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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O artigo trata da semelhança e similaridade
entre
aspectos
étnicos‐sociais
e
desqualificações culturais e criminalizações, à
associação de gêneros sociais específicos,
como os caboclos (migrantes ribeirinhos) e
índios (tapuias destribalizados migrantes),
figurados como inaptos, selvagens, brutos e
rudes, ou mesmo como suspeitos, na sua
pretensão a hábitos e costumes condenados
pelas convenções sociais da época e à
criminalidade,

conforme visão das elites da Manaus da
virada dos séculos XIX para XX.
Vislumbraram‐se também a relação que a
polícia e segmentos da sociedade
amazonense passaram a exercer entre
estereótipos fisionômicos e incômodo
e/ou perigo social, sob a luz de
mentalidades, normatizações e aspectos
científicos da modernidade, ocidentalidade
e teorias raciais que envolviam o período e
a cidade estudados.
conforme visão das elites da Manaus da
virada dos séculos XIX para XX.
Vislumbraram‐se também a relação que a
polícia e segmentos da sociedade
amazonense passaram a exercer entre
estereótipos fisionômicos e incômodo
e/ou perigo social, sob a luz de
mentalidades, normatizações e aspectos
científicos da modernidade, ocidentalidade
e teorias raciais que envolviam o período e
a cidade estudados.
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CABOCLOS AND INDIGENOUS ‐ ETHNICITY AND SOCIETY IN THE RUBBER MANAUS

ABSTRACT
The article deals with the aspects of
similarity and the similarity between
aspects
ethnic
and
cultural
disqualifications and criminalization, the
association of specific social genres such as
mestizos (bordering migrants), the
hinterland (Northeastern migrants) and
tapuias (Indians detribalized migrants),
figured as unfit , wild, crude and rude, or
even suspects, its claim to habits and
customs condemned by the social

conventions of the time and crime, as
elites vision of Manaus the turn of the
nineteenth and twentieth centuries. It is
also envisioned that the relationship police
and segments of Amazonian society have
come to play among physiognomic
stereotypes and uncomfortable and / or
social danger, in light of attitudes, norms,
and scientific aspects of modernity,
westernization
and
racial
theories
involving the period and city studied.

Keywords: Prejudice, Racism, Ethnicity, Belle Epoque, Manaus.
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CABOCLOS E INDÍGENAS – ETNIA E SOCIEDADE NA MANAUS DA BORRACHA

INTRODUÇÃO
Atualmente, a discussão sobre o preconceito étnico na Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica vem crescendo em todo o país. Os fóruns, encontros, congressos e
mesmo no cotidiano na sala de aula, a temática tem sido pauta de debates.
No ano de 2014, o Instituto Federal Baiano promoveu "O lugar da escola na
desconstrução do racismo", incluindo no calendário acadêmico eventos de celebram o dia da
Consciência Negra. No IF Goiás, no mesmo ano, ocorreu o evento; "Igualdade Racial:
políticas públicas no IF Goiás". No Instituto Federal de Brasília, vem ocorrendo o simpósio
"Sernegra". O simpósio gerou publicações, como o artigo "Eu menina negra ‐ reflexões pós
simpósio Sernegra, que estabelece um diálogo acerca da visão que foi naturalizada ao longo
dos tempos acerca do racismo, bem como os discursos velados que sutilmente são
disseminados nos espaços privados e públicos com o intuito de destituir a identidade negra.
A publicação e o simpósio do IF Brasília teve como público alvo adolescentes e adultos que
são públicos dos Institutos Federais – IF’s. Em outros Institutos Federais promovem‐se ações
semelhantes. Amadurece‐se a discussão sobre o etnocentrismo, ou racismo, nos IF´s.
A Lei de Cotas (2013), que institui reserva de 50% das vagas das instituições federais
de educação, também foi um instrumento que trouxe à reflexão a necessidade de discutir‐se
o etnocentrismo na Rede Federal de Educação.
No Instituto Federal do Amazonas não seria diferente, ou melhor, indiferente ao
problema social do etnocentrismo. No IFAM o racismo tem sido descrito como velado.
Porém, persistente. Mas, qual a origem histórica do preconceito étnico que se torna real e
cotidiano nas salas de aula e entre jovens do Instituto Federal do Amazonas?
No Amazonas há uma recusa histórica de uma identidade vista como estereótipo,
como rótulo e até desprezo e vergonha de uma origem étnica caracterizada pela
mestiçagem, realidades projetadas por aqueles filhos de índios, tapuias, ribeirinhos,
caboclos, mestiços do branco colonizador com o indígena dominado. A negação da cútis
morena, caracteristicamente de traços fisionômicos ameríndios, de hábitos e costumes
historicamente adquiridos, fatores geradores de auto depreciação e de desvalorização de
fisionomias e culturas predominantemente amazônicas.
Tais percepções, sensações, experiências vividas se dão no campo do cotidiano, uma
linha muito tênue sentida entre o preconceito e aceitação, entre a identidade local negada e
a assimilação de características transladadas. Algo dissimulado, não divulgado, como
também disperso, tornando‐se imperceptível pelo tempo, mas sentido na teia social.
As convicções desta problemática étnica, mas também social, são ampliadas quando
se analisa historicamente os periódicos jornalísticos da época, debruçando‐se nas ações
policiais sobre populações das periferias, que eram e são – majoritariamente – mestiças.
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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Na Manaus da Borracha, havia uma divisão sócio‐espacial, que produzia também uma
tênue divisão étnica. A polícia, no seu processo de vigilância, contenção e repressão percebe
tais divisões e age conforme tal conveniência. Nesse contexto, baseada num processo de
similaridade, a polícia passou a identificar o jovem mestiço – de fortes traços ameríndios –
ao degenerado social, ao perigoso.
Dessa forma, sobre os tapuios e caboclos citadinos, com seus corpos marcados pela
maior percentagem de melanina, pelas tatuagens, trejeitos, hábitos e costumes próprios são
projetados o rótulo da marginalidade.
Especialmente a polícia convencionou a associar certos estratos sociais e étnicos ao
perigo social, estabelecendo relações entre tais segmentos e o crime, a contravenção, o
primitivismo, a inaptidão, a indolência, a desordem, características dos “bárbaros de
dentro”.
MATERIAIS E MÉTODOS
No início da investigação, a marginalidade a segmentos sociais conduziu a
pesquisa para razões socioeconômicas. No entanto, com análise mais profunda dos caso
relatados nas crônicas policiais dos jornais e outras fontes jornalísticas da época, foi
percebido que havia fundamentos étnicos associados ao social e econômico.
A polícia, como um reflexo da sociedade, estava produzindo e reproduzindo os seus
“foras‐da‐lei”, suspeitos que denunciavam sua culpabilidade prévia – entre outros fatores –
pelos seus traços fisionômicos, pelas suas revelações culturais.
O cotidiano da marginalidade étnica pode ser atestada de inúmeras formas: quem
são os membros das elites; quem estão nos principais postos de trabalho? Há de se
reconhecer valores exigidos pelas elites: exteriorização de riqueza, refinamentos culturais;
como também valores exigidos pelo empregador: educação formal, experiência. Mas em
ambos há uma condicionante que está embutida nas exigências para pertencimentos e boa
aceitação a tais meios: o enquadramento de traços fisionômicos bem definidos, de
características caucasianas. São padrões da estética física.
Aqueles que estão de fora dessa escala de padronização estética e étnica têm a maior
probabilidade de estarem a margem do processo, sem falar nos rótulos, como: indolente,
preguiçoso, avesso ao trabalho, entre outras marcas projetadas sobre a população de
aspectos tipicamente amazônicos.
Nas percepções e análises de experiências cotidianas socialmente vividas em espaços
amazônicos e fora do Amazonas, no presente manauara, o estigma étnico estava nítido.
Constatou‐se criminalizações, desqualificações, marginalizações e toda uma série de
estereótipos historicamente construídos sobre personagens vistos como indolentes,
preguiçosos, avessos ao trabalho, entre outras marcas projetadas sobre a população de
aspectos tipicamente amazônicos, contrapostos étnico‐culturais aos princípios de
europeização
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Dessa forma, nas estruturas de classes subsistem outros modelos de estratificação
social. O índio, o tapuia, o mestiço, entre outras categorias étnicas marginalizadas, têm sido
historicamente discriminados.
Percebe‐se cotidianamente que

o que os atinge não é apenas a (discriminação) de classe, do mercado,
da sociedade competitiva, mas de raça (…). É como se um
remanescente arqueológico, pretérito de longe, fosse recriado
cotidianamente na trama das relações de classes. Tanto assim que os
trabalhadores brancos, negros, mulatos, índios, mestiços e outros são
classificados diferencialmente pelos que os empregam […]. Aliás,
distinguem‐se entre si, na mesma fábrica, fazenda e outros locais de
trabalho (IANNI, 1993, p. 53).

Esse cotidiano, visto enquanto tensão, está para além da estruturação da sociedade
em classes. Há uma mescla com fatores de depreciação étnico‐cultural que dificulta a
mobilidade social e desqualifica o reconhecimento quando esse deslocamento é em direção
a ascendência socioeconômica.
Atesta‐se que tal cotidiano tem se perpetuado, com a degradação de sujeitos sociais
tipicamente locais, reproduzindo a história do colonizador: seres passivos e resignados;
parafraseando‐os como “inertes, preguiçosos e feios”, veiculando rótulos do passado à
atualidade, no que tange a diagnósticos de degeneração social, que se confundem com
desqualificação étnica.
Isso colabora com a percepção ou intencionalidade de ver o habitante local e/ou
grupos migrantes no contexto da mestiçagem como “outro”, inapto, inculto, como coisa fora
do lugar, na relação qualificação e desqualificação. Nessa mesma relação, em muitos casos
há a simetria com a criminalidade, transcendendo para a criminalização. Assim, o “feio”, o
diferente, com rebuscamento socioeconômico e étnico, torna‐se o suspeito.
Não conseguindo perceber tal ótica, análises sobre embates culturais, focados por
relações étnicas, frutos de idéias e discursos raciais são ainda julgadas, por estudos e
autores, como ingênuas e como se não interferissem no dia‐a‐dia social.
Mas, quais suas origens e razões? Como nasceu, cresceu e se tornou tão habitual que
passou a ser visto como um processo natural e não historicamente construído? Os
questionamentos sobre a gênese desse processo se renovam na atualidade, mas não
pertence ao agora. Foi necessário ir ao passado para compreender o presente.
Foi necessário compreender o contexto nacional, os discursos estrangeiros e os
fatores locais para aprofundamento às questões esboçadas, tendo maior nitidez sobre a
temática.
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Quanto ao contexto nacional, no final do século XIX, o Brasil era visto como o país do
amálgama das raças. Conforme as autoridades da época, esse hibridismo étnico influenciaria
as relações socioculturais, econômicas, hábitos, costumes, condutas e as relações de poder.
O progresso, a civilização, a ordem, o futuro do país estava comprometido, conforme
o discurso oficial, por fatores raciais.
Autoridades, intelectuais, cientistas nacionais discutiam as formas de transformação
de “um típico país miscigenado”. Essa percepção não se restringia aos debates internos.
Ao longo do século XIX, naturalistas europeus – em busca da fauna e flora –
veicularam suas interpretações sobre as formações étnicas, sociais e culturais brasileiras. Por
onde passaram, registraram seus olhares intimamente ligados aos tipos humanos nacionais,
produzindo reflexões teóricas sobre o tema. No estado do Amazonas, não seria diferente.
Segundo o viajante inglês Henry Walter Bates, a região amazônica passou a ser o
paraíso científico dos naturalistas, a respeito da fauna e flora. Porém, além de pesquisas
botânicas e zoológicas, tais naturalistas preocuparam‐se em descrever hábitos, costumes,
religiosidade, cultura, relações de trabalho, miscigenações, origens étnicas entre outras
características dos habitantes, elaborando diagnósticos sobre a ocupação humana na região
amazônica. Sob o tema, os imigrantes portugueses tornar‐se‐iam personagens significativos.
Com isso, seqüelas quanto à mestiçagem foram produzidas, vendo‐os como modelos
étnicos incoerentes com a modernidade e civilidade que se pretendia.
Conforme o discurso dos naturalistas, o atraso, a incivilidade, a ausência de modernidade no
Brasil e principalmente “nas províncias no Norte” eram provocadas pela degradação do
indígena, do tapuia, do caboclo e do negro. Homens e mulheres amazônicos passaram a ser
rotulados pelos seus aportes culturais e raciais. Considerados os grandes empecilhos, vistos
como entraves para o desenvolvimento da região.
Na produção dos discursos, o ser amazônico era associado ao selvagem, primitivo,
rude e preguiçoso. O casal de pesquisadores suíços, os Agassiz (no Brasil entre 1865‐1866),
afirmavam que o índio, e as resultantes miscigenações, eram problemas para o povoamento
da Amazônia.

Outra particularidade que igualmente impressiona o estrangeiro é o
aspecto fraco e depauperado da população. Já o havia assinalado
anteriormente; mas, nas províncias no Norte, isto é bem mais
impressionante que nas do sul. Não se trata apenas de ver crianças de
todas as cores: a variedade de coloração testemunha, em toda
sociedade em que impera a escravidão, o amálgama das raças. (…) É
como se toda pureza de tipo houvesse sido destruída, daí resultando
um composto vago, sem caráter e sem expressão. Essa classe híbrida,
ainda mais marcada na Amazônia por causa do elemento índio, é
numerosíssima nas vilas e nas grandes plantações (Casal Agassiz:
COSTA, 2000, p. 243).
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Outros antropólogos, etnógrafos sociais e demais estudiosos frisavam o grau de
inferioridade intelectual do indígena e suas variantes, com aptidões muito limitadas e com
difícil caminho à civilização.
Martius e Spix (1817‐1820) afirmavam que a “inferioridade” dos indígenas e as
miscigenações resultantes provocavam um estado “selvagem”, quase sem esperanças de
retrocesso:

Nem os sentimentos cristãos dos reis nem a bem intencionada
disposição dos estadistas, nem a proteção e poder da Igreja puderam
levantar os índios do Grão‐Pará do estado selvagem em que foram
encontrados, para os benefícios da civilização e do bem‐estar cívico;
como dantes permanece essa raça rebaixada, sofredora, sem
significação no conjunto dos outros, joguete dos interesses e da cobiça
de particulares, um peso morto para a comunidade, que de má
vontade a suporta (Martius e Spix: COSTA, Hideraldo Lima da, 1993, p.
246).

O pesquisador inglês Henry Walter Bates (1848 – 1859), em visita a região amazônica,
diagnosticou de forma desqualificadora as populações amazônicas: Tapuias (o índio
destribalizado) de “qualidades físicas e morais” semelhante ao “indígena do interior”,
mamelucos das cidades e nativos com “inflexibilidade de caráter”, incapazes “de se adaptar
a novas situações”, “população não […] genuinamente adaptada a região”. É necessário
extinguir – sem “lamentações ou condolências” – os estratos dessa “raça rebaixada” (COSTA,
1993, 247).
Para Henry Walter Bates a solução era categórica: “[…] seria através dos processos
constantes, sucessivos e ininterruptos de maciças mestiçagens” (COSTA, 1993, 247).
Dessa forma, o que Bates sugeria era um branqueamento gradativo do Brasil,
principalmente de regiões como a Amazônia, onde o teor da mestiçagem era muito
presente.
Com o passar do século XIX, esses discursos foram sendo assimilados pelas
autoridades, realimentados pelas intelectualidades locais, sendo entendidos como ações
necessárias para garantir o futuro da região, principalmente em uma cidade – como a
Manaus da Borracha – que passava por um processo de transformação arquitetônica,
urbanística e cultural.
No final do século XIX a cidade de Manaus era considerada um núcleo irradiador do
desenvolvimento da economia gomífera. Para seus dirigentes, mais que mero entreposto
comercial, a cidade assumia a importante função de ser uma ilha de civilização, urbanidade e
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modernidade, singularizada num mar em que imperavam a selva, natureza bruta, e
primitivismo.
Nesse contexto de dinâmica cultural, floresce órgãos que produzem opinião pública,
entre eles a imprensa. Os jornais do início do século XX desqualificavam tudo aquilo que
estivesse associado ao que considerava “antigo” no contexto regional. Para a imprensa
amazonense era preciso combater o arcaísmo, humanizando a natureza, o que pressupunha,
portanto, sua domesticação.
As imagens expostas em museus, pôsteres e ambientes turísticos mostram uma
Manaus, na virada do século XIX para o XX, que passava por um processo intenso de
reestruturação urbano‐arquitetônica. De acordo com o ideal de transformação da Manaus
da Borracha, a cidade estava reservada aos habitantes em conformidade com ares
modernos, civilizados, ordeiros. Na mentalidade das autoridades, essas metas não poderiam
ser alcançadas com populações tipicamente. Todo um discurso depreciativo quanto aos
tipos populares existentes na cidade estava sendo produzido. A permanência desses tipos
humanos em Manaus, enfeiavam a cidade, contrariando autoridades a convivência das
elites, geralmente estrangeira ou de outras províncias ou estados.
A tarefa de edificação da “nova” sociedade, moderna, dinâmica, civilizada, só parece
possível pelo avanço da europeização, entendendo‐se por ela, a gradual, mas contínua
substituição da população indígena e cabocla por um fluxo migratório capaz de transferir
também novos valores culturais.
Em Manaus, como em outras capitais, houve a difusão e o debate das ideias de
eugenia social no discurso jornalísticos. Na imprensa havia autoridades, intelectuais e
redatores que – através dos discursos – mediavam imposições culturais capazes de traduzir e
transferir os discursos científicos da época para um público leigo mais amplo.
Houve a opção em centrar no discurso jornalístico do período, nas crônicas policiais,
colunas jornalísticas que falavam do cotidiano de porta de cadeia, já que se pode identificar,
no discurso eugênico, uma relação entre “raça” e “crime”. Essa relação era oriunda de
teóricos criminalistas do século XIX, como Ferri, Lombroso e Garófalo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Manaus é importante entender tais teóricos para entender a não aceitação da
mestiçagem no presente, pois essas concepções teóricas de época identificavam e
desqualificavam representantes étnico‐culturais, quase na totalidade formada por
segmentos populares, esses vistos enquanto representantes por excelência dos “males”
advindos de uma pretensa “impureza racial”.
Para remediar tais situações houve estratégias para atrair a imigração, reconstruindo
assim não apenas a cidade, mas também a população amazônica.Estratégias de capitação de
imigrantes estavam contidas na lei nº 8, de 21 de setembro de 1892, na qual o governador
do Amazonas Eduardo Ribeiro ficou autorizado a conceder passagens de terceira classe
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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gratuitas a bordo de navios a vapor, da Europa ou da América do Norte rumo ao Brasil, para
todo artífice desejasse fixar‐se na região. Os benefícios de transporte eram estendidos às
famílias do pretendente. No primeiro mês, enquanto não se acomodassem, tinham direito a
alojamento e a uma diária de 2$000 reis.
Quanto à imigração portuguesa, conforme as palavras de Augusto Ximeno Villeroy –
governador do Estado do Amazonas (04.01 a 02.11 de 1890), os portugueses eram os mais
indicados para povoar a Amazônia.
A nacionalidade brasileira resulta de uma mistura de raças, ainda não fundidas
intimamente, o que será o trabalho dos séculos, de modo que etnograficamente não
constituímos ainda – um povo; conseqüentemente, seria um erro aumentar a desordem
existente, importando colonos a esmo, sem critério, sem seleção; portanto, para não alterar
o caráter fundamental da nacionalidade nascente, convém limitar a colonização aos povos
ocidentais, especialmente ibéricos, esta raça preenche todas as condições para viver, crescer
e progredir no meio amazonense. Inútil expender aqui argumentos para demonstrar uma
verdade sentida por todos, brilhantemente atestada pela nossa história e pela pujança da
colônia portuguesa da Amazônia, principal esteio do seu comércio.
CONCLUSÃO
Dessa forma, foi através do aprofundamento de discursos oficiais e oficiosos de
desqualificação étnica, tanto nas páginas da imprensa, como a formulação de teorias
consagradas, como o darwinismo social, o criminalismo italiano e os viajantes europeus ao
Brasil no século XIX, que se fez presente a força da influência na recusa de traços e cultura
amazônica e a aceitação e disseminação de novos estilos de vida estrangeiros e/ou de outras
regiões do país.
De maneira gradual, passamos a crer que nossas práticas socioculturais, nossos
traços fisionômicos, forma de falar, expressar, conviver, hábitos, costumes deveriam – de
fato – serem rotulados, e que expressavam a negação daquilo que se conhecia enquanto
cultura. Não há como aceitar a indiferença ao problema, ele existe, está em nosso meio, faz
parte da nossa recusa identidária.
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RESUMO
Este trabalho tem como principal objetivo aclarar as
condições de trabalho dos operários nas grandes
indústrias, e todos os fatores consequentes e naturais
que foram gerados a partir de tais condições. Como o
crescimento do êxodo rural, mostrando o despreparo
das cidades para receber toda essa população que
vinham do campo em busca das melhorias de vida, o
que acabou transformando tais centros urbanos em um
local cheio de doenças, fome, mortes. A ampla
exploração fabril sofrida pelos trabalhadores. O conceito
de tempo, onde as fábricas abusavam dos operários
numa tentativa obsessiva de se produzir cada vez mais

em menos tempo e com um baixo custo, grandes cargas
horárias. A entrada de mulheres e crianças nas fábricas,
na tentativa de se conseguir um melhor orçamento. Os
primeiros levantes, primeiros direitos de trabalho.
Iremos ilustrar todo essa consternação trabalhista para
melhor compreender esse amplo conceito que é as
condições de trabalho da classe operária na grande
reviravolta que ocorreu na Europa, chamada de
Revolução Industrial e todas suas catastróficas
consequências.

PALAVRAS‐CHAVE: Classe Operária, Exploração, Proletariado.

WORKING CONDITIONS IN FIRST INDUSTRIAL REVOLUTIONABSTRACT
This work aims to clarify working conditions of
workers in major industries, and all consequential and
natural factors that have been generated from such
conditions. As the growth of the rural exodus, showing
the unpreparedness of cities to receive this many people
coming from the countryside in search of life
improvements, which ended up turning such urban
centers in a place full of disease, hunger, deaths. The
wide industrial exploitation suffered by workers. The
concept of time, where factories abused workers in an

obsessive attempt to produce more and more in less
time and at a low cost , large workloads. The entry of
women and children in factories, in an attempt to get a
better budget. The first uprisings, first rights work. We
will illustrate all this labor dismay to better understand
this broad concept is that the working conditions of the
working class in the great upheaval that occurred in
Europe, called the Industrial Revolution and all its
catastrophic consequences.

KEY‐WORDS: Working Class, Exploration, Proletariat.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO NA PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
INTRODUÇÃO
A ciência sempre buscava descobrir e desenvolver vários meios para facilitar de alguma maneira
a vida da humanidade. E uma das principais descobertas foi à máquina a vapor, durante o século
XVIII.
Na Primeira Revolução Industrial ocorrida na Europa nos fins do século XVIII e início do século XIX
estabelecida principalmente na Inglaterra, mas tendo futuramente impacto também em outros
países europeus como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Estados Unidos e Alemanha. Houve um
grande desenvolvimento tecnológico e cientifico no setor de produção e transporte. Pois com a
descoberta da ciência de que o carvão servia como fonte de energia abriu‐se as portas para a
criação da máquina a vapor e a locomotiva os quais foram à marca da revolução, já que agora
existia um meio de locomover matéria‐prima, pessoas e mercadorias. Ocorreu uma revolução na
forma de produzir, com isso a produção têxtil se favoreceu já que até então não era exatamente
forte.
Na Inglaterra a burguesia obcecada por poder tentou de várias formas conseguirem mais
riquezas e liberdade econômica. E uma dessas formas era o comercio, e tudo começou quando a
novas leis de cerceamentos, ou lei de terras, tornou‐se o estopim para a Revolução.
A lei de terras tornava a terra uma mercadoria para se comercializar, ou seja, o modo de vida
feudal do camponês foi alterado. Não existia mais o senhor feudal, e sim o proprietário dos
terrenos. As terras agora eram grandes propriedades usadas pela burguesia para fornecer
matéria prima para as fábricas, principalmente lã. Tudo foram privatizado e cercado, grandes
propriedades de terras usadas agora para gerar dinheiro. Isso deixou o camponês totalmente
incapacitado. Antes tirava seu sustento da terra, caçando ou plantando, mas agora que suas
propriedades eram da burguesia, o pequeno agricultor camponês, que não tinha nenhum poder,
teve suas terras invadidas e foi obrigado a migrar para as cidades em busca de sobrevivência.
Ocasionando um grande êxodo rural.
Com a aceleração na produção, as indústrias precisavam urgentemente de mais mão de obra,
mas isso não era problema, pois com as chegadas dos camponeses os donos de fábricas
obtiveram sua tão desejada mão de obra. As novas indústrias ganharam uma grande frota de
trabalhadores que chegavam de todas as partes dispostos, a qualquer custo, conseguir uma
forma de ganhar dinheiro para suprir sua subsistência.
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Comentado [H1]: Aqui há uma construção metalinguística, você
faz uma afirmação ampla demais. Deve rever isso. Nem sempre esse
foi o objeto concrreto da ciência. Lembre‐se das bases que fundam a
alquimia. Essa visão de ciência aliada a progresso e a
desenvolvimento é uma construção da modernidade ocidental.

Comentado [H2]: Construção deve ser feita no plural!

Comentado [H3]: Aqui se trata dos cercamentos!

A população aumentou muito nas cidades, camponeses vinham de todos os lugares com suas
famílias, sendo levadas diretamente as fábricas em troca de um salário para não morrerem de
fome, o que já estava acontecendo, e a burguesia se aproveitava dessas necessidades,
escolhendo a mão de obra considerada mais “dócil” e barata para o trabalho, não precisando
assim se preocupar com possíveis revoltas ou reclamações a respeito das condições existentes, as
quais os proletariados se sujeitavam uma vez que não tinham alternativa para sobreviver. Foi
nesse contexto caótico que o conceito de proletariado nasceu.
Começou então uma luta constante pela sobrevivência, proletariado contra burguesia, ricos
contra pobres, poderosos contra coitados. E já sabemos como uma guerra como essa começa e
termina. Com os proletariados sendo explorados e sujeitos a se matar de trabalhar em troca de
esmolas para continuar a subsistir e alimentar esse ciclo de opressão e abuso trabalhista,
chefiado pelo trabalho/tempo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A realização do presente trabalho se deu por meio de pesquisas com professores de história, e
por pesquisas na Web. Dessa forma fui ouvindo o que cada um poderia me informar, fui tirando
minhas duvidas com esclarecimentos dos mesmos, e as pesquisas foram essenciais para a
comprovação dos dados relatados e estudados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Revolução Industrial a sociedade ficou extremamente dividida, em um lado a burguesia dona
de fabricas e de terras, e no outro o restante da população urbana e rural, que juntas enchiam as
cidades em busca de emprego nas fábricas. Antes os produtos eram feito de forma artesanal nas
próprias casas dos artesãos, depois começaram as manufaturas nas corporações de oficio, mas
com o grande avanço na revolução, a maquino‐fatura era a grande forma de produção. Os
trabalhadores não tinham um prazo para confeccionar os produtos, eles eram submetidos ao
regime de tempo imposto pelos empresários, chegando a trabalhar até 14 horas por dia.
Os Camponeses ao saírem do campo onde já enfrentavam dificuldades se sujeitavam a uma
situação muito pior, pois migravam para um local novo onde não existiam moradias adequadas
para todos da família, nem locais que pudessem receber tantas pessoas de uma só vez. Tornando
os centros urbanos excessivamente saturados, assim foram surgindo bairros marginalizados
compostos por trabalhadores pobres, o que ocasionou uma mudança drástica nas paisagens da
cidade. Os operários eram obrigados aceitar qualquer forma de prestar serviços designada pelos
mestres, conviviam em ambientes sujos, sem nenhuma higiene ou precauções contra doenças,
não havia preocupação nenhuma com os operários. Com isso tudo as mulheres eram as mais
requisitadas para trabalhar nas fabricas juntamente com seus filhos, pois ambos recebiam bem
menos e eram tratados como iguais aos demais, homens, que ganhavam um valor um pouco
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Comentado [H4]: Sua proposta está bem interessante. No
entanto você não faz nenhuma referência aos estudos clássicos
desse período: Você poderia ter consultado Eric Hobsbawm em A
Era das Revoluções; Edward Palmer Thompson, na obra costumes
em comum, tem um capitulo que trata do tempo e sua relação com
o mundo d trabalho! Tem um livro sobre a Revolução Industrial, do
professor Francisco Iglesias. Tudo isso está faltando aqui. Até
diálogos com o cinema poderiam ter sido relizados.

maior. Assim todos os membros de uma determinada família resolviam trabalhar nas fabricas o
que era uma exploração familiar.

Isso tudo para receberem um salário extremamente baixo o qual supria quase que nada das
necessidades dos trabalhadores, tendo seu valor escolhido pelos donos das fabricas, ou seja, os
operários dependiam do estado de espírito de seus mestres, fazendo com que o valor do serviço
mudasse frequentemente. Os proletariados esforçavam‐se até os limites, os quais podiam e não
podiam aguentar, suportando toda nova forma de trabalho que designavam para eles sem direito
a nenhuma voz ou opinião, apenas obedeciam.
Todos os problemas existentes nas cidades com os operários não se resumiam só a aqueles
locais, uma situação igual a essa estava ocorrendo entre a minoria de camponeses que ficaram
no campo, pois não possuíam mais sua terra por inteira e as que tinham posse não se
encontravam em um estado adequado para uma boa produção, o que acabou gerando fome
também no campo, implicando em uma migração do camponês para as colônias inglesas na
América. Havia uma total despreocupação da burguesia em relação aos trabalhadores
necessitados e sem condições favoráveis, sendo então alheios a tudo que acontecia com a classe
trabalhista, apenas estavam sempre procurando novas formas de explora‐los. Foi nesse contexto
de extrema exploração que, uma classe inferior, viveu no ápice da primeira revolução. Onde o
tempo era algo inestimável, não existia descanso apenas trabalho. Isso tudo implicou em mortes,
levantes, e na criação dos primeiros sindicatos trabalhistas, e consequentemente os primeiros
direitos dos trabalhadores.
Assim com o avanço tecnológico dando espaço para a estabilização das fábricas nas cidades, a
grande facilidade de encontrar camponês que virassem operários, só fez com que aumentassem
a produção nas fabricas, o que era justamente a intenção dos empresários, os quais era os únicos
beneficiados com a tal mudança que deixava os operários sem opção a não ser a de servir a
burguesia já que não tinha outro meio de ganhar dinheiro. Uma das primeiras atividades
industriais na Inglaterra foi à indústria de produção têxtil, onde se era produzido roupas e outros
produtos derivados do algodão, ou a base de lã de ovelha proveniente das grandes propriedades
de criação de animais da burguesia no campo. Não só as indústrias têxteis cresceram e tiveram
um bom desenvolvimento, também outras fábricas que confeccionava outros tipos de produtos
também apresentaram um grande aumento na produção. E com tanto crescimento desordenado
e tantas trabalhadores juntos com o mesmo propósito não demorou muito para os problemas
nas condições de trabalho começar a piorar, uma vez que essas condições já eram péssimas.
As condições de trabalho submetidas aos operários eram as piores possíveis. Os ambientes eram
pequenos e sujos, havia pouquíssima corrente de ar, para tanta gente no mesmo ambiente por
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

tanto tempo, como ficavam em media 14 horas trabalhando sem parar, os locais quase não tinha
iluminação o que aumentava os riscos de acidentes e tornava a sensação de sufoco ainda maior.
Ou seja, o ambiente não favorecia em nada os trabalhadores na hora da produção, um melhor
detalhamento disso tudo é dado na entrevista com o Dr. Ward, abordando sobre a saúde dos
trabalhadores do setor têxtil onde ele relata as condições vista por ele nas fabricas:
“Eu tive frequentes oportunidades de ver pessoas saindo das fábricas e
ocasionalmente às atendi como pacientes. No último verão eu visitei três
fábricas de algodão com o Dr. Clough, da cidade de Preston, e com o Sr.
Barker, de Manchester e nós não pudemos ficar mais do que dez minutos
na fábrica sem arfar (ficar sem ar) para respirar. Como é possível para
aquelas pessoas que ficam lá por doze ou quinze horas aguentar essa
situação? Se levarmos em conta a alta temperatura e também a
contaminação do ar; é alguma coisa que me surpreende: como os
trabalhadores aguentam o confinamento por tanto tempo”. (WARD,
Março de 1919).
Contudo as mulheres e criança eram as que mais sofriam no trabalho das fabricas, pois
trabalhavam mais que os homens para ganhar menos, além de sofrerem abuso por partes dos
donos, sendo as mulheres obrigadas a satisfazer vontades de seus mestres, as quais não lhes
cabiam ao trabalho fabril, às crianças eram severamente punidas e cobradas, elas dormiam
pouco e não podiam demonstrar cansaço muito menos sonolência no período em que estavam
nas fabrica, caso mostrassem eram punidas sem piedade. Elas também faziam trabalhos
perigosos e não havia nenhuma preocupação com a segurança das mesmas, muito menos
precações para que não houvesse nenhum acidente. As figuras abaixo mostram alguns exemplos
de mulheres e crianças no trabalho fabril:

Figura 1. Crianças trabalhando nas fábricas durante o período da Revolução Industrial.
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Figura 2. Mulher operaria trabalhando nas fabricas durante a Revolução Industrial.
Outra entrevista feita com Jonathan Downe, o qual teve uma experiência própria com as
condições aplicadas para as crianças nas fabricas, a um representante do parlamento britânico,
mostra mais de como era o real cenário de tais acontecimentos pelos olhos de quem passou por
isso, assim ele afirma:∙.
“Quando eu tinha sete anos de idade fui trabalhar na fábrica do Sr.
Marshall em Shrewsbury. Se uma criança se mostrasse sonolenta o
responsável pelo turno a chamava e dizia, “venha aqui”. Num canto da
sala havia uma cisterna de ferro cheia de água. Ele pegava a criança pelas
pernas e a mergulhava na cisterna para depois manda‐la de volta ao
trabalho”. (“DOWNE, Junho de 1832)”.
Além de um péssimo ambiente e dos maus tratos aos trabalhadores, havia uma grande
possibilidade de adquirir doenças nos períodos em que se prestava serviço, por causa da total
falta de higiene e limpeza nas fabricas, deixando tudo mais fácil para a contaminação. Assim os
operários tinham uma baixa expectativa de vida morrendo muito cedo por doenças fáceis de
serem tratadas, mas não tinha tempo para o tratamento muito menos dinheiro, ocasionando a
morte em muitos casos. Mesmo que varias dessas mortes tenham sido causadas por doenças,
não se pode esquecer, dos acidentes ocorridos nas maquinas, os quais não eram poucos, assim
fica claro que os operários não tinham segurança alguma durante o período de trabalhos e
acabavam sofrendo inúmeros tipos de acidentes e contaminação. O depoimento logo abaixo
relata de como as doenças eram fáceis de contrair e não demorava muito para aparecerem:
“Aproximadamente uma semana depois de me tornar um trabalhador no
moinho, fui acometido por uma forte e pesada doença da quais poucos
escapavam ao se tornarem trabalhadores nas fábricas.
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A causa dessa doença, que é conhecida pelo nome de “febre dos
moinhos”, é a atmosfera contaminada produzida pela respiração de
tantas pessoas num pequeno e reduzido espaço; também pela
temperatura alta e os gases exalados pela graxa e óleo necessários para
iluminar o ambiente.” “Capítulos da vida de um garoto nas fábricas de Dundee”,
de

Frank

Forrest”

Com toda essa situação existente nas fabricas não foi de se admirar, que os proletariados se
revoltassem e começassem a reivindicar melhorias de trabalho. Isso tudo só veio a piorar quando
a mão de obra humana começou a ser trocado pela mecanização, o que causou um forte
desemprego entre os trabalhadores, além da queda no preço do salário. Assim os trabalhadores
perceberam que a união era a melhor forma de conseguir algum resultado satisfatório nas
condições de trabalho e um possível aumento no salário, foi assim que então começaram uma
organização entre eles, trabalhadores, em busca de lutar por seus direitos.
Assim foram nascendo revoltas operárias contra a burguesia dona do capital, reivindicando que a
mão de obra humana não fosse mais substituída pelas façanhas das maquinas que a tecnologia
estava trazendo. Uma das primeiras revoltas que nasceu entre os proletariados foi o Ludismo.
O Ludismo consistia numa ação secreta dos operários mandando cartas exigindo o banimento
das maquinas aos donos de fabricas, chegavam eles mesmos a invadir as fabricas durante a noite
e quebrar as maquinas organizando‐se para agir de forma escondida, por esse motivo ficaram
conhecidos como “Quebradores de Maquinas”. Uma maneira radical de resolver o problema
tanto, que não deu muito certo, mas foi o primeiro passo para que a questão de melhorias no
trabalho realmente fosse vista como algo possível questionando‐se enfim o capitalismo
existente.
O movimento ludista, apesar de não obter sucesso, teve em abril de 1812 no condado de York,
uma grande revolta de trabalhadores na fábrica de William Cartwright. Como de costume saíram
a noite para invadir e destruir as máquinas da fábrica. Teve como resultado a condenação a
morte de 13 operários acusados de Ludismo e outros dois foram deportados para as colônias.
A partir daí nasceram varias formas de revoltas e protestos, uma após a outra não com muito
sucesso, pois a burguesia tentava de todas as formas pararem a união dos trabalhadores, pois a
mesma sabia que se o movimento tivesse algum espaço poderia ganhar proporções
inimagináveis e sem controle. Além de que no momento dos protestos os participantes não
estavam trabalhando o que fazia os empresários perderem tempo, lucro e produção.
Com tantas revoltas e tentativas de reivindicar melhores condições de trabalho, obter direitos
iguais e um salário mais digno, feitas de forma aleatória, o trabalhadores não conseguiram
resultados satisfatórios. Então os operários começaram agir de forma mais calma e calculista,
reunindo uma grande frota de participantes aos movimentos para discutir questões de trabalho,
conseguir alguns direitos e resistir à exploração capitalista.
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A burguesia tentava impedir tais uniões de varias formas criando leis contra os mesmos, mas não
deu muito certo, pois os trabalhadores se uniram e criaram Trade‐Unions. A Trade‐Unions era
uma forma de organização dos trabalhadores com um considerável nível de organização, os
manifestos foram evoluindo até a criação dos sindicatos. Como prevenção contra a burguesia as
reuniões, secretas, organizavam os protestos e manifestações trabalhistas. Com isso os
proletariados entravam em greve, e os proprietários ficavam no prejuízo, pois a sua mão de obra
não estava trabalhando. Em 1824 os sindicatos conseguiram sua primeira lei, que permitia a
organização sindical dos trabalhadores. Em 1866 no primeiro congresso internacional das
organizações de trabalhadores, criou‐se a Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) para
lutar em favor dos direitos trabalhistas do proletariado.
CONCLUSÃO
Em virtude dos fatos mencionados concluímos que esta pesquisa mostrou todas as principais
dificuldades sofridas pela classe trabalhista durante a primeira revolução industrial, e como os
proletariados lutaram para que pudessem melhorar sua vida, os inúmeros obstáculos
ultrapassados pelos trabalhadores para sair das péssimas condições de trabalho. É muito
importante a contribuição que esse estudo nos oferece, pois nele vemos historicamente o grande
sofrimento suportado por milhões de pessoas na revolução industrial para que hoje, os que
fazem parte da classe trabalhista, possam ter os imprescindíveis direitos do trabalhador. Vemos
que todos esses direitos atuais, foram sendo construídos devagarinho, passo a passo, ao longo da
história, e que não foi uma coisa rápida, teve toda sua evolução e que ainda hoje continuam em
desenvolvimento, continuam sendo criados direitos do trabalhador na nossa sociedade. Enfim,
observamos que tudo que está sendo usufruído hoje, quando se diz respeito a direitos
trabalhista, foi resultado de uma grande e vagaroso processo, que teve início lá na Inglaterra
quando o homem desenvolveu uma das suas principais ferramentas para melhorar sua vida, e
que ao mesmo tempo esta ferramenta também criou e criará inúmeros problemas em nossa
sociedade, a máquina.
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Comentado [H5]: Olha o conceito! Classe dos trabalhadores.
Esta estava em formação! O termo trabalhista se refere a uma classe
já formada portadora de direitos. Ver Thompson, In a Formação da
Classe Operária Inglesa.
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dos trabalhadores do setor têxtil em março de 1919” ‐ As condições de trabalho na Revolução
Industrial
Depoimentos de época -
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http://mikajojo.webnode.com.br/news/as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho%20na%20rev
olu%C3%A7%C3%A3o%20industrial‐
%20notem%20qu%C3%A3o%20interessantes%20s%C3%A3o%20os%20depoimentos!/

“Esse depoimento faz parte do livro “Capítulos da vida de um garoto nas fábricas de Dundee”, de Frank
Forrest.” ‐ As condições de trabalho na Revolução Industrial
Depoimentos de época -

http://mikajojo.webnode.com.br/news/as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho%20na%20rev
olu%C3%A7%C3%A3o%20industrial‐
%20notem%20qu%C3%A3o%20interessantes%20s%C3%A3o%20os%20depoimentos!/

Figura 1 : Uma visão sobre a Revolução Industrial ‐
http://casadohistoriador.blogspot.com.br/2012/05/uma‐outra‐visao‐sobre‐revolucao.html
Figura 2: Fabrica de Tecidos em Campos, símbolo de outra e diferente época ‐
http://www.robertomoraes.com.br/2013/03/fabrica‐de‐tecidos‐em‐campos‐simbolo‐de.html
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A INTER‐RELAÇÃO ENTRE A PROPAGAÇÃO DO GOVERNO NAZISTA E SUA INFLUÊNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE POLÍTICA E SOCIAL BRASILEIRA
J.G.L. Araújo (PQ)¹ ; M.S.B. Silva (PQ)1 ; B.R. Lima (PQ)1
1
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Macau
e‐mail: jhudsonaraujo@hotmail.com

RESUMO
Duas nações, dois lideres, duas maneiras de governar e
representar países, nas quais nem mesmo os
quilômetros que as separam foram capazes de discernir
completamente as suas características. O Nazismo se
caracterizou como uma ditadura política exercida por
Adolf Hitler, que abarcou a Alemanha durante o período
de 1933 á 1945. A Era Vargas ocorreu entre os anos de
1930 e 1945, sendo norteada pelo presidente Getúlio
Vargas. Estas lideranças, relativamente duradouras,
apresentaram algumas semelhanças em suas medidas
governamentais: as ações extremamente nacionalistas,
totalitaristas, repressões − dependendo dos interesses
políticos − culminando em diversos desdobramentos
que ora contribuíram, ora infligiam as suas respectivas
nações. Durante o governo Nazista o Brasil representava
um importante fornecedor de matérias‐primas para os

norte‐americanos e alemães. Diante disso, Hitler
elaborou propagandas governamentais e as lançou no
Brasil a fim de atrair seguidores e aliados advindos do
país, plano que não conquistou tantos brasileiros o
quanto esperado. Entretanto, o nazismo exerceu e
continua exercendo influência sobre nossa nação devido
à instalação de alemães no país, que viera para cá
buscando melhores condições de vida. Estes, aqui
criaram comunidades isoladas, preservando os seus
costumes, tradições e tentando fixar a língua; resistindo
assim, às medidas nacionalistas do presidente Vargas,
que não conseguiu implanta‐las em todo o território
nacional. Com isso, brasileiros e alemães foram se
miscigenando de tal forma que, ainda hoje, nos monstra
a resistência de resquícios da politica Nazista no Brasil,
seja eles culturais, políticos, ou materiais.

PALAVRAS‐CHAVE: Nazismo, Governo, Mídia, Nacionalismo, Ideologia

THE INTER‐RELATIONSHIP BETWEEN THE SPREAD OF NAZI GOVERNMENT AND ITS INFLUENCE
IN CONTEMPORARY POLITICAL AND SOCIAL BRAZILIAN
ABSTRACT
Two nations , two assistant chiefs , two ways to govern
and represent countries in which even the miles that
separate them were able to fully discern its features .
Nazism was characterized as a political dictatorship
exercised by Adolf Hitler, which covered Germany during
the period from 1933 to 1945. Vargas Age occurred
between the years 1930 and 1945, and guided by
President Getúlio Vargas. These leaders, of duration,
showed some similarities in their government measures:
actions extremely nationalist, totalitarian, and repressive
‐ depending on the political interests ‐ culminating in
several developments that contributed sometimes,
sometimes inflicting their respective nations. During the
Nazi government Brazil was an important supplier of raw
materials for the Americans and Germans. Therefore,

Hitler drew government advertisements and launched in
Brazil in order to attract followers and allies coming from
the country, that plan did not win as many Brazilians as
expected. However, Nazism exercised and continues to
exercise influence over our nation due to the installation
of Germans in the country, who came here seeking
better living conditions. These here have created isolated
communities, preserving their customs, traditions and
trying to fix the language; thereby resisting, nationalist
measures of President Vargas, who could not deploy
them throughout the national territory. Thus, Brazilians
and Germans were mixing is such that, even today,
demonstrates the strength of the remnants of the Nazi
policy in Brazil, be they cultural, political, or materials.

