrita masculina e colonizadora pode causar impactos 

pejorativos na representação do sujeito subalternizado. E, como a reescrita feminina, 

incluindo a da figura da Malinche, proporcionam outra perspectiva antes silenciada, pois a 

representação feita está ligada a um imaginário ideológico. 
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Os líderes Farrapos como mitos republicanos através do jornal Correio do Povo.   

  

Wanderson Oliveira dos Santos  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro  

  

  

Resumo  

A Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, em 1935, além de ser um evento que 

comemorou os cem anos do inicio dessa revolta contra o Império, foi uma tentativa do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), dos governos estadual do Rio Grande 

do Sul, municipal de Porto Alegre e do próprio governo de Vargas de propor ao restante do país 

um discurso favorável aos Farroupilhas. Além de divulgar e promover a Exposição, os jornais da 

época funcionaram como elementos perpetuadores e propagadores dos feitos dos líderes Farrapos, 

transformando-os em mitos.  

  

Palavras-chave: Farroupilha, mitos, jornal.  

Abstract 

The Farroupilha Revolution Centennial Exposition, in 1935, besides being an event that 

commemorated the one hundred years of the beginning of this revolt against the Empire, was an 

attempt of the Historical and Geographical Institute of Rio Grande do Sul (IHGRGS), of the state 

governments of the Rio Grande do Sul, the Municipality of Porto Alegre and the Vargas 

government itself to propose a speech to the rest of the country favorable to the Farroupilhas. In 

addition to publicizing and promoting the Exposition, the newspapers of the time functioned as 

perpetuating elements and propagators of the feats of the Farrapos leaders, turning them into 

myths.  

Keywords: Farroupilha, myths, newspaper.  

Resumen  

La Exposición del Centenario de la Revolución Farroupilha, en 1935, además de ser un evento 

que conmemoró los cien años del inicio de esta revuelta contra el Imperio, fue un intento del 

Instituto Histórico y Geográfico de Rio Grande do Sul (IHGRGS), de los gobiernos estatales del 

Estado, Río Grande do Sul, municipal de Porto Alegre y del propio gobierno de Vargas de 

proponer al resto del país un discurso favorable a los Farroupillas. Además de divulgar y 

promover la Exposición, los diarios de la época funcionaron como elementos perpetuadores y 

propagadores de los hechos de los líderes Farrapos, transformándolos en mitos.  

Palabras clave: Farroupilla, mitos, periódico.  

  

  Carla Menegat, no texto A invenção dos ‘gaúchos’, publicado na Revista de  

História da Biblioteca Nacional1, seguindo os passos de Sandra Jatahy Pesavento e Cesar  

                                                 
1 MENEGAT, Carla. A invenção dos gaúchos. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n 86, p.7679, 

nov. 2012.   

  



Augusto Barcellos Guazzelli, indica que a identidade do gaúcho, antes da Revolução 

Farroupilha, estava ligada à imagem de um homem sem laços fixando-o em um 

determinado local. Ainda segundo Menegat (2012), apenas a partir da Revolução que 

envolveu parte do Rio Grande do Sul no século XIX, a identidade do gaúcho foi 

definitivamente ligada ao natural daquela região.   

Em Capitania d’el Rey. Aspectos da formação Rio-grandense, Moysés Vellinho 

(1968) defende existir certo preconceito do restante do Brasil com o povo gaúcho, 

considerado por muitos como “um corpo estranho na federação brasileira”, com ligações 

mais estreitas com os platinos. Vellinho é contrário a essa firmação que diz respeito à 

proximidade entre gaúchos e seus vizinhos.  

  

Se as peculiaridades da vida rio-grandense não se originam de fatores 

naturais e culturais em estado de repouso, pois que esses fatores sofreram 

aqui longamente a ação tensa, estimulante das guerras e conflitos de 

fronteira, isso deve, antes mais nada, à nossa posição de constante 

vigilância sobre as demarcações da nacionalidade em seu ponto crítico por 

excelência. Tanto vale dizer, sob o ângulo histórico ou sociológico, que 

aquilo que nos diversifica e particulariza no amplo cenário nacional 

provém da nossa identidade política, isto é, da nossa própria condição de 

brasileiros. Nem houve aqui, dentro destas raias meridionais, gente de 

substância política diversa da que vinha constituindo a base comum das 

populações de outras partes do Brasil. O mesmo sangue, o mesmo legado 

cultural, as mesmas raízes. (VELLINHO, 1968, p.8)2.  

  

Sandra Jatahy Pesavento3 lembra que a Revolução Farroupilha é o acontecimento 

mais destacado da historiografia oficial do Rio Grande do Sul, sendo o responsável por 

inserir o estado na história do Brasil. Criticamente, Pesavento indica que a longa duração 

do conflito o transformou em uma epopeia, assim como a paz honrosa oferecida aos 

revoltosos. Pesavento ainda completa:  

  

Para a historiografia tradicional, a Revolução Farroupilha tornou-se o 

símbolo do espírito de bravura do povo gaúcho e de suas “tendências 

libertárias”. Quanto aso principais vultos, converteram-se nos exemplos 

mais representativos da “raça” gaúcha, tais como a altivez, coragem e 

desprendimento.  

Toadas essas idealizações se articulam dentro de uma visão global que vê 
na formação histórica sulina, a “democracia dos pampas”, na sociedade 

                                                 
2 VELLINHO, Moysés. Capitania d´El-Rei: Aspectos da formação Rio-Grandense. Porto Alegre: Editora Globo, 1968, 

p.8.  

  
3 PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003.  

  



da campanha a “ausência de classes” e no gaúcho o “monarcadas 
coxilhas”, o “o centauro dos pampas”.  

Este discurso, elaborado e difundido por historiadores do inicio do século, 
de tendência positivista-idealista teve uma função orgânica muito precisa: 

legitimar e dar coesão ao sistema de dominação vigente e À harmonia do 
grupo agrpecuaristana sociedade civil.  

(...)Através da reelaboração do seu passado, os grupos dominantes 

buscavam fatos que os notabilizassem e dasta forma justificassem seu 

dmínio na sociedade.  

Hoje, contudo, a partir de um novo enfoque – pretensamente mais  
“científico” e menos “emocional “– é possível analisar o acontecimejto 

dentro de uma dimensão um pouco mais lúcida e crítica, visualizando-o no 

contexto histórico de sua época.: uma rebelião de senhores de terra e gado 

gaúchos contra a dominação que a oligarquia do centro do país, 

beneficiária da independência, buscava impor para as próvíncias da jovem 

monarquia brasileira. (PESAVENTO, 2003, p.8-9)4.  

  

Talvez possamos compreender essa transformação da Revolução Farroupilha em 

uma epopeia se entendermos a imagem dos gaúchos durante a primeira fase da República 

no Brasil, quando a oligarquia do sul estava alijada do poder. Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais dominavam a cena política brasileira até a chagada de Vargas ao poder em 

1930. Assim, estaria evidente a motivação de nunca esquecer o valor daqueles 

combatentes Farrapos nos dez anos de duração do confronto. Nesse instante, mostramos 

como a Revolução atravessa os anos, sendo utilizada por diversos grupos políticos, de 

acordo com suas aspirações de poder.  

O que se quer ressaltar, aqui, para aprofundar a reflexão sobre o lugar da 

Revolução Farroupilha e dos gaúchos no imaginário nacional, é o modo como a 

historiografia se apropria desses temas, fazendo com que a interpretação (ou explicação) 

sobre eles varie de acordo com as demandas presentes aos próprios estudos. Em certos 

casos, principalmente de figuras importantes para o Exército Farroupilha, suas biografias 

foram escritas com adjetivos elogiosos e até certo ponto exagerados pelos escritores que 

estudaram a Revolta, caso dos escritores Moyses Vellinho (1968) e Walter Spalding 

(1987). Ao ler algumas biografias5 de Bento Gonçalves e do general Antonio de Sousa 

Neto percebe-se claramente o objetivo de erguê-los como heróis da “Pátria Gaúcha”. 

Nesse sentido, Pesavento (2003) afirma que a reconstrução da figura de Bento Gonçalves 

com o status de herói insere-se em um antecedente da historiografia oficial, pautada pelo 

                                                 
4 Ibid. p. 8-9.  
  
5 SPALDING, Walter. Revolução Farroupilha. Triunfo: Editora Petroquímica Triunfo S.A., 1987.  

  



desejo de reconstituir o passado de forma idealista. Essa necessidade de criar heróis e 

mitos é muito marcante também nos momentos em que as obras sobre o assunto são 

escritas.  

  

Enquanto que a historiografia tradicional exalta as virtudes militares e de 

caráter de Bento Gonçalves, obras mais recentes (Tau Golin, Bento 

Gonçalves, o herói ladrão) ou mesmo contemporâneas à época (O diário 

de Antonio Vicente da Fontoura) se incumbe de apresentá-lo sob uma outra 

faceta, não tão digna. Enquanto que a segunda obra represneta o 

testemunho de um contemporâneo que entrou em atrito com o líder 

Farroupilha, guardando, portanto, a carga apaixonada de um desafeto, a 

primeira centraliza sua crítica nas atividades de contrabando de gado e 

usurpação de terras realizadas pelo líder Farroupilha. (PESAVENTO, 

2003, p.48)6.  

  

Todavia, a possibilidade de uma cultura política diferenciada tem no episódio da 

Revolução Farroupilha seu primeiro capítulo, por se tratar de um episódio eminentemente 

de contestação do poder central, que, no momento da eclosão da revolta, era comandado 

por um poder provisório, em virtude da menoridade do Imperador D. Pedro II. Cabe aqui, 

explicar o motivo pelo qual a Revolução Farroupilha insere-se na história do Rio Grande 

do Sul como um episódio da cultura política daquele Estado.   

Na visão de René Rémond (2003), o político é uma construção abstrata como o 

econômico ou o social, é também a coisa mais concreta com que todos se deparam na 

vida, interferindo na atividade profissional ou se misturando na vida privada de cada 

indivíduo. Rémond (2003), ainda indica que o político não tem fronteiras naturais, 

dilatando-se ou retraindo-se dependendo das necessidades externas. Ou seja, as 

conjunturas política e histórica são preponderantes para o papel que a cultura política 

exercerá sobre um povo, sendo o político o ponto de confluência da maioria das 

atividades, fazendo parte do conjunto social de um povo.  

No caso do episódio citado, essa herança política pode ser explicada pelo fato de 

o Rio Grande do Sul na história do Brasil ter ocupado nos séculos XIX e até 1930, com a 

chegada ao poder do representante da oligarquia gaúcha, Getúlio Vargas, um papel 

coadjuvante no cenário político e econômico brasileiro. A Lembrança da Revolução 

Farroupilha demonstrava certo orgulho regional de o Rio Grande do Sul ter se levantado 

contra o Império para lutar pelo o que julgava justo. Podemos observar nessa reação dos 

gaúchos, o que Rémond (2003), classifica como algo político, ou seja, aquilo que tem 

                                                 
6 PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003, p. 48.  



uma relação direta com o Estado e a sociedade global, não se reduzindo a isso, mas 

estendendo-se às coletividades territoriais.  

Rémond (2003), afirma ser o político um ponto de convergência do que chama de 

“séries causais” e suas complexidades, tornando o fato difícil de decifrar. O 

acontecimento acaba por ser inesperado mudando o curso do mundo e fundando novas 

mentalidades, como, por exemplo, uma nova identidade gaúcha, após da Paz do Poncho 

Verde em 1845, quando na visão de grande parte dos gaúchos eles foram convencidos e 

não vencidos. Essa história política ainda é considerada elitista e biográfica, como no caso 

da Farroupilha que erigiu, como heróis, figuras importantes da contenda como Bento 

Gonçalves, o General Neto e outros estancieiros Farroupilhas, não dando tanto espaço 

para o povo, no caso, as pessoas sem posse, como os escravos, lanceiros importantes em 

tantas batalhas. René Rémond (2003) considera as ideias a expressão dos interesses dos 

grupos que se enfrentam, por exemplo, nesse caso, a nosso ver, as ideias dominantes dos 

estancieiros acabaram sendo entendidas como de um povo, o do Rio Grande do Sul.  

Analisando a Revolução Farroupilha como um mito fundador da sociedade 

gaúcha, cabe resgatar os apontamentos do grande estudioso do assunto e dono de uma 

coleção de documentos invejáveis que no futuro de tornaria parte de um acervo7:Um 

trabalho que aborda a importância de Alfredo Varela como figura preocupada em 

preservar os vestígios da Revolução Farroupilha é a dissertação de mestrado de Jaisson 

Oliveira da Silva (2010), denominada A epopeia dos titãs do Pampa: historiografia e 

narrativa épica na História da Grande Revolução, de Alfredo Varela.8 Varela se distancia 

dos historiadores do início do século XX, que até então só utilizavam documentos 

disponíveis no Brasil e em 1915, escreve Revoluções Cisplatinas, sua primeira obra a 

tratar do conflito Farroupilha. Depois, em 1919, conclui Duas Intrigas e, em 1929, 

Política Brasileira: Interna e Externa. As três obras formariam a base de sua grande obra 

História da grande revolução, de 19339.  

                                                 
7 Ainda tratando de Varela, vale visitar a Monografia de Conclusão de Curso de Bacharel em arquivologia pela 

faculdade de biblioteconomia e economia da supracitada Universidade, produzida por Ana Ines Arce, no ano de 2011 

que trata da Coleção Varela, importante conjunto de documentos acerca do episódio que estudamos. ARCE, Ana Ines. 

Os verendos restos da sublime geração Farroupilha, que andei a recolher de entre o pó das idades: uma história 

arquivística da coleção Varela, 2011, 109 f. Monografia (graduação em arquivologia). Faculdade de Biblioteconomia 

e comunicação. Universidade Federal do rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.  

  
8 DA SILVA, Jaisson Oliveira. A epopeia dos titãs do Pampa: historiografia e narrativa épica na História da Grande 

Revolução, de Alfredo Varela, 2010, 200f. Dissertação (mestrado em história) Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.  

  
9 Ibid. p. 27.  

  



Em 1933, A História da grande revolução, de Alfredo Varela, se tornou um marco 

na discussão sobre o caráter separatista ou não da Revolução. Varella fazia parte do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), mas por defender a 

tese de separatismo como caraterística da Revolução foi alijado do Instituto, pois o 

Instituto pretendia reafirmar, a partir da década de 1920, uma visão dos Farrapos como 

nacionalistas. O rival intelectual de Varela foi Souza Docca, grande artificie da criação 

de um discurso nacionalista e de características não platinas dos Farrapos e, 

consequentemente, um opositor às ideias de Varela. Outro aspeto destacado por Varella 

na formação de um dito povo guerreiro está a participação ativa dos gaúchos na Guerra 

da Cisplatina (1825-1828). Acrescente-se a esse fato que os habitantes do Rio Grande do 

Sul eram vizinhos próximos das recém-independentes repúblicas sul-americanas, de 

caráter liberal. No campo simbólico, Alfredo Varela compara o General Bento Gonçalves, 

líder dos Farrapos, a Prometeu (Deus grego do fogo) e Giuseppe Garibaldi é descrito 

como um bravo herói que navegou de forma aventureira pelas águas do sul10.   