KEY‐WORDS: Nazism, Government, Media, Nationalism, Ideology
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A INTER‐RELAÇÃO ENTRE A PROPAGAÇÃO DO GOVERNO NAZISTA E SUA INFLUÊNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE POLÍTICA E SOCIAL BRASILEIRA

INTRODUÇÃO
Após a primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 afetou diretamente a economia alemã, já
que sem os créditos advindos dos Estados Unidos, a Alemanha não tinha a capacidade de pagar
as indenizações do tratado de Versalhes. Neste período, ela se encontrava extremamente
industrializada e sem a mínima condição de pagar as dívidas provenientes das importações de
matéria‐prima. A alta inflação refletia de maneira devastadora na economia do país, trazendo
graves consequências à produção e ao comércio. Mas, apesar de tudo, as grandes corporações
continuavam firmes em suas posições e perante esta conjuntura, os grandes prejudicados com a
crise foram os pequenos e médios empresários – que ofereciam emprego à aproximadamente
metade dos trabalhadores existentes no mercado −, gerando assim, um devastador colapso de
desemprego; a classe média alemã estava arruinada.
Diante do contexto de devastação da economia alemã, a ascensão ao poder do partido
Nazista acabou sendo impulsionada, pois esses tiraram proveito da situação a fim de tornar o seu
governo vigente. Os nazistas realizavam enormes paradas e desfiles das forças paramilitares SA
(Seções de Assalto) e SS (Seções de Segurança), além de perpetrarem diversas declarações nas
quais prometiam promover a realização dos desejos mais almejados por sua população durante
este período, como por exemplo: a disponibilização de trabalho para os desempregados, a
limitação dos preços no comércio e − para todos os alemães −, anunciou que iria destruir as
imposições de Versalhes. A partir de 1932, Adolf Hitler ganhou considerável apoio das grandes
empresas capitalistas e dos cidadãos descontentes, principalmente da classe média e dos
camponeses; sendo em 30 de janeiro de 1933 indicado ao cargo de chanceler.
Mediante os desdobramentos do Nazismo e as marcas deixadas por ele nos países com os
quais se relacionou direta ou indiretamente em seu apogeu, objetiva‐se discutir, de maneira
reflexiva, a importância da mídia no despontamento do governo Nazista e as influências e
vestígios deixadas por ele na história do Brasil, buscando‐se estabelecer, também, uma relação
entre as técnicas usadas por Hitler para governar a Alemanha e as técnicas usadas por Vargas
para administrar o Brasil durante os seus 15 anos de mandato.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia empregada para a elaboração do presente artigo é designada por pesquisas
referentes à problemática trabalhada de modo retórico e reflexivo, simultaneamente. Foram
realizadas comparações entre pesquisas e mencionados os fatos mais relevantes (em relação aos
pontos desenvolvidos) e aparentemente verídicos, tendo em vista que nem sempre os acervos
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

disponíveis na web são de total confiabilidade. Ainda, utilizaram-se documentários e livros
didáticos, a fim de que fosse possível deter maior veracidade e credibilidade ao discernir as
abordagens objetivadas nos resultados e discussão, sendo que essas foram divididas em subitens a
fim de que os pontos políticos e sociais estivessem explícitos e assim, posteriormente, se interrelacionassem de modo coerente e dissertativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vargas e Hitler
Após a crise cafeeira, ocorreu uma desestruturação nas bases políticas que sustentavam a
Primeira República no Brasil, ocasionando problemas econômicos, além de abarcar o
rompimento do acordo “café‐com‐leite” que consistia na parceria entre os partidos PRP (Partido
Republicano Paulista) e PRM (Partido Republicano Mineiro). Diante disso, o cenário político
nacional ficou bastante agitado; então, os políticos da oposição aproveitaram o momento para
conquistar espaço político e a partir daí, surgiu a chamada “Aliança Liberal” que instituiu o nome
de Getúlio Vargas para presidente do Brasil.
Vargas assumiu o poder como presidente no ano de 1930, depois de ter liderado a
Revolução ocorrida no mesmo ano, que derrubou o governo de Washington Luís. Os
historiadores costumam dividir a Era Vargas em três fases, que são elas: o governo provisório (de
1930 a 1934), o governo constitucional (de 1934 a 1937) e o governo ditatorial (de 1937 a 1945).
Em geral, o governo Vargas se caracterizava por manter uma política de centralização do
poder, autoritária, antidemocrática, populista (com inspirações do fascismo europeu), que
reprimia o comunismo, sendo extremamente nacionalista e totalitarista – controlando a
liberdade de expressão e a imprensa a fim de que fosse estabelecida uma imagem positiva do
seu governo e de si mesmo. Para tanto, instituiu, durante o Estado Novo, o Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP), que fortaleceu a imagem carismática de Vargas, possibilitou a
idealização política de que era o “pai dos pobres” e contribuiu para que ele conquistasse o apoio
da classe trabalhadora brasileira da época. Tudo isso, rendeu a Vargas a imagem de um chefe
forte e acredita‐se que a sua maneira de governar influenciou a de presidentes posteriores,
sendo uma referência de sucesso e/ou força governamental até os dias atuais.
Diante deste contexto, foi criada ao longo do tempo, uma ideológica aproximação do
“Getulismo” com o Nazismo e esta analogia foi cada vez mais intensificada devido à grande
afinidade de Vargas com o nazifascismo. Na época, vários países estavam sob a forte influência
desta ideologia, que era representada por Adolf Hitler na Alemanha e por Benito Mussolini na
Itália. No Brasil, a sua implantação foi promovida pela Ação Integralista Brasileira (AIB) –
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organização fascista que foi liderada por Plínio Salgado. Segundo alguns historiadores, o Nazismo
influenciou Vargas de tal maneira, que o governo brasileiro chegou a emitir circulares secretas,
entre 1933 e 1948, a fim de impossibilitar a entrada de judeus no nosso país. Neste ponto, é
possível perceber as semelhanças entre o “Getulismo” e o Nazismo atrelando‐se através dos
princípios não somente políticos, mas também, ideológicos. Perante a estas semelhanças, não é
possível compará‐los fielmente em todos os aspectos, pois cada nação, cada governo, cada líder
apresenta as suas próprias características, mas é aceitável comparar algumas semelhanças que
aproximaram estes dois modos de governar nações; afinal de contas, Vargas nutria grande
afeição pelo nazifascismo.
O nacionalismo é uma medida governamental em comum entre Vargas e Hitler, pois estes
dois líderes políticos buscavam exaltar a nação e as suas respectivas maneiras de governá‐las
através dos instrumentos midiáticos disponíveis na época, dos discursos que proferiam, e
censurando os meios de comunicação que transmitissem informações prejudiciais para tais
imagens. Entretanto, este nacionalismo acabava se discernindo em seu próprio objetivo central,
pois enquanto que Vargas exaltava a nação brasileira em sua própria substância, destacando as
peculiaridades nacionais em relação a outros países; Hitler pregava a ideologia preconceituosa de
que pertencia à raça ariana, considerada a raça superior entre as demais (sendo fundada na
comunidade do sangue e do solo) e por isso, ela deveria dominar o mundo.
O Partido Nazista se fez presente em 83 países do mundo (além da Alemanha), com uma
estima de aproximadamente 29 mil integrantes. Dentre estes países, o Brasil se destacou, por
apresentar o maior número de adeptos e o maior conjunto de partidários Nazistas. Como
consequência do forte nacionalismo de Vargas e através das atividades ditatoriais do Estado
Novo, o presidente adotou várias medidas para fortalecer o seu poder e uma delas foi proibir
qualquer atividade de natureza política estrangeira que pudesse provir daqueles que residiam no
Brasil. Perante a isso, as atividades do Partido Nazista no Brasil, assim como as ações de outros
partidos políticos, sejam eles nacionais ou não, foram duramente reprimidas. Além disso, o
presidente forçou a integração dos alemães e seus descendentes que viviam em comunidades
isoladas no país, independentemente de eles manterem relações com o Partido Nazista. O caso
dos imigrantes alemães destacou‐se dentre os demais, pelo fato deles tentarem manter as suas
tradições, costumes e língua nas pequenas comunidades que construíram.
Durante um determinado tempo, Vargas decidiu implantar no Brasil uma política externa
neutra e prática, na qual, ele negociaria com os países que lhe oferecessem as melhores
condições; assim, ele poderia manter relações econômicas com países como os Estados Unidos e
a Alemanha. Vargas e Hitler mantinham relações amigáveis com o interesse de sustentar a sua
parceria comercial, uma vez que a Alemanha detinha grande importância para o Brasil como
compradora das matérias‐primas nacionais – com destaque para o algodão e o café. Sendo assim,
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o nosso país era um importante aliado comercial para a Alemanha, por fornecer as matérias‐
primas e de gêneros agrícolas que este país precisava consumir.
Depois que ocorreu o estouro do conflito mundial, em 1939, a neutralidade do governo
brasileiro teve que chegar ao fim, pois os Estados Unidos se inseriram da guerra em 1941 e
passou a exercer pressão no governo brasileiro para que este rompesse as suas relações
diplomáticas e comerciais com os países do Eixo. Diante disso, o Brasil declarou guerra em agosto
de 1942, aos países fascistas. Além disso, a quebra das relações entre o Brasil e a Alemanha,
também foi impulsionada pelo sentimento de nacionalidade que Vargas nutria e a partir dele, o
presidente determinou que as atividades políticas estrangeiras devessem ser cessadas ou ao
menos, minimizadas como uma forma de nacionalizar as minorias estrangeiras; desde então, o
Partido Nazista acabou se tornando alvo de investigação e empecilho diante dos objetivos
nacionalistas brasileiros.

A mídia e a consolidação do governo nazista
A ascensão de Hitler no poder absoluto e, portanto, totalitário na Alemanha, se deu por
vários processos persuasivos desde o inicio de sua tentativa de assumir o controle nacional. Na
Alemanha pós‐guerra, notava‐se a angustia que assolara o país devido o tratado de Versalhes
que colocara aquela população em situação revoltosa e, por vezes, vingativa, já que seu
aprofundamento na crise social e econômica se daria pelas dívidas pagas e pelas compensações
aos países vitoriosos e envolvidos na guerra da qual teriam sido prejudicados.
Em meio a tanto descontentamento em massa durante o governo presidido por Paul
Von Hindenburg, o fato de Hitler se tornar popular na sociedade alemã − devido à legalidade de
seus princípios de reestabelecimento do poder nacional – e o medo do presidente vigente perder
o poder para este novo seguimento, criaram uma situação propicia a nomeação de um chanceler
que se tornara Führer e criador de um terceiro Reich, Adolf Hitler.
Para que a implantação do partido Nacional‐Socialista (criado na Alemanha por Hitler)
fosse bem sucedida, se fazia necessário convencer a população alemã a seguir as “regras”
preestabelecidas pelo governo e torna‐la adepta ao novo modelo que estava começando a
vigorar na sociedade. Para tanto, criou‐se o Ministério da conscientização pública e propaganda
(Promi) – tendo como ministro Paul Joseph Goebbels − para garan r que a mensagem nazista
fosse transmitida com sucesso através da arte, da musica, teatro, filme, livros, estações de rádio,
materiais escolares, imprensa e da adoção de um único símbolo que representasse toda a
população ariana, o suástico; ou seja, houve censura para que somente os interesses políticos do
Nazi se propagassem no país. A propaganda no movimento nazista admite o objetivo de
persuadir e convencer a população através de princípios técnicos pronunciados no livro Main
Kampt (Minha Vida) escrito por Hitler durante sua condenação, na qual ele afirma que “uma
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mentira repetida mil vezes tornasse uma verdade”, e este foi um dos métodos utilizados para a
alienação da população a fim de atingir seus objetivos.
De repente a sociedade Germânica percebeu‐se cercada de apelos (cartazes, peças,
musicas, filmes...), dos quais se caracterizavam por serem sentimentalistas e retóricos.
Lembrava‐se, constantemente, de alemães lutando contra seus inimigos, a lealdade
política e a conscientização racial entre populações de etnia alemã do leste europeu, incentivava‐
se a passividade e aceitação das medidas iminentes contra os judeus, dentre outras idealizações.
Estas práticas eram oriundas do totalitarismo de Hitler, que propagava suas diretrizes para o
surgimento de uma nova Alemanha, detentora de características próprias e a partir deste
princípio, o referido país ascendeu economicamente, belicamente, politicamente e passou a
propagar o racismo, o antissemitismo e o antibolchisvismo – ou seja, os ideais de Hitler passaram
a ser reproduzidos incansavelmente à população, podendo‐se considerar este fato como uma
espécie de lavagem cerebral em massa.
O cinema, por exemplo, teve papel importante na disseminação da ideia do
antissemitismo racial da superioridade, do poder militar alemão e da essência malévola dos seus
inimigos; retratando os judeus como seres sub‐humanos infiltrados na sociedade alemã. Uma
ressalva a ser dada é a construção do Campo Gueto (Figura 1), o qual foi utilizado para as
propagandas que acobertavam as atrocidades cometidas com os judeus, sendo empregado como
explicação para a sua criação, a necessidade de um local para acolher os alemães após sua
deportação, veteranos de guerras incapacitados e artistas e músicos locais levados para trabalhar
no leste. A partir daí, se produziu um filme para demonstrar o tratamento benevolente que os
moradores do campo recebiam, sendo que, após sua finalização, as autoridades deportaram a
maioria do elenco para o campo de extermínio, retratando assim uma imagem falsa do que
realmente acontecia com aqueles que não fossem considerados arianos e estivessem em
território germânico.

Figura 1 – Campo Gueto
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Neste âmbito, podemos ter uma leve percepção da manipulação midiática havida durante
o governo de Hitler, sabendo que a propaganda participou ativamente do movimento por meio
do convencimento populacional à adesão partidária, quando impregnava os princípios nazistas
por meio da repetição e diversificação nos meios de condutas disseminados na sociedade.

Reflexos da propaganda nazista na atualidade
Apesar dos referenciais negativos advindos do movimento nazista, sua propaganda pode
ser considerada até certo ponto, benevolente para a sociedade. Durante este período foram
utilizadas técnicas indutoras e apelativas que são empregadas até o presente momento, sendo
que podemos selecionar onze das quais são princípios de dominação básicos para o trabalho
marqueteiro e propagandista, não somente no meio politico, mas também, no capitalismo que é
um sistema financeiro tão presente, nos dias de hoje, em nossas vidas. São eles:



Simplificação ou inimigo único: é importante adotar uma única ideia, um único símbolo,
que é a transformação dos adversários em um único inimigo.



Método do contágio: a reunião de todos os adversários em uma só categoria, em uma
soma individualizada. Todos os inimigos devem ser só um (oposição).



Transposição: levam‐se para os adversários os próprios erros e defeitos, respondendo
ataque com ataque. Se não se podem negar as más notícias, inventam‐se outras que as
distraiam.



Exagerar e desfigurar: aumenta‐se a proporção de uma história, por menor que ela seja
contra você, como uma ameaça grave que venha a prejudicar o outro.



Vulgarização: toda propaganda deve ser popular, adaptando o seu nível ao menos
instruído dos indivíduos dos quais se dirige. Quanto maior a massa a convencer, menor o
esforço mental a realizar. A capacidade receptiva das massas é limitada, sua
compreensão escassa tem grande facilidade para esquecer.



Orquestração: a propaganda deve limitar‐se a um número pequeno de ideias e repeti‐
las incansavelmente, apresentando‐as uma e outra vez, de diferentes perspectivas, mas
sempre convergindo para o mesmo conceito, sem fissuras e nem dúvidas.



Renovação: emitem‐se, sempre, informações e argumentos novos a um ritmo tal que
quando o adversário responder, o público já está interessado em outra coisa.



Verossimilhança: constroem‐se argumentos a partir de fontes diversas, através de
informações fragmentárias.
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Silenciação: encobrem‐se as questões sobre as quais não tenha argumentos e
dissimulam‐se as notícias que favorecem o adversário, contra programando com a ajuda
dos meios de comunicação e afins. (se algo estiver ruim e isso não for ao seu favor, se
aposta na propaganda e mostra‐se que as coisas estão melhores ou melhorando, ainda
que não estejam).



Transfusão: a propaganda sempre opera a partir de um substrato preexistente, seja
uma mitologia nacional, ou um complexo de ódios e preconceitos tradicionais. Trata‐se
de difundir argumentos que possam arraigar‐se em atitudes primitivas.



Unanimidade: convencem‐se as pessoas de que elas pensam "como todo mundo",
criando uma (falsa) impressão de unanimidade.

Vestígios materiais e imateriais do nazismo no Brasil
É evidente que o Brasil esteve relacionado de algum modo com o nazismo entre as
décadas de 1930 e 1940. Entretanto, este fato parece ser acobertado e temido de algum modo,
já que através de pesquisas e documentos é possível comprovar que nosso país possuiu o maior
número de adeptos ao nazismo em territórios externos ao germânico, dos quais se localizavam,
principalmente, em Santa Catarina – onde, na cidade de Blumenau criou‐se uma espécie de
comunidade alemã −, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito santo e Recife, sendo estes últimos
com menor incidência.
Verifica‐se que pouco se fala de Brasil quando relatado o nazismo a nível mundial. Talvez
este “acobertamento” possa ser discutido levando em consideração a repercussão negativa que
o totalitarismo de Hitler tivera – devido as grandes exterminações em massa ocorridas durante o
governo nazista –, fato que carregaria o nome do nosso país juntamente a ele durante o
desfecho dramático da Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial.
Um dos exemplos a ser abordado sobre a
“herança” nazista ultrajada no Brasil, é a
identificação da Fazenda Cruzeiro do Sul (Figura 2)
no munícipio de Campina do Monte alegre – São
Paulo; esta fazenda detém registros da real
habitação nazista durante o referido período. Foram
encontrados tijolos, fotografias de jogadores de
futebol com a bandeira nazista – incluindo um
quadro com uma foto de Hitler – e de gados
marcados com o suástico do nazismo.
Figura 2 – Tijolos com suástico do Nazismo
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Esta mesma fazenda tem um histórico da retirada de cinquenta crianças negras de um
orfanato, sendo que elas teriam sido levadas para o trabalho escravo na colheita do café; ora, já
que o movimento ariano argumentava a superioridade de sua “espécie”, logo se comprova a real
existência de tal acontecimento no Brasil, pois este mesmo princípio de subordinação racial foi
utilizado na fazenda, sendo que, além disso, as provas supracitadas são veementemente
contextualizadoras de tal fato.
Em Natal, capital do Rio grande do Norte, encontra‐se um segundo exemplo de registros
que cerceiam a presença de adeptos nazistas. No Bar do Consulado (Figura 3), bairro Ribeira −
centro histórico da cidade −, é possível observar o piso de uma sala composto por cerâmicas que
estampam a suástica nazista. Esta seria uma marca deixada por Guglielmo, um fascista e
admirador do nazismo que se estabelecera em terras potiguares durante as primeiras décadas do
século XX.

Figura 3 – Bar do Consulado, bairro da Ribeira, centro histórico de
Natal, abril de 2011.

Em termos imateriais, considera‐se que a herança nazista relevantemente deixada ao
território brasileiro tenha sido a cultura da propagada, principalmente no sul do país. Sabe‐se
que por muito tempo os alemães migraram para o Brasil e criaram comunidades que mantinham
costumes e práticas de sua cultura original, o que somente foi quebrado após o estabelecimento
das condutas nacionalista de Vargas em território brasileiro. Mesmo assim, é inegável a
influencia alemã que permanece até os dias atuais sobre as populações descendentes, já que
muitas vivem tradições que não são tipicamente brasileiras, mas sim, originarias da cultura
alemã.
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CONCLUSÃO
Por meio das abordagens efetivadas durante a discussão sobre o governo de Vargas e de
Hitler, sobre a importância da mídia na consolidação do governo nazista e, também, sobre os
vestígios materiais e imateriais do nazismo deixados no Brasil, tornou‐se possível determinarem‐
se as relações históricas, quer sejam verossimilhantes, quer se tratem das influências
interculturais que foram trazidas por meio da imigração. A partir deste contexto, é possível
compreender de maneira mais profunda o modo como o movimento nazista marcou a nossa
historia enquanto humanos e cidadãos brasileiros. A Alemanha continuará sendo lembrada como
o império do Reich, uma vez que, Hitler (o seu maior líder) se impôs, constituindo‐se como uma
verdadeira maquina de destruição exaltada pela sua inteligência e discernimento de estratégias,
tendo muito sucesso ao manipular opiniões a seu favor e contrapor àqueles que fossem seus
inimigos (ou que se recusassem a seguir o seu regime totalitário), construindo assim, este
império histórico.
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RESUMO
Este artigo reflete sobre a escravização ilegal de crianças
livres de cor (de origem indígena e africana) no
Amazonas do século XIX. Para tanto, utilizamos relatos
de viajantes estrangeiros, relatórios de presidentes de
província, avisos ministeriais, relatórios de policia,
processos
de
Juízos
de
Órfãos
e
as
denúncias/informações veiculadas na Imprensa
amazonense oitocentista. Por meio desses fragmentos e
informações variadas, pretende‐se avançar algo mais na

compreensão das estratégias de comércio, dos usos e
das inserções das crianças no mundo do trabalho, bem
como avaliar o impacto dessas práticas de escravização
no cotidiano da vida de crianças afro‐indígenas livres
pobres e desvalidas no Amazonas do século XIX.

PALAVRAS‐CHAVE: Escravidão; Crianças negras e índias; Amazonas; Trabalho.

Trafficking in black children and Indians in the Amazon 19th century.
ABSTRACT
This article discusses the illegal enslavement of free
coloured children (meaning Blacks and indigenous) in
the Amazonas state during the 19th century. The study
utilizes traveller’s literature, reports from the presidents
of the province, ministerial dispatches, police reports
and courts processes, in addition to denounces
presented in the newspapers. With the support of a
fragmented documentation, this study aims to

donounce the illegal enslavement of those children in
the Amazon and to advance the understanding of the
children’s role in the labour force market, their
commercialization and the impact of those practices in
the daily lives of the poor children in the 19th century.
Those practices are not limited to the 19th century but
they are found all through the 20th century and still
challenge the authorities today.

KEY‐WORDS: Slavery; Children; Blacksand Indigenous. Amazonas. Labour.
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Tráfico de crianças negras e índias no Amazonas Oitocentista.
 INTRODUÇÃO
Quem nunca soube de crianças interioranas trazidas para estudar na capital, mas que acabavam
por servir de empregadas? Ou ouviu histórias de mães que doam seus filhos a “padrinhos” na
esperança de oferecer um “futuro” melhor? (ou vendê‐los mesmo, sem floreios, para “arrumar
uns trocados”). Talvez, as experiências daquelas crianças exploradas nas fazendas, nas
embarcações ou ainda daquelas vendidas para a prostituição e para o mercado sexual, como
tantas vezes têm sido noticiadas pela imprensa local, seja ainda mais brutal. Como explicar tantos
desrespeitos aos direitos das crianças? Sem dúvida, algumas explicações podem ser encontradas
no nosso passado histórico; e, infelizmente, naquele mais doloroso: dos tempos da escravidão.
Nesse sentido, o presente artigo pretende apontar para possibilidades de investigação sobre a
escravização ilegal de crianças livres de cor (de origem indígena e africana), partindo do
pressuposto que tais práticas refletem a continuidade de uma mentalidade escravista no
Amazonas que atravessa todo o século XIX e inicio do XX.
 MATERIAIS E MÉTODOS
Acompanhar o tráfico de crianças negras e índias no Amazonas, bem como suas trajetórias e
formas de inserção no mundo do trabalho, por exemplo, não é tarefa fácil, tanto pela exiguidade
dos dados quanto pelo fato de se tratar de uma atividade clandestina que contava muitas vezes
com o poder público (que a principio deveria fiscalizar e punir tais práticas), como coadjuvantes
no processo de venda, receptação e uso do trabalho das crianças. Para tecer algumas
considerações a respeito do tema, utilizamos relatos de viajantes estrangeiros, relatórios de
presidentes de província, avisos ministeriais, relatórios de policia, processos dos Juízos de Órfãos
e as denúncias/informações da Imprensa. Por meio desses fragmentos e informações variadas,
pretende‐se avançar algo mais na compreensão das estratégias de comércio, dos usos e das
inserções das crianças no mundo do trabalho, bem como do impacto dessas práticas de
escravização no cotidiano da vida de crianças afro‐indígenas livres pobres e desvalidas no
Amazonas do século XIX.
A frágil conexão com o mercado de escravos africanos durante os século XVII e XVIII legou um
cenário bastante peculiar de relações escravistas na província do Amazonas Oitocentista. Apesar
dos reiterados esforços da Coroa Portuguesa e dos colonos no sentido de ampliar os plantéis com
africanos, o que se verifica, na verdade, é uma presença diminuta do braço africano no conjunto
da força de trabalho local, sobretudo se tomarmos como comparação o uso alargado do braço
indígena. Entretanto, essa constatação não permite menosprezar a força da instituição escravista
no Amazonas. Basta lembrar que a escravização ilegal de indígenas foi um problema crônico
enfrentado pelas autoridades coloniais, que persistiu ao longo do Setecentos e atingiu as
primeiras décadas do século XIX, quiçá durante a primeira metade do século XX. De toda sorte, a
escravidão no Amazonas pode ser enquadrada, em termos teóricos, naquilo que os estudos
sobre a escravidão na antiguidade distinguem como “sociedades escravistas” e “sociedades com
escravos”(FINLEY, 1991; FINLEY, 1984; BERLIN, 2006: 20‐21).
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No caso do Amazonas, portanto, trata‐se de uma “sociedade com escravos”, isto é, uma
sociedade em que o trabalho escravo, pelo menos aquele legalizado, não era o centro da
produção econômica, mas que ocupava largamente os lugares marginais do processo produtivo,
sendo, portanto, uma forma de trabalho entre outras. Trata‐se de uma escravaria cujos plantéis
são pequenos e poucos são os senhores que concentram um volume grande de cativos, ou seja,
geralmente os proprietários são donos de poucos escravos. Mas nem por isso consideramos esta
sociedade mais aberta à passagem da escravidão para a liberdade; nem tampouco forjada sem
brutalidades. Aliás, a restrição no acesso à liberdade através da baixa quantidade de alforrias
concedidas será uma característica da sociedade amazonense até a finais da década de 1860. Por
não ocuparem o centro das atividades produtivas, os cativos poderiam sofrer muito mais com
humilhações e violências. E limitar o acesso à liberdade significava manter uma distinção não
somente entre senhores e escravos, mas, especialmente, delimitar as distinções entre os
próprios homens livres da província.
A propriedade escrava delimitava, por exemplo, as fronteiras sociais entre aqueles que estariam
sujeitos ao recrutamento forçado ao trabalho. No período que se seguiu ao fim da revolução
cabana, foi criado o Corpo de Trabalhadores com duas finalidades básicas: controlar revoltas,
prevenindo novos movimentos rebeldes; e legislar especificamente sobre o mundo dos homens
livres. Divididos em Companhias, o Corpo seria composto pelos índios, mestiços e pretos que não
fossem escravos recrutados, isto é, os homens livres de cor sem propriedades ou
estabelecimento produtivo. Possuir escravos, nesse momento, dava maior seguridade ao
exercício da liberdade. Estudos recentes sobre o recrutamento compulsório para o trabalho em
obras públicas e serviços de particulares afirmam que o Corpo de Trabalhadores visava controlar
inclusive o espaço de circulação da população livre, pois vetava aos indivíduos recrutados a saída
da localidade a que pertencessem sem que portassem um guia de seu comandante. O Corpo de
Trabalhadores operava, assim, seleções hierarquizadas entre a população livre baseadas em
critérios étnico‐raciais, criando fronteiras sociais entre brancos e não‐brancos na região, que
seriam transponíveis, quase que exclusivamente, pela aquisição de escravos. Portanto, a
escravidão e o preconceito de cor estavam inscritos na legislação e nos costumes locais.(FULLER,
2008: 98‐110)
Dessa forma, é possível formular a hipótese de existir um modelo baseado em relações sociais
excludentes característicos da escravidão e na sujeição de homens livres não‐brancos ao trabalho
compulsório, que se mantêm durante todo o Oitocentos. É nesse quadro que devemos situar as
práticas de escravização ilegal de crianças indígenas e negras, bem como o comércio, o sequestro
e as redes de compra e venda que permitem o uso do trabalho de crianças de cor no Amazonas.
A posse de crianças (e a consequente exploração de seu trabalho) poderia funcionar como
alternativa na aquisição de trabalhadores; como estratégia de acumulação de riquezas e a
possibilidade de distinção social.
 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No século XIX, circulavam pelos rios centenas de igarités amontoadas de mercadorias que
alimentavam o comércio conhecido como regatão. Vendas e trocas eram estabelecidas entre os
mercadores e as comunidades ribeirinhas, quilombolas, amocambados, populações indígenas e
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comerciantes estrangeiros. Em meio a tais atividades, circulava outro tipo de comércio em pleno
vigor, apesar de ilegal: compra e sequestro de pessoas, muitas delas crianças. No Japurá,
circulavam anualmente trinta ou quarenta grandes canoas tripuladas por comerciantes
portugueses e brasileiros que seguiam mata adentro, por vezes atravessando as fronteiras e
atingindo a Colômbia, para negociar com tuxauas e chefes de tribos indígenas aquilo que já havia
sido negociado (e pago) um ano antes.
Eram carregamentos de meninos robustos e meninas bonitas, que seriam vendidas nas praças de
Manaus, de Belém ou mesmo de outras províncias do Império. Aguardente, tabaco, espingardas,
bijuterias, etc. serviam para levar à cabo as negociações de compra e venda. Proporcionalmente,
dois machados equivaleriam a um menino robusto. As meninas bonitas tinham reconhecido valor
porque poderiam servir de concubinas, amantes de seus compradores. Cada uma das igarités
poderia carregar de dez a vinte índios; eram conduzidos por cordas ou, da maneira mais comum
à época, presos com ferros ao pescoço. Uma vez embarcados, pagava‐se com antecedência o
valor estimado do carregamento do ano seguinte. Mães e filhos logo seriam apartados. Filhos
eram vendidos em um lugar, mães em outro.
Quando não eram comprados, eram sequestrados. Isto feito, seus nomes eram trocados e com o
passar do tempo muitos sequer recordavam de seus antigos nomes e parentes. Isso tornava
difícil o rastreamento das famílias das crianças vendidas e inviabilizava a atuação da polícia, que
se via incapaz de investigar os responsáveis por fazer circular as mercadorias. Para piorar,
sujeitos de diferentes origens étnicas e sociais participavam do comércio. Brancos ‐ pobres ou
abastados‐, negros ‐ livres ou escravizados ‐, e indígenas destribalizados também atuavam como
mercadores. Menos violentos eram os que buscavam “seduzir” os menores: promessas de
enriquecimento, de emprego, do aprendizado da leitura e da escrita, de casamento, de
educação, de instrução, de passeios, enfim, eram muitos os meios de ludibriar as crianças.
Já nas cidades, os pequenos eram vendidos em plena luz do dia. Das praças seriam levados por
seus compradores. Muitos seriam utilizados como criados, serventes, aplicados aos serviços
domésticos. Lavar roupas, cuidar de arrumar casas, cozinhar, costurar. Eram chamados de
“xerimbabos” (nome de origem tupi para animais de criação) ou “fâmulas”. Também se viam
ocupados em fazer serviços de compras e vendas, e por isso vagavam pelas ruas da capital.
Perambulavam em meio a outros menores. Encontravam‐se entre os fugidos do Educandário dos
Artífices e órfãos legalmente tutelados. Tentavam a sorte em jogos de azar com crianças negras
escravizadas. Outros seriam levados para os serviços das fazendas nas margens do rio Amazonas.
Muitos eram empregados na extenuante atividade de extração da goma elástica e na fabricação
da borracha, especialmente no rio Purus.
O que diziam as autoridades sobre isso? O ministro da justiça do império, o sr. José Carlos Pereira
de Almeida Torres, falava abertamente sobre o tráfico de crianças, segundo ele conservadas “em
perfeita escravidão, sob rigoroso trato”, denunciando que muitas eram vendidas para outras
províncias ou mesmo para a Corte no Rio de Janeiro. Outro que nos dá informações é o viajante e
naturalista inglês Henry Bates que chamava atenção para a diversidade étnica daqueles que
haviam sido “vendidos ainda criança pelos caciques”. Descrevia um quadro dramático com alta
mortalidade infantil e de intenso comércio de crianças na região de Ega (atual Tefé), chegando a
ajuizar ser essa localidade, à época, um dos mais importantes mercados de escravos da região.
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Acusava ainda as autoridades brasileiras de cumplicidade no tráfico, pois sem a tolerância com o
comércio de menores “seria impossível obter criados” (BATES, 1979: 207‐209).
Delegados, juízes, políticos, médicos eram alvo de denúncias nos jornais do Amazonas. Acusados
de participar dos “negócios de menores”. Assim, a situação das crianças era de muita
vulnerabilidade. Menores pobres ou recrutados para os serviços na marinha geralmente
passavam pelas mãos de autoridades provinciais e, quase sempre, ficavam sob a
responsabilidade do Juízo de Órfãos. Era frequente ver crianças pobres sendo levadas pelo poder
público, tanto da capital quanto em localidades do interior. Nas comunidades mais distantes, as
autoridades estavam despreparadas para enviar crianças para Manaus, ocasionando enganos nos
destinos dados aos menores recolhidos e abrindo brechas para ações irregulares, sequestro,
apossamentos ilícitos, “graves escândalos”. Em 1882, o próprio presidente da província, o sr. José
Paranaguá,foi acusado de mandar prender os meninos desertores da Companhia de Aprendizes
Artífices e outros menores desvalidos classificados como “vagamundos”. Retrucando a denúncia,
José Paranaguá não economizou: “chamam isso de caçada, quando não há aqui casa que não
tenha o seu curumim (menino tapuio) apanhado nos matos para servir de criado”.
Muitas dessas crianças eram negociadas, distribuídas e redistribuídas, conforme as conjunturas
políticas locais. Amigos do “potentado no lugar” eram presenteados com crianças, com a
disponibilização de órfãos; os inimigos eram punidos, prejudicados com a retirada das crianças
que estavam sob seu poder – mesmo quando havia legalidade na tutela. As crianças enfrentavam
diariamente a instabilidade, repetidas vezes desenraizamento e o medo constante de perder
referenciais e abrigo, perder quaisquer estruturas que se assemelhassem ao ambiente familiar.
O uso de crianças como serventes, criados, “em perfeita escravidão”, era absolutamente comum,
prática corrente, como atestam vários editais do Juízo de Órfãos publicados na imprensa. Além
de expor a ilegalidade da situação de menores empregados nas casas da capital, os juízes
lembravam aos “tutores” outra irregularidade: “deixar que seus tutelados vaguem pelas ruas
desta cidade e consintam que eles se ocupem em fazer compras e vendas, como consta que
assim praticam”. Em maio de 1889, denunciava‐se o “abuso da lei” e os enganos aos quais
estavam sujeitos indígenas como Vitalina, que no rio Uaupés foi recrutada para ser educada, mas
vivia em “estado infeliz”. O denunciante alertava aos leitores que a escravidão para os índios não
estava acabada “como comprovam mil fatos que cada qual pode se ver nos rios Negro, Purus e
Solimões”. Insistia que os abusos verificados quanto ao costume de escravizar crianças, se não
fossem punidos, produziriam “frutos venenosos corrompendo a sociedade”. E quanto à educação
das meninas, indicava a presença de desigualdades raciais: “as habitantes das selvas tem o
mesmo direito em face da lei que tem as filhas dos brancos”.
Ao lado das denúncias de “perfeita escravidão” são recorrentes na imprensa acusações de
castigos e maus tratos contra as crianças. Em setembro de 1886, o noticiário do Jornal do
Amazonas informava o “bárbaro castigo” sofrido pela menor Thereza Alves Ferreira cujo corpo
estava “todo contundido e manchado de longas equimoses”. Em fevereiro de 1888, o Jornal do
Amazonas rebatia as acusações contra um seu leitor, classificando como “fantasias”
“depoimentos de uns meninos suspeitos” a respeito das acusações de “castigos e sevícias”
cometidos contra a menor Adélia. Em março de 1886, o noticiário do Jornal do Amazonas
explicava que o “pequeno índio” que trabalhava na casa de Thomaz Sympson não havia fugido
por ser maltratado, mas por “sua índole nômade, como é a de todos os índios”. E retrucava
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contra seus acusadores: “fugiu como tem fugido outros da casa do sr. Dr. Aprígio Martins de
Menezes (...) sua senhoria julga que são maltratados os índios que fogem da casa de outros
talvez porque em sua casa o tem isso os que dela tem fugido e nela tem morrido...”
A situação parece ter piorado depois de 1850, quando o tráfico de africanos para o Brasil foi
definitivamente extinto. No ano de 1854, em plena Assembleia Geral do Império, os deputados
discutiam um projeto de lei para conter o deslocamento de escravos comprados das províncias
do norte para abastecer as demandas, cada vez maiores, do sudeste cafeeiro. O deputado João
Mauricio Wanderley, parlamentar pela Bahia e promotor do projeto, justificava sua aprovação,
entre outros motivos, pelo propósito de coibir “essa nova traficância de carne humana” em que
se podia verificar “crianças arrancadas das mães, maridos separados das mulheres, os pais dos
filhos”. E acrescentava: “não é tudo, senhores, já como consequência vai aparecendo no norte
uma outra especulação, que é a de reduzir à escravidão pessoas livres...”. Instado a argumentar
sobre a moralidade de seu projeto de lei, o deputado lembrou a situação das crianças das
províncias do norte, nas quais meninos de cor parda ou preta eram vendidos, vitimas dos que
“empregam violência para roubar crianças e vende‐las” (ANNAES DO PARLAMENTO,
01/09/1854).
Para desespero dos presidentes da província os crimes de escravização de pessoas livres
persistiram durante todo o século XIX (e mesmo no XX) trazendo problemas para a diplomacia
brasileira, além de piorar a imagem do país no estrangeiro que carregava o título nada lisonjeiro
de uma das últimas nações escravistas do mundo. Não bastasse a escravidão negra, havia ainda
força da “escravidão vermelha” no Amazonas.
 CONCLUSÃO
As trajetórias de crianças negras e indígenas escravizadas ilegalmente ajudam a revelar um
cotidiano de profunda vulnerabilidade vivenciada por famílias não‐brancas na província do
Amazonas. Sequestradas, arrancadas de suas famílias, o comércio de crianças envolvia amplos
setores da sociedade, desde atravessadores e comerciantes dos rios, passando por autoridades
públicas, chegando aos compradores ou pretensos tutores que os conservavam em “perfeita
escravidão” como criados nos serviços domésticos, como trabalhadores na extração de seringa,
fâmulas nos sítios, concubinas de seus compradores, ou circulando pelas ruas prestando serviços.
Sem contar aquelas arrancadas de seus lares e jogadas nas malhas do tráfico para as províncias
do sudeste cafeeiro.
Em suma, essas histórias possibilitam um campo amplo de investigação ainda por ser feita. É
preciso investigar mais sobre o cotidiano dessas crianças, buscando as relações entre os
costumes orientados pela força de uma “mentalidade escravagista” e as práticas que
constrangiam o exercício de qualquer noção que elas tivessem de liberdade. Estudos sobre essas
experiências podem esclarecer algo mais sobre estruturas profundas de relações sociais que
empurravam cada vez mais cedo crianças não‐brancas para o mundo do trabalho – precário,
asperamente disciplinado, ensinando‐lhes desde a mais tenra idade rígidas hierarquias e
desigualdades sociais.
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RESUMO
O presente texto visa investigar as representações
sociais em torno das transformações sociais,
econômicas e culturais na vida das mulheres em
situação de vulnerabilidade social beneficiárias do
Programa Bolsa Família. Visando corrigir as
desigualdades sociais presentes no país, o governo
federal criou um projeto que distribui uma determinada
quantia em dinheiro para famílias com baixa renda,
mulheres em situação de desemprego com filhos

menores. Assim, essa investigação pretende lançar luz
sobre as percepções dessas beneficiárias sobre as
mudanças e sobre os impactos do programa em suas
trajetórias pessoais. Pretende‐se também, investigar se
os impactos e mudanças são positivos ou não na vida
dessas famílias.

PALAVRAS‐CHAVE: Transformações; Vulnerabilidade, Desigualdade social.

WOMEN IN VULNERABLE SITUATIONS BENEFITED FROM THE BOLSA FAMÍLIA.
ABSTRACT
This paper aims to investigate the social representations
around
the
social,
economic
and
cultural
transformations in the lives of women in situations of
social vulnerability beneficiaries of the Bolsa Família
Program. Aiming to correct social inequalities in the
country, the federal government created a design that
distributes a certain amount of money for families with

low income, unemployed women with minor children.
Thus, this research aims to shed light on the perceptions
of those beneficiaries about the changes and impacts of
the program on their personal trajectories. We also
intend to investigate the impacts and changes are
positive or not the lives of these families.

KEY‐WORDS: Transformation; Vulnerability, Social inequality.
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
INTRODUÇÃO
O presente texto resulta de um projeto de pesquisa aplicada em História, que buscou
investigar as percepções sobre as mudanças ocorridas na vida de mulheres beneficiadas com o
programa Bolsa Família, buscando elencar as visões dessas entrevistadas sobre o antes e o depois
do recebimento do benefício. O governo federal em 09 (nove) de janeiro de 2004, conforme a Lei
n.º 10.836, criou um programa de distribuição de renda para tentar dirimir os problemas
decorrentes da desigualdade social no país. Este texto tem como foco apresentar alguns
resultados dessa pesquisa aplicada, concentrando esforços na análise das famílias com baixa
renda e, portanto, que estão em situação de vulnerabilidade social.
Com respeito aos objetivos do programa de transferência de renda intitulado “Bolsa
Família” é preciso salientar alguns estudos sociológicos que argumentam a estreita relação entre
a execução do programa com o processo de ampliação do exercício pleno da cidadania e a
consolidação do regime democrático no Brasil. Vejamos as palavras de Walquiria Domingues
Leão Rego & Alessandro Pinzani:
O programa de transferência estatal de renda para mulheres pobres, o Programa Bolsa Família,
se insere em uma ainda incipiente política pública de cidadania. O fato de ser ainda muito
insuficiente como tal não nos permite ignorar suas possibilidades de se tornar uma consistente
política de formação de cidadãos se complementadas por um conjunto mais amplo de políticas
publicas que visem este alvo – a formação da cidadania democrática no Brasil. Neste sentido,
comecemos pela prerrogativa preliminar da cidadania, porque diz respeito ao direito preliminar,
o direito à vida. Direito este elementar para qualquer esboço de vida democrática. O atual
Programa Bolsa Família o garante. (REGO & PINZANI, 2013, p. 26)
Nesse sentido, perceber a aplicação da “Bolsa Família” como um fator relevante para o
exercício pleno da cidadania, o estudo sobre as percepções das mulheres beneficiárias permitirá,
por conseguinte, avaliar a compreensão dessas mulheres sobre as suas inserções no processo
democrático brasileiro. Após algumas entrevistas, tivemos a oportunidade de participar de
alguma forma da vida dessas mulheres e perceber toda a sua vivência, todas as transformações
causadas pelo programa, que não são muitas, mas que de certa forma possibilitam um novo
estilo de vida, a maioria das vezes em condições melhores que as anteriores.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os métodos utilizados para realização das pesquisas basearam‐se nos recursos da Historia
Oral, que segundo Michael Pollak é uma das mais novas áreas de pesquisas utilizada pelos
historiadores para que sejam feitas ligações entre memória e identidade social, mais
especificadamente no âmbito das histórias de vida, com a aplicação de questionários e
entrevistas abertas; nesse caso em específico com mulheres vinculadas ao programa Mulheres
Mil (Ifam), outro programa do governo federal, que também atende mulheres em situação de
vulnerabilidade social ‐ também vinculadas ao programa Bolsa Família.
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Vejamos o que Michael Pollak nos fala a respeito da história oral:
Ultimamente tem aparecido certo número de publicações que dizem respeito, sob
aspectos relativamente diferentes, ora ao problema da memória ‐ e refiro‐me apenas à
abordagem histórica ‐ ora ao problema da identidade. (Pollak, 1992, p. 200)
Se a memória é socialmente construída, é importante salientar que toda documentação
também o é. Nessa direção, não há diferença fundamental entre fonte escrita e fonte oral. A
crítica da fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, deve, sob nosso olhar, ser aplicada a
fontes variadas. Desse ponto de vista, a fonte oral é exatamente comparável à fonte escrita. Nem
a fonte escrita pode ser tomada tal e qual ela se apresenta tampouco os relatos orais. (Pollak,
1992, p. 207)
Com efeito, o trabalho do historiador faz‐se sempre a partir de alguma fonte. É evidente
que a construção que fazemos do passado, inclusive a construção mais positivista, é sempre
tributária da intermediação do documento. Na medida em que essa intermediação é inescapável,
todo o trabalho do historiador já se apóia numa primeira reconstrução. Penso que não podemos
mais permanecer, do ponto de vista epistemológico, presos a uma ingenuidade positivista
primária. Não acredito que hoje em dia haja muita gente que defenda essa posição. (Pollak, 1992,
p. 207)
Nesse sentido, compreendemos os relatos coletados enquanto uma primeira via de
acesso às transformações sociais, econômicas e culturais de suas beneficiadas. Conforme
Boaventura Souza Santos, que traz em seus estudos a proposta de dar visibilidade à forma de
conhecimentos comuns, reabilitando‐os e contextualizando‐os, é preciso contrapor‐se a uma
determinada epistemologia que desconsideraria a fala dessas mulheres. Não obstante, é preciso
situar a fala das entrevistadas, bem como as representações elaboradas à respeito do programa,
de uma perspectiva que possa analisar os pressupostos que convergem para a percepção
valorativa, positiva ou negativa, sobre o programa “Bolsa Família”. Neste sentido, a avaliação do
programa Bolsa Família, valendo‐se da perspectiva de mulheres em situação de vulnerabilidade
social, recorre ao quadro teórico‐metodológico da Teoria Crítica (ADORNO & HORKHEIMER,
1986).
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Figura 1 – Questionário aberto estratificado utilizado para a coleta dos dados das mulheres
beneficiárias do Programa Bolsa Família.
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Figura 2 – Questionário específico utilizado para a coleta dos dados das mulheres beneficiárias
do Programa Bolsa Família.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos revelam que a maioria das mulheres que entrevistamos são mães
solteiras, que o número de filhos aumentou com o recebimento do benefício. Revelam também
que a maioria está desempregada e grande parte delas possui o segundo grau completo.
Verificamos que o valor do benefício varia de 100 a 260 reais.
A entrevistada Itatiana Alves Guimarães, 38 anos de idade, afirma que recebe um valor de
134 reais do benefício; ela consegue somente pagar a luz, que varia de 60 a 40 reais por mês, e
também compra alguns quesitos básicos para a casa, pois é só o que se pode comprar com a
renda. Relatou ainda que, às vezes, precisa emprestar dinheiro de alguns parentes para manter
as despesas de casa durante o mês. A mesma diz ter moradia própria, pois afirma ter construído
sua casa no período em que houve o surto da exploração do petróleo em Coari, em que várias
empresas filiadas à Petrobrás vieram até aqui e extraíram os recursos que a terra oferecia em
escalas elevadas no momento.
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Em outra entrevista, a Sra. Luciene Freitas dos Santos afirma que o valor do beneficio na sua
família é de 160 reais, mas diz que passou a receber esse valor há pouco tempo, pois a mesma
afirma que recebeu no período de um ano um valor de 96 reais mensais. Relatou que seu esposo
passa a maior parte do tempo na zona rural do município pescando para manter a família, pois a
mesma afirma que somente o benefício não há como manter a família o mês inteiro. Afirma
ainda que para comprar as roupas e calçados para os filhos, com a renda que se tem, chega a
comprar em um mês para um e no outro mês para outro, até conseguir comprar para todos os
filhos (quatro no total). Luciene disse que veio da cidade de Manaus para a cidade de Coari para
tentar conseguir uma vida melhor, um melhor emprego, mas sem sucesso. Ela afirma que, após a
chegada à Coari, as condições de vida da família ficaram bem piores. Em um momento da
entrevista dona Luciene foi questionada: e se chegassem a tirar O Bolsa Família da senhora? “Aí a
dificuldade ia ser maior” – relatou. É importante salientar que o atual contexto da cidade de
Coari é de desestruturação sócio‐econômica, pois o desemprego e a desarticulação do setor
primário é algo evidente, ainda que careça de estudos sistematizados.
Com essa pesquisa tínhamos por objetivo compreender as transformações na vida de
cada uma delas, a concepção das beneficiárias sobre o benefício, se o mesmo traria mudanças
significativas ou não, bem como a avaliação que elas fazem dessas mudanças, ou seja, tentar
estabelecer uma comparação entre um antes e depois do recebimento do benefício. Igualmente,
estabelecer as relações entre o benefício e essas mudanças. Mudanças essas que apareceram
no decorrer das pesquisas.
CONCLUSÃO
Portanto, nesse projeto, foi possível mapear situações de moradia e condições de
habitação, expectativas de vida, e dificuldades por elas vivenciadas durante esse processo cujo
foco central é o programa Bolsa Família. Estar pesquisando e vivenciando parte da vida dessas
mulheres foi singular. Muitos que não sabem das suas vidas procuram desmerecê‐las por
receberem o benefício, dizem que elas devem trabalhar se quiserem viver. Entretanto, percebe‐
se que a situação dessas mulheres é de extrema pobreza e o acesso à educação, um dos
mecanismos de ascensão social, é bastante complicado, posto que as dificuldades de
sobrevivência atingem níveis cruéis.
Nos seus relatos pudemos observar que o pensamento das mulheres (beneficiárias) sobre
o Bolsa Família é positivo, pois após o seu recebimento a vida de cada uma deu um passo
significativo para a melhoria de vida. É claro que o valor do benefício não faz mudanças radicais,
mas para uma família que vive em condições de miséria e em condições de maus tratos, o
benefício é de suma importância para uma provável mudança de vida. É importante lembrar‐se
dos relatos Dona Quitéria Ferreira da Silva, uma das entrevistadas nas pesquisas de Walquiria
Domingues Leão Rego & Alessandro Pinzani, quando a mesma fala que somente após a
independência financeira, oportunizada pelo Bolsa Família, pôde largar o marido que a
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maltratava. Ela relata ainda que não saberia o que fazer da vida e como sustentar seus três filhos
sem o “Bolsa Família”.
Atitudes como essa (de maus tratos causados pelos maridos em relação à esposa)
puderam ser diminuídas com a chegada do “Bolsa Família” nas casa das famílias carentes de
nosso país. A percepção que cada uma beneficiada tem do programa mostra que o mesmo está
sim seguindo em um caminho certo, rumo à melhoria da qualidade de vida de toda a população
brasileira.
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RESUMO
As últimas décadas do regime imperial brasileiro e início
da república foram marcados por transformações,
impulsionadas,
sobretudo,
por
um
discurso
modernizante do espaço da cidade – “locus” privilegiado
da elite local. Embora tais mudanças tenham sido alvo
de diferentes reflexões teóricas nas mais diversas áreas
do conhecimento, muito ainda há, para se refletir sobre
esses discursos. Assim, o presente artigo propõe,
através de estudo bibliográfico e notícias de jornais
locais, analisar como se processou essas mudanças em

São Luís do Maranhão, a fim de entender em que
medida a crise econômica que se abateu sobre o Estado
no início do sec. XX contribuiu para a preservação do
Patrimônio Histórico da cidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Modernização, Urbanização, Preservação, Patrimônio Histórico, São Luís.

ECONOMIC CRISIS AND PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE OF SÃO LUÍS, MARANHÃO
ABSTRACT
The last decades of the Brazilian imperial regime and the
early republic were marked by transformations, driven
mainly by a modernizing discourse of city space ‐ a
privileged locus of the local elite. Although these
changes have been the subject of different theoretical
reflections in various areas of knowledge, there is still
much to reflect on these discourses. Thus, this paper

proposes, through literature research and news from
local newspapers, sued analyze how these changes in
Sao Luis, in order to understand to what extent the
economic crisis that befell the state at the beginning of
sec. XX contributed to the preservation of the Historical
City.

KEY‐WORDS: Modernization, urbanization, Conservation, Heritage, São Luís.
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CRISE ECONÔMICA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o cenário que se desdobrava desde fins do século XIX até cerca de meados do
XX era pleno de ricas possibilidades, além de conter os “germes” de certas transformações
históricas que ainda hoje se desdobram. Em meio a essas transformações em curso, surgiu a ideia
do progresso manifestada nos diferentes modos de reconhecimento do moderno. Modernização,
Modernismo e Modernidade foram termos que por vezes se confundiam e, em repetidas
ocasiões, se distinguiam.1
Marshall Berman (1994), ao lançar a questão sobre a existência da modernidade diz que
ela é composta por um conjunto de experimentos que envolvem “experiência de tempo e
espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por
homens e mulheres em todo o mundo”. Acrescenta ainda, que:
Ser moderno é experimentar a existência pessoal e social como um torvelinho, ver o
mundo e a si próprio em perpétua desintegração e renovação, agitação e angústia,
ambiguidade e contradição: é ser parte de um universo em que tudo o que é sólido
desmancha no ar. Ser um modernista é sentir‐se de alguma forma em casa em meio ao
redemoinho, fazer seu o ritmo dele, movimentar‐se entre suas correntes em busca de
novas formas de realidade, beleza, liberdade, justiça, permitidas pelo seu fluxo ardoroso
e arriscado (BERMAN, 1998, p.328).

Nessa concepção, ser moderno é encontrar‐se em um ambiente que promete aventura
e contentamento, mas que ao mesmo tempo transforma todas as coisas ao redor, criando um
ambiente que ao mesmo tempo ameaça tudo o que somos e tudo o que sabemos.
Imagem que não condiz com uma cidade pequena como São Luís, cuja paisagem era a
antítese do que se proclamava como moderno. Ruas e prédios construídos para atenderem às
necessidades da sociedade de então e que remontavam aos tempos em que o Brasil ainda era
somente uma colônia de Portugal. A partir dessas novas discussões, esse modelo de construção
passou a ser alvo de críticas, fazendo com que a arquitetura civil sofresse modificações2. O que se
buscava agora era um ambiente em constante transformação. Lugar do novo, da incerteza, do
desconhecido, busca constante de adaptação às novas formas de viver e pensar.
Percebe‐se, assim, que a arquitetura luso‐brasileira passou a ser vista como não
condizente com as novas formas de viver, tornando‐se alvo de demolições nas grandes cidades
brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro3. Suas arquiteturas não condiziam com as teorias
1

A esse respeito ver Villaça (1999).
Um dos principais argumentos utilizados pelos higienistas, a fim de provocarem essa mudança, era o de que quanto
maior a circulação de ar pela casa, ou seja, quanto maior fosse o número de janelas, maior seria a higiene do
ambiente.
3
Colocar nota sobre demilição rio de janeiro
2
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médicas de finais do sec. XX e que se afirmaram no decorrer do século XX. De acordo com essas
novas exigências, as ruas da cidade deveriam ser espaçosas e limpas, as edificações arejadas e
com afastamento lateral, contemplando a noção de sol e verde, os edifícios deveriam deixar de
ser ligados uns aos outros para tornar‐se “unidades” autônomas (SPOSITO, 1986, p.16).
Embora tais mudanças tenham sido alvo de diferentes reflexões teóricas nas mais
diversas áreas de conhecimento, muito ainda há, para se refletir sobre como essas
transformações aconteceram em algumas cidades brasileiras. Em São Luís, por exemplo, poucos
são os estudos que versam sobre a questão, sobretudo, com enfoque para as mudanças na
paisagem urbanística da cidade. Assim, nesse artigo buscou‐se refletir de que maneira a capital
maranhense atravessou esse período, marcado pelos discursos modernizantes no país,
salvaguandando parte expressiva do Patrimônio Histórico da cidade.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A construção deste trabalho foi marcada pelo diálogo constante entre referenciais
teóricos e dados empíricos coletados em documentos como Leis e Decretos que buscavam
disciplinar o espaço urbano de São Luís, bem como matérias divulgadas em periódicos locais.
Ademais, ancorou‐se em dissertação de mestrado defendida pelo Programa de Pós‐ Graduação
em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão4.
Priorizou‐se documentos como fonte primordial de interpretação, seja na revisão
bibliográfica sobre a temática, seja na coleta de informações em jornais, Leis e Decretos. Para
tanto, organizou‐se e interpretou‐se segundo os objetivos da investigação, conforme princípios
básicos de pesquisa documental. Como bem destacou VIEIRA (1989), trata‐se de um processo de
“garimpagem”, se as categorias de análise dependem dos documentos, eles precisam ser
encontrados, “extraídos” das prateleiras, receber um tratamento que, orientado pelo problema
proposto pela pesquisa, estabeleça a montagem das peças, como num quebra‐cabeça.
Assim, à luz de uma perpectiva historiográfica foi possível adentrar a um universo da
cidade de São Luís que corresponde aos meados de séclo XX e conhecer um pouco mais sobre as
intervenções urbanísticas na capital maranhense. Para desenvolver o trabalho analítico foi de
fundamental importância às teorias sobre modernidade de Marshall Berman (1994).
Ancorou‐se também em trabalhos como o de Raquel Rolnik para quem desde o século
XVIII, as cidades vinham crescendo em importância no cenário brasileiro, a ponto de, no início do
século XX, seu traçado urbano refletir os interesses e as necessidades do capital. De acordo com
a urbanista, a disposição dos bairros, a localização de fábricas, lojas e bancos, áreas de lazer,
estradas de ferro estariam em função desses interesses e necessidades (ROLNIK, 1995, p. 40).

4

Nos Labirintos do Patrimônio: representações sobre o bairro do Desterro. Dissertação defendida no ano de 2006
pelo Programa de Pós‐ Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão.
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Nessa direção, Milton Santos (1993, p. 21) afirma que a primeira revolução urbana teve
início no século XVIII, mas só atingiu sua plena expansão no século XIX5. Vale destacar, que é
nesse processo em que a urbanização, entendida no contexto deste trabalho, como a maneira
dos diversos atores sociais (especializados e não especializados) planejarem e ordenarem o solo
onde habitam, começa a transformar a fisionomia de algumas cidades brasileiras, quer pelas
políticas de implementação de projetos, ou pelo crescimento desordenado, ou seja, pela
ausência de planejamento.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora oficialmente a cidade de São Luís tenha sido fundada em 16126, foi somente, a
partir de meados do século XVIII que o quadro econômico maranhense passou por significativas
transformações, com a criação da Companhia de Comércio do Grão‐Pará e Maranhão7. Ressalta‐
se período considerado pela historiografia como uma fase de intensa prosperidade da economia
maranhense, que teria se estendido até as primeiras décadas do século XIX, em concomitância
com o desenvolvimento e ampliação do seu sistema agro‐exportador (MEIRELES, 1980 p.290).
Nesse período, destaca‐se certa preocupação da administração local em propiciar à
cidade uma melhor infraestrutura urbana8, executando diversas obras públicas, dentre elas a
construção do Palácio dos Governadores (1776), cuja arquitetura remanescente dos domínios
francês e holandês ainda era de sólida taipa‐de‐pilão.9 Com o mesmo intuito, foram reformadas a
Casa da Câmara, a Cadeia e a Fonte das Pedras em 1762, e inaugurou‐se ainda, em 1774, a Fonte
das Telhas, tendo por objetivo suprir a escassez de água que a cidade vinha sofrendo.10
No século XIX consolidou‐se categoricamente a intervenção do poder público na
reordenação do espaço urbano de São Luís. Essa ingerência foi estabelecida através de leis, que

5

Santos (1993, p. 21) ao discorrer sobre a urbanização brasileira argumenta que é somente “no final do século XIX
que se conhece a primeira aceleração do fenômeno: são 5,9% de urbanos em 1872, mas em 1900 eles já somam
9,4%”.
6
Lacroix (2002) argumenta que a cidade de São Luís foi fundada pelos Portugueses e não pelos franceses como
afirma a historiografia do final do século XIX. Para essa autora “a elite maranhense, influenciada pelas ideias e
práticas francesas sopradas durante todo o século XIX, fazia a edificação de seus “tempos de glória”, delineando uma
identidade assentada no orgulho de ser superior e singular. [...]No bojo do discurso laudatório, constituindo a
comunidade maranhense como a mais erudita, elegante, gentil e hospitaleira, surgiu a construção de uma outra
distinção: a da fundação de sua capital pelos franceses” (LACROIX, 2002, p.120).
7
É importante dizer, que as políticas pombalinas na década de setenta do século oitecentista estavam voltadas para
a região do Grão‐Pará e Maranhão, e que a sede do governo foi transferida para a cidade de Belém. Contudo “a
função estratégica econômica e militar faz de São Luís igualmente beneficiária de políticas e ações de incremento
produtivo e populacional MOTA e MANTOVANI (1998).
8
A partir dessas políticas valorizou‐se o solo urbano, sobretudo nas áreas sob a influência das atividades produtivas.
9
Com a construção da nova sede do governo, construções que ocupavam o terreiro do Palácio – como casebres e a
Igreja da Misericórdia – foram demolidos para dar lugar a uma nova área arborizada. Ver DINIZ (1999).
10
Tais fontes eram fiscalizadas diariamente pela guarda militar para que fossem conservadas sempre limpas; sendo
que a primeira localizava‐se ao sul e a outra ao norte da área urbana.
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visavam disciplinar a ocupação da cidade através do alinhamento das ruas.11 Assim, à medida que
o tempo passava, a paisagem urbanística da cidade ia sendo alterada e, nesse redesenhar
cotidiano, São Luís ganhava uma nova configuração arquitetônica, refletida não somente na área
compreendida entre a Praia do Caju12 e Desterro, mas também contemplando áreas atualmente
ocupadas pelas ruas Grande, Santana, Afogados, assim como suas transversais. Vale ainda
ressaltar que esse processo se deu de forma mais intensa na zona comercial da época, o bairro
da Praia Grande (MEIRELES, 1980).
Tais intervenções visavam, sobretudo, facilitar o escoamento dos produtos
comercializáveis e o aumento da penetração do capital estrangeiro. Para tanto, foram
construídos o porto de São Luís e o Cais da Sagração, cuja construção iniciou‐se em 1841, que
atualmente ladeia a Avenida Beira‐Mar, localizada à margem esquerda do rio Anil – diga‐se, atual
cartão postal da cidade. Tal realização teve por objetivo solucionar completamente o problema
de erosão da barreira onde se encontrava a Praça do Palácio que constantemente sofria os
efeitos desse processo provocado pelo mar.
Nesse ínterim, a quarta cidade13mais importante do Império Brasileiro ia dando
continuidade à construção de “sobrados apalacetados, de fachadas de azulejo e sacadas de
ferro” (MEIRELES, 1980) – local de moradia da elite, ou melhor, dos grandes senhores de terra e
futuros barões, donos de engenhos de açúcar e proprietários de fazendas de algodão e arroz,
além de comerciantes (MEIRELES, 1999). Concomitantemente à mudança na paisagem da cidade,
esses atores buscavam ainda reproduzir, na medida do possível, costumes e valores difundidos
pela sede da Corte14.
O processo de alargamento da cidade de São Luís em fins do século XIX foi dinamizado
pela instalação das primeiras unidades fabris.15 Essas se instalaram relativamente longe do
núcleo central da capital, que nesse período era circunscrito pelos bairros da Praia Grande,
Desterro, Largo do Carmo, Rua Grande, Rua dos Afogados, Rua da Paz e Rua do Sol, atingindo, no
máximo, as proximidades da atual Praça Marechal Deodoro e Largo dos Remédios. Tais
estabelecimentos serviram como molas propulsoras de ampliação e expansão da área urbana. O

11

MARANHÃO. Lei nº. 415, de 30 de julho de 1856. Aprova a postura da Câmara Municipal da Capital. Coleção de
leis, decretos e resoluções da província do Maranhão. São Luís: Typ. Const. I. J. Ferreira, v.1851‐1859, p. 17‐18,
1856.
12
A Praia do Caju desapareceu com a construção da Av. Beira‐Mar. Esta ficava onde hoje desemboca a rua do Egito
na cabeceira da ponte Governador José Sarney, ou de São Francisco, como popularmente é conhecida.
13
Durante todo século XIX, a cidade de São Luís recebeu vários viajantes, dentre eles SPIX & MARTIUS (1819). Em sua
maioria eram pesquisadores e deixaram registros e depoimentos sobre os aspectos gerais e particulares do povo e
também da cidade. De acordo com apontamentos desses viajantes, alguns conferiram a São Luís o título de “Quarta
melhor cidade do Império”, destacando‐se pela imponente beleza das construções aqui erguidas, ao bom gosto e
requinte das famílias que aqui residiam com abastança, conforto e até mesmo luxo.
14
Foi nesse período que fazendeiros enviaram seus filhos para estudar nas reputadas universidades de Direto de
Porto e Coimbra em Portugal, bem como outras universidades européias.
15
Sobre o processo de implantação dessas fábricas e sua relação com a crise do sistema agroexportador, ver
FEITOSA (1998); CORRÊIA (1998) dentre outros.
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que não eximiu algumas unidades de localizarem‐se próximas ao centro da cidade, a exemplo, da
Santa Efigênia (MELO, 1990).
É importante dizer que, com a quebra do sistema agrícola do Estado do Maranhão no
final do século XIX, os meios materiais de manutenção de um estilo de vida requintado que
propiciou a São Luís construir um vasto conjunto da arquitetura tradicional luso‐brasileira
começam a entrar em crise e à medida que o século XX avançava, o Estado parecia debater‐se
entre as sucessões favoráveis e os arrochos na economia local. Assim, São Luís começava a
carregar consigo as marcas de um período de dificuldades, cujos germes remontavam aos
meados do século XIX.
Nesse contexto, a cidade que chegou a ocupar o quarto lugar em importância no
período Imperial Brasileiro, encontrava‐se nesse momento impossibilitada de processar
mudanças mais incisivas no seu espaço urbano, o que não eximiu o ludovicense de sonhar com
uma cidade cujos traços pudessem ser anunciadores de “novos tempos” – os tempos modernos.
Essa tendência foi possível aquilatar após ter encontrado matéria em jornal clamando por esse
tido de mudança, a exemplo, daquela publicada no dia 30 de maio de 1922, em que o próprio
título pode ser lido como prenúncio desse desejo: “A caminho da grande cidade do futuro”.
Há dois annos, o Governo do Estado mandou organizar uma grande planta da cidade,
cuja copia figurou nos mostruários do Maranhão, na exposição do Centenário, no Rio.
Divide‐se ella em duas partes: a primeira está levantada a cidade velha, com todos os
pormenores, como a actualmente está e sobre ella, marcados a traços leves, os projetos
de remodelação que se pretendem fazer (A CAMINHO..., 1922).

Caminho que até então só estava traçado na cabeça e no papel, pois, até então, como
observamos até aqui, São Luís não havia passado por nem uma mudança significativa que
pudesse ser considerada como o ponto de partida para uma “cidade do futuro”. Pelo contrário,
seu aspecto continuava causando indignação nos moradores por trazer consigo as marcas do
passado. Sentimento que vinha alimentando a fúria dos moradores da cidade desde a primeira
década do século XX, como mostra essa outra matéria reproduzida no jornal A Campanha, de 13
de abril de 1903:
Todas as capitais do norte do país, desde de S. Salvador até Manaus, se não tem muito
prosperado, ao menos melhoraram consideravelmente de condição; só a nossa pobre S.
Luís se conserva no mesmo estado em que se estivera há 30 anos atraz. Sempre esse
mesmo aspecto sombrio, sempre essa mesma construção sem arte, sempre essas
mesmas ruas tortuosas, estreitas e mal calçadas. (MARCAS, 1903, p.3).

Diante desses elementos, tanto de ordem econômica como as impressões
transparecidas pelos jornais, reitera‐se a afirmativa de que o acervo arquitetônico da cidade de
São Luís foi preservado não por uma questão de apreço, mas pela impossibilidade financeira de
por em prática projetos que, certamente, mudariam a configuração espacial da “velha” São Luís,
a exemplo do que aconteceu com outras cidades brasileiras.
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Vale pontuar que no período do Estado Novo16, representantes locais, utilizavam‐se
desses discursos, a fim de remodelar a paisagem urbana de São Luís. Fato perceptível na
administração, do então prefeito de São Luís, Pedro Neiva de Santana (1938 ‐1945) marcada pela
valorização das intervenções modernizantes no espaço urbano da cidade e, ressalta‐se,
ratificadas pelo Interventor Federal do Estado Novo no Maranhão Paulo Martins de Sousa
Ramos:
Velhas praças, de construção centenária, desniveladas e mal calçadas, tornaram‐se
aprazíveis logradouros; ruas estreitas e tortuosas, traçadas ainda nos tempos coloniais,
foram alargadas ou transformadas em modernas avenidas. A cidade passou, em suma, a
ostentar uma nova fisionomia, bem diferente daquela que lhe imprimiram os
colonizadores e que conservava até bem pouco tempo (RAMOS, 1941, p. 61)

Com efeito, dadas às limitações econômicas, como ressaltado, no estado do Maranhão,
as intervenções aconteceram de forma moderada, quase sempre, com o objetivo de alargar ruas
para a circulação de automóveis. Entretanto, embora a crise economica do Estado tenha
dificultado a concretização e realização deste “sonho”, contudo, não se pode deixar de
considerar que muitos exemplares da arquitetura colonial desapareceram da paisagem urbana
de São Luís, quer pelo estado de abandono, quer pela ação do próprio poder local, a exemplo da
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, situada na Rua Oswaldo Cruz e demolida em 1939.
É importante destacar, que nesse período foi criado em âmbito nacional o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ‐ SPHAM no dia 13 de janeiro de 1937 pela Lei nº 378,
no Governo de Getúlio Vargas. Assim, o Decreto‐ Lei nº 25/37 passa a ser o instrumento jurídico
normatizador da proteção de bens considerados de valor patrimonial. O primeiro tombamento
federal no Maranhão aconteceu no município de Paço do Lumiar. “Sambaqui do Pindahy,
Processo 211‐T‐39; Inscrição nº 6, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, fls. 02,
19/01/1940”.
Nessa ocasião teve início também às ações de proteção das construções em estilo
colonial. Foi tombada a Capela de São José da Quinta das Laranjeiras, inscrito no Livro das Belas‐
Artes em 16 de abril de 1940. De forma simultânea a esse tombamento foi feita na mesma
ocasião a inscrição do Portão armoriado da antiga Quinta das Laranjeiras, também no livro das
Belas‐Artes. Na década seguinte, foi a vez da Fonte do Ribeirão no livro de Belas‐Artes em 14 de
julho de 1950 e com o tombamento do Retábulo do Altar‐Mór da Igreja Catedral de Nossa
Senhora da Vitória, também inscrito no livro de Belas‐Artes em 23 de agosto de 1954.
CONCLUSÃO
Embora já se percebesse na capital maranhense a efetivação das ações da política
nacional de proteção federal, vale dizer que “as ideias preservacionistas, em São Luís, surgiram e
ganharam importância fora do âmbito do poder público, a partir do olhar dos intelectuais
interessados nos “vestígios” da história da cidade, que ganhou um novo status, uma nova
16

Nome do regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937.
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identidade, a ser defendida e preservada a de ser uma Cidade Colonial. Ainda nesse sentido é
importante destacar que tais intelectuais também organizaram a primeira instituição local de
defesa do patrimônio cultural, a Comissão de Patrimônio e Artístico Tradicional de São Luís, e o
Decreto nº 476 (1943), que proibia a demolição de sobrados e casa com mirante ou azulejos nas
fachadas.
Contudo, para além dessas ideias preservacionistas na década de 1940, dezenas de
prédios antigos foram demolidos, pelo então prefeito Pedro Neiva de Santana, dando espaço à
Avenida Magalhães de Almeida e ao alargamento da Rua do Egito, eixo de circulação viária que
reforçava a fronteira entre o centro e a então área de expansão.
Assim sendo, embora São Luís tenha buscado alternativas, no sentido de modernizar a
cidade, a queda dos preços do algodão e do açúcar, produtos regionais exportados para o
mercado europeu, marcou a estagnação econômica que se abateu sobre o Maranhão desde a
abolição da escravatura em 1888 e que se estendeu por toda a primeira metade do século XX. De
tal modo, a referida crise, paradoxalmente, apresentou‐se como um dos responsáveis pela
preservação do acervo arquitetônico da área central de São Luís, ou seja, a preservação do
Centro Histórico de São Luís aconteceu na contramão.
Grosso modo, enquanto a arquitetura de estilo colonial tornava‐se alvo de demolição
em algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, foi sem dúvida esse período de isolamento
e estagnação que permitiu a São Luís preservar seu acervo arquitetônico, herança dos séculos
XVIII e XIX. Dessa forma, sobreviveram os beirais e os balcões, os trabalhos de serralheria nos
guarda‐corpos e bandeiras de portas e janela, os gradis de ferro com belos desenhos, em alguns
casos com data de construção e monogramas com as iniciais do proprietário, os cancelões
esculpidos em madeira de lei, os sobrados, alguns com mirantes e acrescidos de características
tipicamente maranhenses, os quais mantinham a disposição dos cômodos quase padronizados,
determinando as edificações conhecidas como “porta e janela”, “meia‐morada” e “morada
inteira”.
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RESUMO
Este trabalho apresenta breves discussões sobre a
memória oral e a preservação do patrimônio imaterial
através da história oral. Traz algumas definições e
reflexões sobre patrimônio e memória e as nuanças que
se desfecham em prol da valorização e da preservação
da história e do patrimônio imaterial de localidades.
Apresenta alguns resultados de pesquisa do projeto
intitulado: Vagões de Memórias Sobre os Trilhos – A
Memória Oral Sobre a Ferrovia em Santos Dumont MG,
iniciado em agosto de 2013, com previsão de término
em julho de 2014, do Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Câmpus Santos
Dumont, MG. Em seguida apresenta brevemente o
município de Santos Dumont, MG, localidade

investigada. O objetivo geral do trabalho é conhecer a
história da construção da ferrovia em Santos Dumont, a
partir de 1877, na busca por interpretar e compreender
as narrativas orais e como são manifestadas as
memórias sobre os trens que construíram a história do
município. Através de uma pesquisa qualitativa,
pretende‐se trazer respostas para as questões: É
possível afirmar que existe a valorização e a preservação
do patrimônio imaterial através do resgate da memória
ferroviária em Santos Dumont?

PALAVRAS‐CHAVE: História Oral; Memória; Preservação do Patrimônio; Ferrovia; Santos Dumont.

WAGONS OF MEMORIES ON RAILS ‐ THE MANIFESTATIONS OF RAILWAY HERITAGE OF SANTOS DUMONT MG

ABSTRACT
This paper presents brief discussions of oral
memory and preservation of intangible heritage through
oral history. Presents some research results of the
project entitled: Freight Memories About the Rails ‐ The
Oral Memory About Train in Santos Dumont MG,
launched in August 2013, with expected completion in
August 2014, the Federal Institute of Science and
Technology southeastern Minas Gerais, Campus Santos
Dumont, MG. Then briefly introduces the municipality of
Santos Dumont, MG, location investigated. The overall

objective is to know the history of railway construction
in Santos Dumont, from 1877, in the search for
understanding and interpreting oral narratives and how
memories are manifested on the trains that built the
history of the city. Through a qualitative research is
intended to provide answers to the questions: Is it
possible to say that there is the appreciation and
preservation of intangible heritage through the
redemption of the railway in memory Santos Dumont?
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VAGÕES DE MEMÓRIAS SOBRE OS TRILHOS – AS MANIFESTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
FERROVIÁRIO DE SANTOS DUMONT MG
I – INTRODUÇÃO
A busca por perceber os diversos caminhos que as memórias percorrem para narrar suas
experiências e as sensações e valores da comunidade estudada, é a motriz que conduziu a
proposta de interpretar e compreender as narrativas orais e como são elaboradas as memórias
sobre o trem em Santos Dumont.
O desejo de investigar e interpretar o patrimônio e manifestações de identidade que os
trens deixaram em Santos Dumont se deve a admiração pelos trens, modal do transporte que
provoca visitas as memórias, à lembrança, a nostalgia de tempos em que as pessoas iam e
vinham romanticamente sobre os trilhos.
Outra razão que determinou a proposta destas temáticas é de ser docente do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – IF Sudeste MG, no
Campus do município, acendendo assim que a pesquisa tem importância para o Instituto Federal
e para a comunidade local.
Esta propôs conhecer e interpretar a história, o patrimônio e a identidade ferroviária do
município de Santos Dumont, com ciência de que as memórias se perdem na morte de seus
portadores, ao contrário da história, patrimônio legado através dos tempos e potencialmente
eterna.
Exilar a memória no passado é deixar de entendê‐la como força viva do
presente. Sem memória, não há presente humano, nem tão pouco futuro. Em
outras palavras: a memória gira em torno de um dado básico do fenômeno
humano, a mudança. Se não houver memória, a mudança será sempre fator de
alienação e desagregação, pois inexistiria uma plataforma de referência e cada
ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e solitária a cada momento,
um mergulho do passado esvaziado para o vazio do futuro. É a memória que
funciona como instrumento biológico‐cultural de identidade, conservação,
desenvolvimento, que torna legível o fluxo dos acontecimentos. (OLENDER,
OLENDER, 2013),

Nesse sentido, Santos Dumont terá a possibilidade de ser redimensionada e surgir
formulada sobre os trilhos do passado de acordo com as referências pessoais de quem as viveu.
Assim como nas passagens do trem, do barulho de apitos do trem nos trilhos, dos momentos
vividos na estação ou em viagens, os acidentes férreos e muitas outras lembranças poderão ser
interpretadas a partir da investigação da história oral, revelando no patrimônio imaterial legado a
nossa geração.
Assim, é possível afirmar que na oralidade dos depoimentos dos moradores, poderá
existir a invenção e reinvenção das memórias sobre a máquina férrea, produzindo assim
inúmeras relações que resultarão em enredos para dentro dos trilhos, em cima de automotrizes
e vagões do passado vivido, do patrimônio imaterial enraizado por entre os trilhos.
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Nas narrativas o trem será reconstruído e transformado, através de cores, sons e saberes.
“preservar o conhecimento do passado é uma das raisons d’être
fundamentais da história: tanto os relatos orais quanto os arquivos têm
sido há muito preservados contra os lapsos da memória e o tempo
devorador”. (LOWENTHAL, 1998).
II – MATERIAIS E MÉTODOS
A memória pertence ao presente. A memória a respeito da ferrovia em Santo Dumont
está se esvaindo, fato que se dará aos poucos, com o passar dos tempos, chegando a
possibilidade de se afirmar num futuro que a localidade estará sem memória, caso não se busque
meios e instrumentos de apropriar a sociedade contemporânea desta memória compartilhada
em tempo sidos.
Assim, o projeto intitulado: Vagões de Memórias Sobre os Trilhos – A Memória Oral
Sobre a Ferrovia em Santos Dumont MG, iniciado em agosto de 2013, com previsão de término
para agosto 2014, do IF Sudeste MG, Câmpus Santos Dumont, MG, traz uma proposta de
investigação com objetivo de conhecer a história da construção da ferrovia em Santos Dumont, a
partir de 1877.
Na história oral tem‐se como uma das fontes qualitativas que hoje é considerada de suma
importância para entender de que forma as manifestações culturais são vividas na sociedade –
por conta dessa valorização do caráter subjetivo da memória – os depoimentos. Tais
depoimentos, orais ou escritos, verdadeiros exercícios de memória, formam não só um painel do
passado sob a ótica do presente, como também ajuda a percebermos como a memória sobre um
evento é construída através do tempo. A história oral poderá ser um instrumento imprescindível
no processo de levantamento e reconstrução dos fatos e práticas culturais em relação aos trens
que estão nos vagões das memórias dos ferroviários e dos viajantes de trens de ferro no Brasil,
aqui em especial, delimitado no campo de estudo do município.
Depois de concluída e analisados os dados coletados em pesquisa de campo, buscar‐se‐á
respostas para a seguinte questão:
É possível afirmar que existe a valorização e a preservação do patrimônio imaterial
através do resgate da memória ferroviária?
Partimos do pressuposto que o resgate da história oral contribui para a preservação do
patrimônio imaterial relacionado a história da ferrovia de Santos Dumont e, em parte, do Brasil.
Conforme afirma Lowenthal:
Preservar o conhecimento do passado é uma das raisons d’être fundamentais da
história: tanto os relatos orais quanto os arquivos têm sido há muito preservados
contra os lapsos da memória e o tempo devorador. (LOWENTHAL, 1998).
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III – PATRIMÔNIO E MEMÓRIA
O narrador conta o que ele extrai da experiência – sua própria
ou aquela contada por outros.
E, de volta, ele a torna experiência daqueles que ouvem a sua história.
Walter Benjamin

A riqueza simbólica das pessoas que vivenciaram fatos ligados ao passado que se
pretende conhecer é determinante na produção das lembranças. Para Oliveira (2006) mais
importante ainda que os suportes da memória é o convívio direto e a realização de entrevistas
em comunidades marcadas pela história ferroviária, cujos moradores mais velhos podem
rememorar uma época em que tudo ali acontecia em função das idas e vindas do trem de ferro e
da movimentação na estação.
Infelizmente, a sociedade capitalista bloqueou os caminhos da lembrança, arrancou seus
marcos e apagou seus rastros.Uma outra ação vem sufocando a lembrança: a história oficial
celebrativa cujo triunfalismo é a vitória do vencedor a pisotear a tradição dos vencidos. (CHAUÍ
apud BOSI, 2005).
Os símbolos, as crenças, a cultura e a história de um determinada geração estão presente
nos velhos, nas pessoas que viveram esta história, que possuem na memória sua vivência. Pode‐
se dizer que a história ferroviária de Santos Dumont se encontra nos velhos ferroviários, são
moradores da localidade que detém este conhecimento. Os velhos são reveladores da essência
da cultura do trem de ferro de Santos Dumont, são guardiões desse passado.
“Lembrar não é reviver, mas (re)fazer. É reflexão, compreensão do agora a partir do
outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua mera repetição. [...] É trabalhar o
tempo e nele recriar o objeto constituindo‐se como nosso tempo.” (CHAUÍ apud BOSI, 2005, p.
42).
Neste sentido, no mundo contemporâneo a salvaguarda e a valorização do patrimônio
têm conquistado espaço relevante no debate político e nas preocupações dos cidadãos. A
palavra patrimônio contém dois vocábulos: “Pater e Nomos”. Pater ‐ significa etimologicamente,
o chefe da família e, em um sentido mais amplo, os nossos antepassados. Vincula‐se, portanto,
aos bens, haveres ou herança por eles deixados e que podem ser de ordem material ou
imaterial. Nomos ‐ significa, em grego, lei, usos e costumes relacionados à origem tanto de uma
família quanto de uma cidade. Portanto, patrimônio está ligado ao contato permanente com as
origens que fundaram uma sociedade e à ética de uma determinada comunidade (BRANDÃO,
1998).
A valorização do patrimônio cultural é o reconhecimento do seu real significado e
importância cultural e/ou afetiva pela sua diversidade do saber fazer. É nesta relação
estabelecida entre a sociedade e o seu patrimônio cultural que permeiam todas as esferas da
vida social que nutre o seu passado, vive o seu presente e vislumbra o seu futuro no
fortalecimento da sua identidade cultural.
Percebe‐se assim, a importância da multiplicação dos conhecimentos e experiências dos
mais velhos para os mais novos membros da sociedade, no intuito de conservar, de construir e
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fortalecer nossos valores e nossas tradições, para que possamos dar continuidade no processo
natural de nosso desenvolvimento sócio‐cultural.
A história oral, como técnica de coleta de depoimentos e produção de um
conjunto significativo e diversificado de registros gravados, é estrategicamente
relevante no desbravamento de aspectos da realidade social ainda pouco
explorados e conhecidos. Por isso, torna‐se instrumento importante para a
conservação e recuperação da riqueza da tradição baseada na oralidade e no
aprendizado a partir da observação e do convívio. (CHUVA, 2002, p.87).

Por sua vez, Henry Rousso (2002, p. 94.) afirma que “a memória é uma reconstrução
psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, um passado
que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar,
social, nacional”. Contudo, suas interpretações, versões e até mesmos os `lapsos de memórias`
podem ser diferentes e conflitantes com o conhecimento histórico construído acerca do tema
através de outras fontes.
Neste contexto, é necessário para o historiador participar desse debate de memórias em
seu ofício de reconstrução do passado. Contudo, não perdemos a perspectiva de que é mister
deste ter o cuidado de perceber as artimanhas, as seleções e as ‘falhas’ e ‘silêncios’ da memória,
articulando‐as com as representações de um passado idealizado e sempre buscando o diálogo
com outras fontes.
Como observa Delgado (2006, P. 42), “a relação da história com a memória [...] envolve
concomitantemente, apropriação, diálogo, destruição e contribuição”.
Maurice Halbwachs, sociólogo francês, uma das principais referências para os estudos
sobre memória, sentencia que a dita memória individual, que está na base da formulação da
identidade, só existe a partir de uma memória coletiva. A memória individual, para Halbwachs,
nada mais é do que fruto de uma ‘memória compartilhada’, pois não é formada isoladamente
pelo indivíduo. As lembranças são constituídas, compartilhadas e cristalizadas no interior de um
grupo e que estas podem ser posteriormente reconstruídas, simuladas e reproduzidas graças ao
que ele chama de “memória histórica” (sucessão de acontecimentos marcantes na história
encarados de forma consensual) e pelas inúmeras formas de vivência destes grupos.
(HALBWACHS, 1990).

IV ‐ A CHEGADA DOS TRENS ATÉ SANTOS DUMONT MG.
A Revolução Industrial lançou uma nova luz aos transportes quando apresenta ao mundo
o motor a vapor. Este advento permitiu o surgimento de trens que atingiam até cem quilômetros
por hora; assim, os deslocamentos das pessoas a bordo dos trens começam a tomar proporções
importantes para o advento do turismo. Data de 1840 a primeira excursão e o fretamento de um
trem para um grupo de quase seiscentas pessoas, todas oriundas de classes operárias para uma
viagem entre Leicester e Loughborough na Grã‐bretanha. O precursor deste fenômeno, Thomas
Cook, é considerado então o primeiro agente de viagens que se tem notícia. (ALLIS, 2006).
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Assim, o século XIX assistiu ao nascimento de um complexo sistema de transporte
terrestre, que viria a exercer influência muito positiva na economia mundial (Allis, 2006). Com
efeito, a ferrovia, que substituiu as diligências por sua maior velocidade e capacidade, compete
hoje com meios de transporte mais modernos, como os veículos automotores e os aviões.
A história da ferrovia no Brasil inicia‐se a partir da prosperidade da produção do café, na
segunda metade do século XIX. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, no trecho
que ligava a cidade do Rio de Janeiro à Raiz da Serra da Estrela, com um trecho de 14,4 Km de
linha férrea. A Estrada de Ferro Dom Pedro II cortava o Brasil , o primeiro trecho foi entregue em
1858, da estação Dom Pedro II até Belém (Japeri) e daí subiu a serra das Araras, alcançando Barra
do Piraí em 1864. A Linha do Centro da EF Dom Pedro II seguiria para Minas Gerais, atingindo Juiz
de Fora em 1875. A intenção era atingir o rio São Francisco e dali partir para Belém do Pará.
Depois de passar a leste da futura Belo Horizonte, atingindo Pedro Leopoldo em 1895, os trilhos
atingiram Pirapora, às margens do São Francisco, em 1910. (SANTOS DUMONT).
Na história do desenvolvimento da localidade, encontram‐se muitos apontamentos que
indicam que Santos Dumont tem seu passado escrito pela ferrovia. Pelos trilhos de Santos
Dumont, passavam as locomotivas e os vagões, que junto a fumaça e os apitos permitiram
famílias sandumonenses construírem histórias de vida em torno da ferrovia. (SOARES, 2012).
Antes Distrito de Joao Gomes, adiante em 1889 município de Palmyra, onde nasceu
Alberto Santos Dumont – na Fazenda Cabangu, em 1932 é denominado Santos Dumont.
Henrique Dumont, segundo a tradição oral posteriormente confirmada por
abundante documentação, primeiramente sozinho, com o objetivo de estudar a
região e a fim de estabelecer a sua família constituída de cinco filhos e em
vésperas do nascimento do sexto filho, escolheu uma casa de propriedade da
própria ferrovia, de estilo palafita, e nela acomodou sua família bem próximo ao
canteiro de obras da ferrovia. (CASTELLO BRANCO, 1988, p. 46).

Logo, em 19 de julho de 1873 nascera Alberto Santos Dumont, sexto filho do engenheiro
Henrique Dumont que ajudou na construção da história do município.
Figura 1 – Alberto Santos Dumont.