  

Apresentando a Exposição do Centenário Farroupilha  

  De setembro de 1935 a janeiro de 1936, ocorreu, em Porto Alegre, a Exposição do 

Centenário da Revolução Farroupilha, idealizada pela Federação da Agricultura do Estado 

do Rio Grande do Sul (FARSUL), com o apoio da prefeitura de Porto Alegre e do 

Governo do Rio Grande do Sul e organização do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Sul (IHGRGS), produtor de muitos trabalhos a respeito do tema. Vale ressaltar 

que Walter Spalding, autor de diversos livros sobre a Revolução Farroupilha, foi o 

responsável pelo Pavilhão Cultural da Exposição que reuniu obras de artistas e 

colecionadores, sendo, inclusive tema de uma matéria do jornal Correio do Povo.   

  

Uma das maravilhas do grandioso certame do Campo da Varzea é, sem 

dúvida, o Pavilhão Cultural instalado no imponente edifício da Escola 

Normal, cuja construção foi há pouco terminada. Todas as salas desse vasto 

edifício foram consagradas as demonstrações culturais, que irão patentear 

na Exposição Farroupilha o desenvolvimento do Rio Grande do Sul nos 

domínios das artes plásticas, da literatura, da música, da sciencia, da 

pedagogia e outros departamentos da actividade intelectual11.   

   

                                                 
10 Ibid. p. 130.  

  
11 A inauguração do Pavilhão Cultural. Correio do Povo. Porto Alegre, p.10, 22 de set.1935.   

  



Arquitetonicamente, os pavilhões representavam uma tendência do início do 

século XX, baseado no modernismo, característica já observada na Exposição do 

Centenário da Independência do Brasil em 1922, no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul 

utilizara uma arquitetura característica dessa década na cidade de Porto Alegre para 

mostrar que estava em compasso com as ideias que povoavam as demais capitais 

brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com Giovanaz (2017), o Instituto 

de Educação Flores da Cunha, construído para sediar a o Pavilhão Cultural, teve 

características arquitetônicas ecléticas e funcionais, assim como os prédios construídos 

para as exposições de São Paulo e Rio de Janeiro, como citado anteriormente 12 . A 

Exposição estava no interior do embate entre Getúlio Vargas, então Presidente da 

República que vislumbrava centralizar cada vez mais seu poder, relegando os estados a 

segundo plano, e Flores da Cunha, governador do Rio Grande do Sul, e opositor político 

de Vargas. Cunha era contrário a essa centralização, pois entendia ser esse um artifício 

para a perda de autonomia dos estados perante o Governo Central.   

  O jornal Diário de Notícias de Porto Alegre fez uma edição comemorativa dos 100 anos 

do início da Revolução Farroupilha, no dia 20 de setembro de 1935. Necessário lembrar 

que nesse instante o Brasil já era governado por Getúlio Vargas, ainda não na ditadura do 

Estado Novo, um momento no qual a oligarquia gaúcha necessitava se afirmar como 

dominante no momento. Evidentemente, que os feitos do passado deveriam ser 

ressaltados.     

A presença de Vargas foi noticiada no periódico, sob o título “O Rio Grande 

vibrante de entusiasmo cívico, assiste à passagem do centenário da data máxima de sua 

história”13. Junto a várias autoridades, o Presidente da República assistiu à parada militar 

que contou com cerca de 15.000 homens no Parque Farroupilha. Na ocasião, foi 

inaugurada uma exposição de indústrias de alguns estados, por Getúlio Vargas, e houve 

um prêmio de turfe.    

Algumas empresas instaladas em Porto Alegre fizeram questão de anunciar a 

participação nas comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. A Ford Motor 

Company participou das comemorações com um stand. O Diário de Notícias também 

informou a participação da Casa Masson no evento comemorativo. Ou seja, a iniciativa 

                                                 
12 GIOVANAZ, Marlise Maria. As Exposições Universais e seu impacto museológico: o caso da Exposição do 

Centenário Farroupilha, Brasil. Revista Vox Musei arte e patrimônio. Vol.1, p.318-329, jan/jun 2013, p. 327. 13 

Diário de Notícias, 20 de setembro de 1935 in Barbosa, Eni. Levantamento de fontes sobre a Revolução 

Farroupilha. 1ª ed. Porto Alegre: Fundação Mudes, 1986, p. 08.  

  



privada tomava parte no evento como forma de promover seus produtos e serviços, 

exaltando o viés identitário do evento.  

 Tratando da parte logística da Exposição, o evento contou com o apoio econômico 

da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e do Centro de Indústria Fabril, além 

da participação de membros do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 

(IHGRS), grande artificies da construção de um discurso visando valorizar os feitos dos 

Farrapos. O sucesso do evento pode ser representado nos números: foram 3.080 

expositores de sete estados e de setores importantes da economia do Rio Grande do Sul, 

além da participação de representantes do Uruguai, Paraguai, da Argentina e Itália, 

distribuídos em dezessete pavilhões.  

Tratando da questão do Parque Farroupilha como local de celebração desse evento 

comemorativo na capital do Rio Grande do Sul e ainda hoje como ponto que remete à 

Revolução Farroupilha, trabalhamos com o pensamento de Maurice Halbwachs. De 

acordo com sua visão, cada grupo deve atuar como resistentes às forças que tenderiam a 

transformar os lugares que ocupam, pois, resistindo a possíveis mudanças essa memória 

coletiva consegue continuar se apoiando em tais imagens espaciais. Halbwachs ainda 

ressalta que um grupo pode desfazer o que foi estabelecido por outro, fato que 

transformaria a luta pela a manutenção de um espaço como uma batalha pela 

sobrevivência de uma memória.    

De acordo com o pensamento de Halbwachs:   

   

Ainda não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. 

Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem 

umas às outras, nada permanece em nosso espírito e não 

compreenderíamos que seja possível retomar o passado se ele não estivesse 

conservado no ambiente material que nos circunda. É ao espaço, ao nosso 

espaço – o espaço que ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que 

sempre temos acesso a que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou 

nosso pensamento a cada instante é capaz de reconstruir – que devemos 

voltar nossa atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar para que 

essa ou aquela categoria de lembranças apareça. (HALBWACHS, 2015. p. 

170)13.   

  

Ao ler os jornais da época, observa-se como o parque se tornou um local preferido 

dos porto-alegrenses antes do início do evento:  

  

                                                 
13 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Editora Centauro, 2015. p. 170.  

  



A Exposição já está se tornando o ponto de atração mais importante da 

cidade. Para lá convergem todas as tardes multidões de passeantes 

realizando ali a parada da elegância, até que o Comissariado venha a fechar 

os portões, o que se dará amanhã. Mas não é só nossos elegantes e curiosos 

que se dirigem para a Exposição, fazendo daquele parque o centro 

preferido de ‘footing’. As nossas classes dirigentes e as mais 

representativas das nossas atividades também vão convertendo a 

Exposição no ponto obrigatório das suas reuniões e dos seus encontros14.  

  

 A ocasião do centenário do início da Revolução Farroupilha tomou grandes 

proporções por todo Estado, principalmente em Porto Alegre, capital estadual. Ao 

relembrar os feitos dos Farrapos, o Rio Grande do Sul procurou se reafirmar como uma 

unidade com identidade própria, sem cometer o equívoco de ser anacrônico e se pautar 

apenas nos feitos do passado. A Exposição buscava no passado a inspiração, mas 

mostrava a riqueza econômica da região, cabendo lembrar que A Federação de 

Agricultura do estado era uma das principais organizadoras.   

Assim, no evento de 1935, observamos uma tentativa de reafirmação dos valores 

gaúchos, potencializados com os feitos dos Farrapos, para nunca deixar cair no 

esquecimento o evento mais importante do calendário do Rio Grande do Sul, como certa 

afirmação de identidade, imprimindo um caráter patriótico ao episódio. Sem dúvida que 

encontrar essa modulação entre orgulho local e patriotismo não seria fácil.    

O historiador Walter Spalding foi o responsável pelo Pavilhão Cultural do evento 

organizado e promovido por órgãos governamentais. Esse ambiente da Exposição 

contemplava obras de pedagogia, pintura, arquitetura, escultura, música, literatura, 

fotografia e imprensa. A escolha de Spalding faz sentido por se tratar de um intelectual 

de visão pró-nacionalista e, como já tratamos anteriormente, o evento significou a 

afirmação do discurso heroico dos Farrapos como preponderante. Sandra Jatahy 

Pesavento (2003) indica que enquanto se acentuava na década de 1930 a perda da relativa 

posição de destaque do Rio Grande Sul na economia nacional, bem como a centralização 

política e administrativa, levada a frente pelo governo Vargas, diminuíam as chances de 

barganha com o centro. Pesavento (2003) acrescenta que vigorava no estado do Rio 

Grande do Sul um clima de euforia e crença, que “cooperava com o progresso nacional” 

do pós-30 e conclui que, indiscutivelmente, em 1935, o acontecimento buscou estabelecer 

                                                 
14 Inaugura-se a 20 do corrente a Exposição do Centenário Farroupilha Terá início amanhã a colocação dos mostruários 

do pavilhão. Diário de Notícias. Porto Alegre, p. 03, 01 de setembro de 1935.   



um verdadeiro marco, juntando passado e presente e insinuando o próprio futuro, que se 

acreditava ser de pujança econômica.   

Em suma, o Rio Grande procurava evidenciar o progresso e se despojar de um 

passado que o nobilitava15. Duas notícias dão conta da grandiosidade do evento que estava 

para começar: o Correio do Povo dedica uma pequena parte de seu noticiário com uma 

informação dando conta que o Sindicato dos proprietários de hotéis e alojamentos, 

preocupado com a grande procura por lugares para ficar na época do evento, decidiu criar 

uma secção especial, junto com seu sindicato para atender à grande demanda de visitantes 

esperados na cidade em setembro. Acrescente-se a nota oficial dos organizadores sobre a 

preocupação em relação a instalação dos visitantes em Porto Alegre   

   

Alojamentos16   

Estando já tomados todos os hotéis e pensões em Porto Alegre, até meados 

de outubro próximo, e sendo difícil acomodar a totalidade dos visitantes 

que, em multidões, serão atraídos pela Exposição do Centenário 

Farroupilha, aconselha-se a todos quanto queiram assistir ao grandioso 

certame que adiem a visita para novembro, dezembro ou janeiro próximos 

ou, se quiserem vir antes, que o façam sómente depois de reservar 

hospedagem informando-se a respeito com o Departamento de 

Alojamentos deste Comissariado, à Rua dos   

Andradas n.1073, 2º andar – Endereço telegráfico e fonográfico  

‘Farrapos’17.   

   

Já em relação aos produtos a serem expostos no evento o Diário de Noticiais do 

dia 13 de setembro tinha a seguinte nota:   

   

Lloyd brasileiro vai conceder abatimentos aos mostruários destinados à 

exposição. Todas as companhias de navegação e as estradas de ferro que 

mantem serviço regular como Rio Grande do Sul vão conceder abatimento 

nas passagens a todos os quantos se destinam à Exposição do Centenário 

Farroupilha. Além desse abatimento, muitas outras dão transporte gratuito 

ou redução para todos os mostruários.   

Assim também o lloyd brasileiro resolveu conceder abatimento não só nas 

passagens como também nos fretes dos mostruários.   

A propósito do dr.Mario de Oliveira, secretário geral da Exposição acaba 

de      receber do vice-almirante Graça Aranha, diretor do Lloyd, um oficio 

                                                 
15 PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Revolução Farroupilha. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003, p.13.  

   
16 Através do Estado. Alojamentos. Correio do Povo. Porto Alegre, p. 8, 12 de setembro de 1935.   

  
17 Ibid.   



comunicando haver confirmado as concessões autorizadas as suas 

agencias, as quais são as seguintes:    

- 50% (cinquenta por cento) sobre o frete do mostruário destinado a essa 

Exposição, e   

- 40% (quarenta por cento) sobre o valor das passagens que forem 

adquiridas pelos visitantes a mesma18.   

  

  

 No dia 03 de setembro, o Diário de Notícias informava que no dia seguinte 

começaria a colocação dos mostruários dos expositores inscritos e a instalação dos stands 

nos pavilhões19. De acordo com o jornal, os mostruários provinham de outros estados e 

de diversos municípios do interior. Sobre os stands, o jornal informava:   

  

Pela sua grandiosidade tem de ser construídos nos próprios locais em que 

figurarão, dos quais muito estão bem adiantados devem ser concluídos com 

brevidade para permitir a colocação dos mostruários em tempo suficiente 

para que nada percam em beleza e linha de elegância. Por esses motivos, o 

Comissariado Geral deliberou fechar todos os portões da exposição, a partir 

de amanhã, devendo ser suspensa a visitação pública que era cada vez mais 

intensa nos últimos dias. Assim, a partir de amanhã, só será permitida a 

entrada no parque ocupado pela Exposição aos empregados e 

organizadores dos ‘stands’ e mostruários20.    

  

Já O Jornal Diário de Notícias, foi o único a noticiar em suas páginas a matéria 

intitulada Vigilância Policial durante as festas do Centenário Farroupilha21, informando 

que a chefatura de polícia se organizava para a Exposição. A preocupação da ida de corpos 

policiais ao local, preteritamente, tinha o objetivo de organizar ações para, 

principalmente, reprimir os batedores de carteira. O prefeito de Porto Alegre, Alberto 

Bins, também esteve presente na ocasião. Criticamente, observamos que o evento era para 

todos os gaúchos, pero no mucho, já que os o governo do estado e a prefeitura de Porto 

Alegre não podiam correr o risco de que algum cidadão “indesejável” e não convidado 

para o evento estragasse a paz daqueles que fossem à Exposição.   

                                                 
18 Lloyd brasileiro vai conceder abatimentos aos mostruários destinados à exposição. Diário de Notícias. Porto Alegre, 

p. 05, 13 de setembro de 1935.  

  
19  Inaugura-se a 20 do corrente, a Exposição do Centenário Farroupilha. Terá início amanhã a colocação dos 

mostruários do pavilhão. Correio do Povo. Porto Alegre, p.3, 3 de setembro de 1935.  

  
20 Ibid.  

  
21 Vigilância Policial durante as festas do Centenário Farroupilha. Diário de Notícias. Porto Alegre, 01 de setembro de 
1935. Suplemento.  



Aberta a exposição, os estados brasileiros se fizeram representados nos stands 

montados no Parque da Redenção, com os jornais da época dando grande destaque aos 

estados que se faziam presentes no evento. Páginas inteiras descreviam como cada 

pavilhão se encontrava montado. O estado do Pará foi considerado um dos mais belos dos 

eventos pela imprensa da época22, muito em virtude das características marajoaras, tendo 

seu edifico configurado pela arquitetura dos povos da raça inca que habitaram a Ilha de 

Marajó nos primórdios, de acordo com estudos arqueológicos apontados pelo jornal 

Correio do Povo23.   

  O Pavilhão de Pernambuco tinha área de 600m2 e ficava à direita do pórtico de entrada. 

O hall interno tinha altura de cinco metros e oitenta centímetros preparados para receber 

grandes expositores. Foram homenageados no local, fatores de exploração, fabrico, 

indústria e comércio da farinha de mandioca, peixes, frutas doces, tecidos e açúcar. Cerca 

de sessenta empresas expuseram seus produtos no local24.   

    O Distrito Federal construiu seu pavilhão no estilo Mourisco com uma área total 

de 500 m2 com área utilizada pelo stand cerca de 250 m2, estado ao lado do pavilhão do 

Pará25. A iluminação externa do pavilhão era em gás neon e a na entrada principal havia 

uma reserva para o Club de Turismo do Distrito Federal26.   

  Minas Gerais teria seu pavilhão entre os do estado de Santa Catarina e Paraná, na 

Avenida dos Estados, com 510 m2. A fachada do seu pavilhão, Minas Gerais deixaria em 

destaque o mapa do estado em alto relevo e luminoso com gás neon, fato que causava um 

grande efeito visual nos visitantes da Exposição. Internamente, não havia subdivisões27.  

                                                 
22 As principais empresas da época que apresentaram seus produtos foram Manoel Pedro e Cia; Bitar e irmãos (produtos 

derivados da borracha) e Pharmacia Santos. A representação de vários Estados no grande certamen. Correio do Povo. 

Porto Alegre, p. 03, 21 setembro de 1935.  

    
23 O pavilhão era dividido em três grandes salas em um total de 320m2, com o centro de plano mais elevado que as 

outras partes, Na parte externa, o local era iluminado de uma forma que as quatro faces do local recebia “banhos de 

luz” fazendo com que o à noite o local estivesse sempre em evidência em relação aos outros. Ibid.  

   
24 Ibid.  

  
25 A lista de empresas expostas no Pavilhão era grande com destaque para a Phillips do Brasil S.A, levando ao Rio 

Grande do Sul material elétrico e rádios; a Texas, Atlantic e Alglo Mexican Petroleo; o laboratório Biologico Raul 

Leite. Ibid.   

  
26 Ibid.  

   
27 Nos grandes stands a decoração esteve a cargo de Oswando Piancastelli e contaria com a exposição de importantes 

empresas como Belga Mineira, Uzio Esperança, Barbará S.A Usina Goiceix e Queiroz Junior. Ainda havia mostruários 

de tecidos, vinhos, madeiras e lacticínios. Outra atividade de Minas exposta seria do extrativismo de minério, ferro e 

mármore.   



Outro estado bem representado foi o do Paraná que estava ao lado de Minas Gerais e 

Agricultura, em frente ao pavilhão de São Paulo. A área ocupada era de 300m2 com um 

estilo moderno onde a iluminação era seu ponto forte, fato que fez dele um ponto de 

visitação quase obrigatório da Exposição28.     

 Ressaltando a permanência de laço de união entre os dois povos, cabe indicar que 

a colônia uruguaia residente no Rio Grande do Sul oferecera uma estátua do laçador ao 

povo gaúcho por conta das comemorações do Centenário da Revolução Farroupilha29. 

Gaúchos e uruguaios manteriam, assim, sua ligação fraternal e a fronteira, mais uma vez 

se transformaria em espaço comum dos dois povos. Já colônia argentina também 

homenageou seus anfitriões ao colocar uma placa alusiva ao evento na praça Argentina, 

localizada no Centro Histórico de Porto Alegre. A notícia foi uma das principais do jornal 

Correio do Povo de 15 de setembro de 193530.   

O jornal ainda informava que a Exposição já estava se tornando o ponto de atração 

mais importante da cidade, onde multidões se dirigiam. O ponto era tão concorrido que o 

Centro de Indústria Fabril e a Federação Rural do Rio Grande do Sul resolveram realizar 

as suas sessões semanais no restaurante da Exposição. Além disso, a grandiosidade da 

Exposição foi explorada na edição de 05 de setembro de 1925 do Correio do Povo31. Os 

custos para iluminação local chegavam a duzentos contos de reis, uma quantia alta para a 

época, com consumo de 400 kw/h. Haveria iluminação por quatro horas, tanto nas áreas 

comuns como nos stands. No dia 07 de setembro, cento e treze anos após a Independência 

política do Brasil em relação a Portugal, o Diário de Notícias informava a viagem de uma 

comitiva carioca formada por grandes nomes da sociedade carioca, entre políticos e da 

grande sociedade da então capital federal para fazer parte dos festejos. Todos vieram de 

navio e ficaram hospedados no mesmo.  Outra notícia dá conta da presença de 

representações de Pernambuco e Amazonas32.  Assim, as comitivas começavam a se 

                                                 
28 Foram expostos objetos de madeira de pinheiros do Paraná. A empresa Essenfender e Cia mostrou pianos totalmente 

construídos por madeiras do Paraná. Também havia cervejas feitas naquele estado e do Instituto do Matte.   

  
29 Estreitando a relação de amizade entre Uruguay e o Rio Grande do Sul. Offerta de um monumento  symbolisando 

um gaúcho. Correio do Povo. Porto Alegre, p.6, 12 de setembro de 1935.  

   
30 As festividades do Centenário Farroupilha. A colônia argentina prestará uma homenagem ao Rio  

Grande do Sul. Correio do Povo. Porto Alegre, p.12, 15 de setembro de 1935.   

  
31 A Exposição do Centenário Farroupilha. A iluminação do pavilhão de Industria rio-grandense – Um jacto d´água 

de 30 metros de altura – Outros informes. Correio do Povo. p.11, 05 de setembro de 1935.    

  
32 Notícias gerais. Diário de Notícias. Porto Alegre, p.4, 07 de setembro de 1935.  

  



deslocar de seus estados para o Rio Grande do Sul, sendo notícia nos jornais locais que 

vibraram com o sucesso e atenção despertada pelo evento no restante do país.  

Com relação aos preços dos ingressos, a entrada geral custaria 2$000; meiaentrada 

(menores de 12 anos) 1$000; entrada popular 1$000; meia $500 e entradas especiais 

3$000 e 2$000. Para se ter uma ideia do valor, o jornal Correio do Povo custava cerca de 

$300. Ou seja, o valor dos ingressos era acessível a grande parte da população de Porto 

Alegre e ainda as entradas especiais só seriam disponibilizadas em dias determinados pelo 

Comissariado Geral e destinados à população pobre. Para os pavilhões, o parque de 

diversão e Cassino não seriam cobradas entradas33. Ou seja, a estratégia de massificar o 

evento estava em consonância com o objetivo de envolver toda ou a maior parcela 

possível da população de Porto Alegre na Exposição.   

Ainda nesse dia, o Correio do Povo publicava uma nota da visita da polícia à 

exposição que ainda estava sendo montada. Porém, o destaque era a informação de um 

monumento equestre de Bento Gonçalves a ser instalado no pórtico ao fim do evento34.  

Sobre a participação de colégios no evento inaugural, a seguinte nota foi publicada:   

    

No dia 20 de setembro, à hora da inauguração da Exposição do Centenário 

terá loigrar uma grande parada infantil no qual os collegiaes cantarão o 

Hymno Nacional e o Hymno Rio Grandense, por ocasião da passagem do 

presidente da República, governador do Estado e demais autoridades. 

(...)No pavilhão cultural da Exposição será feita uma exposição 

pedagógica, da qual participarão os estabelecimentos de ensino público e 

particular de accordo com organizações feitas pelo professor Tupy Caldas, 

delegado especial desta secretaria, de harmonia com o senhor Walter 

Spalding , director daquele pavilhão35.    

Análises específicas de temas ligados à Revolução Farroupilha no jornal Correio do 

Povo  

                                                 
33 Exposição Farroupilha. Prosseguem os preparativos para a sua inauguração a 20 do corrente - Outros informes do 
grandioso certame. Correio do Povo, Porto Alegre, p.07, 07 de setembro de 1935.   
  
34 Ibid.   
  
35 Os estabelecimentos de ensino e os festejos Farroupilhas. Uma nota do secretariado de Educação e Saúde Pública. 

Correio do Povo, p.09, 07 de setembro de 1935.  

  



Participação de índios e negros  

Cabe recuperar uma discussão já exposta nesse trabalho que dá conta da 

importância conferida à participação de indígenas e negros na Revolução Farroupilha.  

Durante a pesquisa nos jornal Correio do Povo não encontramos menções honrosas a 

essas duas etnias que participaram ativamente da Revolta. O silêncio pode ser interpretado 

como uma forma de esconder um fato indesejado ou ainda uma maneira de criar uma 

seletividade dos acontecimentos. Tenta-se recordar ou evocar apenas o que se julga 

importante ou digno de lembrança para representantes de determinada visão ideológica, 

responsáveis por essa seleção. Cabe a pergunta: até que ponto o Rio Grande do Sul do 

século XX gostaria de ter sua origem ligada a de índios e negros, com esses personagens 

fazendo parte da Revolução Farroupilha?   

 Impossível não pensar o esquecimento da participação desses dois grupos nas 

comemorações como uma estratégia de evitar traumas, como Michael Pollak mesmo diz 

pode ser um grande embate entre uma sociedade dominante, no caso do Rio Grande do 

Sul, de homens brancos orgulhosos dos feitos de seus ancestrais, contra grupos 

minoritários36. Obviamente, partimos do princípio de que a escolha do que será destaque 

do jornal é uma escolha editorial, da mesma forma, os organizadores do evento tinham 

uma gama enorme de possibilidades nas mãos no que diz respeito ao que deveria ser 

lembrado e esquecido. O par lembrar/esquecer não se trata de algo casual e sim um fato 

sempre a ser considerado quando analisamos o discurso de um meio de comunicação.   

Os mitos Farrapos  

O clima de exaltação aos Farroupilhas não se restringia aos preparativos para o 

evento. Com o título Mithos, symbolos e legendas, Andre Carrazzoni escreveu para o  

Correio do Povo em 08 de setembro, exaltando os feitos de mitos republicanos 

como Bento Gonçalves, o General Neto e Giuseppe Garibaldi. Ainda percebemos traços 

de uma narrativa romântica e do herói nacional, características típicas do pensamento 

vigente do século XIX, quando foram elementos utilizados para criar identidades 

nacionais.  

  

Nas próximas festas do centenário da Revolução Farroupilha, afora a 

accentuação  das causas e efeitos da epopeia republicana de 35, para maior 

conhecimento e melhor julgamento dos contemporaneos, também se irá 

                                                 
36 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, p. 3-15, 1989.  

.  



observar o reflorescer do symbolos e legendas decorativas da scena 

hystorica. O deccenio que marca a vida e morte da República de Piratiny 

está tocando desse raio de graça, que é plenilúnio do romance, da poesia e 

do espírito cavalheiresco banhando os quadros severos da história. Certas 

figuras que o atravessam e são os próprios baixos-relevos do friso 

monumental da história do Brasil se revestem hoje de ornamentos 

legendários e de contorno myticos. Bento Gonçalves da Silva, primeiro 

general e primeiro mandatário da Republica, bate-se em duelo com Onofre 

Pires e ante o adversário cahido a seus pés, à orla do bosque que é o oásis 

dos coxilhões melancólicos do sul, rasga a própria camisa para estancar o 

sangue a jorrar do mortal ferimento. Antonio de Souza Netto, chefe da 

famosa cavallaria que esculpiu na pompa rio-grandense os  ágeis grupos 

equestres das suas legiões equestres das suas legiões de centauros, 

converte-se em cavaleiro andante da jovem república e ao primeiro apello 

da pacificação da província, batendo nos copos da espada, responde com 

uma exaltação historica, uma insolencia marcial, uma euphoria guerreira 

dignas dos conquistadores hespanhóes: enquanto tiver mil piratyninenses  

e dois mil cavalos, a resposta será esta...”  

Arco-íris romântico abrindo entre as tormentas de ódios e paixões, nem os 

poema idyllico do coração humana falta ao drama dos Farrapos: Garibaldi 

“condotiteri”   e apostolo compõe a pastoral americana do seu destino com 

a sonhadora mulher que – “belíssima figlia del Continente – havia de ser 

como elle, a heroína de dois mundos.  

São essas figuras que varam as névoas do tempo enchendo a história de 

transfigurações poeticas ou legendas e, deformações lyricas da realidade 

ou  mythos.  
As festa Farroupilhas celebrando os numes tutellares do civismo sul-

riograndense e evocando os themas extraordinarios do heroismo nacional, 

vão reconciliar-nos também com aquella luminosa e transente ingenuidade 

que sempre foi a matéria-prima das mais desinteressadas creações do 

espirito collectivo37.   

   

Aqui, percebemos uma forma utilizada pelos jornais para propagar e perpetuar os 

feitos Farroupilhas. Ao recuperarmos o que John B.Thompson trata como Ideologia e sua 

propagação, podemos perceber um esforço do jornal em transformar os principais 

personagens da Revolução Farroupilha em heróis. Com a invenção de meios de 

comunicação de massa, como os jornais, os fenômenos ideológicos podem tornar-se 

fenômenos de massa, isto é, prossegue Thompson, capazes de afetar um grande número 

de pessoas em locais diversos e distantes 38 . Além disso, observamos traços de um 

romantismo e de um positivismo histórico, pois os personagens da Revolução Farroupilha 

são tratados como heróis, algo bem típico no modo de entender o mundo no século XIX. 

                                                 
37 CARRAZZONI, André. Mythos, symbolos legendas.  Correio do Povo, p.03, 13 de setembro de 1935.  

   
38 THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: teoria crítica na era dos meios de comunicação de massa. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995, p.31.  

  



Seria essa uma forma de envolver toda a sociedade gaúcha nas comemorações e pensar 

neles como mentores intelectuais e morais do futuro do Rio Grande do Sul. Figuras como 

Bento Gonçalves, Garibaldi e Antonio Souza Netto seriam os forjadores de um estado 

guerreiro, sempre pronto a se insurgir contra o que considerariam injustiças praticadas 

contra os gaúchos.   