Fonte: Santos Dumont, 2012.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Santos Dumont está situado no sudoeste do Estado de Minas Gerais, integrando a
macrorregião da Zona da Mata e a microrregião de Juiz de Fora, formada por 30 municípios.
Distante, aproximadamente 207 km de Belo Horizonte, capital do Estado, seu nome é uma
homenagem ao conterrâneo Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação.
A Linha do Centro denominada “EFCB ‐ Linha do Centro (Sobragi‐Monte Azul)” da
Estrada de Ferro Dom Dom Pedro II, que a partir de 1889 passou a se chamar E. F. Central do
Brasil, era a espinha dorsal de todo o seu sistema.
Em Santos Dumont, a Estação Central foi inaugurada em 1877, quando a localidade era
apenas um vilarejo, chamado João Gomes, com poucas casas nessa época, que cresceu muito
com a ferrovia, em 1890 tornou‐se município.
Foram necessárias muitas pontes, grandes túneis, mas o certo é que a Pedro II
caminhava prodigiosamente. Ela chegou até nós e aí está como grande e
singular fator de progresso. É de 1867 a Lei n. 1458 que elevou ä categoria de
Paróquia o Distrito de João Gomes. Já nesse tempo corria como realidade
palpável a notícia da subida da Linha Férrea Dom Pedro II que foi o notável fator
de desenvolvimento da região, determinando correntes de migração. (...) E
chegaram os trilhos aos limites da cidade, sendo de 1877 o ato de posse
espontânea de terrenos onde se encontra a atual estação local. (CASTELLO
BRANCO, 1988, p. 45).

V – CONSIDERAÇÕES – VAGÕES CHEIOS DE MEMÓRIAS E SAUDOSAS HISTÓRIAS.
Os somatórios de acontecimentos são escolhidos para serem os ‘lugares de memória’ de
um grupo para sedimentar suas identidades a fim de formar uma ‘memória social’.
Neste contexto, a partir de pesquisas preliminares direcionadas pelo Projeto de Pesquisa
do Instituto Federal do Sudeste de Minas, do Campus Santos Dumont, intitulado: Vagões de
Memórias Sobre os Trilhos – A Memória Oral Sobre a Ferrovia em Santos Dumont MG,
(coordenado pela autora – em execução desde junho de 2013), pode‐se arriscar a afirmar que a
construção da ferrovia em Santos Dumont e região, entre fins do século XIX e algumas décadas
do XX –
que claramente alavancou o desenvolvimento das cidades no território,
superficialmente apontado em trabalhos historiográficos – também esteja nessas ‘zonas
sombrias’ de esquecimentos e silêncios de uma historiografia importante para a composição da
memória coletiva.
Na esteira do que podemos denominar de problema – ou lacuna historiográfica – e ainda
na possibilidade de ratificar o que foi preliminarmente afirmado no trecho acima, arrisca‐se a
apontar que a memória dos trilhos da ferrovia que cortam Santos Dumont está ameaçada pelo
esquecimento.
Os objetivos da pesquisa trouxeram a interpretação e compreensão das narrativas orais e
como são manifestadas as memórias sobre os trens que passavam no município de Santos
Dumont, que deixaram através de seus lastros um legado de patrimônio ferroviário respeitável
que sobremaneira deve ser preservado.
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Neste contexto, a localidade estudada, tem a possibilidade de ser redimensionada e surgir
ordenada sobre os trilhos do passado de acordo com as referências pessoais de quem as viveu.
A construção da ferrovia na década de 1870 e a passagem desde então dos trens,
produziram inúmeras relações que resultam em enredos para dentro dos vagões e em cima de
automotrizes do passado vivido. São recordações pessoais, das idas e vindas narradas na
construção das histórias de famílias contíguas aos trilhos.
Logo, nas considerações finais desta pesquisa, na busca de respostas para pontos
importantes erguidos nesta investigação, serão apresentadas discussões para as seguntes
questões:
 Como a EFCB – Linha do Centro – da Central do Brasil pode ser considerada a motriz da
construção e manutenção do patrimônio e das histórias de vida das famílias
sandumonenses?
 Até quando a ferrovia e o patrimônio herdado dos trilhos, dos apitos, da fumaça dos trens
terá importância para a história? E para a memória de Santos Dumont?
Nas passagens do trem, do barulho de apitos e do som do trem nos trilhos, dos momentos
vividos na estação ou em viagens, os galanteios, as famílias sendo formadas, os acidentes férreos
e muitas outras lembranças são interpretados a partir da investigação da história oral, revelando
no patrimônio imaterial.
Destaca‐se que a comunidade local também é beneficiada a partir da recuperação de uma
memória que vai se apagando com a população mais idosa. Logo, torna‐se de fundamental a
investigação sobre estas memórias, almejando não somente da revitalização do patrimônio
material, mas também do imaterial.
‘Ao longe se ouviam os trens, ao longe eles vinham apitando, pedindo passagem ao
vento, apitando e avisando as matas e montanhas que ele vinha chegando... dá gosto de lembrar,
dá saudade lembrar daqueles barulhos vindo de longe, todas as noites, todos os dias. Muitas
vezes viajo em minha memória em busca daqueles dias, em busca daqueles ventos e
apitos.’(ENTREVISTADO A, 2013).
Cabe ao historiador, portanto, pesquisar e trazer a tona este passado construído, vivido e
compartilhado pelos indivíduos e torná‐lo inteligível a seus contemporâneos.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é refletir sobre a produção do
conhecimento histórico a partir da utilização de fontes e
construção de sua narrativa. Trata‐se de entender quais
os passos que os historiadores percorrem para a
pesquisa científica, desde a seleção da temporalidade,
do espaço, dos sujeitos históricos e da problematização
que será tratada na pesquisa. Nesse sentido, foi possível
observar a natureza das ciências humanas no que tange
a subjetividade das escolhas do pesquisador que é
marcada pela influência política, pelo espaço social e
pela prática científica. A história, enquanto área de
saber, tem sido frequentemente questionada sobre sua

validade científica em função dos métodos empregados
pelos pesquisadores. Por isso, foram realizadas leituras
de caráter teórico e historiográfico para discutir o que é
o conhecimento, quais as metodologias são
empregadas, que tipos de dados são verificados e quais
as especificidades que se expressam na formação do
saber histórico.

PALAVRAS‐CHAVE: História, conhecimento, fontes e narrativas

HOW TO WRITE THE HISTORY: SOURCE, HISTORICAL NARRATIVES AND KNOWLEDGE
ABSTRACT
The objective of this paper is to discuss the
production of historical knowledge from the use of
sources and construction of his narrative. It is about
understanding what steps historians run for scientific
research, from the selection of temporality , space ,
historical subject and issue that will be addressed in
research. Thus, it was possible to observe the nature of
the humanities regarding the subjectivity of the choices
that the researcher is marked by political influence, the

social space and scientific practice. The story , as a field
of knowledge, has often been questioned about its
scientific validity depending on the methods used by
researchers . Therefore , readings of theoretical and
historiographical character were held to discuss what is
knowledge , what methods are used , what types of data
are checked and what the specifics that are expressed in
the
formation
of
historical
knowledge.

KEY‐WORDS: History, knowledge, sources, narratives.
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COMO SE ESCREVE A HISTÓRIA: FONTES, NARRATIVA E CONHECIMENTO HISTÓRICO
INTRODUÇÃO
Escrever a história não é uma tarefa fácil. Ao investigar um fato histórico, o pesquisador
promove uma seleção dos sujeitos, da temporalidade, do cenário e da problemática que
permeiam seu estudo. Faz parte ainda do ofício de historiador elencar a natureza da
documentação estudada, pois os variados tipos de fonte exigem que o estudioso saiba lidar com
os melindres e as especificidades dos registros históricos. Portanto, o objetivo deste trabalho é
refletir sobre os caminhos percorridos na construção do conhecimento historiográfico.
No século XIX, os historiadores acreditavam que o conhecimento só poderia ser feito a
partir da documentação produzida pelos órgãos oficiais e escritos. Tal elemento ocorria porque
os cientistas entendiam que para alcançar a objetividade e a “verdade total” dos acontecimentos
do passado, apenas as fontes elaboradas pelas autoridades e intelectuais teriam validade. O
aparecimento de novos paradigmas ampliou o leque de documentos explorados nas pesquisas
históricas, utilizando‐se cartas, registros eclesiásticos, dados estatísticos, etc. Atualmente, a
diversidade de categorias de fontes se ampliou ainda mais, com a utilização de relatos orais, de
processos judiciais e da literatura.
No entanto, a quantidade de fontes exploradas pelos historiadores não é suficiente, se
não há qualidade na análise. Como afirma o Carlo Ginzburg (2006: 57), a documentação nem é
uma janela aberta para o passado e nem representa a verdade incontestável. Antes ela pode ser
comparada com um espelho que deforma o fato histórico. Cabe ao pesquisador ter a
competência para saber interpretar o registro histórico e dar o sentido necessário para a
construção da narrativa. É por isso também que não se pode considerar a história um saber
acabado e plenamente verdadeiro, visto que por mais que se objetive alcançar a realidade
passada, o conhecimento é marcado pela parcialidade das fontes que se investiga e se interpreta.
A discussão sobre o caráter do conhecimento histórico se torna efervescente a partir do
momento em que se reconhece que o historiador não produz a verdade e nem alcança a
realidade passada de modo absoluto. Nesse sentido, vários intelectuais tem questionado a
validade da História enquanto ciência, afirmando que sua escrita se aproxima mais de um
artefato literário, como propõem Hayden White (1974), Alun Munslow (2001) e Durval Muniz de
Albuquerque (2004). Todavia, há pesquisadores que ainda preserva a concepção de que a
produção historiográfica tem caráter científico, visto que sua prática é passível de avaliação e de
metodologia criteriosos e de averiguação entre seus pares, tal como enuncia Michel de Certeau
(1983).
Em vista dessas questões rapidamente abordadas, deve‐se compreender os percalços que
envolvem a produção do conhecimento histórico, fazendo uma experiência de iniciação científica
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por meio de leitura bibliográfica e de interpretação de fontes históricas previamente
selecionadas dos arquivos e dos centros de documentação da Bahia. Desse modo, acreditamos
que ao lidar a construção do saber, compreenda‐se que a prática científica na área de ciências
humanas é pautada pela incompletude, pela parcialidade e pela execução criteriosas de métodos
de pesquisa, concluindo, assim, que o conhecimento é dinâmico e flexível, diferentemente do
que sugere os livros e manuais didáticos.
MATERIAL E MÉTODOS
A execução do projeto levou em consideração a discussão dos métodos e dos paradigmas
que permeiam o ofício do historiador, cujos requisitos básicos são a delimitação do tempo, do
espaço e da documentação a ser pesquisada. Para tanto, elaboramos um cronograma de leituras
de caráter teórico e metodológico que forneceu os fundamentos básicos do conhecimento
histórico. Observou‐se que a delimitação temporal, espacial e documental é uma seleção que
envolve os rumos de uma prática científica criteriosa e marcada pela escolha do que tem (ou
não) relevância para construção da narrativa histórica. Para sistematizar este procedimento,
haverá a produção de fichamentos com a extração das principais contribuições dos autores que
refletem sobre a História.
O passo seguinte foi se debruçar sobre a documentação previamente selecionada nos
arquivos e nos centros de documentação do sul da Bahia. Foram coletados trechos de jornais, de
cartas, de boletins e de processos judiciais para serem investigados, procurando observar a
crítica de fonte: que tipo de documentação, quando foi produzida, quem produziu e qual a sua a
finalidade. Também no sentido de organizar a pesquisa realizada, recorreremos novamente à
produção de fichamento, acompanhada da digitalização do material catalogado. Este material
deverá conter as observações que fundamentarão a escrita do relatório a ser apresentado ao
final do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Faz parte do exercício do poder ocultar a diferença, a contradição,
decidindo o que deve ser lembrado e, em contrapartida o que deve ser
esquecido (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 1989: 27)
Fazer conhecimento histórico exige recuperar as ações dos diferentes grupos que atuam
nela, procurando entender as motivações, o contexto histórico e espacial, e as escolhas tomadas
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por homens e mulheres ao longo do tempo. Na pesquisa em história, a elaboração dos métodos
busca problematizar a experiências incorporando, seja partindo de hipótese previamente
conhecidas a partir de estudos anteriores, seja encontrando uma documentação que possibilite
inovar o saber científico. Independente disso, ao historiador recái um decisão metodológica
importante, expresso de modo pertinente pela citação acima. Na seleção dos temas de
investigação, lidamos com o poder de escolher o que será lembrado (ou não) em nossa produção
científica. A escolha do tema é algo que vai ser construido e recontruido no decorrer da
investigação. Quando pesquisador já parte de algo já delimitado, concreto, ele acaba de um
certa forma preso a um ponto de partida e de chegada, pois já parte de algo determinado, é o
que acontece quando ele delimita de imediato um tema, ele acaba por partir de algo
determinado invés de uma indagação.
Cabe ao historiador em sua pesquisa, recuperar as emoções do seu objeto de estudo,
experiências que são manifestas de várias formas como valores, imagens, sentimentos, arte,
crença e tradição. Essas manifestações se tornam objetos de pesquisa através de vestígios e
registros escritos, objetos, músicas, literatura, pintura, arquitetura, fotografia e muitos outros. As
opções científicas dos historiadores não são isentas e imparciais, por mais objetivo e neutro que
se proponha ser, pois carrega consigo as influências do tempo e do espaço em que desenvolvem
a pesquisa. O historiador é fruto do seu tempo justamente pela bagagem que esse historiador
traz, pelas experiências vividas que de uma forma ou outra vão acabar sendo incorporadas no
objeto. O que muda não é a experiência humana vivida, o que muda é a investigação feita dessa
experiência, investigação que será feita a partir das problemáticas feitas no presente.
A problematização tem a ver em como esse historiador vê e trabalha com seu objeto de
pesquisa. Independente do ponto de partida que esse historiador tome, uma bibliografia, uma
fonte, ou até mesmo uma experiência de vida, a postura teórica do pesquisador e sua vivência,
acontecerá por caminhos diferentes, conduzindo a resultados também diferentes. O
conhecimento histórico não pode se restringir apenas a recuperar e narrar as experiências dos
sujeitos, mas também questioná‐la, trazendo reflexões que nos permita compreender o passado
em relação às disputas políticas, as desigualdades sociais e as diversas práticas culturais. Nesse
sentido, conta muito a influência política e filosófica que o pesquisador carrega ao longo de sua
formação acadêmica.
Para entender melhor a problematização do conhecimento histórico, foi selecionado uma
série documental de notícias contidas no Diário da Tarde, periódico de circulação no município
de Ilhéus no período da década de 1930. O recorte histórico foi as notícias sobre as
manifestações da Ação Integralista Brasileira no referido município, entre os anos de 1933 e
1936. A justificativa para a escolha deste material documental foi as pesquisas prévias pelo
orientador do projeto de Iniciação Científica. Ao longo da leitura das fontes, foi possível levantar
informações sobre atividades dos “sigmas”, declarações de adesão, material de propaganda e
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contra‐propaganda e registro de desfiliação. Diante desse material, importantes questões vinham
à tona: o que foi o Integralismo? Quem eram as pessoas a adotar esta doutrina? Por que aderiam
ao projeto político?
Um dos elementos que mais chamou atenção foi a quantidade de declaração de ex‐
integralistas insatisfeitos com a política do partido. A saída dos ex‐camisas‐verdes parecia ser
algo muito recorrente, como os casos de Alpheu Oliveira dos Santos, Euclides Manuel Antônio,
José Fernandes dos Santos e João Leopoldo Filho, que diziam “ter saído do integralismo por não
ter encontrado na ideologia do Sr. Plínio Salgado, as base para a salvação do país como era
pregado”, e diziam ter entrado no integralismo “por influência de amigos, e por ter esperanças
de encontrar naquele movimento o antídoto para os grandes males que afligiam os
trabalhadores, tendo se enganado, e saído a tempo, sem serem contaminados com o fanatismo
que se apresenta na ‘força que tem os camisas‐verdes’, que agora viam o movimento como uma
tapeação, que com um palavreado difícil, usava para esconder a realidade monstruosa do
fascismo, cientes disso, e tendo percebido que era o último partido dos burgueses, exploradores
e opressores do Brasil” (DIÁRIO DA TARDE, 1936).
As inquietudes e as frustrações de ex‐integralistas indicam que não basta ao historiador
apenas ver a fonte como uma janela aberta para o passado, mas sim, como um documento
carregado de valores que precisam ser analisados. Deste modo, coube perceber como se travava
os debates políticos a partir do contexto histórico em que as declarações eram feitas, de modo
que se podem perceber as entrelinhas de sujeitos que abandonavam a experiência integralista
não só por seu caráter autoritário, mas também pela repressão que passaram a sofrer do
governo. No contexto da década de 1930, as várias ideologias políticas colocavam diversos
militantes políticos numa encruzilhada de valores e diante de embates com o Estado, com
adversários partidários e com a repressão policial. Por isso, nos registros históricos deste período,
fica bastante evidente a importância da análise crítica das fontes históricas, pois o conhecimento
deve ser construído a partir de um olhar criterioso que traduza o tempo, o espaço e os sujeitos.
O que coloca a história dentro dos padrões da cientificidade é o esforço de alcançar a
objetividade por meio de métodos criteriosos e que podem ser verificados quanto à sua
existência (ou não). Independente do teor subjetivo inerente ao conhecimento histórico, os
historiadores durante a pesquisa se pautam em levantamentos de dados, informações,
testemunhos e imagens que pavimentam a narrativa do trabalho acadêmico. Ademais, toda
produção histórica passa pelo crivo dos pares, isto é, outros historiadores que dotados de
experiência e de autoridade científica, definem a validade do conhecimento.
Outro elemento que constitui uma característica singular da escrita da história é os
paradigmas científicos ou filosóficos que influenciam os pesquisadores. Ao longo do século XX, o
conhecimento histórico estabeleceu diferentes maneiras de pensar e de produzir saber, partindo
do positivismo francês com Seignobos e Langlois, cujas temáticas e documentação estavam
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restritas à fatos históricos dos “grandes acontecimentos” e de relevância nacional e havia uma
prática mais metódica de procurar a objetividade e a “verdade histórica”. Na década de 1930, os
historiadores da Escola dos Annales provocaram uma “revolução” na historiografia ocidental,
deslocando‐se da história factual e política para a análise fenômenos econômicos e sociais de
longa duração. Foi com esta geração de historiadores que a história “problema” se tornou um
emblema, pois os pesquisadores buscavam refletir e polemizar com aspectos cruciais dos povos e
das culturas, tais como as desigualdades sociais, as diferenças culturais e a influência da
economia. Todavia, com a problematização da história, os pesquisadores passaram a encarar seu
fazer como algo em permanente construção (REIS, 2006: 98). Além disso, Febvre, Bloch e
Braudel, que simbolizam as primeiras gerações dos Annales, ampliaram seu olhar sobre as fontes,
utilizando tipos de documentos diferentes, tais como cartas, testamentos e imagens.
A partir da década de 1970, o saber histórico sofreu alterações significativas, pois os
principais paradigmas passaram a ser questionado, dentre eles o estruturalismo e o marxismo
que influenciavam decisivamente as gerações dos Annales. Ademais, pesquisadores de outros
ramos da ciência passaram mesmo a duvidar do caráter científico da história, preferindo
posicionar a disciplina como parte da literatura. Nesse sentido, o conhecimento histórico seria
um saber mais próximo da ficção do que da objetividade acadêmica, conforme salientava Hayden
White e Michel Foucault (REIS, 2010: 19).
Diante das críticas, os historiadores promoveram uma renovação em sua escrita,
especialmente nas respostas formuladas. Na Inglaterra, a escola britânica marxista trouxe a
história social, descontruindo a visão economicista e valorizando as experiências individuais e
coletivas dos atores históricos. Em paralelo, o interesse por trajetórias de pessoas tem
impulsionado as pesquisas biográficas e da micro história, especialmente de sujeitos singulares
em situação de repressão e de resistência à dominação. (Idem, Ibidem). Em ambos os casos, a
história formulou novos métodos e ampliou a diversidade de fontes e de temas históricos.
Doravante, estabeleceu novas perspectivas metodológicas e novas áreas de abordagem, tais
como a “história vista de baixo”, história das mulheres, história oral, história política e história
cultural (BURKE, 1992).
No entanto, não devemos posicionar a ciência histórica nos mesmo patamar técnico das
outras áreas do saber. Por exemplo, não se trata de uma ciência exata, pois carrega consigo a
reflexão e o olhar do pesquisador no presente. Não manipula dados frios e incólumes à
sociedade e à cultura. O que a história da ciência revela é o que foi produzido em um
determinado momento da história com toda a sua relatividade e processos. Ela elabora
conceitos, teorias, métodos, princípios e resultados. Apesar disso, trata‐se de um saber sempre
temporário e incompleto, pois novas fontes e novos métodos podem trazer outras reflexões
sobre a mesma experiência histórica. Nesse sentido, Keila Grimberg (2012) diz que
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esse olhar, que nada mais é do que a compreensão da natureza do
conhecimento histórico, é fundamental tanto para quem vive de
pesquisar e escrever história quanto para quem vive de ensiná‐la, em
qualquer nível. Sem entender que o conhecimento histórico é por
essência mutável e incompleto, sem perceber que o que se sabe sobre
determinado período ou processo muda com o tempo, com novas
pesquisas, novas reflexões, não se faz história. É isso o que o futuro
profissional de história aprende na universidade.
Há um debate crescente sobre a cientificidade do conhecimento histórico. Nos últimos anos,
as discussões sobre a regulamentação da profissão de historiador trouxeram à voga as
especificidades da ciência da História frente às outras disciplinas. Mesmo no interior da própria
disciplina de “clio”, há pesquisadores que defendem que a escrita da história estaria mais
próxima das narrativas literárias e ficcionais, em função do peso subjetivo de seus métodos, do
que da prática científica (MUSLOW, Op. Cit.; WHITE, 1978). Apesar disso, as exigências
metodológicas e os testes de verificação são elementos cruciais para compreender que o
conhecimento histórico é uma prática científica, com suas especificidades e sua busca pela
objetividade.

CONCLUSÃO
“A história é antípoda da ciência e da ficção” (CERTEAU apud REIS, Op. Cit.: 27)
Escrever a história é uma prática antiga, recorrente aos gregos antigos com Heródoto e
Tucídides, mas apesar dessa longa trajetória, sua tarefa de construção será sempre inacabada e
marcada por uma fazer específico. Por isso, ao dizer que a história é oposta à ciência e à ficção,
Certeau quis dizer que o conhecimento histórico tem suas singularidades em relação aos outros
saberes. Enquanto as ciências exatas e naturais costumam lidar com objetos e interesses muito
específicos, a História é uma ciência que busca a objetividade da realidade passada, sem deixar
de reconhecer as diversas marcas da subjetividade inerentes ao seu fazer. Ao narrar o que se
passou, os historiadores fazem escolhas de quais fatos merecem atenção, estabelecem um tipo
de interpretação sobre suas fontes e imprimem os sinais do presente/tempo em que vive em seu
olhar para o tempo vivido/passado. Apesar disso, não podemos dizer que a história é a mera
ficção.
A prática de construir a história exige rigores metodológicos que são cobrados pelos
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próprios historiadores. Nesse sentido, a ficção e o conhecimento histórico podem até se
entrelaçar, mas nunca devem ser confundidos, pois a dose de imaginação de quem escreve deve
sempre ser limitada pelo exercício de analisar nos documentos, o que possivelmente pode ter
acontecido. Infelizmente, o tempo passado não pode ser apreendido em sua face mais
“verdadeira”, pois qualquer reconstituição tem suas limitações. No entanto, ao manipular sua
documentação, o pesquisador reflete sobre as ações dos sujeitos e problematizar a experiência
histórica. Tal exercício é típico de uma prática científica que não se limita à narrativa, mas impõe
o esforço de investigação para compreender no mais próximo possível as intenções, as vontades,
os desejos e os sentimentos de homens e mulheres que viveram diferente tempos. Por isso,
produzir conhecimento histórico não é fácil, permeada por desafios e limitações. Convém frisar
as palavras de Hobsbawn (1998: 35), ao dizer que “Nadamos no passado como o peixe na água.
Mas nossas maneiras de viver e de nos mover nesse meio requerem análise e discussão”. Deste
modo, escrever história será sempre uma tarefa a ser cumprida, com afinco e meticulosidade,
para que a humanidade possa continuar a refletir sobre seus próprios atos.
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RESUMO
As letras de músicas compostas por Renato Russo
revolucionaram a sua geração, em função das críticas e
sugestões ao contexto político da época. Sua
participação se deu no momento de transição política,
quando o país saia de um regime autoritário e fazia
nascer um processo de redemocratização.

Este trabalho consiste exatamente na busca pela
compreensão do contexto inerente a esse período,
investigando o uso dessas composições, que vêm
carregadas de valores sociais, como objeto de
comunicação.

PALAVRAS-CHAVE: letra de música; contexto político-social; crítica social.

WE ARE REVOLUTION’S CHILDREN: RENATO RUSSO AND YOUR MUSIC COUNTERING
REPRESSION
ABSTRACT
The lyrics composed by Renato Russo revolutionized his
generation, in the light of criticisms and suggestions to
the political context of the time. His participation came
at a time of political transition, when the country skirt of
an authoritarian regime and gave birth to a process of

democratization. This work consists precisely in the
quest for understanding the context inherent in this
period, investigating the use of these compositions,
which come laden with social values such as
communication object.

KEY-WORDS: Song lyric; political and social context; social criticism.
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SOMOS FILHOS DA REVOLUÇÃO: RENATO RUSSO E SUA MÚSICA NO COMBATE AS REPRESSÕES
1. INTRODUÇÃO
É impossível pensar em qualquer um dos setores de nossa vida em que a influência
política não se faça presente. Portanto, ninguém pode se considerar apolítico, sob pena de que
essa pretensa neutralidade justifique a política vigente. Assim, diante da relevância do tema para
o entendimento do cidadão na sociedade, se faz necessário a problemática desse artigo.
Este tema é revelado em diversos gêneros textuais. As notas musicais, combinadas com
uma melodia, traziam uma letra sugestiva e enigmática. Muitas vezes, a voz que estava presa e
oprimida se transforma em versos cantados, que, não só não eram de feitura simples, como
traziam consigo um grito de liberdade, almejada por uma parcela da população, que lutava
contra o regime ditatorial.
Renato Manfredini Júnior, ou apenas Renato Russo, entoou ao mundo o grito de
liberdade, desejado por muitos. Seus pensamentos estavam expressos em suas letras, de
maneira subjetiva e abstrata. A compreensão da música, muitas vezes tida como difícil, acabava
passando despercebido pela censura da época. E os pensamentos ainda oprimidos flutuavam no
ar como ondas sonoras. Por ele foram compostas músicas que retratam a realidade política e
social da população brasileira na época, seja direta ou indiretamente, de melodia simples e letra
intensa, proporcionando às pessoas interessantes reflexões sobre determinado assunto. Músicas
como “Que país é esse?” e “Será” tornaram-se hino, e mesmo depois de tantos anos decorridos,
ainda se adéquam ao cenário político brasileiro.
A literatura tem a capacidade de transformar o ouvinte em um sujeito social, pois eleva a
simples leitura do dia a dia em uma leitura crítica e consciente – as composições musicais, cuja
natureza é multiforme (com letra, arranjo musical, melodia etc.) potencializam esse atributo de
leitura plurissignificativa do mundo. O apelo político nos versos escritos por Renato teve grande
importância na tarefa de conscientização e crítica da população.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Nossa pesquisa tem como foco a caracterização do contexto em que estão inseridas as
composições de Renato Russo, levando-se em conta principalmente as questões políticas
abordadas por ele. Para esse trabalho, foram analisadas três músicas: Perfeição, 1965 (Duas
Tribos) e Geração Coca-Cola, compostas pelo autor por volta dos anos 1980, em Brasília. Partindo
do ponto de vista de Renato, fizemos uma sucinta caracterização do cenário da época.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 As entrelinhas no discurso de Renato Russo
Segundo Marcuschi, “a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas
historicamente situadas”, para tanto, o texto, enquanto discurso ou ato de comunicação, traduz
aspectos sociais e históricos do falante, de modo a provocar a interação entre indivíduos de
sociedades. Para conseguir criar uma estabilidade e coesão interna em grupos sociais brasileiros
“o governo militar instalado buscou apropriar-se dos símbolos pátrios e impingir um
nacionalismo xenófobo e truculento” (NERCOLINI, 2006 p. 126).
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O discurso oficial do início da década de 1980 ressaltava a luta entre a civilização cristã
ocidental contra o comunismo ateu. Esses inimigos, segundo o discurso, renegavam a condição
de brasileiro, tentavam estimular a luta de classes, contrariando a característica básica dos
mesmos, que eram seres pacíficos e ordeiros. Esses argumentos, além de justificar a repressão
extremamente violenta a quem conturbasse a ordem, ou melhor, fosse contra o regime militar,
injetava na população um medo dos comunistas, que eram taxados como terroristas.
Dentre as várias funções de um texto literário, destaca-se nas composições de Renato a
intenção de denunciar a realidade da sociedade, levar à reflexão e formar identidades. Marcos
Napolitano, escritor e historiador da USP, em seu livro “1964: História do Regime Militar
Brasileiro”, dedica um capitulo de seu livro as letras em rebeldia, em que aborda a influência da
música no processo de redemocratização sociopolítica. A música ‘Perfeição’ (em anexo), lançada
quando já não havia mais censura, em 1993, usa da ironia para satirizar os costumes da época, e,
mais particularmente, a corrupção moral que se alastrava pelo governo brasileiro, no fragmento
a seguir podemos encontrar nitidamente esse aspecto:
“Vamos celebrar / A estupidez do povo / Nossa política e televisão / Vamos celebrar nosso
governo / E nosso estado que não é nação / Celebrar a juventude sem escolas / As crianças
mortas / Celebrar nossa desunião” – Perfeição
3.2 Breve descrição da influência norte-americana
O golpe militar de 1964 contou com vários fatores que o viabilizaram politicamente,
segundo Fernandes (1982) a ditadura “foi um regime político que se edificou a partir da uma
aliança entre o exército brasileiro, a burguesia nacional e a burguesia estrangeira, principalmente
dos EUA, que possuía interesses óbvios nesta região”. No período da Guerra Fria, os Estados
Unidos tinham claras intenções de garantir a sua hegemonia sobre o continente americano, para
tanto, apoiaram a instalação de governos ditatoriais em diferentes locais da América Latina.
O processo de socialização norte-americana no Brasil foi muito forte, influenciou não
apenas na política, mas também no modelo social consumista. Na letra da música ‘Geração Coca
Cola’ (em anexo), do primeiro disco da banda em 1984, Renato faz severas críticas a esse modelo
social americanizado:
“Nos empurraram com os enlatados / Dos U.S.A., de 9 às 6 / Desde pequenos nós
comemos lixo / Comercial e industrial / Mas agora chegou nossa vez / Vamos cuspir de volta o
lixo em cima de vocês” – Geração Coca-Cola
No início do trecho apresentado, o compositor critica o modelo social em que somos
criados, ao taxar como ‘lixo’ os produtos industriais importados, principalmente dos Estados
Unidos. “Nos empurraram com os enlatados / Dos U.S.A., de 9 às 6 / Desde pequenos nós
comemos lixo / Comercial e industrial”. A diante, no trecho “Mas agora chegou nossa vez /
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês” Renato mostra a apatia do jovem socializado com
cultura do consumismo, fruto do sistema capitalista.
3.3 A violenta opressão
O período conhecido como Ditadura Militar caracterizou-se por ter sido autoritário e
repressivo, em que uma ala da população deveria ficar quieta e obedecer às imposições que lhes
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eram dadas. O governo impunha uma doutrina de segurança nacional, em que qualquer cidadão
podia de ser acusado de subversão, expondo-se ainda a prisão, tortura e, em alguns casos, até a
morte. A classe formadora de opinião, ou seja, os que exerciam profissionalmente qualquer tipo
de atividade de pensamento, como professores, jornalistas e artistas, eram vigiados de perto
pelo governo. Dessa forma, a música assume uma natureza política e, de forma intrínseca, revela
pontos de vista ou visões de mundo contrários à ideologia de uma determinada época ou
contexto. Para Paulse (2009, p.15),
A música registra a história sobre um ponto de vista subjetivo, através de
sensações e sentimentos, diferentemente dos livros e dos documentos de
arquivo, em que o registro é feito de forma pretensamente objetiva. Esse
registro por meio dos sentidos e das sensações aproxima o relato das vivencias
do receptor, que, por tabela, os recorda os o vivencia (mesmo não tendo deles
participado).

As músicas de Renato Russo criticavam o regime, como na música ‘1965 (Duas tribos) (em
anexo), lançada alguns anos após a queda da ditadura:
“Chegou à hora / E agora é aqui. / Cortaram meus braços / Cortaram minhas mãos /
Cortaram minhas pernas / Num dia de verão” – 1965 (Duas Tribos)
No trecho apresentado, é citada a violência com que eram tratadas as pessoas que
expressavam opinião contraria diante do que estava acontecendo. Em um trecho a seguir Renato
descreve outras características do governo:
“Quando querem transformar / Inteligência em traição / Quando querem transformar /
Estupidez em recompensa / Quando querem transformar / Esperança em maldição” – 1965 (Duas
Tribos)
Quando cita “... querem transformar / Inteligência em traição” o compositor refere-se à
forma como eram tratados os que questionavam o governo, nesse caso, intelectuais opositores
eram considerados traidores e, consequentemente, condenados por isso. No trecho seguinte “...
querem transformar / Estupidez em recompensa” defende que, para o governo da época, apenas
a estupidez era valorizada, pois é mais fácil controlar um povo leigo que um povo consciente. Por
fim, quando diz “... querem transformar / Esperança em maldição” o autor refere-se ao
conformismo pregado a população, já que com a esperança nasce um país disposto a fazer de
tudo para livrar-se da opressão.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande artifício de oposição ao regime militar no Brasil foram os artistas, a sociedade
civil encontrou em alguns deles uma forma de expressar-se contra a ditadura, o teatro e as
músicas politizadas atraíram o público brasileiro que era contra a ordem vigente. Esse foi um dos
meios utilizados pelo povo para protestar e, consequentemente, foram a música popular e o
teatro as maiores vítimas da censura imposta durante o regime.
Em algumas canções, há a existência de um projeto de futuro, um incentivo à luta para
mudar a realidade e um desejo de punição para os opressores. Em outras, somente sobram o
desespero e a insatisfação. Em outras, ainda, as canções são um registro dos fatos calados pela
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censura. O importante a destacar é essa capacidade de resistência, nem sempre explícita, mas
sempre necessária, que pode ser manifestada pelos vários produtos artísticos e culturais.
A leitura e a arte tendem a influenciar a mente humana e as mesmas tem o poder de
modificar uma sociedade. Diferentemente dos livros e dos documentos de arquivo, a canção
registra a história sobre um ponto de vista subjetivo, através de sensações e sentimentos, isso se
deve pela sua abrangência, atingindo várias camadas de uma mesma sociedade, sendo então
algo mais acessível. Essa segunda forma de registro aproxima o relato das vivências do receptor.
Renato Russo, através de suas composições, rompeu com valores tradicionais e transmitiu novos
valores. Contudo, a construção desses novos valores dependeu e dependerá do leitor para sua
concretização.
5. ANEXOS
5.1 Perfeição
Vamos celebrar
A estupidez humana
A estupidez de todas as
nações
O meu país e sua corja
De assassinos covardes
Estupradores e ladrões
Vamos celebrar
A estupidez do povo
Nossa polícia e televisão
Vamos celebrar nosso
governo
E nosso estado que não é
nação
Celebrar a juventude sem
escolas
As crianças mortas
Celebrar nossa desunião
Vamos celebrar Eros e
Thanatos Persephone e
Hades
Vamos celebrar nossa tristeza
Vamos celebrar nossa
vaidade
Vamos comemorar como
idiotas

A cada fevereiro e feriado
Todos os mortos nas estradas
Os mortos por falta de
hospitais
Vamos celebrar nossa justiça
A ganância e a difamação
Vamos celebrar os
preconceitos
O voto dos analfabetos
Comemorar a água podre
E todos os impostos
Queimadas, mentiras
E sequestros
Nosso castelo
De cartas marcadas
O trabalho escravo
Nosso pequeno universo
Toda a hipocrisia
E toda a afetação
Todo roubo e toda
indiferença
Vamos celebrar epidemias
É a festa da torcida campeã
Vamos celebrar a fome
Não ter a quem ouvir
Não se ter a quem amar
Vamos alimentar o que é
maldade
Vamos machucar o coração
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Vamos celebrar nossa
bandeira
Nosso passado
De absurdos gloriosos
Tudo que é gratuito e feio
Tudo o que é normal
Vamos cantar juntos
O hino nacional
A lágrima é verdadeira
Vamos celebrar nossa
saudade
E comemorar a nossa solidão
Vamos festejar a inveja
A intolerância
A incompreensão
Vamos festejar a violência
E esquecer a nossa gente
Que trabalhou honestamente
A vida inteira
E agora não tem mais
Direito a nada
Vamos celebrar a aberração
De toda a nossa falta de bom
senso
Nosso descaso por educação
Vamos celebrar o horror
De tudo isto
Com festa, velório e caixão
Tá tudo morto e enterrado
5

agora
Já que também podemos
celebrar
A estupidez de quem cantou
Essa canção
Venha!
Meu coração está com pressa
Quando a esperança está
dispersa
Só a verdade me liberta
Chega de maldade e ilusão
Venha!
O amor tem sempre a porta
aberta
E vem chegando a primavera
Nosso futuro recomeça
Venha!
Que o que vem é Perfeição!
5.2 Geração Coca-Cola
Quando nascemos fomos
programados
A receber o que vocês
Nos empurraram com os
enlatados dos USA, de 9 às 6.
Desde pequenos nós
comemos lixo
Comercial e industrial
Mas agora chegou nossa vez
Vamos cuspir de volta o lixo
em cima de vocês.
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem
religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola.

Depois de vinte anos na
escola
Não é difícil aprender
Todas as manhas do seu jogo
sujo
Não é assim que tem que
ser?
Vamos fazer nosso dever de
casa
E aí então, vocês vão ver
Suas crianças derrubando reis
Fazer comédia no cinema
com as suas leis.
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem
religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola
Geração Coca-Cola
Geração Coca-Cola
Geração Coca-Cola.
Depois de vinte anos na
escola
Não é difícil aprender
Todas as manhas do seu jogo
sujo
Não é assim que tem que
ser?
Vamos fazer nosso dever de
casa
E aí então, vocês vão ver
Suas crianças derrubando reis
Fazer comédia no cinema
com as suas leis.
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Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem
religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola
Geração Coca-Cola
Geração Coca-Cola
Geração Coca-Cola.
5.3 1965 (Duas Tribos)
Vou passar
Quero ver
Volta aqui
Vem você
Como foi
Nem sentiu
Se era falso
Ou fevereiro
Temos paz
Temos tempo
Chegou a hora
E agora é aqui.
Cortaram meus braços
Cortaram minhas mãos
Cortaram minhas pernas
Num dia de verão
Num dia de verão
Num dia de verão
Podia ser meu pai
Podia ser meu irmão
Não se esqueça
Temos sorte
E agora é aqui
Quando querem transformar
Dignidade em doença
Quando querem transformar
6

Inteligência em traição
Quando querem transformar
Estupidez em recompensa
Quando querem transformar
Esperança em maldição:
É o bem contra o mal
E você de que lado está?
Estou do la...do do bem
E você de que lado está?

Estou do la...do do bem.
Com a luz e com os anjos
Mataram um menino
Tinha arma de verdade
Tinha arma nenhuma
Tinha arma de brinquedo
Eu tenho autorama
Eu tenho Hanna-Barbera
Eu tenho pêra, uva e maçã
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Eu tenho Guanabara
E modelos revell
O Brasil é o país do futuro
O Brasil é o país do futuro
O Brasil é o país do futuro
O Brasil é o país
Em toda e qualquer situação
Eu quero tudo pra cima
Pra cima
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma experiência com o ensino de História realizado com uma turma
de Ensino Médio do Curso técnico Integrado de Mineração que realizou uma atividade do projeto Meu Curso e a
História, no 3º bimestre do ano letivo de 2013, relacionando conteúdos de História propostos naquele bimestre com
assuntos do seu curso em específico. O resultado foi a produção de trabalhos que desafiaram os limites da disciplina
de História e consolidou a interdisciplinaridade da História com a Mineração, muitas vezes distantes em sua prática
de sala de aula. A proposta teve como resultado e entrega de quatro trabalhos realizados em grupos que
conseguiram superar a fragmentação do conhecimento.

PALAVRAS‐CHAVE: projeto, interdisciplinaridade, experiência.

Minning and History
ABSTRACT
This article has the goal to present an experience with History teaching, which happened with a High School class
from the technical course of Minning. It performed an activity from the project My Course and History, on the third
quarter of 2013, relating History contents proposed on that period of time, with subjects from their specific course.
The outcome was the the production of pieces which challenged the limits of History as a subject and consolidated
the interdisciplinarity of History with Minning, which many times are distant from each other in a classroom practice.
The proposal had as an outcome the delivery of four pieces of work performed at groups which managed to
overcome the fragmentation of knowledge.