 Outra matéria que procura exaltar toda a simbologia da Revolução Farroupilha e a sua 

importância para as gerações futuras está no dia 19 de setembro do Correio do Povo39. 

Em Os Farrapos atiram-nos a tocha!, o autor do texto, um imigrante italiano e intelectual 

Sante Uberto Barbieri, destaca valores presentes na Revolução Francesa – liberdade, 

igualdade e fraternidade. Seriam os Farrapos os responsáveis por reclamar pelos altos 

impostos pagos pelos gaúchos ao governo imperial e lutar por uma maior justiça fiscal 

para o Rio Grande do Sul. Na visão de Barbieri, a fraternidade uniria todos os gaúchos 

em prol da Revolução em uma sociedade sem patrões e escravos. Voltamos ao conceito 

desenvolvido no capítulo 2 de comunhão entre todos os gaúchos, ou seja, um povo unido 

destinado à novas conquistas. Por fim, a liberdade é um valor importante também atrelado 

aos revoltosos gaúchos. Os homens devem ser livres, na visão de Barbieri, tendo a 

bandeira do Rio Grande do Sul como um estandarte representante contra o despotismo. O 

autor do texto só não se manifesta na questão da liberdade para os negros que, como já 

citado anteriormente no trabalho, se encontravam na condição de escravos tanto dos 

imperiais quanto dos Farroupilhas. Mais uma vez, nota-se um discurso voltado para o 

homem branco de posses, utilizando ideologias europeias.  

Mulheres na Revolução Farroupilha  

Tratando das minorias participantes da Revolução, a mulher é valorizada em uma 

matéria do mesmo jornal que noticiou a inauguração. Um texto muito atual, de autoria de 

Anitta R.Pires40 e em consonância ao discurso moderno das conquistas das mulheres na 

sociedade moderna. Algumas figuras da Revolução são destacadas, como a de Anita  

Garibaldi, considerada uma grande heroína do Rio Grande do Sul. “As mulheres 

Farroupilhas” são descritas como guerreiras, sempre dispostas a resistir a todo tipo de 

                                                 
39 BARBIERI, Santo Uberto. Os Farrapos atiram-nos a tocha! Correio do Povo, p.14, 19 setembro de 1935.   

  
40 PIRES, Anitta R. A mulher e a epopeia Farroupilha. Correio do Povo, p.10. Porto Alegre: 25 de setembro de 1935.  

  



violência e injustiças em favor da Revolução. Sem dúvida, personagens lembradas a cada 

comemoração desse episódio histórico.   

Contudo, não percebemos no texto indicações sobre as “mulheres invisíveis” da  

Revolução. Hoje, já se tem estudos, a partir de cartas trocadas entre os Farroupilhas e suas 

esposas sobre as providências a serem tomadas na administração dos negócios dos 

representantes da elite gaúcha que, durante os dez anos da Revolução Farroupilha, se 

mantinham muito tempo ausentes de suas casas41.    

Nacionalização das comemorações   

Em 08 de setembro o jornal Correio do Povo destacou aos eventos da Semana da 

Pátria, em comemoração ao sete de setembro, dia da independência do Brasil42 atrelando 

à comemoração nacional aos feitos dos Farrapos. Ao unir dois momentos importantes da 

história do Brasil, quase igualando o processo de Independência no Brasil aos feitos dos 

Farrapos, mais uma vez, notamos a intenção da nacionalização do evento mais importante 

da história do Rio Grande do Sul com uma data cívica nacional. A estratégia de integrar 

e aproximar ainda vez mais o estado do Rio Grande do Sul ao restante do país, naquele 

momento, tornou-se algo essencial para o sucesso da exposição e uma estratégia eficaz 

para não transformar o evento em algo apenas voltado para o público local.   

Já no dia 20 de setembro de 1935, após meses de preparação, finalmente chegava 

o dia de abertura da Exposição do Centenário Farroupilha. Além disso, os jornais do dia 

21 de setembro mostravam como as comemorações pela data eram celebradas pelo Brasil 

nos níveis legislativo e executivo, através de discursos ou menções do fato por 

importantes personalidades. O Ministro da Guerra enviara à meia-noite daquela sextafeira 

um telegrama ao governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, com os dizeres:   

  

Toda a Nação Brasileira estremece de emoção e orgulho a recordar os feitos 

gloriosos da epopeia Farroupilha, no momento em que se commemora o 

centenário. Exército Nacional guarda vigilante e orgulhoso tradições, 

honra e bravura do povo brasileiro vinculado intimamente ao glorioso Rio 

Grande do Sul desde albores nacionalidade envia por meu intermédio aos 

seus nobres filhos, calorosa saudação com mais ardentes votos que 

                                                 
41 BARBOSA, Carla Adriana da Silva. Em tempos de guerra: família e correspondência entre a elite farroupilha (Rio 

Grande do Sul, 1835-1845), 2008, 48f. Dissertação (mestrado em história do Brasil). Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria, 2008.  

  
42 O dia da Pátria e os heróis de 35. Correio do Povo, p.4, 21 setembro de 1935.  
  



continue sua senda de trabalho e prosperidade para maior glória da Pátria 

Brasileira43.  

  

 O discurso acima tem grande valor de encaixar a Revolução Farroupilha em um episódio 

não regional, mas nacional, sendo um capítulo não a ser esquecido pelos gaúchos e 

brasileiros, mas sim lembrado eternamente por todos aqueles que valorizam a unidade 

nacional e bravura que, segundo o artigo, não se limita ao povo gaúcho, mas sim ao povo 

brasileiro como um todo. A nacionalização da Revolução Farroupilha é uma peça-chave 

nessa engrenagem pretendida pela Exposição do Centenário de conclamar todos os 

brasileiros a comemorar uma data tão cara ao Rio Grande do Sul e que sempre sofreu com 

controvérsias e a pecha de ser ligada apenas aos gaúchos, muitas vezes acusados de 

separatistas.  

Continuando a análise das notícias, observamos que no Instituo Histórico, no Rio 

de Janeiro, houve sessão solene, presidida por Manoel Cícero, em comemoração à data. 

O escritor Barbosa Lima Sobrinho, o historiador Souza Docca, que tanto escreveu sobre 

a Revolução Farroupilha, Rodrigo Octávio Filho e Basilio Magalhães, o Coronel Octavio 

de Lencastro Guimarães e Canabarro Reichardt participaram do evento na Capital 

Federal. Ainda no Distrito Federal, o Teatro Municipal foi palco de uma sessão cívica, 

aberta a toda população, que teve a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Rio  

Grande do Sul, do “Canto do Lavrador” e do “Canto Pagé”, ambos com letra de Paulo 

Barros e música de Heitor Villa-Lobos, além de discursos de Miguel Timponi, Secretário 

do Interior e Segurança do Distrito Federal; Victor Russomano, deputado federal pelo Rio 

Grande do Sul.  

O Deputado Federal e grande figura política do Rio Grande do Sul, Borges de 

Medeiros, escreveu ao Jornal do Brasil de 20 de setembro, como descreve o Correio do 

Povo:  

  

Nenhum crítico ou historiador de qualquer época sejam quais forem as 

ideias e preconceitos que o dominem poderá jamais negar que a revolução 

rio-grandense de 1835 o espírito da liberdade, civismo e heroísmo que lhe 

imprimiu excepcional relevo na formação política do Brasil. Se a 

Revolução Farroupilha foi o principio da explosão do sentimento 

autonomista que poderia transigir e contentar-se com a monarchia 

federativa, a reacção imperial e a força das circunstancias sob a influencia 

decisiva do meio determinaram, afinal, sua transformação em um 

movimento typicamente republicano, o Brasil de hoje só tem razões para 

                                                 
43 A Commemoração do Centenário Farroupilha na capital do paiz. Correio do Povo, capa, 21 setembro de 1935.  



glorificar o centenário da grande epopeia rio-grandense, memoriando-se no 

livro das festas nacionais”44.   

  

 No texto acima, percebemos claramente o desejo de relacionar a Revolução Farroupilha 

não a um movimento separatista e antibrasileiro, mas sim algo ligado à liberdade dos 

povos e a um projeto federalista45. O republicanismo de seus líderes seria exaltado em um 

momento no qual o projeto de República passava por uma ruptura com a chegada ao poder 

de um representante da oligarquia gaúcha, derrotando líderes de São Paulo e Minas 

Gerais. A herança de bravura e patriotismo seria lembrada em detrimento do sentimento 

separatista dos Farrapos. Mais uma vez, apontamos o uso da palavra “nacional” no 

discurso e a exaltação do republicanismo dos Farrapos, algo antes considerado negativo, 

principalmente na época do império, ganhou contornos positivos na matéria.   

No Senado, também houve Sessão solene presidida por Medeiros Netto e diversos 

senadores homenagearam a data, lembrando os feitos heroicos do lideres Farrapos. O 

senador de Pernambuco, José Sá, pediu que constasse na ata daquele expediente um voto 

de congratulações ao povo e ao governo do Rio Grande do Sul. Arthur Costa, senador por 

Santa Catarina, enalteceu a bravura de sua conterrânea, Anita Garibaldi e lembrou as 

figuras que defenderam o lado imperial como Duque de Caxias, artífice da Paz do Poncho 

Verde46.  

Continuando a tratar das congratulações vindas de diferentes partes do país, o 

Secretário de Estado dos Negócios, Agricultura e Indústria e Comercio, Luiz Piza de 

Sobrinho enviou uma saudação ao estado do Rio Grande do Sul com os seguintes dizeres:  

  

O movimento Farroupilha foi a contribuição de sacrifícios e de sangue do 

heroico povo gaúcho para o estabelecimento da verdadeira democracia no 

Brasil. Na commemoração do seu centenário, São Paulo não poderia estar 

ausente. E aqui comparece exhibindo no seu pavilhão, o índice do seu 

trabalho e de seu esforço pela civilização e grande pátria em comum.  

  

Militarização e politização do evento  

                                                 
44 Ibid.   

  
45 Mais uma vez, cabe lembrar o apontamento feito Maria Medianeira Padoin sobre o tema, quando comprova o 

equívoco do argumento de que os Farrapos não teriam sido separatistas porque defendiam o federalismo, já mencionado 

no ponto 1.1 deste trabalho.  

  
46 A sessão de hontem no Senado. Correio do Povo, capa, 21 setembro de 1935.  

  



  

Tratando das comemorações no Rio Grande do Sul e da Exposição do Centenário 

houve grande destaque para uma parada militar reuniu 50 mil pessoas no Parque 

Farroupilha. As tropas do desfile foram comandadas pelo coronel do Exército João de 

Deus Canabarro Cunha, comandante geral da Brigada Militar, que se fazia acompanhar 

de seu estado maior.   

  

Conforme traçado previamente elaborado pelo comando geral da 3ª Região 

Militar, as forças alinharam-se ao largo do Parque Farroupilha, nos 

trajectos de compreendidos pela Avenida João Pessoa, José Bonifácio de 

Oliveira e Oswaldo Aranha até a tribuna official aramada à frente do 

edifico da Escola Normal General Flores da Cunha.   

Não tendo comparecido à parada militar de hontem pela manhã, por 

motivos superiores, os corpos do Exército aqui sediados, assumiu 

commando geral das tropas o coronel João de Deus Canabarro Cunha, 

commandante geral da brigada militar do Estado.  

Além das unidades da Brigada Militar, Tiros de Guerra, Gymnasios 

militarisados e Collegio Militar, participaram também desse grande 

certame militar fuzileiros navaes dos vasos de guerra brasileiros e 

uruguayos, que aqui se encontram aportados, e também um pelotão de 

cadetes da Escola Militar de Realengo, vindo esta da capital especialmente 

para esse fim sob o commando do cadete Moacyr Ribeiro Coelho47.   

  

 O artigo acima mostra a militarização do evento. Nada mais natural quando lembramos 

que os principais artífices da Revolta eram militares, inclusive, com serviços prestados ao 

Império do Brasil. Assim, torna-se impossível dissociar o elemento militar das 

comemorações, ainda mais se lembrarmos que nossa República foi idealizada por 

militares. Ou seja, um evento só se tornaria oficial e reconhecido pelo governo brasileiro 

se tivesse a presença de representantes das forças armadas.   

Em meio a que chegara ao local da parada militar às 09h30, acompanhado do 

governador Flores da Cunha, Francisco José Pinto, chefe da Casa Militar da presidência, 

além de outras autoridades. Todos receberam continências das tropas formadas para o 

desfile. Como representante maior do Estado brasileiro, Vargas seguiu para a Tribuna 

Oficial para assistir ao evento, ao lado de representantes de outros estados e países como 

Borrar Fabini, Consul do Uruguai, e o ministro Justo Prieto, representante do governo 

paraguaio.  

                                                 
47 Uma empolgante demonstração militar. Correio do Povo, p.2, 21 setembro de 1935.  

  



 Embora estivessem em campos políticos opostos, o governador Flores da Cunha e o 

presidente Getúlio Vargas precisavam vender uma imagem de parceria entre as duas 

esferas de poder, pelo menos durante as comemorações do Centenário Farroupilha. Em 

seu discurso, Cunha lembra que Vargas é “filho do pago gaúcho” e exalta o amor pelo 

Rio Grande do Sul do mandatário. O então governador do Rio Grande do Sul também 

ressalta o esforço feito pelo presidente da República em se fazer presente, mesmo com 

todos os compromissos que porventura devesse a ter e ainda elogia o governo vigente 

indicando que este reconstruiu “o edifício político, administrativo e econômico do Brasil”. 

Seriam os novos tempos do Brasil anunciados por Flores, onde podemos visualizar um 

país mais voltado para as atividades econômicas urbanas e comprometido com a 

“modernização” da cadeia produtiva do país48.   

No dia 24 de setembro, Vargas discursaria no pavilhão paulista. Cabe lembrar o 

embate de Vargas, já citado anteriormente, com o estado de São Paulo em 1932. A paz 

parecia estar selada entre o presidente do Brasil e o importante estado da federação. Os 

paulistas pareciam estar à frente no quesito qualificação do profissional, de acordo com 

Getúlio Vargas. Representante de uma visão que exaltava o trabalho e o trabalhador, 

Vargas, nesse discurso, elogiava as iniciativas do estado de São Paulo de criar escolas 

profissionalizantes. Note-se que a Revolução Farroupilha fica em segundo plano nessa 

visita do presidente da República pavilhão paulista, reforçando o caráter político e 

diplomático da presença do mandatário do Brasil à Exposição da Revolução Farroupilha.   

 Ainda no dia 24 de setembro, Vargas discursa celebrando o centenário da Revolução 

Farroupilha que segue na íntegra49:  

  

Meus Senhores:   

Na qualidade de riograndense e como Presidente da República, levanto-me 

junto ao fogão gaúcho para dirigir algumas palavras de amizade e de 

cumprimento às brilhantes delegações estrangeiras que, com a sua 

presença, vieram abrilhantar as festividades comemorativas do Centenário 

Farroupilha. Não devemos esquecer o caráter excepcional que essas 

delegações emprestam a este ato, revestindo-o de significação toda 

especial. Temos uma embaixada da República Argentina, um dos países 

mais ricos e bem organizados da América, que para aqui enviou, além de 

um dos seus vasos de guerra, uma esquadrilha de aviões, e, como 

Embaixador, o ContraAlmirante Leon Scasso, figura de grande destaque 

no seio da gloriosa Marinha da República irmã. Temos a representação da 

República do Uruguai, não menos brilhante, chefiada por um Ministro de 

                                                 
48 A saudação do governador ao presidente da República. Correio do Povo, p.11, 24 setembro de 1935.  

  
49 VARGAS, Getúlio. O Centenário da Revolução Farroupilha. Porto Alegre: 24 de setembro de 1935.   



Estado, o Sr. Augusto César Bado, espírito jovem e culto, pertencente à 

nova geração intelectual uruguaia. Temos, enfim, a representação da 

República do Paraguai, chefiada pelo ilustre Ministro da Justiça e 

Educação desse país amigo, homem culto e de elevada projeção nos meios 

educacionais, enviado em visita especial ao Brasil, no desempenho de uma 

missão cultural, que tanta simpatia tem por nós, — o Paraguai, que ainda 

utiliza como linguagem nacional o idioma nativo de seus filhos. Todas as 

vozes que se fizeram ouvir nas celebrações a que temos assistido timbram 

em acentuar, confirmadas pelos aplausos gerais, o caráter de brasilidade, 

não só do grande acontecimento histórico que se comemora, como também 

dos sentimentos externados nas manifestações oficiais e populares 

promovidas em homenagem aos heróis da epopéia de 1835. Esses 

sentimentos e afirmações da unidade pátria, tão vivos no povo 

riograndense, são os mesmos que dominam os povos argentino, uruguaio 

e paraguaio, como o Brasil, nações soberanas e perfeitamente concientes 

dos seus altos destinos. Precisamos elevar os olhos além dos horizontes de 

cada país, para abranger o Continente americano, numa confraternização 

afetiva e duradoura. No momento em que as velhas nações, de civilização 

exausta, procuram limitar-se aos seus domínios coloniais para 

abastecimento de matérias-primas dos produtos lançados ao consumo 

mundial pelos países americanos, nada mais natural que estes se unam e 

congreguem, na legítima defesa dos seus interesses. Defrontando as 

barreiras levantadas sobre o nacionalismo econômico, na preocupação de 

fechar ainda mais o círculo da economia mundial, as nações do nosso 

Continente precisam abater os obstáculos que as separam, sejam fiscais ou 

sejam de simples distanciamento político, guardando, embora, intacta a sua 

soberania. Constituirão, assim, um resistente bloco econômico, político e 

financeiro, capaz de reagir contra a depressão geral e de salvaguardar os 

interesses comuns dentro das atividades pacíficas e construtivas e sem 

espírito de hostilidade. O exemplo desta comemoração é sugestivo e 

animanos a não considerar uma utopia a possibilidade de nos unirmos, 

formando uma só família e transformando, dessa forma, o Continente 

americano em Continente da Paz. Ergo o meu copo à fraternidade dos 

países americanos, exultando pela feliz oportunidade, que se me oferece, 

para este apelo, que me permite entrever o novo rumo das nossas relações 

continentais e de cujo fortalecimento há de resultar, sem dúvida, maior 

garantia para o bem e a paz da humanidade.  

  

 Logo no início, notamos a iniciativa de Vargas de se colocar como um membro da 

sociedade do Rio Grande do Sul. Atitude que demonstra sua habilidade política, pois seria 

de grande importância ao mandatário máximo da nação atenuar a imagem de um 

presidente interventor e que teria esquecido seu passado como representante da elite 

gaúcha. Outro ponto abordado por ele dá conta da participação de representantes de 

nações vizinhas, clamando por uma união continental. Talvez Vargas percebesse a 

ameaça do imperialismo dos Estados Unidos já forte no continente americano. Em 1935, 

o governo brasileiro ainda não se definiria em seguir valores considerados democráticos 

(EUA) ou autoritários (Alemanha hitlerista). Assim, interpretamos a utilização desse 



documento como uma carta de intenções do governo brasileiro com mensagens destinadas 

ao público interno e externo.   

Com o passar dos dias, as notícias sobre a Exposição do Centenário da Revolução 

Farroupilha começaram a se tornar mais esparsas. Contudo, como dito anteriormente, é 

inegável que os jornais da época foram agentes de suma importância na divulgação e 

propagação do evento e dos mitos Farroupilha, muitas vezes lembrados em suas páginas.   
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Resumo 

A imagem do habitante do Rio Grande do Sul no século XIX está intimamente ligada ao do 

valente defensor das fronteiras ao sul do território que pertencera à Coroa Portuguesa e, depois 

do processo de Independências (anos 1820), ao Império do Brasil. Ao considerar a identidade 

como algo construído através do tempo, nada mais cabível do que realizar um panorama 

historiográfico das concepções que pretendem entender a formação do povo gaúcho, através do 

olhar de diversos estudiosos em diferentes épocas. Um dos fatores analisados é o fenômeno do 

caudilhismo, presente na construção dos modelos políticos das recém-independentes repúblicas 

do Prata e apontado também como algo característico na forma de agir dos líderes políticos do 

Rio Grande do Sul e que, segundo o imaginário popular, influenciou na formação da imagem do 

gaúcho como um ser platino. 

 

Palavras-chave: identidade, gaúcho, farroupilha. 

 

Abstract 

The image of the inhabitant of Rio Grande do Sul in the nineteenth century is closely linked to 

that of the valiant defender of the borders to the south of the territory that belonged to the 

Portuguese Crown and, after the Independence process (1820s), to the Empire of Brazil. In 

considering identity as something constructed through time, nothing more fitting than to realize a 

historiographic panorama of the conceptions that intend to understand the formation of the gaucho 

people, through the gaze of several scholars in different epochs. One of the analyzed factors is the 

caudilhismo phenomenon, present in the construction of the political models of the newly 

independent republics of the Silver and also pointed like something characteristic in the form of 

action of the political leaders of Rio Grande do Sul and that, according to the popular imaginary, 

influenced in the formation of the image of the gaucho as a platinum being. 

 

Key words: identity, gaucho, farroupilha. 

 

Resumen 

La imagen del habitante de Rio Grande do Sul, en el siglo XIX se encuentra estrechamente ligada 

a la valiente defensor de las fronteras del sur del territorio que pertenecía a la corona portuguesa 

y después del proceso de la Independencia (1820), el Imperio del Brasil. Al considerar la identidad 

como algo construido a través del tiempo, nada más cabal que realizar un panorama 

historiográfico de las concepciones que pretenden entender la formación del pueblo gaúcho, a 

través de la mirada de diversos estudiosos en diferentes épocas. Uno de los factores analizados es 

el fenómeno del caudillismo, presente en la construcción de los modelos políticos de las recién 



independientes repúblicas del Plata y apuntado también como algo característico en la forma de 

actuar de los líderes políticos de Rio Grande do Sul y que, según el imaginario popular, influenció 

en la formación de la imagen del gaucho como un ser platino. 

 

Palabras clave: identidad, gaucho, farroupilha. 

 

Ao considerar a identidade como algo construído através do tempo e por diversos 

fatores, nada mais cabível do que realizar um panorama historiográfico das concepções 

que pretendem entender a formação do povo gaúcho, através do olhar de diversos 

estudiosos. Porém, para compreendermos como a Exposição do Centenário da Revolução 

Farroupilha foi uma tentativa de consolidação do discurso pró-Farrapos e construtor de 

uma identidade gaúcha mais ligada à brasilidade, necessitamos tratar da historiografia 

sobre o assunto. 

Retrocedemos ao século XIX, a Saint-Hilaire (1779-1853), viajante francês que 

procurou entender e descrever o território brasileiro entre 1816 e 1822. O estudioso 

europeu apontou o fator geográfico como característico do habitante da região sul do 

Brasil, que se encontraria, na sua visão, à margem da sociedade da qual fazia parte. Seria 

um grande soldado, rude e grosseiro. Visão um pouco diferente possuía Nicolau Dreys, 

outro viajante francês da mesma época, que considerava o gaúcho não como um pilhador, 

mas como um trabalhador das estâncias ou de charqueadas, porém um marginal1. 

Contudo, ambos não consideram o gaúcho como símbolo da sociedade rio-grandense2. 

Tratando ainda do século XIX, vale utilizar os apontamentos de Eduardo Scheidt3 

(2002), autor de um histórico das abordagens acerca do tema, constituindo-se em um bom 

guia para quem busca entender as guinadas sofridas pelo discurso acerca da Revolução 

Farroupilha no século XIX. Scheidt indica, em seu estudo, que os primeiros escritos sobre 

a revolta apareceram na primeira metade do século XIX, ainda durante o movimento rio-

grandense. A relativa proximidade com o assunto propiciou que a memória de pessoas 

envolvidas no episódio, ambas legalistas e antifarroupilhas, fossem a principal ferramenta 

para a produção dos textos. Os pioneiros eram João da Cunha Lobo Barreto (1838?)4 e 

                                                           
1 ALBECHE, Daysi Lange. Imagens do Gaúcho. História e mitificação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, p. 34. 

 
2 Ibid. p. 35. 

 
3 SCHEIDT, Eduardo. O processo de construção da memória da Revolução Farroupilha. Revista de História. 

(Revista do Departamento de História da Universidade de São Paulo), São Paulo, n.º 147, p.189-209. São Paulo: 

USP, 2002. 

 
4 A data é informada como provável por Eduardo Scheidt. Ibid. p. 192. 



Rodrigo Pontes (1844) que em seus escritos, de uma maneira geral, chamavam os 

Farroupilhas de “agitadores”, “desordeiros” e “utopistas”, além de acusar os gaúchos de 

serem influenciados por líderes uruguaios desejosos de anexar o Rio Grande do Sul ao 

seu território. 

Outra estudiosa do assunto a mergulhar na discussão historiográfica sobre a 

Revolução Farroupilha no século XIX foi Mara Cristina de Matos Rodrigues5 que analisa 

primordialmente a polêmica que envolveu Tristão de Alencar Araripe e Assis Brasil, 

sendo o primeiro um escritor legalista e o outro um político, fundador do partido 

Libertador, defensor da causa dos Farrapos. Em síntese, o texto trata do ponto de vista 

divergente dos dois escritores, a saber que Araripe não considerava o movimento como 

movido por questões referentes a interesses gerais da Província, e sim, causas ligadas aos 

“caudilhos”, como Araripe designava os estancieiros e Brasil. O próprio Araripe entendia 

a revolução como episódio decorrente da contradição entre o caráter centralizador do 

Império e os habitantes da província, que se julgavam relegados a segundo plano pelo 

Governo Central. Ao tratar do ideário republicano, Araripe, segundo Rodrigues, entende 

esse viés adotado pelos revoltosos como fruto do encontro com os italianos, afeitos a esse 

tipo de pensamento, e exemplifica o imigrante carbonário Tito Lívio Zambeccari como 

principal porta-voz do ideário. Por outro lado, Assis Brasil afirma que o republicanismo 

foi o “diretor mental” da Revolta. Rodrigues indica o escritor Souza Docca como 

reabilitador dos líderes da Revolta. Docca teria bebida na fonte de Araripe, já que em seu 

texto de 1921, Docca aponta os Farrapos como não-separatistas e não-republicanos, 

inicialmente. Porém, os dois se afastam quando Araripe trata os cabeças da rebelião como 

caudilhos e Docca como patriotas. 

Com o intuito de oferecer uma visão de brasilidade às causas separatistas, o 

historiador Aurélio Porto atua nos anos 1930, como defensor inconteste da causa gaúcho, 

assim como o outro historiador Dante Laytano que também segue a tese de que o 

separatismo não era o principal objetivo do movimento. Assim como Walter Spalding, 

em seu livro intitulado A Revolução Farroupilha, afirma que o movimento rio-grandense 

não foi nem separatista nem republicano e sim federalista a procura de outras províncias 

para levar a frente tal projeto.  

                                                           
 
5 RODRIGUES, Mara Cristina de Matos. A Releitura do passado Farroupilha no IHGB (1921-1935): memória 

republicana e legitimidades intelectuais. Revista Tempo vol.19 no. 35, p.161-183, Niterói/jul-dez. 2013. 

 



 Analisando ainda os anos 1930, momento da realização da Exposição, percebemos 

que esse período representou uma mudança no cenário político brasileiro. Getúlio Vargas 

subira ao poder em 1930 e procurou centralizar seu poder em torno de sua figura. Um 

gaúcho na presidência da República seria a situação ideal para que a Revolução 

Farroupilha fosse recuperada na memória dos gaúchos. Porém, agora, o discurso seria que 

o embate entre Farrapos e legalistas estava inserido no contexto de uma luta patriótica por 

parte dos gaúchos.  

No campo teórico, em 1932, após a vitória do gaúcho Getúlio Vargas contra os 

revoltosos constitucionalistas, Souza Docca precisou manobrar o conceito de “revolução” 

indicando o caráter federativo da revolta e não separatista. O discurso histórico, nesse 

caso, era manobrado a partir de interesses do presente para a construção da memória dos 

gaúchos. Nesse sentido, como mesmo indica Rodrigues, o IHGB foi um dos grandes 

mentores da reabilitação dos Farrapos6. 