KEY‐WORDS: project, interdisciplinarity, experience.
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A Mineração na História
INTRODUÇÃO
Os cursos oferecidos pelos Institutos Federais de Educação possuem características que os
distinguem dos outros cursos da formação básica do Ensino Médio. Nos cursos Integrados, os
alunos frequentam aulas de disciplinas consideradas básicas como também das disciplinas de
formação técnica. Trata‐se de uma modalidade de ensino que exige muito esforço por parte não
só dos professores como também dos alunos para poderem exercer a interdisciplinaridade.
Refletindo sobre a necessidade de associar ambos os conteúdos dispostos em programas
disciplinares tão diferentes foi que se pensou num projeto que viesse relacionar conteúdos
muitas vezes tão próximos, mas vistos de forma tão distantes.
O projeto Meu Curso e a História tem como objetivo aproximar conteúdos e promover a
interdisciplinaridade nas áreas que integram a grade curricular do Curso Médio Integrado. Trata‐
se de um projeto que é aplicado em apenas um bimestre, mas que já demonstrou condições de
aplicabilidade ao longo do desenvolvimento do curso.
O presente artigo discorrerá sobre aspectos relevantes da Interdisciplinaridade em um
primeiro momento; apresentará um breve histórico da disciplina de História no Médio Integrado
do IFRN, na penúltima seção apresentará a proposta trabalhada pelos alunos intitulada “Meu
Curso e a História” e na última seção apresentará a análise e os resultados dos trabalhos
realizados pelos alunos como também as considerações finais.
INTERDISCIPLINARIDADE
O modelo de escolarização não fugiu a orientação da fragmentação que resulta na divisão
de disciplinas estanques que compreendem o currículo tradicional. De acordo com essa tradição
para se aprender o objeto é preciso dividi‐lo em partes, o que em muitos casos resulta na
impossibilidade de reconstrução das peças. Trata‐se da perspectiva da fragmentação que sempre
foi alvo dos interesses dos grupos dominantes, como sempre também beneficiou o modo de
produção capitalista, no sentido de possibilitar a alienação do trabalhador e lhe ensejar num
processo de repetição mecânica. A função social hegemônica da educação é a de preparar
estudantes para se comportarem como futuros submissos aos mandos de seus patrões, assim
como para acreditar no capitalismo como a última etapa da história possível (WELLEN, Henrique;
WELLEN, Hérica, 2010).
A tradição escolar se vale dessa fragmentação e da compartimentalização e trabalha com
conteúdos estanques cujo esforço de reconstrução da totalidade fica por parte do aluno que
deverá por si só estabelecer relações entre os diversos saberes oferecidos pelas disciplinas. Para
o aluno só lhe foi apresentado o conteúdo em partes e só lhe foi ensinado a pensar de forma
fragmentada, por isso é preciso oferecer a oportunidade de estabelecer relações com conteúdos
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diversos, num esforço de remontagem do quebra‐cabeça muito bem desmontado pelos
interesses dominantes.
Paro (2010) afirma que para a maioria das pessoas a educação é a passagem de
conhecimentos e informações de quem sabe para quem não sabe e nesse processo o importante
é o conteúdo transmitido aos alunos. Trata‐se de uma visão muito tradicional da educação,
porém ainda muito presente em nossa sociedade.
Com os avanços da tecnologia e a globalização, o mundo do trabalho e a ciência sofrem
transformações e passam por um redesenho da escola que exige um novo perfil de sujeito do
saber (SILVA; PINTO, 2009). Diante das novas exigências surge a necessidade de repensar a
metodologia aplicada tradicionalmente na escola. Nessa perspectiva vale salientar o pensamento
de Morin (2011) que afirma “a técnica disciplinar parcela, desune e compartimenta os saberes,
tornando cada vez mais difícil a sua contextualização”.
Lück (2009) ressalta que mesmo quando se busca trabalhar com a interdisciplinaridade, a
matriz de todo o trabalho continua sendo disciplinar, em outras palavras, as diferentes disciplinas
poderão dar a sua contribuição na compreensão de fenômenos, situações ou problemas, como
também se pode observar a ação conjunta de diferentes áreas do conhecimento na elaboração e
execução de projetos, pois dentro de cada disciplina há habilidades que precisam ser
desenvolvidas, e que perpassam outras disciplinas e que podem ser trabalhadas em conjunto e
em contribuição uma com as outras.
Para a citada autora (Lück, 2009) a interdisciplinaridade não surgiu para desvalorizar as
disciplinas e o conhecimento produzido por elas, ao contrário do que se pensa, a
interdisciplinaridade pode ser considerada um processo de circularidade entre as diversas
disciplinas. Neste sentido, a interdisciplinaridade assume o compromisso de elaborar um
contexto mais geral já que o conhecimento é um fenômeno multidimensional e inacabado, sendo
impossível a sua abrangência total.
Visto dessa forma, o termo interdisciplinaridade pressupõe um trabalho coordenado e
com objetivo comum partilhado por vários ramos do saber de forma integrada e convergente.
Como afirma Lück (2009) viver essa ideia não é uma tarefa fácil, requer reflexão e determinação,
constituindo muito mais em compreensão empática, a partir de relatos e experiências, descrições
de reflexões e análises de fragmentos dispersos na literatura.
A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO IFRN
A partir de 1992, o ensino de História sofreu uma redefinição de seus conteúdos, quando
abandou de vez a concepção positivista em detrimento de um programa estruturado a partir de
uma visão mais política e econômica com um foco maior para a História do Brasil. Como
resultado dos debates nacionais em torno da reforma do ensino, ocorre a proposta de se
formular o Projeto Político Pedagógico em 1995, que consagra um currículo que integra o ensino
técnico com o Médio e divide o ensino integrado em áreas de conhecimento como Linguagens e
Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências da Natureza,
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Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. Assim, a disciplina de
História foi adequada às novas orientações curriculares e foi lançada uma proposta de se adotar
um novo viés metodológico definido a partir do eixo temático: “O Trabalho e a Indústria no
Brasil”, que possibilita fazer uma análise do processo histórico nacional brasileiro (PROGRAMA DE
DISCICPLINA DE HISTÓRIA, 2010).
Com a publicação do decreto 2.208/97, que separou o Ensino Médio da Educação
Profissional ficou praticamente encerrada a proposta adotada pela disciplina de História de com
a transformação em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s), manteve‐se um caráter
essencialmente propedêutico para o Ensino Médio, que se estruturou totalmente desvinculado
do ensino técnico. Com o fim da 2.208/97, ocorreu uma reformulação do papel social da Rede de
Educação Profissional que possibilitou o retorno do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico.
Assim, no contexto de reconstrução do PPP de 2004, a disciplina de História é novamente
reformulada, sem muito se diferenciar da proposta anterior, quando ainda é mantido o caráter
da sequencialidade, mas possibilitando o professor à liberdade de explorar temas como melhor
lhe convier, o que dá margem para a formulação de projetos e metodologias distintas que só
enriquecem a prática do ensino de História na instituição (PROGRAM DE HISTÓRIA, 201).
O PROJETO MEU CURSO E A HISTÓRIA
O projeto Meu Curso e a História surgiu a partir da proposta de relacionar temas de
História com temas dos cursos técnicos. Assim, foi pensado na sua aplicabilidade no terceiro
bimestre nas turmas do terceiro ano do Ensino Médio Integrado. No caso deste estudo em
específico, abordando apenas os trabalhos da turma do terceiro ano de Mineração do turno
matutino, do ano letivo de 2013.
O projeto teve como objetivo
Despertar o aluno para a pesquisa, a partir da busca pelo conhecimento e novas
abordagens históricas como específicas do curso, abrindo caminho para a interdisciplinaridade e
uma maior compreensão dos conteúdos propostos.
Metodologia
A operacionalização da pesquisa ocorreu através da proposta do trabalho em grupo, com
a escolha dos temas que deveriam ser trabalhados pelos grupos e uma rápida exposição oral.
Temas apresentados
‐ O Governo Geral e os Jesuítas: A centralização política; a ação dos jesuítas e as missões.
‐ A Escravidão no Brasil: O Tráfico Negreiro; O trabalho escravo: as formas de resistência e
o Quilombo de Palmares.
‐A Economia e a Sociedade Colonial: Os Engenhos; A Produção de Açúcar; A Sociedade
Patriarcal; As Bandeirantes e a Economia Mineradora.
‐ O Iluminismo: As Principais Ideias e Representantes; O Liberalismo Econômico: A
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Enciclopédia e o Despotismo Esclarecido.
‐ Revolução Industrial: O Pioneirismo Inglês; O Cercamento dos Campos; Os avanços
Técnicos e a Industrialização; As Transformações das Sociedades na Era Industrial e a Questão
Social.
O trabalho de pesquisa deveria ser apresentado de forma escrita contemplando os
seguintes itens:
●

Título

●

Objetivo

●

Justificativa da Escolha

●

Corpo de Pesquisa

●

Conclusão

●

Referências

A proposta foi atendida pela turma com a apresentação de 4 pesquisas que contou não só
com a entrega do trabalho escrito como também com a apresentação oral, onde cada grupo fez
uma breve exposição do seu estudo para toda a turma.
ANÁLISE DOS TRABALHOS E RESULTADOS
A turma do curso de Mineração 3.01432. 1M foi uma turma que no ano letivo de 2013
teve suas aulas de História nos dois primeiros tempos da terça feira, ou seja, as aulas aconteciam
no horário de 7:00h até 8:30h. Uma turma composta por 30 alunos com boa frequência e um
bom rendimento escolar.
A turma atendeu a proposta interdisciplinar apresentando quatro trabalhos que tentaram
relacionar conteúdos propostos naquele terceiro bimestre com assuntos específicos do curso de
mineração.
Foram produzidos e entregues os seguintes trabalhos:
●

Os Bandeirantes e a Mineração

●

O Iluminismo, A Revolução Industrial e suas relações com a mineração.

●

Meu Curso e a História: A Mineração do Ouro no Brasil Colonial

●

O papel da Escravidão na atividade mineradora durante o Brasil Colônia.

Os Bandeirantes e a Mineração
Neste trabalho apresenta‐se inicialmente um breve panorama econômico do Brasil no
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século XVII e se ressalta o quadro de escassez da mão de obra escrava negra. Neste cenário de
escassez o estudo ressalta a importância das expedições bandeirantes que através de suas ações
capturavam índios para serem vendidos como mão de obra escrava. Após o século XVII as
bandeiras mudaram o foco de suas ações e passaram a ter como objetivo a busca pelo ouro e
pedras preciosas.
O principal objetivo desse trabalho foi pesquisar sobre a prática mineradora no início da
ação bandeirante, quando o ouro foi descoberto na região das Minas Gerais e a partir daí se
iniciou um trabalho de exploração. O trabalho ressalta também a importância desse momento
histórico para o desenvolvimento da economia colonial e construção da sociedade mineradora.
Como conclusão do trabalho ficou sublinhada a importância da ação bandeirante no
processo de expansão dos limites territoriais que ultrapassou as marcar impostas pelo Tratado de
Tordesilhas, como também a importância da prática mineradora no Brasil para o
desenvolvimento da área de mineração.
Meu Curso e a História: A Mineração do Ouro no Brasil Colonial
Este trabalho conseguiu fazer um paralelo muito interessante com a parte histórica da
mineração no período colonial e as técnicas de mineração utilizadas no período em questão.
Sobre as técnicas destaca‐se na presente pesquisa as principais formas de extração aurífera: as
lavras, que eram grandes empresas que, dispondo de ferramentas especializadas, executavam a
extração aurífera em grandes jazidas, utilizando a mão de obra escrava. A faiscação era a
pequena extração, nas regiões ribeirinhas, representado pelo trabalho do próprio garimpeiro que
exploraram inicialmente os veios (nos leitos dos rios), que eram superficiais; em seguida, os
tabuleiros (nas margens) que eram poucos profundos, e finalmente os grupiaras (nas encostas)
que eram mais profundas. Como isso predominou o ouro de aluvião.
Novas técnicas introduzidas pelos próprios escravos contribuiu para o aperfeiçoamento
do trabalho de exploração das minas na época colonial como está explicado no próprio trabalho:
Uma mudança técnica de extração nos leitos dos rios foi introduzida pelos primeiros
escravos africanos, conhecedores na mineração, provenientes da Costa da Mina. Foi
incorporado o uso de bateias e as giravam, as partes mais pesadas com ouro
acumulavam‐se no fundo.

Essa técnica simplificada exigia pouco para a sua utilização e foi a preferida durante
um longo período de exploração.
O grupo concluiu com a pesquisa que as técnicas de extração de minério utilizadas no
período colonial eram bastantes rudimentares mesmo com a incorporação de novos
conhecimentos. Concluiu‐se também que a atividade mineradora contribuiu decididamente para
o desenvolvimento urbano na região explorada com o surgimento de vilas e cidades contribuindo
para a formação de um perfil mais urbano da sociedade colonial.
O Iluminismo, A Revolução Industrial e suas relações com a Mineração
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Neste trabalho buscou‐se identificar características do Iluminismo e da Revolução
Industrial e relacioná‐los com a atividade mineradora. O movimento iluminista através de sua
defesa do conhecimento racional e suas concepções mecanicistas da natureza afirma um novo
modelo de pensar os fenômenos físicos e naturais e valoriza o progresso social. O estudo destaca
a figura de Isaac Newton, um dos mais influentes cientistas do movimento iluminista.
A nova forma de pensar a sociedade e a natureza resultou na prática de uma fonte de
inovações para o desenvolvimento que se materializou através da Revolução Industrial.
Sobre o evento da Revolução Industrial o trabalho apresenta as suas características e
fases e traça um paralelo entre a mineração e a Revolução Industrial destacando inicialmente a
extração de ferro e carvão.
Como está afirmado no trabalho:
Esses minérios serviram de combustível para um dos movimentos mais desenvolvedores
da indústria mundial, que levou a sociedade ao nível tecnológico que tem hoje.

O estudo se deteve também em explicar os métodos de extração do carvão mineral e
do ferro e fez uma comparação das técnicas utilizadas na mineração no período colonial com os
usados na atualidade. O minério de ferro e carvão tem um grande destaque nesse trabalho e se
reporta à Inglaterra como pioneira do processo industrial.
Nesse trabalho o grupo concluiu que houve uma grande mudança na forma de
exploração desde as descobertas de minérios até a atualidade, pois se destaca nesse estudo a
preocupação atual com o meio ambiente e maior preservação dos recursos naturais através de
uma atividade com maior sustentabilidade.
Como apresenta o estudo:
Toda e qualquer atividade extrativista que seja feita a partir da criação de uma mina
deve ser permitida por entidades como o IBAMA, e para que possa ser feita deve‐se
seguir uma série de regulamentação que visam acima de tudo à proteção ao meio
ambiente.

Neste sentido, pode‐se destacar que a exploração no período colonial sofreu um
esgotamento rápido e que atualmente existe essa preocupação com o meio ambiente através da
ação de órgãos que visam essa preservação.
O Papel da Escravidão na Atividade Mineradora durante o Brasil Colonial
O último trabalho estudado teve como objetivo estudar o papel da escravidão na
atividade mineradora durante o Brasil colonial. Para atingir tal objetivo o grupo pesquisou sobre
a chegada dos escravos no Brasil, ressaltando a suas condições de vida e abordou também sobre
a influência da cultura africana na formação de nossa sociedade, principalmente da sociedade
mineradora.
A pesquisa destaca que a escravidão foi uma forma de organização do trabalho que
orientou a formação de uma sociedade em específico e que o ciclo do ouro foi responsável por
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muitas mudanças na vida colonial contribuindo para a formação de um papel mais urbano e com
características menos aristocráticas.
Concluiu‐se com a pesquisa que mesmo sendo uma forma penosa de trabalho, o
escravo teve um importante papel na formação da sociedade mineradora por ser uma peça
chave nesse processo de construção social com forte influência em vários setores da vida que se
refletem até os dias atuais, como na alimentação, arte, cultura e outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Meu Curso e a História materializou‐se como uma válida experiência não só
para os alunos como também para a professora da disciplina de História que através das
pesquisas foram apresentadas novas abordagens dos conteúdos propostos. Trata‐se de uma
nova produção do conhecimento que permite o enriquecimento de temas já conhecidos num
esforço de relacionar conteúdos fragmentados pelas regras do próprio sistema e que
encontraram no Projeto Meu Curso e a História a oportunidade de se relacionarem através da
prática da Interdisciplinaridade.
Através da pesquisa os alunos romperam os limites estabelecidos pelas disciplinas e
sentiram o prazer e a dinâmica que envolve um trabalho de produção do conhecimento. A
proposta mostrou com a sua prática condições de ser posta em prática em outros bimestres e
também de ser aplicada nos diferentes cursos que integram o Médio Integrado.
Como afirma Morin (2011), a educação do futuro se defronta com um problema
universal e de difícil solução, pois de um lado os saberes desunidos, divididos,
compartimentados, e de outro lado, as realidades ou os problemas cada vez mais
multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transacionais, globais e planetários. Neste
sentido, a interdisciplinaridade corresponde a essa necessidade de superar a visão fragmentada
de produção do conhecimento, como também de possibilitar essa articulação entre os diferentes
saberes num esforço de recomposição da unidade entre as múltiplas representações da realidade
(Lück, 2011).
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CARTAS OPERÁRIAS: MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO DO ACERVO DA SOCIEDADE MONTEPIO DOS
ARTISTAS DE ITABUNA
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RESUMO
Fundada em 1 de novembro de 1919, a Sociedade
Montepio dos Artistas de Itabuna produziu uma
volumosa e rica documentação em seus 94 anos de
existência. A agremiação foi criada por artesãos e
operários Itabunenses (pedreiros, alfaiates, ourives,
carpinteiros, etc.) que através dela obtinham ajuda
financeira em casos de acidente no trabalho, de doença,
além de pagar pensões para familiares nos casos de
morte. Embora fosse uma sociedade de auxílio mútuo, a
Montepio também ofertava sociabilidade e lazer para
seus consócios, de tal modo que possuía a sua própria
instituição de ensino – Escola Manoel Vitorino – e banda
musical – Filarmônica Euterpe Itabunense. Toda esta

versatilidade foi registrada em documentos de formato
e de gênero diversos, tais como livros de atas,
fotografias, correspondências, jornais e objetos móveis.
Por isso, o objetivo do projeto é promover a organização
e a digitalização parcial do acervo documental
pertencente à Sociedade Monte Pio dos Artistas de
Itabuna produzido entre 1920 e 2010, a partir da cartas
recebidas e enviadas para esta entidade entre as
décadas de 1940 e 1950.

PALAVRAS‐CHAVE: arquivo, memória, cultura, trabalhadores, sociedade.

CARTAS OPERÁRIAS: MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO DO ACERVO DA SOCIEDADE MONTEPIO DOS
ARTISTAS DE ITABUNA
ABSTRACT
Founded on November 1, 1919, the Society of
Artists Montepio Itabuna produced a voluminous and
rich documentation in its 94 years of existence. The
guild was created by artisans and laborers Itabunenses
(masons, tailors, goldsmiths, carpenters, etc..) That
through it they obtained financial aid in cases of
accidents at work, sickness, besides paying for family
pension in case of death. Although it was a society of
mutual aid, Montepio also provided sociability and
pleasure to your fellow members, so that had its own
educational institution ‐ Manoel Vitorino School ‐ and

musical band ‐ Euterpe Itabunense Philharmonic. All this
versatility was recorded in various format and genre,
such
as
books
of
minutes,
photographs,
correspondence, newspapers and documents moving
objects. So we aim to promote the organization and
partial scan document collection belonging to the Monte
Pio Society of Artists Itabuna produced between 1920
and 2010, and consequently the provision for
consultation of researchers from universities,
foundations, schools and other educational institutions.

KEY‐WORDS: memory, workers, letters
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MEMÓRIAS DOS TRABALHADORES: PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ACERVO DA SOCIEDADE MONTEPIO
DOS ARTISTAS DE ITABUNA

INTRODUÇÃO
Fundada em 1 de novembro de 1919, a Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna
produziu uma volumosa e rica quantidade de documentos ao longo de seus 94 anos de
existência. A agremiação foi criada por artesãos e operários Itabunenses no início do século XX
como forma de promover uma sociedade que garantisse auxílio mútuo para trabalhadores
associados. Foi através dela que muitos pedreiros, alfaiates, ourives, carpinteiros, dentre outras
categorias, conseguiu se proteger da insegurança estrutural (SAVAGE IN. BATALHA; SILVA;
FORTES, 2004, p. 31) a qual estavam suscetíveis os milhares cidadãos que viviam no município,
pois seus sócios recebiam ajuda financeira em caso de acidente no trabalho, de doença e de
dificuldades jurídicas, além de pagar pensões para familiares no caso de morte de algum
membro. Embora estivesse circunscrita na categoria de sociedade mutualista, a Montepio
também se caracterizava por ofertar sociabilidade e lazer para seus consócios, de tal modo que
possuía a sua própria instituição de ensino – Escola Manoel Vitorino – e banda musical –
Filarmônica Euterpe Itabunense.
Essas movimentações foram registradas nas dezenas de livros atas existentes no arquivo
da instituição, cujas descrições eram bastante detalhadas e nos provém de informações precisas
sobre as os rituais de sociabilidade, os símbolos de identidade, as lutas por direitos, as ações por
reconhecimento político e social desenvolvidas pelo operariado Itabunense. Outro ponto positivo
é que as reuniões descreviam a participação de outras agremiações de classe, esportivas,
filantrópicas e políticas do sul da Bahia que hoje já não possuem mais sua documentação.
A importância dessa documentação está na possibilidade de acompanhar o fenômeno
histórico do associativismo operário por boa parte da República brasileira. Como aponta o
historiador Claudio Batalha (2010), as sociedades mutualistas operárias eram responsáveis por
mobilizar um contingente significativo da população brasileira em torno de direitos e de
cidadania. Por meio de entidades como a Montepio dos Artistas, artesãos qualificados se
diferenciavam do restante da sociedade por meio da positivação da noção de trabalho,
classificando‐se como sujeitos disciplinados e patrióticos, empenhados no “progresso” da nação.
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Assim, conseguiam obter boas relações políticas com chefes dos governos e benefícios como
filarmônicas, escolas e festas. Na documentação do arquivo é possível identificar esses
elementos pelos livros de atas das reuniões, livro de Álbum Social (documento que anotava todas
as passagens de figuras políticas pela sede social) e fotografias.
Toda esta versatilidade foi registrada em documentos de formato e de gênero diversos,
tais como livros de atas, fotografias, correspondências, jornais e objetos móveis. O levantamento
prévio indicou 91 livros em que foram registradas reuniões, contabilidades e informações
pessoais dos sócios. Além deles, foram encontrados fotografias, objetos móveis e instrumentos
musicais. Há também fotografias de perfil em tamanho 40X20 cm dos presidentes e sócios
fundadores e beneméritos da agremiação. As dezenas de brochuras, atas, balancetes e
fotografias foram encontradas espalhadas em diversas caixas de papelão, alguns em estágio
avançado de decomposição por ação do próprio tempo e pela agência de insetos.
Há ainda as cartas enviadas por sócios contendo pedidos de auxílio médico, financeiro,
jurídico; agradecendo a intervenção da agremiação em casos particulares; comunicando a perda
de familiares ou saídas da entidade. Por outro lado, há correspondência de diversas autoridades
públicas e políticas para a diretoria, informando a obtenção de recursos públicos, solicitando
apoio eleitoral ou alertando sobre as questões de ordem política e social do país. Estas são
documentações de alto valor para a memória dos trabalhadores do sul da Bahia, que dá conta
das práticas culturais na luta por direitos do trabalho, por participação política e por
reconhecimento social.
O arquivo da Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna possui um volume considerável
de documentos. São mais de 90 livros de atas, cada um contendo em média 100 folhas ou 200
páginas (frente e verso); centenas de cartas enviadas à sua diretoria, jornais, livros de matrículas
e fotografias. Desta forma, a digitalização completa de seu acervo é uma tarefa que exige fôlego
e tempo. Em função disso, pretendemos realizar a digitalização do corpo de documentos
referentes apenas ao fundo “Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna”, abrangendo as suas
quatro seções – “Assembleia Geral”, “Diretoria”, “Financeiro” e “Iconografia”. A escolha é
justificada pelo fato de que o fundo “Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna” concentrará a
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parte da documentação mais importante para a compreensão da estrutura e do funcionamento
da entidade ao longo do século XX.
Na seção “Assembleia Geral” consta os livros de atas e de presença das reuniões, em que
eram registradas as deliberações dos seus sócios, assim como a presença de autoridades
públicas, intelectuais, chefes políticos e representantes de associações. Além disso, contêm os
livros de Matrícula dos sócios, as fichas de propostas, o livro de Álbum Social, as
correspondências, dentre outras numerosas fontes miúdas.
A seção “Diretoria” também abriga as atas, complementadas pelas correspondências,
balancetes, relatórios e estatutos. O “Financeiro” igualmente guarda uma quantidade elevada de
documento, pois os balancetes mensais e anuais estão acondicionados nesta seção, assim como
notas fiscais, controle de despesas, cadernetas de pensão e livro de doações. Por fim, as centenas
de fotografias estão localizadas na seção Iconografia.
Deste modo, a digitalização deste fundo possibilitará conhecer de forma detalhada e
profunda as ações desempenhadas pelos trabalhadores associados no sul da Bahia, assim como,
redimensionar a história por meio das visões de mundo que os trabalhadores escreveram. A
documentação pessoal dos sócios da Montepio é outra parte crucial do Arquivo. Para se associar,
os trabalhadores precisavam ser apresentados por um sócio, comprovar sua “boa” conduta e
atestar seu estado de saúde. Em seguida, suas informações eram anotadas no livro de matrícula
(endereço, profissão, cor, idade, data de nascimento, naturalidade, situação civil, etc.) e por fim
era cadastrado na ficha de sócio, contendo alguma delas fotografia. Esse corpo documental nos
permitiria traçar um perfil social e cultural de parte das classes trabalhadoras de Itabuna e, por
extensão, da região sul da Bahia. Saberíamos onde moravam, quantos filhos tinham, qual a cor
da maior parcela dos associados, dentre outras questões pertinentes ao mundo do trabalho.
Portanto, temos como objetivo deste trabalho tratar da organização do acervo
documental pertencente à Sociedade Monte Pio dos Artistas de Itabuna, a partir do montante
das correspondências emitidas e recebidas pela agremiação. A partir dela, pretende‐se
referendar o valor histórico da documentação que consta no arquivos desta instituição, assim
como apontar o que pode ser explorado para a produção da história do trabalho no sul da Bahia.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O processo de digitalização será realizado na sede social da Sociedade Montepio dos
Artistas de Itabuna após o cumprimento do cronograma de levantamento, de higienização do
corpo documental e de sua classificação arquivística. Seguiremos as recomendações propostas na
resolução 31, de 28 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) a fim de se
gerar uma representação digital fidedigna ao original, atentando‐se para os caracteres mais
minúsculos e discretos possíveis e garantindo a legibilidade da documentação. Utilizaremos dois
equipamentos de digitalização da documentação: uma câmera digital semiprofissional com 18
megapixel de resolução e alta capacidade de absorção do material fotografado e um escâner de
mesa.
A câmera digital será adotada para digitalizar os documentos em formato de
encadernação, com iluminação artificial adequada, haja vista a proibição de flash, e mesa de
suporte. Já o escâner será utilizado para documentos simples, em espécie de folha, fotografias,
garantindo melhor qualidade de legibilidade. Tanto na máquina digital quanto no escâner de
mesa, o formato dos arquivos virtuais será o JPEG 2000, que de acordo com a resolução 31, tem
sido muito apreciado pelos pesquisadores por conta da redução no tamanho dos dados,
facilitando a disponibilização do material na web ou em mídias de CD ou DVD. No entanto, é
importante salientar que a prioridade será a qualidade visual do documento e, neste caso,
quando necessário, poderemos utilizar os formatos TIFF ou GIF, que oferecem uma resolução
mais avançada.
A primeira medida a ser realizada é o levantamento do acervo encontrado nos armários
da Sociedade Montepio dos Artistas. Além disso, parte do corpo documental da Filarmônica
Euterpe Itabunense se encontra em sua sede, cuja propriedade pertence à Sociedade Montepio,
mas está localizada noutro quarteirão da Rua Rui Barbosa, centro da cidade. Esse procedimento
também será acompanhado da recuperação de documentos que estejam com partes separadas
e/ou divididas. Algumas brochuras e livros de atas terminaram se desprendendo e, portanto,
precisam ser rejuntados.
O passo seguinte é o de higienização do material levantado, utilizando instrumentos
específicos para a limpeza deste tipo de material. Apesar da falta de ações técnicas para a
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preservação, a maior parte do corpo documental da agremiação se encontra em estado regular.
Cerca de 20% do material identificado se encontra deteriorado por conta da ação de elementos
biológicos (fungos, insetos, etc.). O restante também possui vestígios da presença de insetos e de
fungos, mas sem afetar a condição do documento.
A próxima etapa é a análise e a classificação da documentação levantada. Nesse quesito,
elaboraremos três fundos, obedecendo à organização administrativa da própria entidade, a
serem intituladas: Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna, Filarmônica Euterpe Itabunense
e Escola Manoel Vitorino. Cada fundo será dividido em três seções, também respeitando a
divisão administrativa: Assembleia Geral, correspondente a documentação produzida nas
reuniões com os membros da associação, caracterizadas em sua maioria por atas, livros de
presença e correspondências; Diretoria, registros das reuniões em que participavam apenas os
diretores da entidade em que executavam as deliberações tomadas em assembleia geral e as
decisões de ordem gerencial, cuja base documental é constituída de atas, de livros de presença,
de livros da comissão de sindicância, livros de álbum social, de correspondências; e Financeiro,
que abrigará toda a documentação de balancetes, notas ficais, comprovantes de pagamentos e
registros de movimentação bancária.
Em seguida, cada gênero de documento será embalado em papel de baixo PH de acidez,
cuja identificação será feita através da numeração de maços, utilizando caixas arquivos de
plástico. Já as fotografias deverão ser separadas em pastas arquivos, obedecendo a classificação
cronológica e a temática, identificadas em formulários informando a data, o local e o motivo do
registro.
Concomitante à organização, haverá uma equipe estudando a documentação para a
produção do livro índex. Nesta indexação, o pesquisador deverá identificar o documento, a data
de sua produção, o tema tratado em seu conteúdo e a página, que acessado a partir de
publicação em formato de livro. A publicação será distribuída nas universidades, escolas,
arquivos, fundações e associações em geral. Outra ação é a digitalização parcial do acervo da
entidade. Em função do volume da documentação, realizaremos a digitalização do corpo de
documentos referentes ao fundo “Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna”, abrangendo as
suas três seções. A justificativa de tal seleção leva em consideração os elementos mais
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importantes da estrutura e do funcionamento desta entidade, contendo ações cruciais
desenvolvidas por operários da região.
Por fim, interessa também organizar uma exposição de caráter temporário para escolas,
movimentos culturais e comunidade em geral, explicando o processo de recuperação e de
conservação do acervo documental, e reforçar a importância desta documentação para a
preservação da memória e da história dos trabalhadores do sul da Bahia. Esta medida visa
contemplar o valor social no intuito de formar de cidadãos conscientes de sua cultura, bem como
da presença de novos sujeitos que estejam para além da memória dos coronéis do cacau, neste
caso específicos, os artesãos e os operários de Itabuna e região.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em função do largo e diversificado acervo da Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna,
selecionou‐se apenas uma parte da documentação para higienização, análise e digitalização para
este projeto, constituída do conjunto de correspondências trocadas entre os diretores, seus
associados e indivíduos externos. É importante considerar que estes registros históricos são parte
significativa da história da agremiação e, por conseguinte, dos trabalhadores do sul da Bahia, pois
tratam de pedidos, relatos, críticas e comunicações emitidas entre as décadas de 1940 e 1950,
período fértil para compreender as idas e vindas da República brasileira.
Uma parte das correspondências informa sobre as datas comemorativas e os esforços de
sociabilidade dos artistas e dos operários de Itabuna. Em 27 de abril de 1938, por exemplo,
tratava das comemorações do dia do trabalho na sede da entidade. Em geral, a Sociedade
Montepio realizava solenidades de destaque pela passagem do 1º de maio, com a realização de
palestras, presença de autoridades e apresentação de sua filarmônica. Do mesmo modo, outra
data solene era o seu aniversário de fundação, cuja celebração possuía a presença não só dos
consócios, mas também de outras associações proletárias. Nesse sentido, em 1º de novembro de
1947, os diretores convidaram o Sindicato dos Carregadores de Bagagem para o 28º aniversário,
oportunidade em que também tomava posse a nova diretoria. Tal correspondência pode indicar
que apesar da lei de sindicalização criada pelo governo Vargas, a Montepio convivia com
organizações sindicais.
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Outro elemento que pode ser vislumbrado com as pesquisas das correspondências é o
histórico de vida de alguns trabalhadores. Para se associar, os diretores da Sociedade Montepio
exigiam que o interessado enviasse uma carta em que constasse a boa conduta, atividade
profissional e estado de saúde. Noutros casos, os antecedentes serviam de base para solicitar
auxílio advocatício para defesa perante a justiça. Em 27 de fevereiro de 1947, o secretário da
sociedade comunicava à delegacia de polícia que José Miranda era sócio da agremiação, artista,
casado e “que é um homem de boa conduta” e que “portanto, não poderia ficar aprisionado”
(ASMPAI. Cartas da diretoria, 1947:1). Isso indica que pertencer a alguma associação reforçava os
laços de proteção contra problemas junto à segurança pública.
Não era apenas as cartas escritas pelos trabalhadores que merecem destaque.
Igualmente, as correspondências recebidas sinalizam a amplitude das relações com outras
formas de associação existentes, incluindo filarmônicas, sindicatos e partidos políticos.
Particularmente neste último caso, é necessário dedicar maior atenção, pois são fontes que
indicam os laços de clientelismo e de ação política entre o operariado e as lideranças partidárias.
Deste modo, 24 de setembro de 1947, o Partido Trabalhista Brasileiro convidou a Sociedade
Montepio dos Artistas uma convenção a ser realizada no Cine‐Teatro, momento em que seriam
lançadas as candidaturas de prefeito e de vereadores (ASMPAI. Carta da diretoria, 1947: 1). Tal
elemento é apenas um breve sinal da aproximação do Trabalhismo (GOMES, 2005) com a
experiência operária itabunense, cujos desdobramentos históricos foram marcantes para o
período democráticos entre 1946‐1964.
Segundo Jorge Ferreira (1990), a análise das cartas de trabalhadores e de suas
organizações permite investigar o cotidiano, as condições de vida, as expectativas e as
frustrações dos de baixo. Em paralelo, ao escrever suas missivas, os trabalhadores também
mostravam de que modo podiam interpretar sua própria sociedade, apresentando a sua cultura
política, em que expressavam a leitura que faziam de suas relações políticas e sociais frente aos
seus pares, autoridade e partidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O acervo documental da Sociedade Montepio dos Artistas de Itabuna abriga um dos mais
expressivos registros de atividades de trabalhadores do sul da Bahia. Acostumada com narrativas
triunfais sobre o papel dos coronéis, a memória de Itabuna e região se voltou de forma muito
efêmera para os artesãos e os operários que viveram nesta zona do estado ao longo do século
XX. Em parte, isso aconteceu em função das dificuldades em encontrar agremiações que tenham
preservado seus escritos, imagens e objetos da vida dos populares, de modo que prevaleceram
arquivos e centros de documentação regionais em que boa parte do seu conjunto de fontes dão
conta da vida de fazendeiros e lideranças políticas.
A excepcionalidade da documentação encontrada sob posse da referida Sociedade
Montepio reside na riqueza de informações, de narrativas e de imagens produzidas pelas classes
trabalhadoras de Itabuna e região. Os documentos levantados em pesquisas preliminares
indicam que a partir das dezenas de livros de atas, dos livros de matrículas, do álbum social, das
fotografias de sócios fundadores, beneméritos e sessões solenes, das correspondências trocadas
entre sócios, políticos, autoridades e outras agremiações da região, é possível realizar
investigações profundas sobre a cultura associativa operária, suas práticas em busca de
cidadania, seus rituais e símbolos de afirmação de classe e a capacidade de se organizar para
dialogar e barganhar com chefes políticos em troca de benefícios (escolas, filarmônicas, lazer,
etc.). Para este artigo, buscou‐se enfatizar a riqueza histórica das correspondências existentes
neste arquivo, cujo volume dá conta das ideias e das visões de mundos que os trabalhadores
associados ao Montepio construíam de sua realidade política e social.
O arquivo da Sociedade Montepio tem um valor histórico e cultural diferenciado em
função da oportunidade de acessar documentos que foram produzidos diretamente por
trabalhadores, algo que nem sempre é possível para historiadores, sociólogos e antropólogos,
pois os arquivos públicos e centros de documentação são órgãos que detém fontes
majoritariamente produzidas pelas classes dominantes.
Tais documentos dariam condições para repensar o papel que os trabalhadores
desempenharam nas diferentes fases da política republicana brasileira. Pesquisas em andamento
já sinalizam que por meio de sociedade como a Montepio, as classes operárias buscavam brechas
para romper com a exclusão política, estabelecendo contato com deputados, prefeitos, coronéis
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e governadores ou mesmo fazendo pressão social em situações de acirramento das lutas de
classe (CARVALHO, 2012).
Em acréscimo, a recuperação do acervo também possibilitará levar à comunidade baiana
um pouco da história de personagens do trabalho (pedreiros, alfaiates, ourives, sapateiro,
mecânico, tanoeiros, dentre outros) por meio de uma exposição aberta para escolas,
universidades, movimentos sociais, sindicatos, centros de cultura e poderes públicos. O trabalho
em torno do arquivo da Sociedade Montepio dos Artistas mostra que há um espaço importante
entre “o fruto e o ouro” na memória do cacau (FREITAS, 2001), que foram os esforços exercidos
pelas classes trabalhadoras em busca de cidadania e de direitos. Ao mesmo tempo em que
estavam na base social da produção da riqueza da região cacaueira, também foram capazes de
projetar seus sonhos e expectativas, mostrando que antes mesmo de dois operários fazerem
história ao chegar na presidência da República e ao governo da Bahia, as classes trabalhadoras
baianas já faziam a sua própria história.
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RESUMO
Este trabalho visa analisar as relações de poder e de
gênero existentes no interior das irmandades religiosas
de Belém no século XIX. A questão central é perceber os
papéis sociais desempenhados por homens e mulheres
no cotidiano de suas vivencias e experiências religiosas,
especificamente a participação feminina nos contextos
privado e público das confrarias. Para o
desenvolvimento do estudo que ora apresentamos,
nossa principal fonte de informação é uma narrativa de
Arthur Vianna sobre as festas populares do Pará,

especificamente sua descrição da festa de São
Raimundo, utilizando como metodologia de pesquisa a
análise do discurso. O destaque a irmandade de São
Raimundo se faz devido a mesma apresentar
particularidades especificas – que ressaltaremos no
decorrer de nosso estudo –, no que diz respeito as ações
e participação ativa das irmãs no interior desta
associação.

PALAVRAS-CHAVE: Irmandades, privado, público, poder, gênero.

BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE: POWER RELATIONS AND GENDER IN RELIGIOUS SORORITIES
BELEM (PARÁ) IN THE XIX CENTURY
ABSTRACT
This work analyzes the power relations and
existing gender within religious brotherhoods of
Bethlehem in the nineteenth century. The central issue
is to understand the social roles of men and women in
their daily livings and religious experiences, specifically
women's participation in public and private contexts
confraternities. To develop the study now presented,
our main source of information is a narrative of Arthur

Vianna on the popular festivals of Pará, specifically his
description of the feast of St. Raymond, as a research
methodology using discourse analysis. The highlight of
the brotherhood of San Raimundo is done because it
presents specific particularities - that will outline the
course of our study - as regards the actions of the sisters
and active participation within the association.

KEY-WORDS: Sororities, private, public, power, gender.
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ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: RELAÇÕES DE PODER E DE GÊNERO NAS IRMANDADES
RELIGIOSAS DE BELÉM (PARÁ) NO SÉCULO XIX
INTRODUÇÃO
A análise aqui proposta objetiva estudar as relações de poder e de gênero existentes no
interior das irmandades religiosas de Belém no século XIX. O foco principal é perceber os papéis
sociais desempenhados por homens e mulheres no cotidiano de suas vivencias e experiências
religiosas. Para o desenvolvimento do estudo que ora apresentamos, utilizamos como principal
fonte de informações um artigo de Arthur Vianna sobre festas populares do Pará,
especificamente sua descrição da festa de São Raimundo, fazendo uso da análise do discurso
como metodologia de pesquisa. O destaque à irmandade de São Raimundo se faz devido a
mesma apresentar particularidades especificas, especialmente no que diz respeito a ação e
participação ativa das mulheres no interior desta confraria.
Principais representantes do chamado catolicismo tradicional ou popular, as irmandades
religiosas eram associações leigas cujo principal objetivo era promover a devoção a um santo e a
manutenção de seu culto; dedicando-se também a obras de caridade voltadas tanto para seus
membros como para indivíduos carentes não-associados.
Cada confraria era administrada por uma mesa diretora, anualmente renovada por meio
de eleição interna, presidida por juízes, presidentes, provedores ou priores (as denominações
variavam de uma para outra irmandade), e composta por escrivães, tesoureiros, procuradores,
andadores e mordomos, que exerciam as mais diversas atividades dentro da irmandade:
convocação e direção de reuniões, arrecadação de fundos, guarda dos livros e bens da
associação, visitas assistenciais aos irmãos necessitados, organização dos funerais e festas,
dentre outras.
Os compromissos ou estatutos regulavam a administração das irmandades,
estabelecendo as condições sociais e raciais exigidas dos associados, seus direitos e deveres.
Dentre os deveres dos irmãos estavam o bom comportamento e a devoção católica, pagamento
de anuidades e participação nas cerimônias civis e religiosas da confraria. Em troca, tinham
direito à assistência médica e jurídica, socorro em momentos de crise financeira, ajuda para a
compra da alforria (no caso de irmandades negras) e, de modo especial, direito a um enterro
decente para si e para seus familiares com o acompanhamento dos irmãos e irmãs de confraria.
Sendo associações de caráter corporativo no interior das quais se teciam solidariedades
baseadas na hierarquia social, as irmandades, como representantes dos diversos grupos sociais,
estavam divididas em irmandades de brancos, negros e mestiços. Se, para o contexto geral e
público da sociedade essas associações leigas se estabeleciam a partir de critérios étnicorraciais,
domestica ou privadamente configuravam-se ao nível de relações de gênero, relações de poder,
ao determinarem, já nos estatutos, as funções que homens e mulheres exerceriam no interior de
tais organizações.
Como muito bem nos coloca Carolina Lemos e Sandra de Souza (2009), citando Joan Scott
“o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas
entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar relações de poder”.
Portanto, a análise das irmandades através de uma perspectiva de gênero torna-se
bastante válida, tendo em vista que “tanto a organização da sociedade como a das religiões estão
conectadas às diferenças entre os sexos” (MARJO DE THEIJE e ELS JACOBS, 2003).
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Masculinidade e feminilidade são construídas na esfera religiosa, e ideologias e práticas religiosas
dão forma e conteúdo à masculinidade e feminilidade e aos papéis sociais dos homens e das
mulheres.
[...] no nível simbólico, o gênero aponta para um sistema de significados com conotações
masculinas e femininas, que produz, legitima e expressa ou opõe divisões de gênero (THEIJE e
JACOBS, 2003: 39).

Nesse sentido, o papel da mulher liga-se à esfera privada, domestica em contraste ao do
homem que acha-se mais associado a esfera pública. “Assim surge uma imagem do religioso
como esfera de atuação masculina, que não dá conta da influência e contribuição femininas à
vida religiosa do grupo social” (THEIJE e JACOBS, 2003).
Em nossa análise sobre as relações de poder e de gênero nas irmandades religiosas,
particularmente na confraria dedicada a São Raimundo Nonato, procuramos destacar o papel
atuante das mulheres que compunham esta associação mesmo que, pelo olhar misógino de
Arthur Vianna, esta atuação tenha sido apagada ou substituída pela figura de mestre Leopoldino,
presidente da irmandade. Como afirmam Theije e Jacobs (2003) “mesmo que o discurso popular
brasileiro considere a religião domínio da mulher, o discurso sociológico e antropológico
geralmente favorece análises do jogo religioso que enfatizam o papel dominante dos atores
masculinos”.
1 MESTRE LEOPOLDINO E A FACE PÚBLICA DE UMA DEVOÇÃO
Conhecido como o santo protetor das parturientes e das parteiras, a festividade de São
Raimundo em Belém, era comemorada dia 31 de Agosto com missas, queima de fogos, baile e
romarias.
Tal festividade inicia-se em 1870, após conversa informal entre um conhecido barbeiro do
largo de Santana – o mestre Leopoldino – e sete vendedoras de rua – Juliana, Rosa, Felippa,
Joanna da Ponte e Souza, Maria, Nathalia do Nascimento e Simôa –, que se encaminhavam para
uma festa de São João na Ilha das Onças.
Expontaneamente surgiu a idéa de uma irmandade: se a organisassem? se de volta metessem
hombros á empresa?
Com enthusiasmo todos acceitaram a tarefa e Leopoldino, alli mesmo, sob o luar prateado, de
violão a tiracollo, recebeu a investidura de organisador da irmandade, cargo no qual ia celebrisar-se
e ganhar uma real popularidade (VIANNA, 1905: 377).

No retorno da Ilha, ainda na canoa, o contingente feminino que acompanhava
Leopoldino, retoma o assunto da criação da Irmandade de São Raimundo e ali mesmo realizamse as primeiras inscrições: cada mulher contribuiu com mil reis, “excepto Felippa que contribuiu
com vinte mil reis, por ter sido acclamada juíza da festa”.
Já em terra firme, o barbeiro Leopoldino recorre ao auxílio de José do Espirito Santo e
Pinho, seu compadre, fogueteiro de profissão que, sendo homem instruído (sabia ler e escrever)
poderia exercer o cargo de secretario da recém-criada confraria.
As primeiras inscrições renderam um capital de quarenta e seis mil reis. Desse total, doze
mil foram pagos a José Pinho por “uma grosa de foguetes”; Leopoldino, sendo acolito e ajudante
de mestre André (sineiro da igreja de Santana), conquistou para a associação as simpatias do
monsenhor Borges de Castilho, então vigário do templo.
A 30 de Agosto de 1870, fez-se na igreja da “Senhora Sant’Anna da Campina a véspera e
no dia seguinte cantou-se missa solenne” em honra ao advogado das parturientes.
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Findo o momento de realização da primeira festa, era hora de melhor organizar a
confraria buscando a escrituração dos seus estatutos e legalização da mesma. Leopoldino,
contudo, “julgou-a de todo o ponto inútil”, passando, a partir de então, a centralizar tudo em sua
pessoa apagando a figura do secretario Pinho e de quantos direta ou indiretamente cooperavam
na formação da sociedade.
Ao fim de pouco tempo a novel irmandade ennumerava mil e tantas irmans, cujos nomes,
residências e condições, elle analphabeto, sem uma lista, sem apontamentos de especie alguma,
trazia no cérebro nitidamente.
Recebia joias e mensalidades, applicava os dinheiros recebidos, acudia com remedios e medicos as
irmans enfermas, mandava enterrar as que succumbiam, isto tudo sem livros de escripturação, sem
notas e papeladas.
Gosava de geral sympathia e de illimitada confiança (VIANNA, 1905: 379).

Analisando a atuação de Leopoldino na direção da confraria, dentro da perspectiva
weberiana de tipos de poder, podemos relacionar esta ao que Weber denominou de poder
tradicional, visto que tal forma de poder pode ocorrer devido a fatores como: afetividade,
respeito e admiração: Leopoldino “gosava de geral sympathia e de illimitada confiança”. O autor
relaciona a “fidelidade tradicional” para explicar, por exemplo, a dominação patriarcal, onde o
respeito e a admiração em virtude da tradição levam a obediência. Sendo assim, existiria uma
forma de lei moral entre os indivíduos. Portanto, a dominação está relacionada diretamente aos
costumes, ações cotidianas e valores pessoais. Segundo Heleieth Saffioti (2004) “do mesmo
modo como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam toda a
sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o
Estado”. Historicamente, as relações de poder embasadas no patriarcado, estão presentes na
sociedade brasileira desde nossa colonização, regulando e, muitas vezes, legitimando relações de
hierarquia e subordinação entre homens e mulheres, portanto, relações de gênero.
No entanto, nem sempre estas relações hierárquicas e de subordinação, são percebidas
enquanto tal. Estão de tal modo enraizadas em nossa sociedade, que aparentam ter vida própria,
fazendo-nos esquecer que são construtos sociais historicamente elaborados. Podemos inseri-las
dentro daquilo que Pierre Bourdieu chamou de poder simbólico, posto que este
é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o
sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo a que Durkheim
chama o conformismo lógico, quer dizer, «uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do
número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências» (BOURDIEU, 2007: 9).