 Em 1933, A História da grande revolução, de Alfredo Varela, se tornou um 

marco na discussão sobre o caráter separatista ou não da Revolução. Varella fazia parte 

do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), mas por defender 

a tese de separatismo como caraterística da Revolução foi alijado do Instituto, pois o 

                                                           
6 “Mas se os chefes Farrapos não tinham sido verdadeiramente republicanos, nem separatistas, o que levara o general 

Netto a proclamar a República Piratini? Como se explicavam as relações tão próximas entre os Farroupilhas e 

importantes caudilhos do Prata, como Lavalleja e Fructuoso Rivera? A despeito da volubilidade atribuída a Bento 

Gonçalves, a maior responsabilidade sobre as contradições do movimento recaiu sobre os agitadores republicanos e, 

secundariamente, sobre o povo. Para Docca, os primeiros teriam impulsionado a situação para o lado da República e 

da separação, já que sua ação “calou profundamente no espírito do povo, sempre predisposto para revoltas e arruaças, 

e em consequência disso pode-se dizer que quase todo o Rio Grande do Sul se levantou para a revolução, em vinte de 

setembro, como um só homem”.45 Esses agitadores provinham sobretudo de outras províncias brasileiras e do 

estrangeiro. Eram os carbonários italianos, como Tito Lívio Zambeccari e Giuseppe Garibaldi, e outros insufladores 

provindos dos países platinos. Sendo assim, a República não seria resultado de uma força natural e irresistível, como 

afirmara Assis Brasil, mas obra de forças exteriores ao caráter da província, muitas vezes maliciosas. Essa 

interpretação dos fatos seria revista por Souza Docca nos anos posteriores, seja por estar mais ambientado e menos 

receoso na imponente casa da história nacional, seja por ter aprofundado seu conhecimento sobre o processo dos 

Farrapos ou ainda por ter percebido a necessidade de inserir o Rio Grande do Sul na memória republicana nacional. 

Entretanto, o que se tinha em 1921 era um sul-rio-grandense proclamando em conferência no IHGB que Bento 

Gonçalves era um chefe bem intencionado, mas volúvel e influenciável;46 que a República não era uma força atávica 

no Rio Grande, já que ela vingara por obra dos republicanos de outras províncias brasileiras e do estrangeiro que 

haviam trazido suas más influências aos Farrapos; por fim, o povo gaúcho era afeito à violência e à desordem. Talvez 

a versão de Araripe, no conjunto, fosse menos desairosa aos sul-rio-grandenses do que essa. Salvavam-se, contudo, as 

quatro grandes lideranças Farroupilhas — os dois Bentos, Canabarro e Netto — da pecha de caudilhismo e 

separatismo sendo-lhes atribuído o epíteto de “centauros”, veiculado na literatura local desde o século XIX para 

caracterizar genericamente o povo sul-rio-grandense. Contudo, de forma significativa, a herança gloriosa dos 

Farrapos foi logo estendida àquele que os representara em uma narrativa histórica. Após a conferência de Souza 

Docca, Ramiz Galvão, como orador do IHGB, fez a saudação de praxe encerrando-a da seguinte forma: “Com estas 

palavras, ungidas de amor e frementes de entusiasmo, que fizeram o fecho da vossa bela oração aplaudida pelo 

Instituto, com essas mesmas eu quero terminar esta sincera saudação que em nome dele vos dirijo. Sois um valoroso 

irmão dos Centauros: haveis de ser aqui ao nosso lado, um valoroso, um extremo batalhador pela Verdade e pela 

Justiça da História.Os heróis do passado reviviam no historiador do presente. Os caudilhos eram reabilitados ao 

mesmo tempo em que os sul-rio-grandenses ingressavam na sua era historiográfica. A mediação de Souza Docca se 

via legitimada pela noção de patriotismo e pelo estabelecimento da continuidade entre o passado e presente.” Ibid, 

pp.173-175.  

 



Instituto pretendia reafirmar, a partir da década de 1920, uma visão dos Farrapos como 

nacionalistas. O rival intelectual de Varela foi Souza Docca, grande artificie da criação 

de um discurso nacionalista e de características não platinas dos Farrapos e, 

consequentemente, um opositor às ideias de Varela. Outro aspeto destacado por Varella 

na formação de um dito povo guerreiro está a participação ativa dos gaúchos na Guerra 

da Cisplatina (1825-1828). Acrescente-se a esse fato que os habitantes do Rio Grande do 

Sul eram vizinhos próximos das recém-independentes repúblicas sul-americanas, de 

caráter liberal7.  

A Coleção Varela, importante conjunto de documentos acerca do episódio8 foi 

preponderante para o embasamento teórico para a realização das comemorações do 

Centenário Farroupilha em 1935. O evento foi o pretexto para a compilação dos 

documentos em seis volumes, um trabalho, publicado em 1933, em conjunto com o 

governo do estado do Rio Grande do Sul e o Instituo Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Sul (IHGRGS).  Em suas páginas, Varela defendia o separatismo farrapo e a 

origem platina do gaúcho, ideias até então não muito defendidas por outros estudiosos do 

assunto, inclusive a visão disseminada pelo governo Vargas9. Tal fato parece ser 

incongruente com os desejos dos organizadores da Exposição, porém, percebe-se que os 

representantes do poder executivo e do IHGRGS não tinham ideia do que Varela 

publicaria a obra ressaltando a vertente separatista dos Farrapos. 

Ainda sobre a discussão sobre o caráter nacionalismo ou não da Revolução 

Farroupilha, Moyses Vellinho (1968) entendia que as agitações platinas não podiam 

contaminar o que chamou de ímpeto revolucionário dos Farrapos10, sendo um defensor 

ferrenho do caráter nacionalista da Revolução Farroupilha ao afirmar que os habitantes 

do Rio Grande do Sul foram durante séculos os defensores das fronteiras ao sul do país o 

credenciam como brasileiros legítimos, afastando qualquer possibilidade de uma possível 

contaminação dos ideais Farroupilhas pelas contendas de poder das repúblicas vizinhas. 

Ainda afirmava haver diferenças entre os tipos sociais gaúchos rio-grandenses e o gaúcho 

                                                           
7 Ibid. p. 130. 

 
8 ARCE, Ana Ines. Os verendos restos da sublime geração Farroupilha, que andei a recolher de entre o pó das idades: 

uma história arquivística da coleção Varela, 2011, 109 f. Monografia  (graduação em arquivologia). Faculdade de 

Biblioteconomia e comunicação. Universidade Federal do rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 
9 Ibid. p. 14. 

 
10 VELLINHO, Moysés. Capitania d´El-Rei: Aspectos da formação Rio-Grandense: Porto Alegre. Editora Globo, 

1968, p. 186. 

 



platino, mesmo desenvolvendo ações de pastoreio análogas. O cerne da afirmação de 

Vellinho está no fato de os gaúchos brasileiros serem uma mistura entre portugueses e 

índios, já o gaúcho, do outro lado da fronteira, não admitiria nenhuma descendência 

mestiça. 

Moysés Vellinho entende ser natural ao brasileiro do extremo sul uma 

fidedignidade à herança guerreira, sendo um vigilante, um guardião, e por isso, 

extremamente patriótico, sem prejudicar a cordialidade com argentinos e uruguaios. Ele 

também busca tal vínculo do gaúcho com os Farroupilhas. 

 

Uma coisa, sem efeito, nunca foi possível erradicar do coração dos Farrapos: o 

sentimento de sua condição de brasileiro, condição tão marcada pela presença de 

uma fronteira que havia cem anos vinha sendo asperamente disputada palmo a 

palmo. (VELLINHO, 1968, p.187)11.  

 

Em toda sua obra, Vellinho (1968) afirma que a capitania de Rio Grande de São 

Pedro foi produto de um esforço do governo lusitano de manter as fronteiras do Império 

Brasileiro intactas. O autor defende claramente a tese de que os Sete Povos das Missões, 

por exemplo, não fazem parte da história do Rio Grande do Sul, por terem pertencido aos 

domínios espanhóis até as Guerras Guaraníticas12 e ainda assinala que no momento de 

anexação da região dos Sete Povos ao Império português, as missões jesuítas já estavam 

totalmente desmanteladas, fato que confirma, na visão do escritor, a falta de qualquer 

identidade entre indios missioneiros e a formação do estado do Rio Grande do Sul. 

 Certo desconhecimento dos hábitos dos gaúchos, já no século XX, tornava o 

habitante do Rio Grande do Sul como um ser estranho à nação brasileira. Isso se deve ao 

fato de o imaginário popular de grande parte da população brasileira enxergar o gaúcho 

como um apartado do Brasil, com costumes, clima e história próprios. De acordo com 

Vellinho (1968), um poeta nordestino ao sair de sua província, já no século XX, entendia 

que 80% da população gaúcha falavam castelhano, como afirma em uma passagem. 

O certo é que estranha revelação passou em silêncio, e os rio-grandenses 

continuam sendo, para todos os efeitos, os castelhanos do Brasil! Por estas 

e outras é confessava, não há muito tempo, um patrício do Nordeste que 

quando saiu de sua província em demanda do Rio Grande, estava 

                                                           
11 VELLINHO, Moysés. Capitania d´El-Rei: Aspectos da formação Rio-Grandense: Porto Alegre. Editora Globo, 

1968, p. 187. 

 
12. “Sim, os Sete Povos, primeiro sob os padres, depois sob o comando militar, nunca foram antes de 1801, senão uma 

parcela do domínio espanhol, pois o Tratado de Madrid não chegou a ser cumprido. É por isso que a história que deles 

se conta, sempre voltadas suas armas contra os fundadores do Continente, não pode constituir um capítulo integrante 

da história, rio-grandense, senão por artes de uma beata ou tendenciosa falsificação interpretativa”. Ibid. p. 84. 

 



convencido de que ia se defrontar aqui com uma população da qual menos 

80% só se entendesse em espanhol! Quem assim pensava era portador de 

um título universitário! (VELLINHO, 1968, p.11)13. 

 

A partir da década de 1970, podemos enumerar uma série de autores que 

revisitaram o assunto sendo importante destacar: Moacyr Flores (1978), Spencer Leitman 

(1979), Helga Piccolo (décadas de 1980 e 1990), Sandra Jatahy Pesavento (1993), José 

Plínio Fachel (1994), Daysi Lange Albeche (1996) e César Augusto Guazzelli (1997). 

Cada escritor a sua maneira procurou defender um ponto de vista específico sobre a 

Revolução. Analisando esse período, Sandra Jatahy Pesavento14 indica o século XIX 

como o momento em que homens heroicos, rudes e bravos defenderam essa fronteira. 

Essa linha imaginária que separara dois territórios é mais que um ato jurídico de divisão 

político-administrativa, trata-se de um produto histórico resultante de uma força de 

conflito15. Para Pesavento, o gaúcho é um homem do campo, sendo que em cima de tal 

imagem se constrói um estereótipo do estancieiro e do peão, unidos e formando juntos o 

grupo denominado de “gaúchos”, exatamente no momento em que as fronteiras do Brasil 

precisavam ser protegidas contra a invasão das recém-formadas repúblicas platinas 

(século XIX).16 Esses elementos da sociedade brasileira seriam homens ligados à 

liberdade e fraternos, e como bem lembra Pesavento, tendo o hábito de tomar chimarrão 

na mesma cuia e cachaça na mesma guampa17, sendo o gaúcho moderno preso às raízes 

e considera o endosso a essa história heroica como uma forma de disseminar hábitos e 

costumes dos habitantes do Rio Grande do Sul18. 

Pesavento (1993)19 procura mostrar também como a imaginário coletivo a respeito 

dos indivíduos nascidos no Rio Grande do Sul foi criada através de imagens mentais e 

manifestações artísticas, sendo construído historicamente através do que chamou de um 

                                                           
13 VELLINHO, Moysés. Capitania d´El-Rei: Aspectos da formação Rio-Grandense. Porto Alegre. Editora Globo, 

1968, p. 11. 

 
14 PESAVENTO, Sandra Jatahy, A Invenção da Sociedade Gaúcha. Ensaios FEE. Pano Alegre, (14)2 3H3-396, 1993. 

 
15 Ibid, p. 386. 

 
16 Ibid, p. 389. 

 
17 Ibid, p. 390. 

 
18 “Na periferia e nos centros urbanos, os egressos do campo, os proletarizados, encontram o endosso das tradições 

gaúchas e na legitimação de uma determinada visão do social uma forma de compensação para as duras condições de 

vida. Pobres, mas honrado e altivo, como o centauro dos pampas. Monarca das coxilhas sem trono ou cavalo, mas 

digno. Herdeiro de tradições enobrecedoras, embora seu passado no campo ou o seu presente na urbe neguem essa 

crença”. Ibid. p.392. 

 
19 PESAVENTO, Sandra Jatahy, A Invenção da Sociedade Gaúcha. Ensaios FEE. Pano Alegre, (14)2 3H3-396, 1993. 

 



sistema de ideias-imagens de representação coletiva, o que classifica como imaginário 

social, onde ressalta o imaginário como uma representação, a tradução em imagens ou 

discursos do que consideramos como real. Contudo, enfatiza que as representações sobre 

o real não são obrigatoriamente o reflexo desse real20.Pesavento afirma que uma 

sociedade necessita construir para si uma imagem para constituir-se como tal, 

estabelecendo uma rede de significações. Essa identidade própria tende a criar uma base 

de coesão social, auxiliando na compreensão mútua, fato preponderante quando se tenta 

entender o “eu” e o “outro”, ou seja, aquele não igual a mim e a meus valores. Seria, na 

visão da historiadora, uma estratégia da construção social que elabora discursos e imagens 

de representação coletiva, produzindo uma crença nessa unidade. 

 Ao observar o gaúcho como um protetor das fronteiras ao sul do Brasil, Pesavento 

entende esse ser como um brasileiro por opção, já que poderia ter se bandeado para o lado 

da Coroa Espanhola e ou das Repúblicas do Prata em qualquer momento, ainda mais 

porque a construção dessa fronteira era algo artificial, já que, no caso dos Farrapos, os 

principais líderes tinha terras no lado uruguaio da fronteira e casavam-se com mulheres 

uruguaias, criando laços que facilmente poderiam propiciar uma mudança física para os 

territórios platinos.21 A autora cita o General Bento Gonçalves como um bom exemplo 

para entendermos como funcionava essa interseção territorial, pensando os territórios 

gaúcho e platino como zona de convivência mútua.  

 

Bento Gonçalves negociava com os caudilhos platinos, vivia num 

ambiente de zona de fronteira e casou-se com uma uruguaia de família 

influente na sociedade; situação semelhante à de Antônio Souza Netto, que 

também possuía terras fora dos limites e Império e também fora 

preponderante nas questões fronteiriças. (DA SILVA, 2015, p.37)22. 

 

A partir dessa análise, a fronteira seria um lugar onde se realizavam a entrada e 

saída de mercadorias e a porta de entrada de ideias, fator que auxiliou na formação de 

mentalidades e de discursos análogos do lado platino e do Império do Brasil. Maria 

Medianeira Padoin (2001) sublinha a participação de letrados das universidades de 
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21 “Há, portanto, uma vontade política ancestral, robustecida no contexto de guerra, de pertencer ao Brasil. Mais do que 

isso: o Rio Grande do Sul é “dado” ao Brasil pela ação militar defensiva e ofensiva dos naturais da terra.” Ibid. p. 387. 