Assim, as imagens de gênero dentro dos contextos religiosos não existem num vácuo;
acham-se enraizadas em crenças culturais mais amplas e na organização da própria sociedade
(THEIJE e JACOBS, 2003: 40), produzindo ao mesmo tempo diferentes visões de mundo e o
reconhecimento e aceitação destes pontos de vista como naturais e próprios do contexto social.
Mas quem era esse homem que, segundo Arthur Vianna, “encarnava a propria
irmandade, sob todos os pontos de vista e para todos os effeitos”?
Leopoldino do Espirito Santo Figueira de Andrade era filho da preta Monica Maria da
Assumpção e neto de Joanna Paula, escrava do cônego Bernardino Henrique Diniz. Nasceu livre
do cativeiro por obra de sua avó, que comprou a alforria materna desde os sete anos de idade.
Passou a juventude aprendendo o ofício de pedreiro porém, um acidente durante uma
construção lesionou seus membros e o levou para a profissão de barbeiro. Mestre Leopoldino, no
entanto, mostrou-se sujeito de muitas facetas e múltiplas atividades: “pedreiro, barbeiro, sineiro,
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sachristão, endireitador de membros deslocados, e presidente, secretario, thesoureiro, andador
e orador da sua irmandade, teve sempre tempo para tudo e soube ser um déspota estimado dos
seus súbditos”.
Em 1871, segundo ano da festa, repetiu-se esta ainda modestamente, com a véspera a 30
a Agosto e a missa solene no dia seguinte, às cinco horas da manhã.
A partir do terceiro ano ampliou-se a festa religiosa com um tríduo, realizado com toda a
pompa, sob os auspícios do monsenhor José Gregorio Coelho, substituto de Borges de Castilho na
vigaria de Santana e escolhido protetor perpétuo da irmandade por Leopoldino. Neste mesmo
ano o aumento no número de juízas (passaram a seis) permitiu o acréscimo de “um accessorio
aos festejos, de grande realce e procura: o baile”.
Uma característica marcante da festa e que a tornou única em comparação as outras, diz
respeito a queima de fogos. Esta ocorria em três momentos no dia do evento: às cinco horas da
manhã, ao meio dia e às seis horas da tarde no largo de Santana. Até aqui, nada de excepcional,
outras irmandades também comemoravam seus patronos com um espetáculo pirotécnico,
contudo o que chama a atenção para a queima de fogos em honra de São Raimundo e a
diferencia das demais é que, o início da queima em Santana é seguido pela explosão de fogos em
diferentes partes da cidade, “costume introduzido voluntariamente pelas irmans”.
Durante o período da festividade, sempre no mesmo dia (31 de Agosto), mas em horários
diferenciados, realizavam-se duas importantes romarias populares: de manhã ocorria a procissão
ao asilo do Tocumduba e ao final da tarde procissão em honra de São Raimundo. A visita aos
hansenianos começou em 1873, terceiro ano de comemoração da festividade, contando com
missa cantada na capela do asilo, seguida da distribuição de esmolas e donativos aos doentes. Da
procissão do santo, ocorrida sempre ao final da tarde, participavam não só as irmãs de São
Raimundo, mas irmãos de outras confrarias que acompanhavam o andor do venerado patrono,
solenemente carregado pelas irmãs, além do viático sob o palio, banda de música e concorrida
participação popular.
A romaria ao Tocumduba durou até 1897. Devido a problemas de desordem, bebedeira e
roubos efetuados por grupos que acompanhavam a procissão, mestre Leopoldino extinguiu tal
romaria. Leia abaixo como Arthur Vianna descreve a decisão de Leopoldino:
Debalde tentou o mestre Leopoldino exterminar esse mal desvirtuador; sua autoridade acatada
respeitosamente pelas irmans, não attingia aquelle contingente adventicio e rebelde; (...)
De anno para anno crescia o desrespeito; uma severa medida estava claramente indicada e
Leopoldino adoptou-a
Cortou de um golpe despótico aquella desvirtuação, supprimindo em 1897, a ida ao Tocumduba.
Era elle quem mandava, todas as irmans obedeceram sem protestos.
O mulherio foi sempre disciplinado ao seu mando e com rara habilidade soube elle dirigil-o, sem
luctas, sem malquerenças e sem barulhos.
Sua vontade triumphou mais uma vez como um dogma do qual dependia a vida da irmandade
(VIANNA, 1905: 388) os grifos são nossos.

É interessante destacar que não somente neste, mas em outros momentos de sua
narrativa, Arthur Vianna faz questão de ressaltar o poder inquestionável que Leopoldino tinha
sobre os membros femininos da irmandade. Tanta ênfase, não será porque todo esse poder não
era assim tão unânime? Ou mesmo constantemente questionado? Antes de buscar responder
tais proposições, concluamos, rapidamente, o desfecho da extinção da romaria ao antigo asilo do
Tocumduba.
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A procissão ao asilo não se extinguiu de todo: com a extinção da romaria popular, a
irmandade se fez representar por uma comissão formada pelo mestre Leopoldino e um grupo de
irmãs que “vae em um carro de praça, a Tocumduba fazer a entrega das esmolas”.
Como acabamos de ressaltar, para Vianna a figura de Leopoldino é essencial para o
desenvolvimento e continuação da irmandade, para este autor, a morte do velho mestre
“marcará inevitavelmente o fim da irmandade”.
Mesmo exaltando e destacando a importância da figura de mestre Leopoldino, Arthur
Vianna nos dá pistas de que sua autoridade não era assim tão absoluta. Em determinado ponto
de sua narrativa, Vianna nos diz que a idade já bem avançada de Leopoldino, lhe tirou a
vitalidade e o ardor de comando: “sua vontade entibia-se perante a má vontade de umas e ao
enervamento do senso religioso de outras”. Eu diria bem mais que isso, ao velho mestre já falta a
vitalidade de argumentos para fazer valer a sua vontade perante uma assembléia
eminentemente feminina. Creio que não desse momento, quando Leopoldino acha-se na velhice,
mas desde o início, as suas “subordinadas” sempre redarguiram suas propostas; o mestre,
entretanto, sempre soube rebater tais questionamentos e expor coerentemente seus
argumentos, fazendo prevalecer sua vontade.
2 IRMÃS DE SÃO RAIMUNDO: AÇÃO E PARTICIPAÇÃO FEMININA NO CONTEXTO PRIVADO
As mulheres compunham a grande maioria dos membros da irmandade; segundo Vianna
eram pra mais de mil, todas muito obedientes (pelo menos é isso que este autor nos quer fazer
acreditar) aos mandos e desmandos do presidente vitalício da confraria, mestre Leopoldino: “ Era
elle quem mandava, todas as irmans obedeceram sem protestos”. A um leitor mais exigente e menos
distraído do artigo de Arthur Vianna, saltam sutis momentos em que a submissão das irmãs não
parece assim tão unanime. É possível perceber, no decorrer da narrativa, que estas mulheres
eram membros participantes e ativos na confraria, não só no sentido de executoras das vontades
de Leopoldino, mas também mostrando sua opinião e ação em momentos significativos da
irmandade. Mas, quem eram essas mulheres? O que as motivava a participar da irmandade?
Qual seu “verdadeiro” papel dentro da confraria? São questões que buscaremos elucidar a partir
de agora.
Como já expusemos anteriormente, as mulheres formavam o grosso dos participantes da
irmandade de São Raimundo. Já no momento das primeiras inscrições isso é notório: são sete
mulheres (Juliana, Rosa, Felippa, Joanna da Ponte e Souza, Maria, Nathalia do Nascimento e
Simôa) e dois homens (Leopoldino e, posteriormente, José Pinho). Elas também são
trabalhadoras (algumas eram vendedoras nas ruas de Belém e, uma grande maioria, escrava),
algumas são solteiras e não tem filhos e, em termos étnicos, são mestiças e mulatas. Mostram-se
independentes, tanto financeira como socialmente. Leiamos com atenção os trechos a seguir.
A viagem, sem accidentes no mar, foi, comtudo, barulhenta e irriquieta, porque em companhia do
mestre iam nada menos de sete mulheres (...) mulatas de tom, vendedeiras nas ruas (...)
Companheiras joviaes e alegres, não iriam passar a noite inteira da viagem nos braços de Morpheu
(...) (VIANNA, 1905: 376).

A percepção que temos ao analisarmos esses dois pequenos trechos da descrição de
Vianna é que o trabalho desempenhado por estas mulheres lhes permitia gozar de relativa
autonomia social (num pequeno grupo, saem sozinhas para se divertir, sem a presença de um
marido ou namorado; sendo a presença de Leopoldino necessária no sentido de justificar o
contexto da sociedade patriarcal e machista da época) e econômica (que lhes possibilita
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contribuir com expressivos recursos para o caixa da irmandade, tanto como juízas como meros
membros da confraria).
Mas, o que levava tantas mulheres a se filiarem e adentrarem esta irmandade e porque
não é tão visível a presença masculina? Como um santo branco, de origem espanhola, tornou-se
advogado das parturientes e parteiras? Segundo sua biografia, São Raimundo teve dificuldade
para nascer, tendo sido retirado vivo da barriga da mãe já morta. Compreende-se agora a
identificação de tantas mulheres com o patrono da confraria e a quase ausência do sexo
masculino na mesma. O santo estava ligado a um aspecto considerado absolutamente feminino:
a maternidade. Lembrando que, sendo protetor das parturientes e parteiras, São Raimundo era
invocado no momento dos nascimentos não somente pelas futuras mamães, mas também pelas
mulheres que as auxiliavam na hora do parto – as parteiras, profissão exercida quase que
exclusivamente por muitas mulheres no século XIX, especialmente mestiças e mulatas.
Neste momento gostaria de abrir um parêntese, para apresentar uma hipótese, que
acredito que aguçara o interesse do leitor e abrirá uma nova perspectiva de análise. Por algumas
evidências, bem sutis por sinal, observadas no texto de Arthur Vianna, acredito que a escolha de
Leopoldino como presidente da irmandade ocorreu por imposição do meio social em que as
irmãs de São Raimundo estavam inseridas. Talvez, se pudessem e tivessem livre escolha, elas
teriam não um presidente, mas uma presidenta. Vivendo em uma sociedade absolutamente
patriarcal e machista não se poderia conceber uma irmandade totalmente feminina no sentido
de, até seu coordenador, ser uma mulher.
Deixe-me esclarecer melhor minha suposição, baseada no trabalho desenvolvido por
Marjo de Theije e Els Jacobs sobre relações de gênero e aparições marianas no Brasil
contemporâneo.
Em sua análise, Theije e Jacobs, nos colocam que dentro do campo religioso existe uma
divisão simbólica entre uma esfera pública e outra privada ou doméstica.
Essa divisão toma como ponto de partida diferenças percebidas em papéis sociais entre os sexos.
Em conjunto com essas diferenças, na literatura existente sobre a vida religiosa humana as
experiências e idéias religiosas das mulheres geralmente são associadas com a esfera doméstica, e
classificadas como expressões privadas, idiossincráticas e, portanto, limitadas. A vida religiosa das
mulheres é pensada limitando-a principalmente à esfera privada da casa, na qual a mulher é
responsável por transmitir os valores religiosos para as crianças, manter contatos pessoais com
entidades espirituais e cuidar dos doentes, deficientes e defuntos. As experiências, idéias e ações
dos homens no campo religioso, ao contrário, são associadas com a esfera pública e entendidas
como sistemáticas, abrangentes e, portanto, poderosas. Por exemplo, as descrições da vida
religiosa dos homens têm a tendência de enfatizar seu papel poderoso na hierarquia religiosa, a
sua atuação visível nas atividades públicas e seus vínculos com outras organizações sociais, políticas
ou econômicas na sociedade (THEIJE; JACOBS, 2003: 42).

Portanto, por mais atuantes e participativas que as irmãs de São Raimundo se
mostrassem, suas ações, no contexto social em que estavam inseridas, serão sempre vistas e
compreendidas dentro do espaço privado, doméstico da irmandade; publicamente, na ampla
esfera social, a figura de Leopoldino se destaca, tendo em vista que
o doméstico não somente é associado com o privado, o pessoal e o informal, mas também é
tratado como se fosse derivado, subjugado e açambarcado pela dimensão pública, ou seja,
masculina. Isso significa que a dicotomia doméstico-público está longe de ser algo de gênero
neutro e, ao contrário, tanto denota diferença como implica hierarquia (THEIJE; JACOBS, 2003: 43).
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Pela descrição de Vianna, que faz questão de sempre destacar e enfatizar a imagem “toda
poderosa” de Leopoldino, sutilmente vemos despontar o papel exercido pelas devotas e irmãs de
São Raimundo que, não raro, estava bem longe da total submissão ao controle de seu presidente.
Começo chamando atenção para a influência dessas mulheres tanto na escolha do
patrono da confraria como de seu organizador. Num passeio a Ilha das Onças, onde participariam
dos festejos de São João, durante uma conversa entre Leopoldino e Juliana, Rosa, Felippa, Joanna
da Ponte, Maria, Nathalia do Nascimento e Simôa, “falou-se accidentalmente em São Raymundo,
no culto que lhe dedicavam as mulheres, nos milagres com que elle as acudia e no muito que era
preciso querel-o e veneral-o”; “Com enthusiasmo todos acceitaram a tarefa e Leopoldino, alli
mesmo, (...) recebeu a investidura de organisador da irmandade (...)”. Creio que é bem possível
pensar que, se a lembrança ao santo protetor das parturientes e parteiras, não partiu das
senhoras naquele momento, foi muito influenciado pela sua significativa presença, visto que,
como já vimos, o santo ligava-se a um aspecto muito associado à vida das mulheres, a
maternidade; a “eleição” de Leopoldino como organizador da confraria, segue, a meu ver, a
dicotomia público-privado que marcará as ações das esferas masculina e feminina dentro da
irmandade: naquele momento histórico era inconcebível uma confraria religiosa regida por uma
mulher. De modo geral, estas associações leigas eram espaços eminentemente masculinos – são
os homens que estão no comando, organização e chefia das mesmas; às mulheres cabiam tarefas
identificadas com o universo feminino (cuidados com os panos e decoração do altar do santo) e
subalternas à dos homens. Em um trabalho sobre relações de gênero e pajelança numa
comunidade pesqueira do interior da Amazônia, realizado na segunda metade do século XX, as
pesquisadoras Maria A. Maués e Gisela Villacorta (2008), perceberam muito bem o que
expusemos acima. Segundo as autoras, dentro do contexto social, político, econômico e religioso
da comunidade de Itapuá, “a mulher surgia como elemento de apoio necessário, mas que, no
final, não parecia contar muito, quando se ia conferir o peso, reconhecido socialmente, da
participação dos dois sexos”. Tal realidade não fugia muito da percebida dentro das irmandades
religiosas da Belém do século XIX, onde as irmãs pareciam agir mais em função dos membros
masculinos da confraria, como prestadoras de serviço.
Por isso nos chama atenção a iniciativa das irmãs de São Raimundo em tomar a frente no
estabelecimento da irmandade: “Na volta e na canôa retomaram as mulheres o caso; fizeram
uma subscripção em que cada uma deu mil reis, excepto Felippa que contribuiu com vinte mil reis,
por ter sido acclamada juíza da festa”. Apesar de Leopoldino ter sido eleito organizador da
irmandade, são as mulheres que lhe acompanhavam que dão inicio aos trabalhos de organização
da confraria: realizam as primeiras inscrições, recolhem as entradas e elegem a juíza da festa; ao
mestre coube a incumbência de tarefas mais práticas: providenciar os fogos e marcar a missa,
tendo em vista que era auxiliar de sacristão na igreja de Santana.
Se nossas colocações e posicionamento, até o momento, sobre o papel atuante das irmãs
de São Raimundo, apresentam argumentos frágeis e que podem ser facilmente questionados,
creio que os que vamos apresentar a seguir podem levar o leitor a compreender melhor nosso
ponto de vista.
Em 1873, terceiro ano de realização da festividade, a introdução do baile às
comemorações deu-se pelo patrocínio dos membros femininos da confraria: “Faziam-no as juízas
á sua custa, em uma casa grande que alugavam ou obtinham por gentileza de algum amigo”. As
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juízas, que a partir deste ano passaram a ser seis, tinham uma dupla despesa: além de pagarem
as esmolas referentes à sua eleição como juízas, financiavam o baile, muitas vezes alugando um
espaço quando não o obtinham por empréstimo de suas relações pessoais. Arthur Vianna não
deixa claro se a introdução do baile aos festejos foi obra das mulheres; ele diz que: “Nesse anno
elevou-se o numero das juízas para seis, o que permitiu um accessorio aos festejos, de grande
realce e procura: o baile”. Mesmo se a ideia do baile não tenha partido da iniciativa das irmãs,
sua execução e realização se concretizaram graças ao mecenato das mesmas. Financeiramente
independentes essas mulheres promoviam a reunião dançante contanto com seus próprios
recursos, fruto de árduo trabalho pelas ruas de Belém.
Durante os primeiros anos da festividade, a irmandade foi forçada a transferir a data de
comemoração do seu patrono, visto que o dia 31 de agosto sempre caia em dia útil da semana o
que impedia a participação das irmãs escravas, não liberadas do serviço pelos seus donos.
Vejamos a descrição de Vianna sobre este acontecimento.
Primitivamente viu-se a irmandade na contigencia de fazer a festa, não no dia de São Raymundo,
porém no proximo domingo seguinte, isto porque, sendo em sua maioria escravas as irmans, não
lhes era dado pelos senhores o dia util da semana.
Houve um protesto contra este rigor absurdo da escravatura; Lucinda Maria da Conceição, mulata,
vendedeira de tacacá e mingáo, livre do captiveiro por alforria, insurgiu-se, sendo juiza da festa,
contra a forçada transferencia, e propoz que a irmandade pagasse aos senhores o trabalho das
escravas no dia 31 de Agosto.
A idéa generosa encontrou inteiro apoio e as irmans captivas, conquistadas assim para o folguedo,
trouxeram o seu vivificador concurso á festividade, no proprio dia do santo.
Depois, os senhores foram pouco a pouco comprehendendo a injustiça d’aquelle pagamento e a
necessidade d’aquelle dia de folga: a idéa tornou-se praxe (VIANNA, 1905: 381-382) grifos nossos.

Nos chama atenção no trecho acima, primeiramente a afirmação da maciça presença de
irmãs que eram escravas, constituindo a maioria dos membros da irmandade; ao impedimento
imposto por seus donos reagiram com uma forma diferenciada de rebelião: a compra do dia de
serviço. A ideia de tal protesto partiu de uma ex-escrava que ao ser eleita juíza da festa, não
aceita a mudança do dia da festa pela intransigência dos donos das cativas e propõe que a
confraria pague aos mesmos o dia de trabalho das irmãs. O que para Vianna é um ato de
generosidade e filantropia dos donos das escravas, que posteriormente reconhecem “a injustiça
d’aquelle pagamento e a necessidade d’aquelle dia de folga”, expressa, a meu ver, a inconformidade
das irmãs confreiras em relação a intransigência dos senhores escravistas. Mas que a simples
conquista de poder comemorar seu santo padroeiro no dia oficialmente a ele dedicado, a
iniciativa dessas mulheres constitui-se uma ação prática para o reconhecimento de seus direitos,
o devido respeito as suas convicções, bem como a liberdade de exercer sua religiosidade sem os
rigores que sua pratica profissional limitava. As irmãs de São Raimundo, muito mais que devoção,
demonstram ter consciência do que objetivam para si e para o contingente de sua irmandade,
sendo capazes de elaborar estratégias de ação para alcançar seus objetivos; para além da
submissão, têm muita iniciativa, vontade, atitude e ação.
3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Sendo espaços representativos da ação masculina – já que são os homens que estão na
organização e direção das confrarias religiosas –, às mulheres sempre couberam papeis
secundários e subalternos no interior das irmandades. Em relação a este aspecto, a confraria de
São Raimundo constitui-se um caso, se não raro, pelo menos curioso. Constituída, quase que
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exclusivamente por mulheres – “*...+ ennumerava mil e tantas irmans *...+, sendo em sua maioria
escravas [...]” –, estava sob a direção de uma figura masculina – o mestre Leopoldino, barbeiro
bastante conhecido do largo da igreja de Santana. Sujeito controverso, o mestiço Leopoldino do
Espirito Santo Figueira de Andrade, seu nome de pia, exerceu em toda sua vida diversas funções:
pedreiro, barbeiro, sineiro, sacristão, dentista e médico amador. Demonstrando, já na vida
profissional suas múltiplas facetas, a atuação de Leopoldino na confraria não seria nada
diferente, acumulava as funções de presidente, secretário, tesoureiro, conselho e orador – um
verdadeiro déspota, nas palavras de Arthur Vianna, que complementa sua observação
ressaltando a absoluta autoridade de mestre Leopoldino sobre os membros femininos da
confraria, sempre obedientes e submissas ao seu presidente. Se é a total autoridade de
Leopoldino e a plena submissão das irmãs de São Raimundo que Vianna faz questão de destacar,
o que nos salta aos olhos é a constante iniciativa e autonomia da ala feminina desta associação
religiosa.
O expressivo número de mulheres que a constituiu já nos chama atenção, tendo em vista
que geralmente estas chegavam às confrarias por afinidades de parentesco (são seus pais,
maridos ou filhos, como membros associados que estendem seus direitos às esposas, mães e
filhas). Não bastasse apenas isso para destacá-las, as irmãs de São Raimundo praticam ações que
demonstram uma relativa autonomia em relação ao comportamento esperado das mulheres
inseridas no contexto de uma sociedade patriarcal e machista, como a do século XIX. São
independentes financeira e socialmente, trabalham, ganham seus próprios recursos, saem
sozinhas e são membros bastante participativos e ativos de sua irmandade.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma
análise da formação cultural dos jovens de Itapuã a
partir dos ensinamentos das Ganhadeiras de Itapuã.
Fruto do bairro que por muito tempo foi visto como
ponto de descanso de muitos artistas, mas que hoje

sofre com a degradação urbana e violência social, o
grupo cultural e musical trabalha a formação de crianças
e adolescentes por meio de músicas que contam as
tradições do local.

PALAVRAS-CHAVE: Itapuã, história, cultura, ganhadeiras, formação.

GANHADEIRAS OF ITAPUÃ:
CULTURAL EDUCATION OF CHILDREN AND TEENSABSTRACT
This study aims to analyze the cultural
formation of young Itapuã from the teachings of
Ganhadeiras Itapuã. Fruit of the neighborhood that has
long been seen as a resting point for many artists, but

today suffers from urban decay and social violence,
cultural group and musical works the formation of
children and adolescents through songs that tell the
traditions of location.

KEY-WORDS: Itapuã, history, culture, ganhadeiras, formation.
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GANHADEIRAS DE ITAPUÃ:
FORMAÇÃO CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
1. INTRODUÇÃO
Considerada um lugar bucólico, a antiga Vila sempre foi vista a partir da perspectiva dos
pescadores, por muitos anos, enquanto os homens se lançavam no mar, as mulheres
trabalhavam nas ruas e presenciavam as transformações do bairro.
Localizada a nordeste da Orla Marítima de Salvador, o bairro de Itapuã foi considerado
por muito tempo como uma área privilegiada da cidade. Espacialmente, o bairro está a 25
quilômetros de distância do centro da cidade, localizada após a praia de Piatã. Faz ainda fronteira
com São Cristóvão, a Avenida Luís Viana Filho (Paralela) e o Bairro da Paz e Stella Mares.
Atualmente, o bairro sofre com o desenfreado crescimento de pontos comerciais e
conglomerados econômicos, o número de habitantes e da violência também vem crescendo
constantemente na região. Além disto, são poucos os moradores que hoje participam das
discussões políticas e produções culturais da localidade. Contudo, grupos sociais e culturais
existentes no bairro constantemente contribuem para que a cultura seja valorizada, para a
afirmação cultural e identitária dos moradores e para que jovens fiquem fora das ruas e assim da
violência que toma conta da cidade. Entre estes grupos está as Ganhadeiras de Itapuã.
Formado essencialmente por mulheres do bairro, o grupo que será estudado foi criado
em 2004 e a maioria de suas integrantes são senhoras entre 60 à 80 anos que através da música
contribuem para a formação cultural dos moradores, principalmente garotas de 13 a 20 anos que
ao participar do grupo estão em contato direto com a cultura local.
2. HISTÓRIA E CULTURA
Visto por muitos como um lugar bucólico, Itapuã teve como primeiros habitantes os
índios Tupi Guarany. Depois, aproximadamente em 1768, o bairro passou a ser ocupado por
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descendentes de portugueses e escravos que passaram a viver da comercialização de peixes e
óleo de baleias (MATTEDI, 2001).
Dos anos 40 aos 60, a cidade passou por um processo de urbanização significativo e nas
imediações de Itapuã foi reconstruído o aeroporto internacional e estradas que ligavam Itapuã a
região central, como a avenida litorânea e Estrada Velha do Aeroporto (MAIA, 2010; TEIXEIRA,
1999). Pelas músicas de cantores famosos, como Vinícius de Morais (Tarde e Itapuã) e Dorival
Caymmi (Coqueiro de Itapuã, A Lenda do Abaeté), o bairro foi se tornando conhecido pelas suas
belezas naturais, e passou a atrair pessoas em busca de tranquilidade e que procuravam fugir da
movimentação do centro (Ver Imagem01).
Entre os anos de 1970 e 1980, o número de pontos comerciais aumentou e fez com que
pessoas de outros bairros fossem procurar em Itapuã emprego e melhores condições de
moradia. Os moradores mais antigos, preocupados com as consequências do progresso que
poderiam afetar as tradições do lugar, passaram a se reunir para zelar pela cultura do bairro.
Nesta época, surgiram grupos culturais que tinham como objetivo fortalecer os laços
comunitários e relembrar as histórias do local (MAIA, 2010). Exemplo disto foi a criação do Malê
de Balê, grupo que reconta a revolta dos escravos de 1835; a “festa da baleia”, em 1987, um
movimento contra a pesca da baleia, atividade praticada por décadas no bairro; além de As
Ganhadeiras de Itapuã, grupo que conta a história do bairro através de canções e outros.

Imagem01 – Veranistas na praia de Itapuã em 1987. Fonte: Fundação Gregório de Matos.
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Desta forma, a riqueza do bairro não se atém as belezas naturais, mas também às
questões sociais. Os grupos culturais do bairro, então, têm significativo valor cultural no local e
contribuem para que as expressões populares sejam divulgadas. As Ganhadeiras de Itapuã, por
exemplo, é referência local já que perpetua a história e valores do bairro entre jovens e
adolescentes e na mídia, onde muitas vezes aparecem representando a região.

3. AS MULHERES DE ITAPUÃ
A pesca e a caça da baleia para a extração do seu óleo foram, por muitos anos, as
atividades mais lucrativas de Itapuã. Mas nem só de pesca viveu o lugar, enquanto as atividades
pesqueiras eram exercidas pela população masculina, a maioria das atividades ligadas ao
comércio e serviços domésticos, como a venda de comidas, lavagem de roupa e a costura eram
exercidas pelas mulheres.
Segundo Soares (1996), estas atividades de comércio e pequenos serviços no século XIX,
eram chamadas de ganho. Uma forma de trabalho desempenhada, a maior parte, por mulheres,
escravas ou libertas, que comercializavam seus produtos em tabuleiros cedidos pelos patrões nas
condições de devolverem uma quantia pré-estabelecida todo mês.
Na época que Itapuã era apenas uma vila de pescadores a população sofria com a falta de
serviços urbanos como saneamento, esgotamento e falta de postos médicos. Por causa desta
ausência de assistência básica, a maioria das atividades ligadas a saúde era da responsabilidade
dos próprios moradores. Nesta perspectiva, o trabalho feminino foi essencial para a manutenção
da saúde da população que vinha crescendo e necessitava da ajuda médica. Destaca-se, assim, as
atividades das rezadeiras e parteiras. Segundo Luz (2012), os partos eram realizados por “gerações
de mulheres que ajudavam uma a outra”,
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Essas mulheres africano-brasileiras tinham conhecimento sobre o parto,
incluindo aspectos sobre a saúde materna e do nascituro; atitudes para
atender a gravidez de risco; alimentação para as mães paridas e o bebê
em crescimento etc., numa época em que Itapuã não dispunha de
alternativas de atendimento de saúde. (LUZ, 2012, p. 23).

A participação das mulheres nas atividades do dia a dia da comunidade não se reduzia
apenas aos aspectos da saúde, elas também realizavam trabalhos relacionados ao comércio e
serviços domésticos. Para ajudar na renda familiar elas vendiam comidas, principalmente a base
de peixe em feiras e outras aglomerações de pessoas. Destes serviços dependiam os pescadores
que necessitavam escoar os seus pescados.
Outra atividade desempenhada pelas mulheres de Itapuã era a lavagem de roupas. Elas
levavam as trouxas das vestes da população do bairro ou de veranistas para lavar na Lagoa do
Abaeté (Ver Imagem02). Segundo algumas das próprias mulheres que desempenharam esse
ofício, a lavagem era sempre rodeada de alegria e era também quando relembravam histórias e
cantavam músicas sobre o bairro.
Ao realizar essas atividades, as mulheres contribuíam não só com as demandas
econômicas da população do bairro, como também, tornavam-se referências culturais daquela
localidade. Conforme diz Teresinha Bernardo (2005, pag. 06), elas faziam circular também bens
simbólicos estreitando as relações sociais, “as ganhadeiras-escravas ou forras anônimas, à medida
que circulavam pela cidade, faziam circular também notícias, informações, músicas, orações...
recriando, no Brasil, o papel feminino de mediadora de bens simbólicos”.
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Imagem02 – Lavadeiras de Itapuã. Fonte: MM Salles.

Estas mulheres levavam seus filhos, e assim as crianças aprendiam os serviços e todas as
atividades desempenhadas por suas mães. Com isto, a cultura do bairro era repassada para as
gerações seguintes. Hoje, mesmo que elas não realizem mais estas atividades, as moradoras mais
antigas continuam a recontar as histórias, lendas e culturas de Itapuã para as suas descendentes.
As mulheres continuam agentes ativas no desenvolvimento dos movimentos culturais. Elas
participam da organização de diversos festejos, como a lavagem de Itapuã, da festa para Nossa
Senhora da Conceição da Praia de Itapuã e de grupos como as “Ganhadeiras de Itapuã”.

5. AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ
As Ganhadeiras de Itapuã surgiu em 2004, depois que moradores mais antigos
perceberam que muitos dos grupos culturais do bairro estavam deixando de existir. Em um
encontro de confraternização, realizado por estas pessoas, surgiu a ideia de criar um grupo com
objetivo de reviver a história e cultura do lugar. Após uma série de reuniões, estes moradores
começaram a desenvolver um grupo musical que tinha como tema principal as senhoras
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ganhadeiras do bairro. Assim, As Ganhadeiras de Itapuã tentam reviver por meio da música a
cultura do bairro, preservar a sua memória e ajudar na valorização e divulgação cultural do local.
Como grupo musical, As Ganhadeiras de Itapuã, realizam várias apresentações na cidade e
no interior do estado, já se apresentou, por exemplo, na conferência de saúde do estado, em
seminários e encontros realizados nas universidades, como o Enecult. Além disto, as Ganhadeiras
já participaram de gravações de CD da cantora Mariene de Castro e de abertura de shows da
cantora Margareth Menezes. Atualmente, o grupo está para lançar seu primeiro CD e festejar seus
10 anos de formação.

5.1. AS GANHADEIRAS E FORMAÇÃO DE JOVENS
Desde o início de sua formação, a participação dos jovens era percebida no grupo. Os seus
ensaios iniciais eram realizados nas casas das participantes, assim suas filhas mais novas, netas e
amigas destas começaram a participar das reuniões e aprenderam com as mais velhas os
ensinamentos e valores que o grupo tinha e queria passar em suas músicas (Ver Imagem03).
Desta forma, as garotas participavam das reuniões e aprendiam mais do que música, eles
aprendiam as tradições culturais do bairro e reviviam por meio de representações teatrais as
atividades dos seus antepassados, o ganho e a pesca.
A maioria dos jovens que participam das Ganhadeiras são também garotas, que segundo
informam as integrantes mais velhas, começaram desde pequena com seis ou oito anos e que
agora elas já estão com 16 à 18 anos. Dona Maria Jaci dos Santos comenta ainda que esta
participação é muito importante para que as tradições do local sejam perpetuadas, pois “as de
idade vão passando para as mais jovens que vem chegando, pois uma vai passando para a outra
as suas experiências”.
A importância de se perpetuar as tradições do lugar não é só percebida no dizer das
mulheres mais velhas do grupo, como também no discurso das suas participantes mais jovens.
Um exemplo é percebido na análise da fala de Evelin Santos, 19 anos, neta da presidente do
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grupo, Maria Hermelina, 79 anos, a garota participou das reuniões e ensaios desde o início do
grupo, e lembra com emoção as histórias contadas pelo grupo que considera uma família - como
as lendas do Abaeté, a lavagem de roupas e o trabalho das ganhadeiras. Evelin diz ainda que
“hoje são poucos os grupos no bairro que divulgam as tradições e cultura daqui. As Ganhadeiras
de Itapuã contribuem para esta divulgação”.

Foto03 – Ganhadeiras de Itapuã. Fonte: Adenor Godim

Outra menina que desde cedo começou a integrar as Ganhadeiras foi Ana Clara, 12 anos,
que desde os seis anos participa das apresentações das Ganhadeiras, segundo a menina a cultura
e tradições do grupo é muito importante para a região, pois “poucas crianças e jovens participam
de alguma atividade cultural no bairro e os mais velhos são os que mais contribuem para
perpetuação da cultura”.
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6. CONCLUSÃO
As Ganhadeiras de Itapuã é um grupo cultural formado com o objetivo de resgatar as
tradições do lugar, para isto as senhoras revivem através da música as histórias sobre pescadores,
ganhadeiras e lendas do bairro. Como se pode perceber o processo histórico-cultural do bairro e
dos seus moradores ainda é hoje parte importante na formação dos seus moradores. O grupo
cultural em questão trabalha, assim, com os valores e conceitos aprendidos por gerações
passadas e possibilita o desenvolvimento de uma identidade cultural nos jovens.
Os depoimentos das garotas integrantes das Ganhadeiras ajudam a entender como a
identidade cultural e os valores dos mais velhos são reforçados, pois a partir das experiências
destas, as mais novas conhecem as histórias de seus antepassados e ajudam a preservar as suas
memórias.
Podemos entender a análise para outros grupos culturais ligados a uma cultura local e de
bairro e perceber que os grupos com ligações fortes com as tradições locais contribuem para a
manutenção da cultura e da formação e fortalecimento da identidade nas regiões em que estão
inseridos. Por isto, acredita-se que é necessária a preservação destes grupos que contribuem não
só nas questões relacionadas à cultura e identidade, mas também na formação destes jovens que
ao realizarem atividades também contribuem para a perpetuação destas tradições e ficam livres e
longe da violência das cidades.
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RESUMO
Objetiva‐se com a presente pesquisa, analisar a partir da
política indigenista imperial e provincial e das
representações do discurso civilizatório disciplinar, a
formação e o cotidiano da Colônia Leopoldina no Alto
Mearim na segunda metade do século XIX. Enfatizando
ainda, a relevância da abordagem acerca da experiência
indígena no ensino de história e no fortalecimento das
identidades e a contribuição da mesma como objeto de
meditação na reconstrução da história local, visto que
esta colônia indígena fora instalada no território do
atual município de Bacabal‐MA,o qual no século XIX, era

denominado de paragem Bacabal,coletivo de
bacaba,planta nativa abundante na região. Refletindo
teoricamente e historiograficamente a experiência
nativa, como também de outros sujeitos envolvidos, na
vivência temporal cotidiana dessa Colônia indígena, na
segunda metade do século XIX.

PALAVRAS‐CHAVE: Colônia Leopoldina, Discurso Civilizador, Poder Disciplinar,Indígena.

Daily life in the land of the Native Bacaba: Leopoldina in the midst of Indigenous Policy and
Civilizing discourse High Disciplinary Mearim‐MA in the second half of the 20th century.‐XIX
ABSTRACT
The goal with this research, analyze from the
imperial and provincial indigenous policy and the
civilizing discourse representations to discipline, training
and daily life of the Leopoldina in Alto Mearim in the
second half of the 19th century. Emphasizing the
relevance of the approach on the Indian experience in
the teaching of history and in the strengthening of
identities and the contribution of the same as the object
of meditation on the reconstruction of local history,

because this Indian colony outside installed on the
territory of the current municipality of Bacabal‐MA,
which in the 19th century, it was called stop Bacabal,
collective of bacaba, native plant abundant in the
region. Reflecting common assumption theoretically
and the native experience, as well as other subjects
involved in the temporal experience of indigenous, in
Colony daily second half of the 19th century.

KEY‐WORDS: Colônia Leopoldina, Civilizing Discourse, Disciplinary Authority, Indigenous.
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INTRODUÇÃO
Para efeito de analise, convém citar que a inclusão da experiência indígena no ensino de
história é um direito dos indígenas e também dos não indígenas. Contudo, o entendimento dessa
generalização, esta no cultivo da necessária idéia de diversidade e da pluralidade do mundo, a qual
deve ser conhecida, respeitada e valorizada. Visto que a diferença e a diversidade são benéficas
para a convivência das pessoas, a manutenção da democracia, e a sobrevivência da espécie.
Com efeito, nos últimos anos, entretanto, a historiografia brasileira tem reconhecido a
condição de sujeito histórico do indígena, ou seja, de sujeito capaz de reinventar a sua experiência
de moldar novas identidades e de interagir com a sociedade nacional sem necessariamente
aparecerem na condição de vítimas ou de empecilhos á marcha de um pretenso processo
civilizatório.
Por conseguinte, o enfoque sobre a região do Médio Mearim no Maranhão,
especificamente o território do atual município de Bacabal,ocorre em virtude do mesmo se
constituir na segunda metade do século XIX, como lugar de morada de índios, anteriormente
denominado Alto Mearim, espaço marcado por um considerável dinamismo cotidiano.Não
obstante,percebe‐se poucos sinais de identificação e reconhecimento desta historicidade e da
memória coletiva acerca desse período. Do mais, os espaços numa temporalidade hodierna, se
constituem, portanto, em lócus privilegiados da análise do historiador. Logo, seus movimentos,
arranjos e posturas provisórios precisam ser inquiridos na sua historicidade. Nesse contexto,
emergiu a seguinte problematização: de que maneira, as representações do discurso civilizatório
disciplinar, se configuraram na formação e no cotidiano da Colônia Indígena Leopoldina no Alto
Mearim, na segunda metade do século XIX?E como a Política Indigenista Imperial e Provincial
refletiu na formação e desenvolvimento da mesma?
1. COLONIA LEOPOLDINA: Política Indigenista, Discurso Civilizatório‐Disciplinar.
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Pensar o território que hoje pertence ao município de Bacabal na segunda metade do século
XIX é concebê‐lo enquanto paragem e uma dinâmica e significativa Colônia de aldeias Indígena,
numa paisagem natural repleta de bacabas, planta nativa que daria posteriormente nome ao
município de Bacabal,além de 2º Distrito da Freguesia de São Luis Gonzaga‐MA. Contudo,
pensamos esse espaço como um constructo histórico, espaço praticado, por sujeitos históricos
corpóreos, envoltos em suas práticas cotidianas, dotados de uma rica experiência cultural.
Por sua vez, é pertinente apontar que no século XIX em meio às lutas e conflitos pela
conquista do território maranhense, o Estado avança sobre o território indígena, deslocando
fronteiras e instituindo outras práticas sociais do espaço, mediante a instalação de Diretorias e
Colônias voltadas para a disciplina e incorporação do indígena como possível mão de obra
através da implementação de um projeto de civilização que envolvia leigos e religiosos. Conforme
Faria (2001, p.151), a Lei da Assembléia Legislativa Provincial nº 85, de 02 de julho de 1839:
[...] determinava que as missões deviam ser ‘assentadas em terras próprias para
lavrar, ou contíguas a estas, mas nas proximidades de rios e campos de criar.’
Somente poderiam lavrar nelas, os índios que estivessem ali instalados. Cada uma
deveria ter um missionário e um diretor. Ao missionário, além da orientação
espiritual, cabia inspirar o ‘amor ao trabalho e à vida social’. O diretor, entre
outras funções, deveria ‘promover os meios de subexistência entre os indígenas,
ensinando‐lhes a lavrar a terra à maneira do país e a criar animais domésticos para
o consumo das missões’. Os legisladores, prevendo que os índios não se
submeteriam de bom grado a essa interferência em seu modo de vida, permitiram
o uso de meios coercitivos nesta educação para o trabalho e para a vida
sedentária. Os diretores deveriam começar a coerção com meios brandos,
podendo chegar à prisão ou expulsão dos índios. Se sentissem que corriam risco
de vida, poderiam usar a força. E não foram poucas as reclamações de maltratos
feitas contra diretores.

Segundo Ferreira (2013) a conquista avança sobre o Alto Mearim e seus habitantes nativos.
Missionários e diretores foram seus primeiros concorrentes no acesso a terra e na forma do seu
uso. “Amor ao trabalho e a vida social” são a forma violenta como o discurso civilizador tenta
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englobá‐los. Os diretores devem lhes ensinar “a lavrar a terra á maneira do país”, o projeto de
Nação em curso pressupõe trabalhadores num molde específico, ao qual as práticas culturais e
sociais indígenas não se adequavam. Suas reações a essa nova configuração do espaço se fazia
também mediante reclamos de maus tratos.
Coelho (1991, p.118) aponta que a discussão sobre política indigenista se complexifica a
partir da Lei de Terras de 1850, quando a terra deixa de ter mero valor de status para o
proprietário e passa a ter fins especulativos. Conforme Faria (2001, p.152) foram criadas 25
diretorias parciais de índios até o final do Império, sendo três delas localizadas às margens do rio
Mearim.
Coelho (1990, p.120) destaca que é instituída uma Colônia Indígena às margens do Mearim:
a Colônia Leopoldina, nas proximidades de onde posteriormente surgiria a cidade de Bacabal. A
área eleita para o início dos trabalhos foi a situada entre os rios Mearim e Grajaú, onde se
localizavam vários grupos indígenas. “Era necessário estabelecer de antemão, locais adequados
para reunir essas povoações e colocá‐las sob o controle de diretores, para que não significassem
um empecilho aos projetos desenvolvimentistas que começavam a se implantar”.
(COELHO<(1991, p.118‐119)
Três anos depois da promulgação da Lei de Terras, pode‐se avaliar o avanço da conquista
sobre os povos nativos no Alto Mearim, a partir do relatório apresentado pelo Presidente de
Província do Maranhão Eduardo Olímpio Machado em 1853:
O Alto Mearim era, há quinze anos, desconhecido, ou antes era propriedade de
ferozes tribos de índios selvagens, os quais, cedendo passo à civilização,
emigraram para as margens do Grajaú e para os sertões da Chapada e Pastos
Bons. De então pra cá. tem sua lavoura tomado rápido e extraordinário
incremento. A fertilidade do território do Alto Mearim, todo coberto de matas
virgens, tem atraído boa parte dos fazendeiros do Itapecuru e de outros distritos.
A propriedade de suas terras para a cultura da cana, do arroz e outros gêneros, só
encontra rival nas melhores dos centros de Codó e Coroatá. Existem, atualmente,
no Alto Mearim, para mais de seiscentas fazendas.(grifos meus)
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Ferreira (2013) descreve que “Expulso o “mal selvagem”, a implacável civilização avança
sobre o Alto Mearim, região que passaria a partilhar com o Itapecuru, o interesse de fazendeiros
e lavradores. Nessa região chegam duas décadas depois, empurrados (?) pela seca de 1877‐1879
muitos migrantes de outras províncias do Norte.
Regina Faria destaca que (2013) no início do século XIX,Nessa época, os índios não eram
objeto de nenhuma política de catequese e (ou) civilização. Aqueles que já se encontravam
misturados à população envolvente – “os domesticados” e “os civilizados”, na denominação dos
contemporâneos – não eram considerados perigosos, costumando ser confundidos com os livres
pobres. Em compensação, os chamados “índios selvagens” – os que não se haviam integrado ao
processo civilizatório –, estavam em constante conflito com as frentes de expansão. Contra esses,
eram realizadas freqüentes entradas e bandeiras para contê‐los, apesar das recomendações do
governo central de serem usados meios brandos para atraí‐los. Eram representados basicamente
como povos bárbaros, de figura horrenda e hábitos estranhos. Pouca expressão tinha a
representação do “bom selvagem”. No entanto, em ambas eram apresentados como
inadaptados ao trabalho regular e, conseqüentemente, nada era sugerido para torná‐los
trabalhadores agrícolas. O interesse maior era contê‐los para garantir o funcionamento e a
expansão das lavouras e da criação de gado, reivindicando‐se a atuação de tropas e medidas
civilizatórias (catequese, construção de estradas, criação de povoados), com essa finalidade.
É válido aludir que a partir de meados do século XIX, varias mudanças ideológicas e nas
relações de trabalho foram visíveis no Brasil,Faria aponta (2013) que, Nesse processo de
mudanças, o “índio selvagem”, por sua vez, teve reforçada a representação do “bom selvagem”
porque o Indianismo nela projetava a imagem da nação em formação. No entanto, essa
representação sucumbia diante de outra que defendia a necessidade de civilizar rapidamente a
nação. Isto é, não seria possível deixar o “índio selvagem” pagão e inculto nas matas; por isso os
governos provincial e imperial decretaram uma política de catequese e civilização para atraí‐lo e
sedentarizá‐lo em colônias e diretorias de índios. Norteavam essa política dois objetivos: um era
a intenção de contê‐los, para não impedirem as frentes de expansão, como vinha ocorrendo
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desde os tempos da Colônia; e outro, torná‐los uma espécie de reserva de mão‐de‐ obra para
substituir o escravo africano.
Para o antropólogo Mércio P.Gomes¹,paralelo ao sistema de diretoria parcial, mas
funcionando como parte da política indigenista estabelecida no Regimento das Missões e
regulamentada igualmente por legislação provincial , o governo provincial do Maranhão criou, ao
longo desse período, várias colônias, tanto para índios como para imigrantes brasileiros. O
propósito dessas colônias parecia ser mais ambicioso, como se fosse uma etapa à frente das
diretorias, no processo de integração do índio à sociedade regional. As colônias pretendiam
formar comunidades de índios‐camponeses para povoar e colonizar uma determinada área,
assim como vincular esta mesma área econômica e politicamente ao governo provincial. Para
isso havia mais disposição de investimento e interesse por parte do governo. As colônias
recebiam crédito orçamentário, que previa o ressarcimento das despesas de seu diretor e o
pagamento de alguns artífices, como carpinteiros e marceneiros, bem como verba para fazer
doações de implementos agrícolas e sementes. De início o diretor teria direito a 10% sobre a
renda líquida da colônia, mas essa disposição foi revogada em 1855 para evitar o abuso comercial
inerente. Nas colônias indígenas, o diretor era freqüentemente um padre missionário ou um
homem mais letrado e proeminente da cidade mais próxima.
Segundo Gomes(2002) pode‐se avaliar, através das informações claras que transparecem no
Relatório do Presidente de 1866, o quão insuficientemente o governo provincial, através do
diretor geral dos índios, fiscalizava a economia dessas colônias. Consta neste relatório que a
Colônia Leopoldina (localizada no médio rio Mearim e que era constituída de Timbiras Crenzés e
Pobzés) enviara 32 sacas de algodão, em novembro de 1865, e mais 16 sacas, em fevereiro de
1866, para o diretor geral, em São Luís. O algodão fora vendido e da renda resultante foram
abatidos os gastos realizados para prover a colônia de certos bens não especificados, restando
um saldo de 1:175$217, o qual fora “recolhido pelo Tesouro da província”. Nada parece ter
retornado aos índios. Assim, do ponto de vista estritamente econômico, o sistema que operava
1. GOMES, P.Mércio. O Índio na História: A saga do povo Tenetehara em busca da liberdade.Ed Vozes.2002
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nas colônias terminava se assemelhando ao sistema jesuítico da economia de servidão. Numa
economia baseada na fazenda de escravos, de alguma forma sempre em expansão, como foi o
caso do Maranhão até a década de 1870, esse sistema de patronagem beirando a servidão
parecia anacrônico e fadado ao fracasso. Consequentemente, não é de surpreender que os índios
preferissem lidar diretamente com comerciantes e pequenos fazendeiros como patrões, de quem
pelo menos podiam esperar mais proximidade e alguma segurança nas transações econômicas.
Porém, tudo indica segundo Faria (2013) que:
[...] essa política indigenista era mantida muito mais por uma “questão de honra”
– como afirmou um dos letrados –, por ser incompatível com o projeto
civilizatório nada fazer para integrar o índio, o primeiro dono do território
nacional. As baixíssimas dotações orçamentárias para essa finalidade, no entanto,
refletem o pouco empenho do governo. Por outro lado, o insucesso dessa política,
aliado ao darwinismo social (o qual reforçava a representação de serem seres
inferiores e em extinção), ajudou a retirá‐los da posição de mão‐de‐obra em
potencial. Apenas alguns administradores provinciais continuaram advogando, até
o fim do Império, a integração dos índios ao mercado de trabalho, possivelmente
para se manterem fiéis à orientação do governo central.(...) O índio seria
resistente a uma rígida rotina de trabalho por sua própria índole.

Por sua vez,cabe‐se ainda citar,quanto as representações e projetos direcionados ao
indígena que,partiam da idéia de ser necessário moralizá‐los, isto é, dar‐lhes valores civilizados:
trabalho sistemático, propriedade da terra, religião católica e família legalmente constituída. Era
necessário proporcionar‐lhes ensino profissionalizante, pois a manutenção das técnicas de
trabalho tradicionais dificultaria o progresso. E, principalmente, era urgente compeli‐los ao
trabalho através de leis contra a vadiagem e contra a posse ilegal das terras, caso contrário se
entregariam à indolência, vivendo parasitariamente da natureza. Assim, propostas e medidas fo‐
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ram tratadas como representações, indícios que permitem conhecer a visão de mundo² das
elites³ e entender um pouco mais suas atitudes.
Tomei emprestado um dos sentidos do termo representação usado por Chartier, aquele que
significa forma de percepção e apreensão do real, determinada pelo lugar social de quem as
elabora4.
Portanto, objetivamos analisar nesse contexto um projeto que visava civilizar, controlar e
disciplinar, por diversos meios os setores da população vistos como perigosos (ou) inúteis, nesse
caso particular o nosso objeto de analise os índios da Colônia Leopoldina, criada a partir do
regulamento provincial de 11 de abril de 1854, assinado pelo então presidente da Província do
Maranhão Olimpio Machado. Sob este prisma, Michel Foucault ao fazer uma analise sobre as
tecnologias de poder em exercício na Europa Ocidental dos séculos XVIII e XIX, associa a gênese
das instituições policiais ao processo de superação ao poder soberano (aquele que o rei tinha o
direito de decretar a morte dos súditos) por outros tipos de poder: O poder Disciplinar e o
Biopoder (que visam disciplinar os indivíduos e controlar a vida das populações)5 ao fazer uma
arqueologia das políticas de saúde desenvolvidas na França e na Inglaterra no Setecentos esse
filosofo identifica ali um encadeamento que possibilitou a formação de tais instituições.
__________________________
2.Utilizo o conceito de “visão de mundo” de Lukács: “Conjunto de aspirações, de sentimentos e de idéias que reúne
os membros de um mesmo grupo (de uma classe social na maioria das vezes) e os opõe aos outros grupos” (apud
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990, p. 47).
3. O conceito de elite aqui adotado é o formulado por Bobbio – a minoria que detêm o poder político e (ou)
econômico – ampliado, porém, para incorporar o setor dos letrados, isto é, as pessoas que, independentemente da
origem social e situação econômica, tinham acesso ao estudo e à cultura letrada (jornais, revistas, livros, teatro,
etc.), podendo elaborar, defender ou implementar projetos políticos, destacando‐se assim da imensa maioria de
iletrados e excluídos que compunham a sociedade brasileira. BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. Brasília:
Editora da Universidade de Brasília; Linha Gráfica Editora, 1991, p. 385).
4 também CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados. São Paulo. nº 11, v. 5, 1991.
5.FOUCALT,Michel.A Microfísica do Poder.4º.Ed.Rio de Janeiro.Graal.1984b.p.197.
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De fato,o século XIX,no ocidente é perpassado pela noção,que havia um processo
civilizatório6 em curso,emanando dos países europeus em especial da França.Tal processo
envolvia um progresso tecnológico,o aprimoramento das instituições liberais,o fortalecimento do
Estado,a pacificação interna dos países ,e o refinamento dos costumes contrapondo‐se a
barbárie.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão da história das sociedades indígenas na escolarização básica dos brasileiros
ultrapassa o cumprimento do dever cidadão. Ela sinaliza um compromisso ético com a
tolerância,como anuncia o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira(2001): um compromisso com
as ideias de “bem viver do outro”e do dever de negociar democraticamente a possibilidade de se
chegar a um consenso com o outro”.Ela é uma necessidade, tanto para os indígenas,quanto para os
que não se consideram como tal.
Contudo a lei 11.645,concede um direito reivindicado pelas sociedades indígenas : o direito ao
passado (que dá direito ao presente) . E a divulgação desse passado no cotidiano de todos os
membros da sociedade nacional. A lei formaliza uma nova abordagem: a diversidade indígena
dentro de uma educação pela tolerância. Os indígenas são sujeitos da experiência brasileira. Já
estavam por aqui quando os portugueses desembarcaram no século XVI. Os povos indígenas por
aqui permaneceram ao longo desses cinco séculos e hoje somam mais de 700 mil indivíduos na
condição de cidadãos. Não obstante, os indígenas, em muitas situações do nosso cotidiano, são o
“outro”.
O problema é que esse papel de sujeito da história, no passado distante e no presente recente da
história do Brasil, não vem sendo devidamente reconhecido pelos historiadores e professores de
história ao longo do período republicano. São poucas as produções sobre os primeiros encontros
entre indígenas e não indígenas; sabemos muito pouco acerca dos grupos indígenas que habitam
6.ELIAS,Nobert.O Proceso Civilizador.Rio de Janeiro:Jorge Zahar.v.2.
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nosso estado, sobre a legalização de territórios indígenas.Desse modo,analisar a historicidade da
Colônia Leopoldina7 e a convergência de relações que a permeiam,é uma ação motivada por esta
conscientização,imbuído da compreensão que a história é a experiência humana na sua vivencia
temporal,e que a atitude historiográfica,reflete na reflexão dessa experiência,sempre atento ao
comportamento temporal dos fenômenos.
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RESUMO
O presente artigo trata de uma experiência pedagógica realizada no Instituto Federal de Roraima – Campus Novo
Paraíso, através do projeto “História Social do samba: do lundu ao samba rock compreendendo o Brasil de muitos
tons”. A proposta promoveu o diálogo entre diferentes disciplinas e linguagens, tendo o samba como elemento de
análise para compreensão da realidade sociocultural brasileira. Em princípio, o projeto foi uma estratégia didática
para despertar o interesse de alunos retidos e com baixo rendimento escolar. Porém, no decorrer do processo,
tornou‐se um exemplo de atividade educativa e integradora que, além contemplar a Lei 11.645, que torna
obrigatório o ensino da História afro‐brasileira e indígena, ampliou o contato de alunos de ensino médio com
temáticas relativas à arte, cultura, história e política brasileira.
PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Samba, História, Música, Artes

SOCIAL HISTORY OF SAMBA FOR HIGHSCHOOL: BRAZILIAN CULTURE ON THEORY AND ON
PRACTICE.
ABSTRACT
This article is a pedagogical experiment conducted at the Federal Institute of Roraima – Novo Paraíso
Campus, through the project "Social History of samba: from lundu to samba rock comprising the Brazil of many
tones." The proposal promoted dialogue between different disciplines and languages, with samba as an element of
analysis for understanding the Brazilian sociocultural reality. In principle, the project was a didactic strategy to
arouse the interest of retained students with low academic performance. However, in the process, it has become an
example of an educational and integrating activity and, that in addition of contemplating the Law 11.645, mandating
the teaching of african‐Brazilian and indigenous history, it expanded the contact high school students with thematic
relating to art, culture, history and Brazilian politics.

KEY‐WORDS: Education, Samba, History, Music, Art.
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HISTÓRIA SOCIAL DO SAMBA PARA O ENSINO MÉDIO: CULTURA BRASILEIRA NA TEORIA E NA
PRÁTICA
INTRODUÇÃO
A disciplina de História, por ter como material de estudo a trajetória humana em
diferentes temporalidades, possui uma capacidade incomum de relacionar‐se com outras áreas
do saber, provocar diálogos e construir conhecimentos. Estudar o tema “História Social do
samba” desde o lundu até o samba‐rock e montar uma atividade pedagógica no ensino médio foi
uma tentativa de ampliar o universo cultural de estudantes da zona rural de Roraima sobre
aspectos da cultura brasileira evidenciados nas letras de samba. As canções tratavam de dilemas
sobre o mundo do trabalho, a corrupção, a exclusão, o preconceito, a opressão, bem como temas
relacionados ao amor, desamor, a dor, ao sofrimento, etc., ou seja, temas gerais que acabam
ligando o Brasil rural com o urbano, o presente com o passado e os brasileiros de agora com os
de outrora, permitindo que o estudo desta manifestação cultural adentrasse na cotidianidade
dos jovens que participaram do projeto.
Através de uma abordagem mais ampla e prazerosa da prática de ensino, com debates,
ensaios, pesquisas e interpretações de letras de samba, procurou‐se relacionar política e samba,
Música e História, Arte e realidade social com uma linguagem acessível e clara para estudantes
do ensino médio integrado ao técnico do Campus Novo Paraíso. A integração das disciplinas e
suas contribuições teórico‐metodológicas foram essenciais para dar uma visão mais ampla sobre
fatos históricos, personagens e transformações que marcaram o universo cultural do samba e do
Brasil desde a escravidão até a contemporaneidade.
Ao tratar da História do samba através de uma abordagem lúdica, buscou‐se, além de
incentivar a expressividade e a produção artística dos alunos, estudar a da realidade social
brasileira desde a época da escravidão até o momento presente e atender a Lei 11.645, que
torna obrigatório o ensino da história afro‐brasileira e indígena.
MATERIAIS E MÉTODOS
A trabalho de pesquisa‐ação História Social do Samba para o ensino médio: cultura
brasileira na teoria e na prática teve como objetivo incentivar o estudo sobre a realidade
sociocultural brasileira em diferentes momentos históricos. O samba foi a manifestação artística
escolhida para traçar relações entre tempos e espaços sociais distintos e sua contextualização
permitiu que tanto docentes como discentes compreendessem melhor aspectos da cultura e da
sociedade brasileira.
Nas aulas de História, foram abordadas as seguintes temáticas: a construção da
identidade nacional, o papel do sambista e de grupos marginalizados na História; a construção de
símbolos nacionais; as transformações no mundo do trabalho; a relação com o corpo e a
sexualidade em diferentes épocas. Nas outras disciplinas, valendo‐se de textos, documentários,
filmes, letras de samba, também foram estudados assuntos inerentes ao universo musical no
século XX, mas direcionados às competências de cada componente curricular.
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Os instrumentos pedagógicos utilizados foram: aulas expositivas, vivências artísticas,
construção de cenários e instrumentos de percussão, elaboração de banners sobre temas que
permeavam o universo do samba (personalidades, ritmos, danças), estudo de fontes musicais,
documentários e estudo de artigos que contribuíssem para compreender diferentes períodos
históricos.
Primeiramente, o trabalho pretendia era estabelecer um paralelo e integrar conteúdos
programáticos das disciplinas de Artes e História, tendo como eixo temático a História Social do
Samba. Posteriormente, outros componentes curriculares adentraram no projeto: Espanhol,
Português, Geografia e Técnicas de Comunicação, visando os seguintes objetivos:
 Desenvolver nos discentes a criticidade diante de produções artísticas em diferentes
períodos históricos;
 Valorizar a arte apreciação de diferentes manifestações culturais;
 Realizar uma atividade artística como produto final, a fim de atrelar pesquisa com
experiências lúdicas;
 Conhecer a produção artística brasileira em diferentes épocas;
 Confeccionar figurinos, adereços, cenários e instrumentos musicais simples.
 Relacionar conteúdos programáticos das disciplinas de Artes e História a fim de atender a
Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da história afro‐brasileira e indígena.
O samba, enquanto representante da música popular brasileira, foi o elemento norteador
da proposta, possibilitando o aprofundamento da percepção histórica que os alunos do ensino
médio possuíam sobre do século XX. Segundo HOBSBAWN (1997, p.09), o samba seria uma
tradição inventada por:
“Negros, ciganos, baianos, cariocas, intelectuais, políticos, folcloristas, compositores
eruditos, franceses, milionários, poetas [...] este poderia estar interessado na construção
da identidade nacional brasileira, aquele na sobrevivência profissional no mundo da
música; aquele outro em fazer arte moderna”.

Nesse sentido, por conter anelos, críticas, demandas de vários grupos distintos, este
gênero musical contribui enormemente para a compreensão da cultura brasileira e, sobretudo,
dar uma visão diferenciada sobre o estudo dos negros no Brasil, entendo‐os como produtores de
bens culturais e como protagonistas. De acordo com BURKE (1992, p.152), “os indivíduos
constantemente criam suas próprias identidades, e os próprios grupos se definem de acordo com
os conflitos e solidariedades”. Esta ideia, trazida para o debate em sala de aula, aproxima os
alunos de questões pertinentes à sua identidade, às suas escolhas, a compreensão histórica
acerca de seu país e de sua cotidianidade.
Valendo‐se de uma manifestação cultural e das relações entre o samba e o momento
presente, foram abordados conteúdos significativos para os estudantes envolvidos. Entre o
estudo das canções e o panorama social percebido nas letras de música, pode‐se verificar a
identificação dos alunos com temas inerentes à sua realidade: preconceito, conflito em relação
ao mundo do trabalho, racismo, entre outros. Para MATURANA (2001, p.23), “A validade da
ciência está em sua conexão com a vida cotidiana”. Realmente, a vida relacional do indivíduo
deve ser enriquecida com a experiência pedagógica e, esta atividade exemplifica isto, uma vez
que provou a interação entre os estudantes, despertou o interesse por novas pesquisas,
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melhorou o desempenho em disciplinas de História, Técnicas de Comunicação, Artes, Geografia e
Português. Dentre as temáticas e atividades realizadas, podemos citar:
 Estudo das manifestações culturais brasileiras relacionadas ao samba: lundu, maxixe;
gafieira; sambalanço e samba‐rock;
 Pesquisa e confecção do figurino de personagens que fizeram parte da História do samba:
Chiquinha Gonzaga, Tia Ciata, Donga, Noel Rosa, Carmem Miranda, Jorge Aragão, Alcione,
Vanessa da Matta, Beth Carvalho e Seu Jorge, bem como interpretação musical destes
artistas;
 Construção de um cenário denominado “boteco do samba”;
 Estudo de temas históricos como: arte e manifestações culturais africanas e brasileiras;
escravidão no Brasil; sincretismo religioso; samba no Estado Novo e Samba e capoeira;
 Confecção de dez(10) banners sobre a biografia de sambistas;
 Debate e ensaio de músicas selecionadas;
 Apresentações musicais.
As atividades foram desenvolvidas com alunos retidos nos módulos I e V, o que
corresponde ao primeiro e terceiro ano do ensino médio regular, e que estudam temas
relacionados à História da Arte e Brasil no século XIX e XX. Em primeiro momento, procuramos
executar uma estratégia didática que despertasse o interesse destes alunos que já haviam
estudado as matérias curriculares. Aos poucos, a proposta ganhou a dimensão maior, contando
com a colaboração de professores de outras áreas no projeto, que realizaram debates e
interpretações de textos (Português e Geografia), traduções (Espanhol) e auxiliaram na confecção
de banners e na apresentação de seminários (Técnicas de Comunicação).
As aulas teóricas contabilizaram cerca de 20horas/aula e entre ensaios, apresentações e
pesquisas cerca de mais vinte horas. Alguns alunos ficaram responsáveis pela confecção dos
figurinos; outros colaboraram com a redação da apresentação sobre a História do Samba; alguns,
literalmente, interpretaram os artistas selecionados e outros participaram do apoio técnico. O
coral da escola também colaborou com a atividade de encerramento cantando a música Trem
das Onze, de Adoniran Barbosa (João Rubinato).
Cerca de cento e cinquenta alunos participaram da proposta e doze alunos formaram um
grupo de estudo e comprometeram‐se em organizar a II Semana da Consciência Negra na escola,
realizando também apresentações em outras unidades de ensino. Além do envolvimento da
comunidade escolar, dos familiares e dos amigos, os doze alunos decidiram dar prosseguimento
ao trabalho de pesquisa, elegendo para o próximo ano o tema: “Bola na área e samba no pé: a
História do Brasil entre os mundiais”, demonstrando como podemos despertar o interesse dos
estudantes quando criamos nexos entre Arte e História. Conforme PINSKI (2013, p.28), “cada
aluno tem que se perceber como um ser social, alguém que vive numa determinada época, num
determinado país ou região, oriundo de uma determinada classe social, contemporâneo a
determinados acontecimentos”. Esta experiência exemplifica como, através da do estudo de uma
manifestação cultural, podemos ampliar nossa percepção acerca de nós mesmos e dos outros,
fatores essenciais para atuarmos de forma mais adequada em nossa sociedade.
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Tabela 1 – Relação de itens estudados em cada componente curricular.
Temas estudados

Disciplina

Texto sobre lundu e maxixe e documentário

Técnicas de Comunicação

Explicação sobre tango argentino e comparação com o tango Biografia,
do compositor Ernesto Nazaré

Espanhol

Termo samba e sua origem

Geografia e Português

Exemplos de música e documentários sobre samba, construção de
instrumentos de percussão, ensaios musicais

Artes

Contexto: samba e escravidão, samba e periferia, biografia de
Chiquinha Gonzaga, Ary Barroso e Noel Rosa

História

Exibição do filme Villa Lobos, debate e produção textual

Artes e Português

Leitura e interpretação de textos sobre a década de 1930, Movimento
Tropicália, estudo biográfico de Cartola, Pixinguinha, Carmen Miranda,
Donga, Ari Barroso, Francisco Alves, Beth Carvalho, Jorge Aragão e
Chico Buarque, estudo de sambas contemporâneos, ensaios, confecção
de cenário e figurinos

Artes e História

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Música é um fenômeno artístico‐cultural rico em detalhes sociais e históricos. Suas
constantes transformações, sua circulação, sua textualidade e as diferentes construções
estilísticas podem embasar questionamentos sobre o passado e o presente. Repleta de
aceitações, recusas, apropriações e interesses advindos de diferentes sujeitos, a música pode – e
deve – ser utilizada como fonte historiográfica e instrumento de análise. PARANHOS (2011, p.2)
diz que: “A canção não carrega, em si um sentido unívoco, congelado no tempo, que exprimiria
sua essência [...] é historicamente situada, submetendo‐se a um fluxo permanente de apropriação
e reapropriação de sentidos”. Certamente, os significados culturais, as críticas sociais e a
textualidade de uma canção variam em diferentes períodos históricos, assim como os sujeitos.
Discutir estas transformações com os alunos é problematizar fatos históricos a partir de uma
fonte contagiante e envolvente: a música. Para NAPOLITANO (2002, p.91):
Por estar relacionada ao processo de modernização, a música popular brasileira, acaba
concentrando expectativas e objetivação histórica de superação de um determinado
passado, cujo sentido é fruto dos projetos culturais e ideológicos em jogo.

O samba, enquanto gênero musical brasileiro por excelência, representou uma transição
entre passado e futuro, entre República Velha e Estado Novo, entre senzala e periferia das
grandes cidades. Sua análise é, portanto, uma rica possibilidade pedagógica para estudar as
raízes culturais brasileiras e as contribuições dos negros para nossa construção cultural. Logo,
entender a criação do samba como símbolo de brasilidade é entender escolhas econômicas,
políticas, sociais; e perceber o samba como crítica, protesto e manifestação cultural é perceber
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que os conflitos dos sujeitos da década de 1930 podem se relacionar com o nossos, tantas
décadas depois.
O projeto “História Social do samba: do lundu ao samba rock compreendendo o Brasil de
muitos tons” foi uma experiência que buscou atrelar teorias musicais, historiográficas e
conteúdos relacionados à História do Brasil com a prática musical e a expressividade artística de
estudantes do ensino médio, incentivando sua sensibilidade e criticidade. Ao compreendermos
que é a partir do diálogo e da expressividade que construímos nossas experiências socioculturais
mais ricas e substanciais, podemos valorizar ainda mais o papel dos docentes, discentes e da
escola enquanto construtores do conhecimento. BRANDÃO (1995, p. 34‐35) afirma que:
“(...) não importa o que as pessoas sabem, mas como elas vivem a experiência coletiva
de produzir o que sabem, e aquilo em que elas se transformaram ao experimentar o
poder de criar tal experiência de que o saber é um produto”.

Esta concepção ressalta o processo como foco da educação; o estudante como o sujeito
que valora, opta, cria e se expressa; e a escola enquanto espaço de sociabilidade, criatividade e
expressividade. Evidencia também que produzir o saber a partir da lógica da própria cultura,
além de opor‐se à educação formal, identifica o processo – e não mais o produto de tal saber –
como elemento pedagógico fundamental. Corroborando neste sentido, FREIRE (1982, p.43)
aponta que: “A educação, qualquer que seja o nível que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto
mais estimule o desenvolvimento desta necessidade radical do ser humano: a expressividade”.
Ao relacionarmos tais reflexões teóricas à prática do projeto, percebemos que tanto
educadores quanto estudantes foram beneficiados com a proposta. Os docentes, reforçaram
seus elos e repensaram sua prática pedagógica; os discentes tiveram mais motivação e
melhoraram seu rendimento escolar, e ambos construíram uma experiência dialógica e
integradora. O projeto também ganhou o primeiro lugar no II Fórum de Integração Pesquisa,
Ensino e extensão do Instituto Federal de Roraima, o que estimulou a criação de um grupo
estudos que dará continuidade à proposta nos próximos semestres.
Atualmente, temos que nos esforçar, enquanto docentes, para tornar o ensino da história
afro‐brasileira e indígena mais acessível ao universo escolar e discutir temas que entrelacem
passado e presente, tais como: escravidão colonial e moderna; o surgimento das favelas e a
periferia atual, o negro no passado e no presente, a educação brasileira e o sistema de cotas,
entre outros, para desconstruirmos o mito da democracia racial a partir de análises direcionadas
ao ensino médio. Para BITTENCOURT (2013, p.201):
“A superação do mito de democracia racial necessita de um diferencial mais sólido que
consiga sensibilizar e ser introduzido nas reflexões de professores e seus formadores. O
esfacelamento de mitos que mascaram os problemas sociais, os preconceitos, as
discriminações é o mais importante passo para que floresçam as diferenças, o
multiculturalismo, a diversidade de ações que permitem “fazer falara a multidão imensa
dos figurantes mudos que enchem o panorama da História e (que) são muitas vezes mais
interessantes e mais importantes do que os outros, o que apenas escrevem a história”.

Entendemos que o conhecimento escolar deve ser relevante e significativo, para isto,
devemos refletir sobre os conteúdos culturais que se manejam nos centros de ensino e sobre a
importância do enquanto mediador cultural, que provoca análises, incentiva a interações entre
os sujeitos e, sobretudo, que amplia a percepção do mundo dos alunos através do diálogo, para
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que o aluno consiga entender os processos históricos e saber se posicionar com questionamentos
contemporâneos. Este projeto foi um desafio para que estudássemos as raízes do samba e da
cultura brasileira através de vários olhares e certamente, continuará dando seus frutos, uma vez
que tem a integração e o diálogo como premissa.
CONCLUSÃO
Através do samba foram cantados dilemas comuns a boa parcela da população brasileira,
sobretudo, negros, mulatos, atores da periferia social inseridos em um contexto de
modernização e reformulação produtiva. E, ao lidarmos com adolescentes que irão inserir‐se no
mundo do trabalho, eis um tema antigo e, ao mesmo tempo, atual, portanto, interessante de ser
estudado! Ao traçarmos paralelos entre música e diferentes componentes curriculares,
sobretudo Artes e História, buscou‐se e, efetivamente, foi construída uma experiência didática
muito interessante, pautada no diálogo, na pesquisa e em criações artísticas que envolveram
tanto docentes como discentes. O trabalho, além de abordar assuntos relacionados a história dos
afrodescendentes, favoreceu o interesse de muitos alunos nas disciplinas de Ciências Humanas,
exemplificando quão rica pode ser a construção do saber tendo a cultura brasileira como
elemento norteador.
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RESUMO
Este trabalho de pesquisa desenvolve uma análise e
promove um estudo sobre a chegada e o
desenvolvimento da eletricidade no município de
Arapiraca a partir do método da oralidade. Pelo meio da
análise de fontes orais, observamos os impactos
econômicos, políticos e sociais deste mecanismo
tecnológico na geração de energia elétrica desta cidade
entre o período de 1925 a 1975. Através dessa
pesquisa, foi possível compreender e discutir, a partir de

questionamentos do tempo presente, o cotidiano
arapiraquense antes da chegada da eletricidade assim
como os motivos que impulsionaram a busca pela
geração de energia elétrica na cidade e as suas
consequências. Trabalho este, parte de resultados da
pesquisa IFAL/PETROBRAS Uma breve história da
Eletricidade de Arapiraca: 1925‐1975.

PALAVRAS‐CHAVE: Energia, Eletricidade, Arapiraca, História Oral

A BRIEF HISTORY OF ELECTRICITY THROUGH IN ARAPIRACA ORALITY: 1925‐1975
ABSTRACT
This research provides an analysis and promotes a study
on the arrival and development of electricity in the city
of Arapiraca from the oral method. By analyzing oral
sources, observe the economic, political and social
impacts of this technology mechanism in the generation
of electricity in this city between the period 1925 to
1975. Through this research, it was possible to

understand and discuss from time questions present,
the Arapiraquense everyday before the arrival of
electricity and the reasons that prompted the search for
power generation in the city and its consequences. This
work, part of the search results IFAL / PETROBRAS A
Brief History of Electricity Arapiraca: 1925‐1975.

KEY‐WORDS: Energy, Electricity, Arapiraca, Oral History
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UMA BREVE HISTÓRIA DA ELETRICIDADE EM ARAPIRACA ATRAVÉS DA ORALIDADE: 1925‐1975
INTRODUÇÃO
Arapiraca, capital do Agreste Alagoano é o município do estado que mais cresce
economicamente segundo o IBGE, em 2010, a população de Arapiraca era de 214.006 habitantes.
É considerada a segunda maior cidade de Alagoas, tanto do ponto de vista populacional como
também econômico, mas nem sempre a “Cidade do Progresso” encontrou‐se nessa situação.
Arapiraca pertencia ao distrito de Limoeiro de Anadia/AL, e somente em 1924 foi elevada a
categoria de cidade, sua economia era basicamente agrícola, sendo a mandioca o produto
dominante dessa época, dando lugar depois para o cultivo de fumo. A cidade se desenvolvia com
o apoio dos arapiraquenses que se dedicavam para melhorar as condições do povoado, com as
casas de comércio e a feira livre. Arapiraca observava seu desenvolvimento, o progresso agrícola
e comercial era animador para seus moradores. Contudo, tal progresso era reprimido pela falta
de energia elétrica na cidade, muitos problemas eram provenientes da falta de eletricidade,
nessa época a cidade era castigada com crises de falta de água, para solucionar o problema
cacimbas eram cavadas, porém não era possível retirar grandes quantidades de água pois não
havia um motor elétrico para facilitar o trabalho que era feito manualmente. Entre outros tantos
problemas que a cidade enfrentava pela falta de energia, a impossibilidade de usar máquinas
para o auxilio da produção de farinha de mandioca, fez com que fosse necessário a instalação de
luz elétrica na cidade.
Nessa época até 1925 a iluminação da cidade era produzida por lampiões que ficavam apenas
em alguns lugares da cidade, quem os acendia era o popular João Magalhães, conhecido como
Dandão, que desempenhava a tarefa com gosto (GUEDES,1999p.133). Como relata Manuel
Pereira conhecido como seu Maninho, natural de Arapiraca, hoje com 78 anos “1Vivi na rua do
escuro, aqui em Arapiraca não tinha energia, a cidade ficava toda no escuro era um povo muito
simples e muito humilde”. Além dos lampiões fogueiras eram acesas pelo povo para iluminar as
ruas. Em época de festa os lampiões e as fogueiras eram essenciais para iluminar a diversão do
povo. GUEDES,1999 p.42 corrobora com isso dizendo que: O que iluminava mais as noites de
festas eram as lâmpadas a carboreto dos jogos de caipira e das roletas das pessoas que
bancavam.
Arapiraca viveu sem luz elétrica até 1918, nesse mesmo ano Antônio Apolinário junto com uma
sociedade de amigos tiveram a iniciativa de instalar luz elétrica na cidade, como relata o já citado
seu Maninho: “O proprietário chamado Antônio Apolinário, que junto com amigos aqui de
Arapiraca formaram uma sociedade e compram um motor alemão, um motor a óleo gerado
através da queima de madeira esse motor gerava uma luz com pouca potência era uma energia
dentro da cidade” .

1

Todos os textos apresentados em itálico e entre aspas, referem‐se a relatos de moradores e até mesmo de
familiares de pessoas influentes na época, tais relatos foram obtidos por meio de entrevistas.
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Um motor a óleo vindo da Alemanha servia para produzir a energia através da queima da
madeira, o vapor movimentava as hélices do motor, fazendo‐as girar gerando energia. Era uma
energia relativamente fraca, mas que conseguia alimentar a cidade.
A falta de distribuição de qualidade da eletricidade sempre foi um problema na cidade, a energia
era somente distribuída no centro e era exclusivamente para iluminação, apenas durante a
noite, os moradores não possuíam eletrodomésticos, pois não havia energia suficiente para
comportar esses utensílios . “A energia era acendida a mão por uma chave elétrica, na parte da
tarde ela era acendida as lâmpadas e por volta de nove e dez da noite era apagada as luzes da
cidade eram só no centro de Arapiraca porque o motor não tinha um gerador potente” diz seu
Maninho. Somente depois que Valdomiro Barbosa comprou a empresa chamada Melhoramentos
que pertencia a Antônio Apolinário e que passou a ser chamada Força e Luz de Arapiraca LTDA,
houve melhoria na distribuição e nas instalações elétrica da cidade, antes da compra os postes
que iluminavam as ruas eram de madeira. Valdomiro Barbosa começou a construir postes de
cimento e expandiu a energia para os sítios, ainda com a intenção de melhorar a energia elétrica
da cidade o proprietário trouxe a energia da CHESF para Arapiraca, que era chamada “energia de
Paulo Afonso” pelos moradores da pequena cidade. Confirma‐se isso com as palavras de Évio
Barbosa filho de Valdomiro Barbosa, proprietário da empresa Força e Luz de Arapiraca LTDA:
“Meu pai fez amizade com os donos, os Peixotos uma família rica de penedo aí ele colocou a
energia da CHESF, em 1961, logo começou a ampliar para os outros bairros: Baixão, Baixa
Grande, Cavaco, Guaribas, Cacimbas, Folha Miúda, Bananeira”. A energia de Paulo Afonso, que
era produzida em Paulo Afonso, sempre foi muito espera pelos moradores do povoado, já que a
energia da empresa da própria cidade não permitia o uso de eletrodomésticos, era apenas para
iluminação. Como ratifica seu Maninho: “Os boatos sobre a chegada da energia de Paulo Afonso
era grande, agente esperou por muito tempo ficavam no pátio da estação, os postes ouvindo os
políticos prometerem que iam trazer a energia e o povo comentava que iria ficar melhor, todo
mundo tinha alegria, mas demorou muito tempo até em 1973 quando chegou”
No período em que Valdomiro Barbosa administrava a empresa, havia assistência aos moradores
como por exemplo: Assim como hoje nessa época já havia a leitura dos contadores de energia e
as taxa eram pagas no escritório da empresa. Apesar de surgir uma ligeira melhoria nas
condições elétricas, o povoado ainda era subordinado eletricamente a cidade de Palmeira dos
Índios/AL, logo quando ocorria um problema na subestação dessa cidade, Arapiraca era
prejudicada com falta de energia como diz Évio Barbosa: “A subestação era ainda de Palmeira, se
houvesse um problema em Palmeira se repetia aqui, meu pai não se conformou com isso e
construiu uma subestação na cidade.” Após a construção da subestação empresas se instalaram
na cidade, como a empresa Cacique no ramo de utensílios de fumo.
Após vinte anos de domínio, Valdomiro Barbosa vendeu a empresa Força e Luz de Arapiraca LTDA
para Eletrobrás que posteriormente a vendeu para CEAL‐ companhia energética de Alagoas‐ pois
não tinha mais condições de administrar. Como confirma as palavras de seu filho: “Meu pai
vendeu a empresa pois não tinha mais condições de cuidar”
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MATERIAIS E MÉTODOS
Quanto ao procedimento metodológico deste trabalho procuramos desenvolver um diagnóstico
centrado na metodologia qualitativa caracterizada pela relação dinâmica entre sujeito e objeto,
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2008
p.79). Contudo, historicamente falando, nossa pesquisa não teve por alvo ocultar o real a partir
de uma análise simplesmente subjetiva, pois como cita Hobsbawm, aquilo que os historiadores
investigam é real (2006, p.8), mas acreditamos que o pesquisador é parte fundamental da
pesquisa assim como todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas como
sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos
problemas que identificam (CHIZZOTTI, 2008 p.82‐83).
Coletamos informações a partir de entrevistas com octogenários arapiraquenses, historiadores
antigos da região, familiares ligados aos pioneiros da energia elétrica em Arapiraca e antigos
funcionários da CHESF, pois a história oral se descobre um processo de socialização de uma visão
de passado, presente e futuro que as camadas populares desenvolvem de forma
consciente/inconsciente (MONTENERGO, 2003 p.40). Utilizamos documentos visuais como a
fotografia para interpretar o cotidiano dos moradores no período pré e pós energético, tentando
reconstruir a personalidade arapiraquense da época afim de compreender as mudanças sociais
causadas pela introdução da energia elétrica na cidade.
A partir das fontes orais foi possível reconstruir o passado. Os testemunhos obtidos oralmente
por sujeitos no presente que fizeram ou fazem parte de um contexto histórico caracterizado por
um conjunto de símbolos e valores que formam uma concepção de vida e orientam as ações
sociais desses indivíduos históricos proporcionou a reconstrução da história, o que tornou
fundamental o uso do gravador como ferramenta de trabalho, contudo, os historiadores tem o
dever de contar a verdade sobre a história a partir de técnicas que ouvindo as narrativas,
lembranças e biografias, e analisando documentos, obtém‐se um volume de qualitativo de dados
originais e relevantes. Segundo ARÓSTEGUI a fonte para história pode ser, e de fato é, qualquer
tipo de documento existente, qualquer realidade que possa aportar um testemunho, vestígio ou
relíquia, qualquer que seja sua linguagem. Como foi dito, a metodologia, não necessariamente é
dependente de fatos concretos, existem fatos que fontes orais fazem ser retratados com
realidade e que vão além da documentação de arquivos escritos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto vem apresentando grande êxito em seu desenvolvimento, um acervo de relatos sobre
a vida dos moradores que viviam na época em que a eletricidade ainda não tinha chego na cidade
e o desenvolvimento da energia assim como seus precursores e os empecilhos que fizeram parte
da história da eletricidade da cidade de Arapiraca, está sendo composto para enriquecer o
trabalho.
Apesar de muitos moradores influentes daquela época não se encontrarem vivos, uma minoria
ajuda a pesquisa relatando o que aconteceu nesse período. A falta de arquivos sobre a cidade
também não ajuda no desenvolvimento do trabalho. Contudo, a pesquisa busca compreender
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através desses poucos relatos o cotidiano dos arapiraquenses a época em que não havia energia
elétrica.
CONCLUSÃO
É possível perceber que avanço e o desenvolvimento da cidade assim como sua ascensão
econômica coincide com o período energético, pois a produção de farinha de mandioca e o
posterior plantio de fumo no local foram os motivos que impulsionaram a geração de energia
elétrica na cidade. A eletricidade foi a mola propulsora do desenvolvimento social do povoado,
visto que esse advento trouxe inúmeras possibilidades, que é oferecido quando se tem acesso a
esse meio tais como: estudar, trabalhar, cozinhar, se divertir. Além de ser necessária, a energia
elétrica é um direito social, além de ser intrínseca para ter uma vida digna. No período pré
energético, é notório que a insuficiência de iluminação fazia com que o período noturno fosse
inutilizável. Com iluminação durante a noite, pode‐se reduzir a carga horária de trabalho, pois
permite a utilização de aparelhos elétricos que auxiliem seu trabalho. A energia elétrica
influenciou diretamente o cotidiano dos seus moradores, visto que, com a energia tinham acesso
a melhores condições de vida.
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RESUMO
Trata‐se acerca do negro no século XIX, direcionando
para uma outra visão, diferente daquela, encarado pela
historiografia tradicional, ligada a processos de
submissão, escravidão e resistência. Problematiza‐se de
que forma a sociedade negociava estratégias de acesso
do negro a escolarização em um contexto da
implantação de um projeto civilizatório, do qual o cativo
estava legalmente excluído, em São Luís, capital da
Província do Maranhão. Identifica‐se elementos
culturais que dialogaram com o processo educacional do

negro. Analisa‐se a instrução pública como um
instrumento legitimador dos ideais civilizatórios, e ao
mesmo tempo, excludente. Utiliza‐se análise de fontes
primárias (leis, regulamentos, ofícios, relatórios,
documentos
escolares,
periódicos),
referências
bibliográficas do contexto estudado, assim como as
contemporâneas sobre o tema, com intuito de perceber
como esse negro participou da escolarização do século
XIX em meio ao discurso de "superioridade" da elite
branca.

PALAVRAS‐CHAVE: legislação, negociação, negro, escolarização, século XIX

CONTRARY LAW: ludovicense the society of the nineteenth century, for the insertion of the black
schooling processes negotiations.
ABSTRACT
It is about the black in the nineteenth century , directing
to another view , different from , regarded by traditional
historiography , connected to processes of submission,
slavery and resistance. Problematizes how the company
was negotiating strategies of black access to education
in the context of the implementation of a civilizing
project, of which the captive was legally excluded in Sao
Luis , capital of Maranhao Province . Identifies cultural
elements that dialogued with the educational process

black . It looks at public education as an instrument of
legitimizing civilizational ideal , while exclusionary . We
use analysis of primary sources ( laws , regulations ,
letters , reports , school , periodic documents ) ,
references the context studied , as well as contemporary
on the subject , aiming to understand how those black
attended the school of the nineteenth century through
the discourse of " superiority " of the white elite.