 
22 DA SILVA, Matheus Luis. Trajetória e atuação da política de Antônio de Souza Netto (1835-1866). 2015. 108 f. 

Dissertação (Mestrado em história, poder e cultura) - Universidade Federal de Santa Maria: Centro de Ciências Sociais 

e Humanas, Programa de Pós-graduação em história, Santa Maria, 2015, p.37. 

 



Coimbra e Salamanca; de sacerdotes, leigo-juristas, biólogos, diplomatas e maçons na 

disseminação de ideias de liberais, separatistas, centralistas e autonomistas naquela região 

de disputa e convívio23. Essa troca de ideias facilitou o embasamento teórico dos Farrapos 

ao aderirem por uma proposta republicana para a formação de um novo território dentro 

do Império. 

Outra visão clássica do gaúcho é fornecida por Darcy Ribeiro (1995), em O povo 

brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. Na obra, Ribeiro (1995) oferece um 

interessante exemplo da fixação da imagem do habitante do Rio Grande do Sul como um 

guerreiro “listo para pelear”. No mesmo texto, surge o modo como o povo gaúcho é visto 

pelo resto do país. Essa imagem beligerante, viril, foi construída através dos anos e 

passada de geração em geração. Por se tratar de um estado fronteiriço do Brasil, o Rio 

Grande do Sul esteve envolvido em diversos conflitos com os vizinhos castelhanos. 

Assim, não é de se estranhar que o habitante daquelas terras esteja sempre com armas 

(adagas e revólveres) prontas para serem usadas:  

 

O gaúcho montado em cavalo brioso, de bombacha e botas de sombreiro 

com barbicacho, de pala vistosa, revólver, adaga e o dinheiro metido na 

guaiaca, de boleadeiras enroladas pela cintura, lenço no pescoço, faixa na 

cintura em cima dos rins, esporas chilenas etc.  (RIBEIRO, 1995, p.181)24   

  

Daysi Lange Albeche (1996)25 identifica a construção da imagem do rio-

grandense de certa forma romantizada e idealizada da mesma forma que Pesavento, como 

componente de uma sociedade homogênea na qual o gaúcho é um ser livre, nobre de 

sentimentos e corajoso26. Apolinário Porto Alegre, pertencente ao chamado Pártenon 

Literário de Porto Alegre (1868/1885), valorizou essa liberdade dos primeiros habitantes 

da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul27. Apolinário usa a imagem de “Monarca 

das Coxilhas” e o “Bom Campeiro” para identificar o homem oriundo das terras ao sul 

do Brasil. Na Revolução Farroupilha (1835-1845), ressaltou a força física e moral como 

algo inerente a um ser livre. Albeche ainda indica que Augusto Mayer, na obra Prosa e 

Pagos (1941), também valorizara os aspectos heroicos dos rio-grandenses.  
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24 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo, Editora Companhia das Letras, 

1995, p. 181. 

 
25 ALBECHE, Daysi Lange. Imagens do Gaúcho. História e mitificação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. 

 
26 Ibid. p. 17. 

 
27 Ibid. p. 18. 



Após a Guerra do Paraguai (1864-1870), a imagem do gaúcho estará ligada ao do 

Farroupilha, ainda mais após a proclamação da República em 1889. De acordo com 

Albeche, seria uma iniciativa de ligar os ideais Farroupilhas aos da Revolução Francesa. 

Além disso, a diferença entre gaucho e gaúcho seria demarcada como o primeiro 

significando algo negativo e o habitante do lado brasileiro da fronteira como um ser 

honesto, bravo, patriota, moral e justo. Tratando da literatura como expressão cultural e 

identitária de um povo, Daysi Lange Albeche aponta que a utilização do termo gaúcho 

em romances brasileiros como algo positivo e ligado ao rio-grandense apareceu em Os 

Farrapos, obra de Oliveira Belo (1985), que usa o mesmo expediente dos autores citados 

anteriormente de valorizar a coragem, caráter e moral dos gaúchos que se insurgiam 

contra o Império do Brasil.  

 

Nos testemunhos deixados por Apolinario Porto Alegre e na obra de 

Oliveira Belo notam-se mudanças no sentido do termo gaúcho. Os 

qualitativos atribuídos ao campeiro/gaúcho repetem-se universalmente em 

todo o mito do herói, pois esses valores são modelos universais. As 

metáforas usadas pelos românticos do Partenon Literário pertencem a esse 

núcleo simbólico. A imagem do gaúcho é resultante da reinterpretação 

deste núcleo simbólico sendo que seu grande significante só pode ser 

compreendido no contexto histórico em que foi elaborado. (ALBECHE, 

1996, p.22)28. 

 

Maria Medianeira Padoin (2001)29 divide em dois grupos teórico-metodológicos 

as obras dedicadas a estudar a Revolução Farroupilha: um grupo seriam as descritas como 

tradicionais, do qual faziam parte Morivalde Calvet, Walter Spalding, Dante Laytano, 

Manoel Alves da Silva Caldeira e Coelho de Souza; e os outros críticos como Sandra 

Jatahy Pesavento, Helga Piccolo, Moacyr Flores, Décio Freitas e Spencer Leitman 

Enquanto os primeiros indicam os Farrapos como legítimos defensores das reivindicações 

da província frente ao Império, o segundo grupo entende que a Farroupilha foi usada em 

diferentes épocas como um discurso a ser utilizado em momentos de crise para unir o Rio 

Grande do Sul.  

Padoin ainda ressalta a preocupação central do governo Vargas em construir e 

manter uma política nacionalista, a qual teria influenciado uma produção historiográfica 

que atrelava o poder regional a um projeto nacional, justamente um discurso que 
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29 PADOIN, Maria Medianeira. Federalismo Gaúcho. Fronteira Platina, direito e Revolução. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2001. 

 



ressaltava a brasilidade da Revolução Farroupilha, difundida na Exposição do Centenário. 

Padoin também faz um estudo onde contextualiza o federalismo relacionando com o fato 

de o Rio Grande do Sul ser um estado fronteiriço dos vizinhos Uruguai e Províncias 

Unidas do Prata, futura Argentina. De acordo com Padoin, a maioria dos Farrapos 

entendia que o artifício da federação seria uma união tênue, que garantiria a soberania e 

a independência da República Rio-Grandense. Porém, outra parte dos Farrapos defendia 

o federalismo apenas como uma reforma da monarquia brasileira, na concepção de 

descentralização política.  

Outro ponto abordado por Maria Medianeira Padoin diz respeito à importância 

que o estudo do espaço fronteiriço tem no intuito de entender quem seriam esses gaúchos 

que, segundo ela, seria um termo que no século XX passou a designar todo o nascido no 

Rio Grande do Sul, ou seja, o outrora rio-grandense. Porém, sua origem remonta ao 

personagem ou elemento social que se dedicava à caça e ao trabalho com o gado na região 

dos pampas uruguaios, rio-grandense ou argentino30. Padoin ressalta que a construção 

desse ser, em grande parte dos estudos de memorialistas, historiadores e literatos até o 

final dos anos 80 do século XX passou por uma negação em relação ao seu contato com 

uruguaios e argentinos, presentes no espaço fronteiriço. No intuito de construir o gaúcho 

como um brasileiro por opção, valorizou-se as raízes portuguesas e açorianas dos 

indivíduos que viviam no Rio Grande do Sul31, procurando demarcar a diferença entre o 

gaúcho brasileiro e platino.  

Indígenas e negros: contextualização 

 Ao procurar contestar a visão da formação do povo gaúcho sem a presença de 

índios e negros, cabe investigar como esses dois grupos começaram a ser estudados e 

entendidos como formadores do povo rio-grandense com mais afinco nessa segunda 

década do século XXI, através de trabalhos acadêmicos. Observamos que a Revolta 

Farroupilha foi um momento de participação ativa dos dois grupos, embora não tenham 

recebido da historiografia o merecido reconhecimento por seus esforços empreendidos 

durante a contenda, exceção feita a alguns trabalhos dos quais analisaremos abaixo. 
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Retrocedendo à formação do estado do Rio Grande do Sul, cabe aqui um ponto de 

discordância da participação dos indígenas na formação do povo do Rio Grande do Sul. 

Moyses Vellinho (1968) entende as Reduções Jesuíticas como parte do território 

pertencente outrora à Coroa espanhola até 1801, quando a área missioneira foi 

incorporada à Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, cerca de quarenta anos 

depois da expulsão dos jesuítas da América32. Vellinho (1968) afirma ainda que Sapé 

Tiaraju, líder indígena que se insurgiu contra o Tratado de Madri, por meio do qual 

portugueses e espanhóis destruiriam as Missões Jesuíticas em prol da anexação da região 

ao domínio português, não seria um herói e sim um elemento dificultador da formação 

geográfica do Rio Grande do Sul, pois se tivesse obtido êxito, ainda na visão de Vellinho 

(1968), o estado hoje seria um corpo descontínuo33. Contudo, aqui cabe informar que no 

censo de 1780, a Capitania de São Pedro do Rio Grande contava com 52,63% de brancos, 

28,46% de negros, 18,91% de indígenas, demonstrando seu uma falácia o fato de o Rio 

Grande não ter sido formado por negros e índios também34. 

Falando basicamente da participação dos indígenas na Revolta, em ambos os 

lados, ressaltamos o trabalho de Eduardo Santos Neuman35. Inicialmente, Neuman faz 

um breve histórico dos estudos e publicações feitos a respeito do assunto, ressaltando que 

os primeiros registros que fugiam da temática político-militar datam da criação do 

Instituto Histórico e Geográfico da Província de São Pedro, que existiu de 1860 a 1863, 

e se constituiu de uma associação regional, similar ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB). O esforço de se produzir uma história rio-grandense insere-se no 

objetivo do IHGB de se tornar uma voz oficial da construção de uma história nacional. 

Neuman (2014) aponta que Nicolas Drey, francês que viveu por mais de uma 

década no Rio Grande do Sul, em A Notícia descritiva da Província do Rio Grande de 

São Pedro do Sul (1839) fez um estudo da composição populacional da região e 

classificou os indígenas como uma subdivisão de uma população livre contrapondo aos 

negros escravos. Drey entende que os indígenas desempenhavam as mesmas funções dos 

homens brancos, entendendo-se essas como pecuárias e bélicas, sendo análogos aos 
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33 Ibid. p. 128. 

 
34 Flores, 1973, apud Ribeiro, 2001. 

 
35 NEUMAN, Eduardo Santos. Um só não escapa de pegar em armas: As populações indígenas na Guerra dos 

Farrapos. Revista de História (Revista do Departamento de História da Universidade de São Paulo), São Paulo: USP 

n.º 171. P83-109, jul.-dez. 2014. 



trabalhadores rurais, e os divide em cinco tribos: Patos, Charruas, Minuanos, Guaianás e 

Tapes. Entende-se que a participação indígena na Revolução Farroupilha ocorreu graças 

à necessidade de ambos os lados de recrutar homens para os combates. Documentos 

mostram que na tomada de Porto Alegre em 20 de setembro de 1835, alguns índios faziam 

parte das tropas dos revoltosos quase em toda sua totalidade como lanceiros, assim como 

os negros escravos, já que a lança era o objeto de mais fácil confecção.  

 Outro estudo proposto por Neuman (2014) diz respeito à pesquisa da participação 

dos indígenas no embate através da pesquisa de possíveis fontes cartoriais que provassem 

a participação desses nas tropas imperiais. O pesquisador indica alguns problemas para a 

utilização desse tipo de fonte, tais como a letra ilegível do escrivão, a grande quantidade 

de homônimos e a prevalência de um arquivo desorganizado. Contudo, ao analisar os 

principais enfrentamentos da Guerra dos Farrapos, percebe-se que ocorreram na fronteira 

com a República Oriental do Uruguai, onde estavam os índios Pampas, também 

conhecidos como Charruas e Minuanos36. Outras evidências da participação desses 

grupos estão em documentos administrativos, onde os indígenas são mencionados como 

participantes das tropas de lanceiros, sem, contanto, saber se formavam um corpo isolado 

ou misturado com outros combatentes. 

Visão e versão: o gaúcho e caudilhismo 

O caudilhismo foi um fenômeno presente na construção dos modelos políticos das 

recém-independentes repúblicas do Prata. Os caudilhos, grandes chefes políticos, usariam 

seu carisma e sua força militar para chegar ao poder nos novos territórios. Como lembra 

Moysés Vellinho (1968), a dispersão social, a ausência de interesses econômicos em 

comum e a anarquia campeira, o ódio indiscriminado, os impulsos de vingança seriam os 

elementos geradores do caudilho do tipo platino37. Ao tratar da influência dos chefes 

militares platino na formação política e militar dos gaúchos, Vellinho (1968) indica que 

o caudilhismo38, prática política preponderante nas republicas vizinhas, não seria, na sua 

visão, algo observado no Rio Grande do Sul e nos gaúchos, por consequência. No seu 

ponto de vista, faz-se uma diferença entre a forma como se deu o povoamento do território 
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platino e rio-grandense. Nossos vizinhos teriam conquistado seu território, após a 

independência da Colônia Espanhola, utilizando a força bruta. Nas palavras de Vellinho 

(1968): 

 

[...] formariam uma população bárbara ou semibárbara, flutuante, sem 

destino, que assaltava impunemente os rebanhos alçados e disso vivia e 

ainda sendo os gaúchos do Rio Grande os responsáveis por defender nossas 

fronteiras”39. 

 

No caso da parte brasileira dos pampas, o território crescia ao sul pela ação das 

armas e consolidava-se pela entrega de sesmarias, que se transformaram em estâncias, 

entendendo-se esses estancieiros como estando a serviço do Rei, sendo, também nas 

palavras de Vellinho (1968), chefes militares ou oficiais de milícias, com essas estâncias 

sendo fundamentais como pontos civilizadores40. Vellinho afirma ser um mito o fato de 

o Rio Grande do Sul ser uma terra de caudilhos, pois os homens das terras que primeiro 

pertenceram a Coroa Portuguesa e depois ao Império do Brasil sempre estiveram a serviço 

de um poder central e não, como os caudilhos platinos, agindo por interesses próprios e à 

margem das leis. Com relação ao levante de 1835, Vellinho (1968) é mais rígido 

afirmando que a Revolução Farroupilha nunca esteve no mesmo grupo das revoltas, 

classificadas por ele como anárquicas, que tiveram parte na região do Prata. Nesse caso, 

a sublevação dos gaúchos brasileiros atendia às demandas liberais do século XIX, sendo 

organizada dentro de leis institucionalizadas41.  

 A visão de Juremir Machado da Silva (2010) 42difere da de Vellinho (1968) ao 

debater as motivações e os procedimentos dos revoltosos contra o Império do Brasil. No 

entender de Silva (2010), a Revolução Farroupilha seria uma rebelião contra um governo 

constitucionalmente legítimo. Ele ainda aponta interferências dos gaúchos nos negócios 

dos vizinhos platinos, reafirmando, como outrora fez Alfredo Varela, ser a Revolução 

Farroupilha como pertencente a um pensamento platino. 

                                                           
39 Ibid. p.204-205. 

 
40 Ibid. p. 192 - 194. 

 
41 Aqui vale lembrar que a Constituição da República Rio-Grandense nunca saiu do papel. Um choque entre os poderes 

executivo e legislativo é uma das causas apontadas para os embates que acabaram culminando na dissolução da 

Assembleia Constituinte Farroupilha. Ver FLORES. Moacyr. O modelo político dos Farrapos: as ideias políticas da 

Revolução Farroupilha. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1996. 

 
42 SILVA, Juremir Machado da. História regional da infâmia: o destino dos negros Farrapos e outras iniquidades 

brasileiras (ou como se produzem os imaginários). Porto Alegre: L&PM, 2010.  

 



  
A Revolução Farroupilha foi um movimento platino constrangido – 

deflagrado por homens ao mesmo tempo deslumbrados com ideias 

europeias radicalizadas na passagem do extremo-sul da América e 

temerosos de cair nas garras dos espertos caudilhos platinos, que começou, 

de certa maneira, com um golpe militar ou de militares apoiados por civis 

extremados como o juiz Pedro Boticário e o agitador italiano Tito Lívio 

Zambeccari, em nome de um exaltado projeto de modernização 

conservadora antes do tempo. (SILVA, 2010, p.60)43. 

 

Ainda em oposição a Vellinho (1968), Juremir Machado da Silva (2010) ressalta 

que na historiografia brasileira Juan Lavalleja, Manuel Oribe, Frutuoso Rivera e Juan 

Manuel Rosas eram tratados como caudilhos enquanto Bento Gonçalves, Antonio de 

Souza Neto e David Canabarro como heróis, algo considerado errôneo na sua visão. Na 

linha de argumentação de Silva, Rivera armou escravos contra seus adversários e os 

Farrapos fizeram o mesmo. Além disso, ainda lembra os acordos de ajuda mútua firmados 

pelo General Bento Gonçalves e os uruguaios Lavalleja, Oribe e Rivera, sendo que em 

todas as ocasiões as apostas do líder Farrapo foram derrotadas em embates da política 

local44. 

Visão oposta a essa do caudilho como um elemento voltado apenas à luta pelo 

poder, a partir do uso da força física, é a de José Carlos Chiaramonte (1997), ao procurar 

entender como ocorreu o processo de transformação das Províncias Unidas em Argentina 

e quais as alternativas de organização política estavam em pauta45, em meios às disputas 

entre as províncias do interior e Buenos Aires pelo melhor projeto para a nova nação que 

surgia – federalismo ou unitarismo. Chiramonte não pretende negar a importância dos 

caudilhos na vida política da América do Sul do século XIX, mas oferecer outra visão 

desse grupo ao caracterizá-los como uma evolução das formas autônomas desses novos 

territórios, entendendo-os como a representação e liderança política na região. Os 

caudilhos atuariam na organização das províncias-estados, sendo Juan Manuel Rosas um 

grande exemplo desse líder militar atuante no processo de organização dos novos 

territórios se envolvendo nos confrontos do Prata46.  
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Já Pablo Rodrigues Dobke (2015) indica que a obra de Domingo Faustino 

Sarmiento (2010) é básica para entender o tema, mas ressalta que o já citado 

anteriormente Chiaramonte (2009), Raul Fradkin (2008) e Noemí Goldman (1998), 

principalmente, são aqueles que mudam a definição do que seria um caudilho. No 

entender desses historiadores, o caudilho seria um líder carismático que possui um projeto 

político de organização da sociedade e na maioria das vezes foi representante político nos 

cabildos, como deputado47.  

Sobre as ideias acerca do assunto defendidas por Ricardo Salvatores (1998) Dobke 

escreve: 

Outra questão importante, imbricada a anterior, faz referência as diferentes 

formas de interpretação que estes seguidores faziam da postura política do 

caudilho; Ricardo Salvatore (1998) aponta as diferentes formas de 

interpretação e as desigualdades dessa diversidade. Tal análise permite 

compreender melhor o apoio popular ao projeto político do caudilho em 

uma perspectiva diferente da tradicional onde o autor aponta o conceito de 

“mentalidade popular” onde estão imbricadas práticas cotidianas para que 

o caudilho se fizesse entender perante suas hostes e para que estas 

bancassem sua causa. (DOBKE, 2015, p.131)48. 

 

O Sul, o Império do Brasil e as Guerras no Prata 

 Seria impossível entender a formação da identidade do habitante do Rio Grande 

do Sul sem compreender como as guerras platinas e a formação dos territórios vizinhos 

influenciaram política e culturalmente a maneira de pensar e agir desses cidadãos. As 

guerras ocorridas em territórios vizinhos influenciaram a formação da imagem do gaúcho 

no imaginário popular, trazendo questões a respeito da participação desses brasileiros nos 

conflitos entre líderes políticos do outro lado da fronteira do Rio Grande do Sul. Seria 

pouco provável que as agitações políticas no Prata não influenciassem as políticas do 

Império Brasileiro. O Rio Grande do Sul geográfica e politicamente se encontrava muito 

próximo a esses conflitos e seria razoável pensar que não passaria incólume pelos 

combates do outro lado da fronteira, ainda mais que os gaúchos tinham uma relação 
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estreita com os platinos, tendo terras e negócios do outro lado da fronteira, além de, até 

em alguns casos, alguns líderes Farrapos serem casados com mulheres oriundas de 

territórios vizinhos. Com isso, a formação do gaúcho como um ser platino, algo apontado 

até os dias de hoje como sendo forte no povo do Rio Grande do Sul, é algo a ser 

observado. Nesse momento, cabe entender como ocorreram esses conflitos e qual seria a 

participação do Império do Brasil e do Rio Grande do Sul nessas contendas. 

 Helga Piccolo (1991) trata dessa participação dos caudilhos uruguaios na política 

brasileira ao entender que essa relação teve implicações importantes na luta dos Farrapos 

contra o Império Brasileiro. Cabe lembrar, como faz Piccolo, que os Estados do Uruguai 

e da Argentina ainda não estavam formados no início do século XIX, sendo territórios de 

disputa pelo poder, representando um espaço de debate e luta para se estabelecer a melhor 

forma de se administrar esses estados independentes49.  

Procurando entender essa relação entre o Império do Brasil e as repúblicas que se 

formavam no Prata, vale resgatar os pensamentos de Francisco Doratioto (2014)50. O 

historiador entende que a Independência brasileira contrastou com a do Vice Reino do 

Prata, pois enquanto éramos ainda um Império, nossos vizinhos tentavam uma 

experiência republicana, procurando autonomia na forma de pensar e se organizar 

politicamente em relação aos seus antigos colonizadores. Contudo, Doratioto (2014) 

recorda que a fragilidade no exercício de poder dessas novas repúblicas acabou agindo 

favoravelmente nos empreendimentos do Estado Monárquico Brasileiro que procurava 

ter influência na região51. 

 

O Paraguai e o Alto Peru tornaram-se países independentes e o território a 

leste do Rio Uruguai, a banda Oriental, caiu nas mãos do Império Luso-

brasileiro. 

Nos primórdios de sua vida independente, os territórios integrantes das 

Províncias Unidas do rio da Prata não delegaram poder – careciam de 

Governo Central, de exército nacional e, mesmo, de moeda única – exceto 

o da frágil representação externa concedida a Buenos Aires. 

(DARATIOTO, 2004, p. 218)52. 

 

                                                           
49 PICCOLO, Helga. O Rio Grande do Sul: fronteira entre duas formações históricas. Ensaios EFE: Porto Alegre, 11 

(2): 308-344, 1991.p.313. 

 
50 DORATIOTO, Francisco. O Brasil no Rio da Prata. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2014. 

 
51 Ibid. p. 16. 

 
52 DORATIOTO, Francisco O Império do Brasil e a Argentina (1822-1889). Textos de história. Revista do Programa 

de Pós-graduação em história da UNB. Brasília, v.16, n.2, 2008, p.217-247, 2008, Programa de Pós Graduação em 

História da Universidade de Brasília, p.218. 

 



O caso mais emblemático diz respeito à Buenos Aires que se via em dificuldades 

para realizar um projeto centralizador ou unitário. A principal contenda política colocava 

em polos opostos a burguesia portenha e as elites do interior, desejosos em impor seu 

domínio político e econômico local. Por sua vez, os burgueses de Buenos Aires não 

abriam mão de utilizar a localização geográfica privilegiada de seu porto em relação ao 

Rio da Prata como principal argumento na luta pelo poder local53. Ou seja, seria um 

embate entre proprietários de bens de produção contra proprietários de terras do interior. 

O Brasil, na figura de José Bonifácio de Andrada e Silva, responsável pelos 

negócios do Império do Brasil no exterior, propôs em 1822 a criação de uma confederação 

entre Brasil e as Província do Prata. Claramente, se tratava de uma política expansionista 

e também defensiva do Reino, pois havia fortes ameaças de intervenções na região de 

potências europeias que vislumbravam os novos territórios como áreas de atuação. Como 

foi destituído do cargo por Pedro I e a contenda entre Buenos Aires e as Províncias do 

interior não terminava, o projeto não se concretizou. Cabe ressaltar que o Império do 

Brasil ocupara outra região do Rio da Prata em 1811, retirando-se em 1812. A Banda 

Oriental via-se em meio à contenda entre as províncias do interior e Buenos Aires e 

solicitou auxilio às tropas de D.João VI. Em 1816, a região voltou a ser ocupada por 

tropas portuguesas para enfrentar José Gervásio Artigas, que outrora combatera a 

presença espanhola na região e naquele tempo era um aliado de Buenos Aires. As 

contendas duraram até 1820, quando Artigas fora derrotado e um ano depois, D.João 

incorporou a região ao Reino Unido de Portugal e Algarves como Província Cisplatina. 

As tropas portuguesas permaneceriam na região até 1824 quando as forças de Pedro I, 

Imperador do Brasil, as expulsariam para Portugal. 

Porém, a região era de suma importância para o comércio na região e percebendo 

tal fato, em 1825, Juan Antonio Lavalleva organizou em Buenos Aires um grupo de 

revolucionários, os 33 orientais, para lutar pela incorporação da província a agora 

pacificada Províncias Unidas. Em reação, Pedro I declarou guerra a Buenos Aires, mas 

acabou derrotado em outubro de 1825 na Batalha de Sarandí, quando os revoltosos 

começaram a controlar o interior do território em disputa. O Império do Brasil, contudo, 

mantinha o controle sobre Montevidéu e Sacramento, graças ao poder bélico de sua 

marinha54. Doratioto (2014) aponta que pecuaristas de Buenos Aires e do Rio Grande do 
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Sul tinham grandes interesses econômicos na região, pois havia um grande “estoque” de 

gado na Banda Oriental, sendo essa, na sua visão, a causa para a longevidade do conflito55. 

Em 1827, o general Alvear chegou a derrotar as tropas de D.Pedro em território 

do Império do Brasil. Contudo, devido à inferioridade naval frente à marinha do Brasil e 

a falta e uma melhor organização interna esses triunfos militares não foram decisivas no 

confronto.  

 

O Presidente argentino Bernardino Rivadavia enviou, então, Manuel 

Garcia ao Rio de Janeiro para negociar a paz, que ele obteve ao seguir as 

instruções secretas de que, se necessário para tanto, aceitasse a soberania 

do Império sobre a Banda Oriental. Esse acordo provocou verdadeira 

sublevação popular em Buenos Aires, o que obrigou Rivadavia a renunciar, 

agravando a tensão política nas Províncias Unidas (DORATIOTO, 2014, 

p.20-21)56.  

 

 A situação na região só se resolveria em 1828  pela Convenção Preliminar de Paz, 

assinada por Brasil, Províncias Unidas e a Inglaterra, interessada em pacificar a região 

importante para o seu comércio ultramarino. Nascia a República Oriental do Uruguai, um 

país vizinho que teria grande influência na Revolução Farroupilha. Contudo, o novo 

território independente também se veria envolvido em contendas locais na luta pelo poder.  

Em 1839, tem início a Guerra Civil Uruguaia que colocava de lados opostos Frutuoso 

Rivera (Partido Colorado) e Manuel Oribe (Partido Nacional ou Blanco). Por sua vez, 

nesse intrincado tabuleiro bélico, ainda havia os interesses de Juan Manuel Rosas57, 

mandatário da Confederação Argentina, interessado em auxiliar Juan Lavalleja contra 

Oribe. No Brasil, a Revolução Farroupilha (1835-1845) entra como um fator de atenção 

para o Império do Brasil.  

 

O presidente Rivera mantinha boas relações com os Farroupilhas, o que 

fazia com que o governo imperial não confiasse, com razão, na 

neutralidade dele na disputa que se travava no Rio Grande do Sul, mas 

tinha que tolerá-lo, pois seu opositor, Oribe era visto como instrumento de 

Rosas. Este, porém, não tinha interesses em comum com os Farroupilhas 

porque eram, afinal, concorrentes dos produtores argentinos de charque 

quer quanto ao acesso ao gado das fazendas uruguaias quer do mercado 
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consumidor representado pelos escravos brasileiros. (DORATIOTO, 2014, 

p.25) 58. 

 

 Em 1843, o governo de Pedro II tentou uma aliança com Rosas para que retirasse 

suas tropas do Uruguai para pacificar o país e o Rio Grande do Sul, sendo que a Marinha 

do Brasil bloquearia Montevidéu, além de pontos litorâneos controlados por Rivera e a 

Confederação Argentina forneceria cavalos para o combate aos revoltosos no Rio Grande 

do Sul59.  Contudo, o acordo não foi firmado e a Revolução Farroupilha duraria até 

184560.  

Porém, a discussão acerca da influencia platina na formação do povo gaúcho e na 

Revolução Farroupilha ainda está viva até os dias de hoje. O fato é que se gaúchos e 

platinos estiveram sempre próximos geograficamente dividindo costumes e ideais, seria 

impossível caracterizar a identidade gaúcha como imune às influencias de seus vizinhos. 

Cabe-nos, então, promover continuamente um debate acerca do assunto para, assim, 

procurar entender cada vez mais como ocorreu e se consolidou uma visão de mundo 

característica do povo gaúcho, nosso objeto de estudo, levando em consideração aspectos 

geográficos, políticos e sociais.  
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