KEY‐WORDS: legislation, negotiation, black, school, nineteenth century
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CONTRARIANDO A LEI: negociações da sociedade ludovicense, do século XIX,
para a inserção do negro à processos de escolarização.
Tratar sobre o negro1 no século XIX remete, costumeiramente, a processos de
submissão, escravidão e resistência. Porém, esta pesquisa tem como foco uma outra
compreensão, uma vez que problematiza de que forma a sociedade negociava estratégias de
acesso do negro à escolarização em um contexto da implantação de um projeto civilizatório,
do qual o cativo estava legalmente excluído, na Província do Maranhão, logo em sua capital
São Luís.
Assim, é pertinente a necessidade em historicizar e analisar como os negros se
relacionaram com os processos sociais, culturais e, principalmente educativos em um
momento em que as relações escravagistas eram legitimadas pelos interesses dos setores
dominantes, portanto a exclusão dos cativos dos variados espaços da sociedade, inclusive
da escola, fazia parte de um conjunto de medidas com o objetivo de inibir ações de
"civilidade" que pudessem proporcionar o acesso do negro às ideias abolicionistas,
vinculadas na imprensa ou em espaços de sociabilidade.
Com o processo de “independência” e “ruptura” com Portugal, emergiram várias
discussões acerca do liberalismo a ser implantado no Brasil. Nesse sentido, a educação
configurou‐se com um importante papel de inculcar na mentalidade dessa sociedade a
construção de uma identidade nacional. Para consolidar esse fato, o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB) criado em 1838, ocupou‐se na missão de elaborar uma história
nacional e difundi‐la por meio da educação, nesses termos, a "nação recém‐independente
precisa de um passado do qual pudesse se orgulhar e que lhe permitisse avançar com
confiança para o futuro. Era preciso encontrar no passado referências luso‐brasileiras".
( REIS, 2007, p.25).
Assim, as Províncias acompanharam a proposta nacional de um processo
civilizador, em consonância com pensamento de Elias (1993), levando em consideração
principalmente a imposição de limites às maneiras de comportamento e sociabilidade
praticadas pelo povo, a centralização das instituições de poder, como foi o caso das escolas e
a submissão dos cidadãos, a códigos de conduta universais, pretensamente válidos para
todos.
No Maranhão, não foi diferente, todavia a instrução pública possuía a proposta
de estabelecer os papéis na sociedade, visto que existiam espaços escolares voltados para a
educação da elite, reservando um ensino refinado e direcionado para a formação da classe
dirigente, enquanto que outros espaços atendiam aos pobres e desvalidos apresentando‐os
um ensino elementar pautados nos ofícios manuais que tinha por objetivo preparar mão‐de‐
obra para atender a carência socioeconômica local2.
1

Entende‐se o negro enquanto sujeito desta pesquisa, como sendo todos os africanos e seus descendentes que
viveram no Brasil durante o período de escravidão. E que por conta da cor da pele sofreram processos de
segregação em um contexto de ideais civilizatórios importados da Europa.
2
Segundo Castro e Castellanos (2009) as carências de mão‐de‐obra perpassavam pela necessidade de atender
as Forças Armadas, atender ao crescente fluxo do comércio marítimo de São Luís para outras províncias e para
o interior do Maranhão, assim como para a Europa, além de qualificar pessoas para atuarem como sapateiros,
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Dessa forma, se percebe a intenção do Estado, mesmo com um discurso de
"democratização do ensino", desejava formar uma elite intelectual e uma classe popular
voltada para o trabalho braçal e para consolidar essa dicotomia, as instituições escolares
foram criadas para alcançar esses objetivos.
Então, com intuito de atender a elite ludovicense foi criado o Liceu3, em um
momento do Império, no qual a Constituição de 1824 delegou ao governo central a
responsabilidade da instrução pública em todo o país. O Liceu Maranhense possuía um
currículo de caráter literário, composto pelas seguintes cadeiras: Matemática Elementar,
Geografia, Gramática Filosófica (Português), Latim, Retórica, Francês, Inglês, História
Universal, Comércio, Filosofia Racional e Moral (FERNANDES, 2003, p. 231).
Paralelamente a isso, o governo criou estabelecimentos educacionais que
atendiam à classe popular como a Casa dos Educandos Artífices, Escola Agrícola do Cutim,
Asilo de Santa Tereza, Escola de Aprendizes Marinheiros, Casa do Recolhimento de Nossa
Senhora da Anunciação e do Remédio, Casa ou Roda dos Expostos da Santa Casa de
Misericórdia, Educandas de Santa Cruz , nas quais teriam aulas elementares sobre leitura,
escrita, cálculo e educação moral, além de ofícios profissionalizantes para os meninos e
prendas domésticas para as meninas.
Apesar da existência de políticas educacionais voltadas ao atendimento das
massas populares e da crescente política da abolição da escravatura, não havia uma
legislação que versasse sobre a necessidade de inclusão dos negros no processo de
escolarização, muito pelo contrário, existia uma grande resistência evidenciada no Artigo 41
do Regulamento da Instrução Pública de 2 de fevereiro de 1855:
Os menores de 5 anos e maiores de 15,”os que padecem de moléstias
contagiosas”, “os que não tiverem sido vacinados” e “os escravos” fazem parte do
grupo definido pelo Regulamento da Instrução Pública da Província do Maranhão
de 1855 como os que “não poderão ser admitidos à matrícula.

Então, a escola legitimava as práticas de modernização e civilidade da Província
com o discurso de obrigatoriedade de ensino4, mas em contrapartida exclui o negro desse
processo educacional, com o argumento antropológico da época de que eram incapazes de
se adequar a educação civilizada, tendo‐se em vista que não possuíam capacidades
biológicas para tal objetivo.(LAPLATINE, 1996).
Todavia, mesmo em um contexto de escravidão e racismo legitimado por textos
oficiais e práticas de exclusão, até com os alforriados, os negros e a própria sociedade
utilizavam estratégias para que os cativos pudessem usufruir de elementos privilegiados à
elite branca, como a instrução pública, as Irmandades, a oratória, o trabalho nas ruas, o uso
de testamentos, os passeios à espaços culturais acompanhando os seus donos e visitas em
Igrejas Católicas.
Pode‐se notar que as instituições educativas estavam em harmonia com os
interesses do país e da Província do Maranhão, de forma mais evidente na capital São Luís,
escultores, músicos agricultores, bordadeiras entre tantas outras funções necessárias a uma cidade que
galganhava a "civilidade".
3
Lei n0 77 de 4 de julho de 1838 (CASTRO, 2009)
4
Implantada através do Regulamento de 02 de fevereiro de 1855 (CASTRO, 2009).
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logo tinham a intenção de demarcar claramente a divisão econômica e sociocultural pela
qual passava a sociedade, mas alguns momentos burlavam essa demarcação. Essa
"separação" aparentemente física suscitou experimentação de culturas diferenciadas, que
em certos momentos possuíam a sua intersecção, acontecendo o processo de circularidade
cultural5 defendido por Bakhitin (1996) e Ginzburg (2006), visto que nenhuma sociedade
está isenta das influências mútuas decorridas de outras culturas. Em consonância com essa
ideia, Bittencourt (p.72, 2004) reforça: "a circularidade cultural predominava na sociedade
escravocrata, convivendo senhores brancos com escravos indígenas e africanos ou de
origem africana".
Nessa perspectiva, este trabalho tem a intenção de perceber como foram se
delineando a participação do negro em processos educativos, e como a elite branca passou
a conviver com essas mudanças. Além disso, havia espaços que dialogavam com as
instituições de ensino e com o cotidiano dos alunos, proporcionando assim, uma diversidade
cultural vigiada pelas escolas e pelo Estado.
Dessa forma, é notável a relevância da pesquisa, uma vez que ainda existem
lacunas no que se refere às questões relacionadas ao convívio do negro nos ambientes
educacionais promovidos pela instrução pública e particular e, consequentemente, através
das relações sociais em São Luís no século XIX.
Ademais, com as discussões da História Social e da Nova História Cultural, essas
temáticas passaram a ser objeto de estudo de historiadores que buscam trazer para as cenas
históricas. abordagens e sujeitos "presos", até então, aos bastidores das tramas sociais.
Como afirma Pollak (p.4, 1989) acerca da existência de uma "predileção atual dos
pesquisadores pelos conflitos e disputas em detrimento dos fatores de continuidade e de
estabilidade deve ser relacionada com as verdadeiras batalhas da memória".
Essas problematizações das narrativas devem fazer parte do discurso histórico e,
polemizadas, nos vários campos de pesquisa e nas salas de aulas, dando subsídios para o
professor desconstruir ideias cristalizadas pela história tradicional e estabelecer novos
olhares que viabilizam a inserção de histórias que estavam silenciadas.
Entende‐se também as discussões sobre memória e identidade permitem pensar
o conhecimento histórico como um produto de práticas culturais e construção de
identidades por meio de movimentos de tensões e arranjos analisados neste trabalho, uma
vez que busca perceber a existência de brechas entre a norma e o vivido, entre o que era
posto como regra para o negro e como ele a vivenciava, como afirma de Certeau (1990),
nessa brecha se insinuam as reformulações, os desvios, as apropriações e as resistências.
Sendo assim, por mais que existam lugares de memória, identidades e
representações dos negros atrelados apenas a submissão e a exploração da mão‐de‐obra, a
referida discussão, pautado nas discussões da História Social e da Nova História Cultural,
5

No livro "O queijo e os Vermes", que discute o estudo da micro‐história, o autor Carlo Ginzburg inspirado na
obra do crítico literário russo Mikhail Bakhtin, menciona o termo "circularidade cultural", para falar da
comunicabilidade entre a cultura das classes dominantes e a das classes subalternas ocorrido na Europa pré‐
industrial, através das idéias do Moleiro Menochio, perseguido pela inquisição no século XIX Essa interação se
dava de forma dialógica, com "influência recíproca" entre cultura popular e cultura erudita (Ginzburg, 1987,
p.13).
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possui a intenção de perceber outras histórias escondidas "por baixo" dos documentos que
legitimavam uma instrução pública diferenciada e excludente em São Luís, capital da
Província do Maranhão, no século XIX.
Nessa perspectiva, REIS & SILVA (1989) entendem que as análises acerca dos
escravos não devem perpassar apenas os extremos: passividade e agressividade, mas
também, em uma posição intermediária que se configura enquanto um espaço de manobra,
de indefinição, de negociação e de conflito.
É, exatamente, nesse novo olhar da historiografia brasileira que situa‐se esta
pesquisa, percebendo as estratégias utilizadas por parte da elite política e intelectual, dos
negros e das próprias massas populares para o acesso do negro a processos educativos na
capital São Luís do século XIX . Assim "percebemos que o que aparentava ser concessão
senhorial resultava de barganhas entre senhores e escravos, barganhas cheias de malícias de
ambas as partes" (REIS; SILVA,1989, p.8).
Essas negociações aconteciam em várias situações, muitas vezes de forma
escamoteada. Envolviam os processos educativos através da instrução pública e particular e
as relações sociais que de alguma forma agregavam elementos educacionais "informais" ao
negro. Como um dos principais focos de análise perpassa pela instrução, é importante frisar
que os estabelecimentos de ensino não estavam isentos das influências existentes na
sociedade, havendo um contínuo processo de circularidade cultural, defendido por
Ginzburg, entre a cultura da elite e a cultura popular.
Todavia, a Província possuía a incumbência de criar um "sistema de ensino" que
atendesse a toda população maranhense livre, com o argumento de que a educação
contribuía para a garantia da ordem e da moralidade social, tão desejada pelo projeto
civilizador. Dessa forma, a instrução possuía essa intenção e somava‐se a isso, propósitos
específicos para cada setor social, assim os espaços educativos e o currículo também possuíam
diferenciações. Com relação a essa proposta o presidente Manuel Felisardo reforça: "as
massas, Senhores, nunca poderão chegar a aquisição do que propriamente se chama Luzes,
mas podem e devem ser arrancadas à Ignorância, inculta e bárbara" (CABRAL, 1984, p.32)
Através desse discurso percebe‐se para quem e de que maneira a instrução
pública desejava alcançar, pois estava demarcada a educação intelectual para a elite e a
educação profissional para os pobres e desvalidos. Para aumentar ainda mais a distância ao
acesso a instrução, o negro era proibido de ser matriculado.
Tratar acerca da oportunidade/ausência do acesso a uma escola traz
consequências amplas, na maioria das vezes discriminatórias e que causa limitações aos
indivíduos. Portanto, mesmo com esse contexto de contradições, diversos cativos ainda
conseguiram frequentar escolas formais e ter acesso à educação em espaços não formais,
como no seu cotidiano, realizando trocas sociais e culturais, exercendo inúmeras funções
como trabalhos domésticos, acompanhante das mulheres da elite, escravos de ganho ou
escravos de aluguel6, frequentando as Irmandades e tantas outras atividades que estavam
"dispostos" a executar.

6

Segundo Pereira (2006) os escravos de ganho eram aqueles que, por não terem uma profissão especializada,
faziam qualquer tipo de serviço, dependendo da demanda. Esses escravos dispunham de uma relativa

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Vale ressaltar que o uso desses "benefícios" aconteciam através de estratégias,
muitas vezes camuflados aos olhos da elite ou com o seu aval, mas com intenções que, em
grande parte, não era de permitir oportunidades ao negro, e sim tirar proveitos ou
barganhar algo em troca.
Um grande exemplo disso acontecia na escola, configurada como um ambiente
negado, mas frequentado pelos negros. Isso pode ser ilustrado em 1871 quando a
Companhia de Aprendizes Marinheiros permitiu o acesso aos filhos de escravas. Segundo o
Relatório do Comandante da Escola Aprendizes Marinheiros ao Presidente da Província em
23 de janeiro de 1888, APEM, documentos Avulsos, cx. 1885‐1889) a escola passava por
graves problemas estruturais: "tudo estava em péssimas condições de uso". Esses problemas
estruturais estimulavam o descrédito da sociedade, levando a inúmeras vagas ociosas,
preenchidas pelos negros, como solução para o não fechamento da instituição.
Além disso, nota‐se através de mapas escolares que professoras atendiam
negros nas instituições, porém não identificava‐os nas frequências pela cor da pele, ou
omitia‐se o sobrenome, característica dos escravos, ou mesmo inseria‐se um sobrenome de
uma família branca, com intuito de legitimar a presença de um maior número de discentes.
Tal procedimento era justificado para aumentar o salário do docente que era condizente ao
número de alunos7.
Apesar do empenho do Estado em moldar e separar a sociedade, a Província do
Maranhão ainda estava se adaptando e assimilando os hábitos e ideais modernizadoras que
as elites tomaram conhecimento por intermédio dos seus filhos que foram estudar na
Europa, e por isso esse projeto civilizatório excluído do negro, também não havia sido
integrado à todos os ditos cidadãos locais.

O NEGRO E AS DISCUSSÕES HISTORIOGRÁFICAS
Foi diante da crise de paradigmas do Marxismo e da Escola dos Annales que a
História Social e a História Cultural, herdeiras da História das Mentalidades, consolidaram‐se
enquanto campo historiográfico proporcionando uma "importante expansão de objetos
historiográficos (...) como a cultura popular, a cultura letrada, as representações, as práticas
discursivas partilhadas por diversos grupos sociais, os sistemas educativos, a mediação
cultural (...)" (BARROS, 2004, p.16) .
É nesse contexto que os negros passam a ser objeto de estudo da História, em
uma outra perspectiva, visto que "deixam então de ocupar a posição de heróis ou vítimas,
para possuir uma autonomia que os historiadores econômicos insistiam em lhes negar.
Assim, faziam valer as pequenas conquistas do dia a dia. Dessa forma, os cativos assumem
um papel ativo na sociedade". (REIS & SILVA, 1989 p. 13 ).
Portanto, os modos de sentir do negro, a sua cultura, a sua educação, as várias
nuances da resistência são objetos de pesquisa relativamente novos, tendo‐se em vista que
a historiografia tradicional percebe o negro do ponto de vista econômico, como um objeto
comercial de exploração e submissão. Com os escritos de Thompson, numa perspectiva da
autonomia sobre a sua própria força de trabalho. Já os escravos de aluguel eram aqueles que possuíam ofício
especializado e, por isso, era requisitados com frequencia para os trabalhos em obras públicas.
7
Lei 267 de 17 de dezembro de 1849 (CASTRO, 2009)
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História Social, é possível notar a valorização dos processos culturais dos escravizados e da
experiência do vivido, percebendo‐os como agentes de sua história.
Nesse sentido, surgiram trabalhos pioneiros que trataram da educação dos
negros durante o processo de escravidão no Brasil, explorando variados tipos de fontes com
intuito de discutir e dar "respostas" a diversos questionamentos, e ainda, dessacralizar
antigos mitos historiográficos, que foram construídos de acordo com outras realidades.
Todavia, na contemporaneidade esses mitos são desconstruídos, uma vez que o próprio
conceito de verdade é visto como algo relativo, pois cada contexto histórico constrói suas
verdades e as torna socialmente aceitas (FOUCALT, 2007).
Além dos autores já citados, destaca‐se a importância das discussão mais
específica do tema, isto é, o estudo da escolarização do negro no século XIX, é evidente a
ausência de um grande número de trabalhos acadêmicos. Todavia, ressalta‐se os trabalhos
da estudiosa Mariléia dos Santos Cruz, a qual apresenta estudos acerca da participação dos
negros em processos educativos na Província do Maranhão na época Imperial:
Observa‐se que, no Maranhão, a educação dos negros não se concretizou apenas no
sentido amplo do termo, onde o contexto escravista reproduzia‐se pela educação
para a submissão. Mas que apesar da escravidão, os negros
também eram
influenciados por processos educativos que moldavam aspirações de civilidade,
integração social e liberdade. (CRUZ, 2009, p. 126).

É nesses termos que esta pesquisa possuiu o intuito de repensar a escolarização
do negro, auxiliando e dialogando com outros trabalhos que já iniciaram a desconstrução de
mitos que perpassam a historiografia da educação maranhense e, problematizando as
possibilidades de inserção do negro no meio educacional, além de discutir as múltiplas
relações desempenhadas pela elite da época, assumindo ora as negociações ora a dianteira
de sua exploração do cativo.
Vale ressaltar que outras construções dialogam com esta temática abordada,
tendo‐se em vista que enquanto para o negro era negado a instrução, a elite intelectual
construía subterfúgios para valorizar a sua "superioridade cultural", como é o caso da
construção no final do século XIX e início do XX do epíteto de fundação francesa8 e o título
de Atenas Brasileira, concedido pela intelectualidade ludovicense, ainda presa nas
reminiscência de um momento de esplendor econômico, proporcionado pelos benefícios da
atividade algodoeira, para camuflar os problemas socais e econômicos agravados com
Balaiada ou Guerra dos Bem‐te‐vis9(Corrêa, 2001). Com ressalta Borralho:

8

"(...) o curto espaço de três anos que os franceses ficaram no Maranhão ‐26 de julho de 1612 a 31 de julho de
1615 – os impossibilitou de deixar grandes marcas”. Lacroix (2002, p.39). É somente a partir de fins de século, o
século do galicismo,quando a economia maranhense entra em processo de declínio, que se começa a falar de
fundação francesa de cidade de São Luís, singularização construída por grupos locais. A imaginada condição de
ludovicense – francês foi transformada em característica de todo maranhense.
9
A guerra dos Bem‐te‐vis é uma reinterpretação de Assunção (1998) para designar a Balaiada como uma
rebelião vista, quase sempre, pela historiografia maranhense de forma pejorativa, negando um caráter político
à revolta. Caracterizada enquanto uma rebelião popular(1831‐1841), o referido autor lança um novo olhar,
através da fonte oral, voltando‐se para os não‐ditos encontrados nos discursos da História oficial.
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A presença mítica da Atenas cristalizou no pensamento um ideário de significações
das mais variadas possíveis que serviu para os mais diferentes propósitos. Serviu
até mesmo para justificar perante o resto do Império Brasileiro no século XIX e para
o país no século XX que a província do Maranhão, e depois Estado, ainda tinha sua
importância, apesar das ausências de perspectivas econômicas. (BORRALHO 2000,
p. 80).

Nesse contexto de decadência econômica e "cultural", a elite maranhense se
utiliza do que Hobsbawn e Ragger (2007, p.09) chamam de tradição inventada como
"práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de
comportamento, através de repetições, o que implica, automaticamente, uma continuidade
em relação ao passado".
Diante desse contexto, não era fácil usar brechas permitindo ao escravo espaço
de sociabilidade, mobilidade e autonomia, possibilitando, desse modo, o seu acesso a
elementos civilizatórios disponíveis a elite branca. Mas, como todo processo cultural está em
constante movimento, a cultura da elite e do negro se encontrava em espaços de
sociabilidade, como foi o caso das escolas.
A partir de tudo isso, se percebe um amplo campo a ser estudado pela Nova
História Cultural e pela História Social. No que se refere às discussões de Guinzburg, a idéia
de circularidade cultural, permite identificar como se relacionam o saber escolar, tido com
oficial e elaborado numa perspectiva da cultura erudita com uma proposta de civilidade, e o
saber popular, que ao longo da história esteve relegado às ruas e becos de São Luís.
Destaca‐se, também, as contribuições de Roger Chartier, direcionadas para
elaboração das noções de práticas e representações, as quais fundamentam a
impossibilidade da imposição da cultura dominante, visto que os objetos são apropriados
por grupos diferenciados com finalidades também diferenciadas. Dessa forma, os vários
sujeitos negros, envolvidos no processo educacional, se identificavam, ou não, com essa
escolarização, permitindo a análise das estratégias que foram utilizadas para a inserção do
negro no processo de escolarização.
Acentua‐se, ainda, as contribuições da História Social através dos estudos de
Thompson, ao passo que o referido autor evidencia as relações socais de uma forma que
excede as relações econômicas; por isso, o escravizado é analisado enquanto um agente
efetivo de sua história por meio da construção histórica da experiência, valorizando assim o
contexto e os processos culturais.
Nesse sentido, é notável a contribuição desses autores para a fundamentação e o
direcionamento desta pesquisa, que possui como objetivo de análise: a educação do negro
inserida em um contexto contraditório de escravidão e civilidade, uma vez que esses
teóricos enfatizam, em suas obras, as questões relacionadas às influências recíprocas entre
as culturas, assim como as suas diferentes formas de apropriação.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

REFERÊNCIAS
1. ASSUNÇÃO, Matthias Rohring. A Guerra dos Bem‐te‐vis: a Balaiada na memória oral.
São Luís: SIOGE, 1988
2. BAKHTIN. Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de
François Rabelais. Tradução: Yara Frateschi. São Paulo‐Brasília: HUCITEC, 1996.
3. BARROS, José D’ Assunção. O campo da História: especificidades e abordagens. Rio de
Janeiro: Vozes, 2004.
4. BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brasil. Rio de
janeiro1824. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acessado em 07 jan 2012.
5. ________, Secretária de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
História E Geografia. Brasília: DF, 1997.
6. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livros Didáticos entre Textos e Imagens. In:
Bittencourt, Circe (Org.). O Saber Histórico na Sala de Aula, São Paulo, Contexto, 2002.
____________, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos.
São Paulo: Cortez, 2004.
7. BORRALHO, José Henrique de Paula. Terra e céu de nostalgia: tradição e identidade em
São Luís do Maranhão. 2000. B737t. Dissertação (Mestrado em História). UNESP – Assis‐
SP, 2000.
8. CABRAL, Maria do Socorro Coelho. Política e Educação no Maranhão (1834‐1889). São
Luís: SIOGE, 1984.
9. CASTRO, César Augusto & CASTELLANOS, Samuel Luis Velázquez. Navegar é Preciso: a
escola de aprendizes marinheiros no Maranhão Império. In: O Maranhão Oitocentista.
COSTA, Yuri & GALVES, Marcelo Cheche (Orgs.). São Luís. Editora UEMA, 2009.
10. ____________. Leis e Regulamentos da Instrução Pública no Maranhão Império 1835‐
1889.São Luís: EDUFMA, 2009.
11. CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis, Vozes, 1994,
[Tradução: Ephraim Ferreira Alves].
12. CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. São Paulo: Florense Universitária, 2007.
13. CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL,
1998.
14. CORRÊA. Helidacy Maria Muniz. Bumba‐meu‐boi do Maranhão: a construção de uma
identidade. Recife, 2001.
15. CRUZ, Mariléia dos Santos. A Educação dos negros na sociedade escravista do
Maranhão Provincial. Revista Outros Tempos (UEMA), vol 06, número 8, 2009.
16. ELIAS, Nobert. O processo civilizador: Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 1993, v. II.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

17. FERNANDES, Henrique Costa. Administrações Maranhenses 1822 – 1929. 2ª ed. São
Luís: Instituto Geia, 2003.
18. FOUCAULT, Michel. A Microfísica do poder. RJ‐RJ, Graal, 2007, 24ª ed.
19. GINZBURG, Carlo. O Queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
20. HOBSBAWM, E. Introdução: a invenção das tradições. In: HOBSBAWM, E. & RANGER, T.
(orgs.) A Invenção das Tradições. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. (p. 09‐23).
21. LACROIX, Maria de Lourdes Lauande. A fundação francesa de São Luís e seus mitos. São
Luís: EDUFMA, 2002.
22. LAPLATINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1996.
23. PEREIRA, Josenildo de Jesus. As representações da escravidão na imprensa jornalística
do Maranhão na década de 1880, 2006. Tese (Doutorado em História Social)‐ Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (Universidade de São Paulo), 2006.
24. PESAVENTO, Sandra. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
25. POLLACK, Michael. Memória,esquecimento e silêncio. Revista Estudos Históricos: v.2,
n.3, 1989.
26. REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil
escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
27. REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil 1‐ de Varnhagem a FHC. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2007
28. SILVA, Ana Célia. A discriminação do negro no livro didático. Salvador: CED – Centro
Editorial Didático e CEAO ‐ Centro de Estudos Afro ‐ Orientais, 1995.
29. THOMPSON, Edward. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987.
FONTES
MARANHÃO. Lei n0 77 de 4 de julho de 1838. Criação de um Liceu em São Luís.
___________. Lei 267 de 17 de dezembro de 1849. Regulamentar a instrução pública
___________. Lei de 02 de fevereiro de 1855. Reorganiza e regula o ensino elementar e
secundário.
Relatório do Comandante da Escola Aprendizes Marinheiros ao Presidente da Província em
23 de janeiro de 1888, Arquivo Público do Estado do Maranhão, documentos Avulsos, cx.
1885‐1889).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

A PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA (CARUARU‐ PE): HISTÓRIA E COTIDIANO A PARTIR
DA IMPRENSA (DÉCADA DE 2000)
F. S. C. Albuquerque Neto (PQ) ; J. L. do Nascimento (IC) ; A. L. M. Morais Sobrinho (IC); A. F. A. Silva Júnior
(IC); S. G. L. Silva (IC)
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ‐ Campus Caruaru –e‐mail: flavio.albuquerque@caruaru.ifpe.edu.br
(PQ) Pesquisador
(IC) Iniciação Científica

RESUMO
Desde sua criação, ainda no século XIX, o sistema
carcerário brasileiro sofre com problemas como
precariedade de infraestrutura, superlotação, baixos
investimentos estatais, o que inviabiliza o papel
ressocializador da pena de prisão. Porém, a
Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), localizada no
município de Caruaru, no estado de Pernambuco,
inaugurada no final da década de 1980, vem, na última
década, ganhando destaque nas imprensas local e
nacional, pois nela a ressocialização, o combate à
ociosidade, a manutenção da ordem interna e o respeito
aos direitos humanos são levados a sério, o que ocorreu
principalmente durante a gestão de Cirlene Rocha
(2002‐2013), durante a qual foram estimuladas, entre os

reclusos, a prática de atividades, como o estudo, o
trabalho, e os esportes. Assim, o objetivo deste artigo é
analisar como tais atividades fizeram parte do cotidiano
desta instituição, durante a década de 2000. Para este
objetivo, utilizamos como fontes primárias os jornais
Vanguarda, Extra (circulação local), Jornal do Commércio
e Diário de Pernambuco (estaduais), escolhidos devido à
ampla circulação e por serem os mais lidos no Estado e
no município, alcançando assim um maior número de
leitores, influindo diretamente na formação de opiniões
sobre a PJPS.

PALAVRAS‐CHAVE: Penitenciária, Ressocialização, Imprensa, Caruaru.

THE PENITENTIARY JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA (CARUARU‐PE): HISTORY AND EVERYDAY LIFE
BASED ON THE PRESS (2000s)
ABSTRACT
Since its inception in the nineteenth century, the
Brazilian prison system suffers from problems such as
poor infrastructure , overcrowding , low state
investments , which prevents the resocializing role of
imprisonment . However, the Penitentiary Judge Placido
de Souza (PJPS), located in the city of Caruaru in the
state of Pernambuco, which opened in late 1980, has
been in the last decade a highlight in the local and
national press. Mostly, because of its role as a model of
resocialization, idleness combat, maintenance of
internal order and respect for human rights. These
changes occurred mainly during Cirlene Rocha’s

administration (2002‐2013), during which were
stimulated, among prisoners, the practice of activities
such as study, work , and sports. The objective of this
article is to analyze how such activities were part of this
institution during the 2000s. For this, we used, as
primary sources, the following journals: Vanguarda,
Extra (local circulation), Jornal do Commercio and Diário
de Pernambuco (state), chosen because of their wide
circulation and for being the most read in the state and
in the city, thus reaching a greater number of readers,
directly influencing the formation of opinions about
PJPS.

KEY‐WORDS: Penitentiary, resocialization, Press, Caruaru.
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A PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA (CARUARU‐ PE): HISTÓRIA E COTIDIANO A PARTIR
DA IMPRENSA (DÉCADA DE 2000)

AS PRISÕES BRASILEIRAS NA ATUALIDADE
A prisão é um instituto jurídico que tem por objetivo a punição dos sujeitos desviantes,
mas que, na prática, não garante controle ou diminuição da criminalidade (o que é da alçada das
políticas públicas nos âmbito social, educacional, etc.). As condições em que essa pena será
aplicada estão estabelecidas na Lei de Execução Penal (Lei 7.210, de 11 de julho de 1984), que
dispõe que a execução da sentença se dê à luz das garantias fundamentais dos Direitos Humanos
e Sociais. De acordo com esta lei, o detento deve receber assistência material, jurídica, de saúde,
educacional, social e religiosa, mas as dificuldades operacionais dos sistemas prisionais nacionais
impedem sua concretização. A pena de prisão é cumprida em estabelecimentos onde a lei faz‐se
letra morta, resultado do completo abandono estatal. Paradoxalmente, “o Estado não cumpre
sua própria legislação, mas pune o cidadão que a descumpriu” (ALMEIDA, 2013, p. 363).
Observa‐se, então, um grande descaso do Estado brasileiro para com o sistema
carcerário e com os direitos dos presos, além de uma expansão do Direito Penal, evidente no
aumento das taxas de encarceramento bem como das leis de cunho repressivo. Segundo
Alessandro de Giorgi (2006), o Direito Penal – juntamente com as instituições repressivas, como
as polícias e as prisões ‐ assume o papel de gestor de uma população considerada supérflua,
papel que antes cabia a outros ramos do Direito exercer. Nesse sentido, segundo Danilo Cymrot
(2011), no Brasil sempre prevaleceu a lógica do controle, em detrimento da lógica disciplinar. Ou
seja, historicamente sempre se deu mais ênfase à repressão do ato delituoso e à exclusão social
do individuo do que à recuperação desse sujeito.
Além da ausência de políticas de garantias de direitos e promoção da recuperação do
criminoso, este, ao sair da prisão, convive com o estigma de “ex‐presidiário”, “ex criminoso”, que
marcará pelo resto de sua vida o seu processo de ressocialização. Este processo, ao contrário do
que se pode pensar, não acaba – ou não deveria acabar – com a libertação do preso. Este deveria
ser apenas uma de suas fases, que inclui desde o acompanhamento pós‐cárcere de uma equipe
multidisciplinar – que deveria conter psicólogos, médicos, assistentes sociais, pedagogos, etc. –
até o próprio acolhimento deste sujeito pela sociedade. Saindo da prisão sem nenhuma garantia
de reintegração, este indivíduo não dispõe de nada além da liberdade. A pena de prisão não
impõe apenas sofrimento físico e emocional e a marginalização aos condenados. Mais grave
ainda é constatar que ela os inviabiliza socialmente.
A comprovação de que a pena privativa de liberdade não se revelou eficaz para
ressocializar o preso reside no elevado índice de reincidência dos criminosos oriundos do sistema
carcerário. Segundo Assis (2007), embora não haja números oficiais, especula‐se que, no Brasil,
em média, 90% dos ex‐detentos que retornam à sociedade voltam ao mundo do crime e,
consequentemente, acabam retornando à prisão. Essa realidade é um reflexo do tratamento e
das condições precárias, físicas e emocionais, às quais o condenado foi submetido no ambiente
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prisional, além de ser fruto do sentimento de rejeição e de indiferença sob o qual ele é tratado
pela sociedade e pelo próprio Estado ao reaver sua liberdade. Como já foi dito, o estigma de ex‐
detento e seu total desamparo pelas autoridades faz com que o ele se torne marginalizado no
meio social, o que o acaba levando de volta às práticas delituosas por falta de melhores opções.
Tudo isso gera o que Foucault (2004) chama de círculo vicioso da reincidência.
No entanto, na contramão de tudo o que foi exposto, existem algumas exceções. Um
exemplo notório é a Penitenciária Juiz Plácido de Souza (doravante, PJPS), localizada no
município de Caruaru, cidade polo do Agreste pernambucano. Na última década, a gestão dessa
unidade prisional tem efetivado ações no sentido de promover os direitos dos presos, sua
socialização e interação com diversos setores da sociedade, no intuito de garantir que, ao
cumprirem a pena, eles possam (re)conquistar um espaço social do qual foram alijados. Assim,
este trabalho tem como objetivo analisar o cotidiano desta unidade prisional, utilizando, como
fontes alguns jornais que possuem ampla circulação em Caruaru (Jornais Vanguarda e Extra)
como no estado de Pernambuco (Diário de Pernambuco e Jornal do Commércio), buscando: 1.
analisar que ações tem sido promovidas visando à ressocialização e a garantia dos direitos
humanos dos presos; 2. perceber como os diferentes periódicos abordam essas questões em
suas páginas.

A PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA
Inaugurada no ano de 1988, e efetivamente posta em funcionamento no ano seguinte, na
gestão do então prefeito José Queiroz, a PJPS, à época foi tida mais como uma promessa de
campanha do que uma necessidade da região no que tange ao controle da criminalidade. Uma
boa quantidade de matérias veiculadas no período demonstram esta afirmação, pois continham
em suas informações, a inauguração da penitenciária como umas das obras concluídas do
prefeito José Queiroz, sem maiores detalhes, sem ampla divulgação, apenas uma entre tantas
obras que foram retratadas e divulgadas com a proximidade do fim do mandato do mesmo.
Já na década seguinte, o tom das reportagens mudou. Evidenciava‐se, agora, a
precariedade da instituição após sua inauguração, no qual funcionários, detentos e a população
reclamavam da situação, da falta de infraestrutura ocasionando, desta forma, um risco de
segurança. Fugas e motins não foram incomuns durante toda a década de 1990, além do
problema da superlotação, existente desde os primeiros anos de funcionamento da PJPS. Em
1998, a unidade chegou a ser interditada pelo Secretaria de Justiça do estado:
A Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru (...) está interditada desde a
última segunda‐feira e receberá apenas presos do município. Algumas celas
coletivas, que deveriam ter dois presos, têm 35 e as de espera e castigo estão,
em média, com seis, quando o normal seria um. Ele disse que a medida tem um
caráter de segurança, pois a penitenciária dispõe de apenas dois agentes
penitenciários por turno, quando o ideal seria dez. (Diário de Pernambuco, 05 de
agosto de 1998).
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A partir de 1996, a administração da PJPS foi entregue à Pastoral Carcerária, em cuja
gestão foi criado o “Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário”, que foi
efetivamente posto em prática a partir década de 2000, quando assumiu o controle do presídio a
ex‐agente penitenciaria e bacharela em Direito Cirlene Rocha. Sua gestão (2002‐2013) foi
marcada pelo controle da ordem interna, com a eliminação de incidentes como rebeliões e
assassinatos, conseguidos através de um compromisso com a promoção da ressocialização e pela
garantia dos direitos humanos dos reeducandos (como Cirlene Rocha chamava os detentos).
Assim, nesta década, a PJPS ganhou visibilidade não apenas local, mas inclusive nacional, através
de diversos veículos da imprensa escrita e falada.
Devido ao sucesso deste projeto, a Penitenciaria Juiz Plácido de Souza mostrou‐se
diferente das demais unidades do estado de Pernambuco, e até mesmo se destaca no contexto
do sistema prisional nacional, pois o seu foco principal é, sobretudo, como foi dito, a garantia dos
direitos dos reeducandos, mesmo com todas as dificuldades físicas enfrentadas no presídio, a
como a superlotação e a falta de recursos.
Assim, uma das grandes ações era no sentido de promover o fim da ociosidade entre os
presos e garantir a manutenção a ordem na unidade. Para isso, a equipe gestora fomentou, a
partir da administração de Rocha, a interação entre reeducandos, entre reeducandos e gestão, e
até mesmo entre reeducandos e a sociedade externa.
Essa interação era feita a partir das inúmeras atividades que são desempenhadas na
penitenciaria, seja ela educacional, esportiva, social ou produtiva. Na unidade existe uma escola
voltada para o aprendizado dos reeducandos, garantindo a eles uma formação básica, coisa que
muitos não possuem. As atividades físicas são as mais diversas possíveis, haja vista que na PJPS
os encarcerados podem escolher entre futsal, vôlei, capoeira, dama, xadrez, tênis de mesa e
sinuca. Vale salientar que todas essas modalidades foram escolhidas pelos reeducandos, que
levaram suas propostas para a gestão. A prática de esportes na PJPS ganhou destaque nacional e
resultou na visita do ex‐jogador de vôlei Tande, que gravou uma matéria, para o programa
Esporte Espetacular, da Rede Globo, ressaltando a importância dessas atividades para o processo
de ressocialização dos detentos.
Já no âmbito social, na unidade comemoram‐se todas as datas importantes do calendário,
como por exemplo: Dia dos pais, Natal, São João (festa mais importante do município de
Caruaru), Dia do Preso, entre várias outras. São nelas que os reeducandos interagem com sua
família, participam de oficinas de arte e de apresentações artísticas. Inclusive, os próprios
reeducandos montaram a "Tom da Liberdade", uma banda que, através de suas letras, mostra
como é dura a vida de uma pessoa em cárcere. A Tom de Liberdade já gravou um CD e um DVD,
ambos com a ajuda da direção da unidade.
A última, mas não menos importante, é a atividade produtiva. Dentro da penitenciaria
existe um “pequeno polo industrial”, onde os reeducandos recebem instruções e produzem
várias mercadorias, como: vassouras, roupas, artesanato em barro e com materiais reciclados,
sandálias, chaveiros, entre outros. Esses produtos são vendidos na região e toda a renda é
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revertida para os detentos, além do mais, não raras vezes, eles são contratados por empresas
quando cumprem sua pena.
O pagamento pela venda destes produtos é depositado numa poupança para ser utilizado
na sua liberdade, ou é entregue às famílias, à escolha é do reeducando. No que diz respeito, por
exemplo, à produção de artesanato no barro, os presos produzem peças que são comercializadas
na Feira de Caruaru e o dinheiro auferido é depositado em poupança ou direcionado à família.
Podemos perceber que “as atividades da penitenciária funcionam como uma extensão do
que acontece fora daquele espaço” (ALMEIDA, 2013, p. 369), porém permanecendo sob as vistas
de uma administração sempre presente e vigilante. Neste sentido, compreendemos a prisão a
partir do conceito de “instituições totais” de Erving Goffman (2005), ou seja, um local de
residência ou trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante,
separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada
e formalmente administrada.
Contudo, vale destacar, que para participar de todas estas atividades laborais e culturais,
os reeducandos devem apresentar um bom comportamento e frequentar à escola interna, caso
contrario são cortados. Essas atividades também proporcionar a redução gradativa de pena para
os detentos que participarem.
Em suma, todo esse processo, cujas ações tem por finalidade a diminuição da ociosidade
e manutenção da ordem, visando em última instância à ressocialização, desembocam em três
resultados essenciais para a vida pós‐cárcere dos reeducandos: a reintegração de sua vida social,
preparação para o mercado de trabalho e a diminuição da reincidência ao crime. Quando eles
saem da PJPS, modificados pelo processo de ressocialização, eles conseguem arrumar emprego,
devido às experiências adquiridas no pequeno polo da PJPS. Por terem essa profissão, eles não
voltam a vida do crime e são aceitos pela sociedade, que vem neles um novo cidadão. Segundo
dados da SERES (Secretaria de ressocialização do estado de Pernambuco), a PJPS alcança um
índice de cerca de 60% de ressocialização

A PJSP VISTA PELA IMPRENSA NA DÉCADA DE 2000
Uma unidade prisional seja uma cadeia, um presídio ou uma penitenciaria, sempre é alvo
de olhares, sendo incessantemente destaque em jornais, rádio, blogs, sites, matérias televisivas e
vários outros meios de comunicação.
No entanto, existe uma cultura, que se transformou em um senso comum, que relaciona
tudo ligado a uma unidade prisional com um câncer, que deve ser expulso, que não tem cura, e,
por isso, nos esquecemos que até os cânceres devem ser tratados e curados. Assim, ex‐detento
pode reintegrar aquele mundo do qual fazia parte, pode ter um emprego digno e sair do mundo
do crime. Esse discurso que ligava o crime a uma enfermidade foi bastante forte no final do
século XIX e início do XX, mas até hoje ele encontra eco na sociedade.
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Numa sociedade midiática e imagética como a nossa, é dever dos meios de comunicação
exibir a realidade desse sistema carcerário, expondo todas as suas perspectivas, o que há de bom
e de ruim naquele lugar, mas a imprensa tende, historicamente, a criar imagens e conceitos
eminentemente negativos acerca dessas instituições.
Partindo desse pressuposto, observamos a imagem criada pelos meios de comunicação
local e regional, sobretudo os jornais, sobre a Penitenciaria Juiz Plácido de Sousa (PJPS) em
Caruaru‐PE, que vem mostrando para o Brasil e o mundo que esse “câncer nacional,” chamado
sistema carcerário, pode sim ser curado e capaz de formar novos cidadãos. Ao fazer essa análise,
nos detemos em uma perspectiva de análise menos burocrática e mais humana da prisão, ou
seja, nas pessoas que fazem a unidade e não apenas na instituição.
Antes de começarmos nossas analises nos jornais, sabíamos que iríamos encontrar
abordagens diferentes, opiniões diferentes, isso porque nenhum jornal é completamente
imparcial, eles sempre seguem a uma determinada posição política, retratando os interesses de
cada grupo político do qual fazem parte.
Analisamos quatro jornais diferentes, dois de circulação local (Jornal Vanguarda e Jornal
Extra) e dois de circulação estadual (Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco). A escolha
destes jornais se deu pela ampla circulação e por serem os mais lidos no Estado e no município
(no caso dos de circulação local) e porque podemos perceber claramente suas vinculações
políticas, tornando‐se, assim, melhor a análise da abordagem de cada um desses periódicos.
Como foi mencionado acima, na década de 1990, a maior parte das publicações sobre a
PJPS presentes nos quatro periódicos analisados, retratavam os problemas cotidianamente
enfrentados nesta instituição: superlotação, motins, rebeliões, assassinatos, tráfico de
entorpecentes, porte de armas, despreparo dos agentes penitenciários (e a truculência com a
qual estes lidavam com os detentos), etc. Desde sua inauguração, esses aspectos foram os que
mais ganharam visibilidade nas páginas dos jornais.
“Ainda sem uma explicação mais precisa por parte da direção do mini‐presídio
de Caruaru de como aconteceu a tentativa de fuga de um dos detentos, a
imprensa possui poucas informações sobre o caso. Foi divulgado apenas que um
detento condenado a cinco meses de prisão, (não pode ter seu nome
divulgado),serrou uma grade da janela lateral de sua cela com uma “serra de
cano”. Como e quanto tempo ele gastou para serrar a barra de ferro, não foi
explicado, como também, ninguém sabe explicar como a serra foi parar em suas
mãos. Os demais detentos, ao perceberem a tentativa de fuga na madrugada do
ultimo sábado, 21, fizeram barulho, chamando atenção dos dois agentes do mini‐
presídio. Em seguida foi pedido reforço ao 4º batalhão de polícia militar, este
episódio indica que alguma coisa errada está acontecendo com o mini‐presídio;
falta uma maior segurança, inclusive para os funcionários. (Jornal Vanguarda, 02
de novembro de 1989)

No entanto, na década seguinte, o tom de algumas matérias mudou. Devido ao sucesso
do Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário na PJPS, alguns periódicos
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passaram a dar ênfase aos aspectos mais positivos do cotidiano da instituição. Assim, notamos
que os jornais de situação como o Vanguarda e o Comércio, vinculam mais matérias sobre os
pontos positivos da PSJS e mascaram os negativos, enquanto que os de oposição destacam os
crimes a ordem que acontecem na unidade e tendem a omitir as atividades de ressocialização.
Durante nossa observação, notamos que no recorte temporal de 2008 a 2013 foram publicadas
mais de 40 matérias sobre as atividades do projeto de ressocialização apenas no Jornal
Vanguarda, isso evidencia o apoio do jornal à gestão.
Nessas mais de 40 matérias, o Vanguarda noticiou diversos aspectos positivos do
cotidiano da penitenciaria: os eventos realizados em todas as datas comemorativas, os esportes,
o trabalho dos detentos, as ações sociais, etc. Essas matérias também sempre trazem uma fala de
alguém ligado à gestão da PJPS, quase sempre da então diretora Cirlene Rocha, ou mesmo de
detentos. Além disso, o Vanguarda sempre exalta as atividades da unidade, destacando a sua
importância para os reeducandos e para a sociedade externa. Essas características podem ser
facilmente percebidas abaixo nos fragmentos de matérias retiradas do Vanguarda. A primeira se
refere à semana do preso, data muito importante para a PJPS, pois na unidade são
proporcionadas várias atividades voltadas para os reeducando; já a segunda fala sobre uma
fantasia confeccionada por um reeducando e que desfilou no baile municipal do Recife.
Referência em todo o país por incentivar e desenvolver medidas que possibilitem
a ressocialização dos detentos, a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru,
está novamente voltada para um projeto importante. (...)Sem esquecer o
tradicional Dia dos Pais, a diretoria da unidade promoverá uma atividade especial
no último dia do projeto. "Esta data está reservada para comunhão entre os
reeducandos e seus familiares. Além de participarem de atos religiosos, eles
receberão presentes", acrescenta Cirlene. (Jornal Vanguarda, 06 de agosto de
2011.)

Josivaldo Silvestre e Pérola Negra torcem pela classificação, mas dizem que o
maior prêmio já está sendo a participação. "É uma oportunidade de mostrar que
temos valor e podemos dar nossa contribuição positiva à sociedade", disse Pérola
Negra. "Está sendo muito importante, não só para nós, mas para todos os
presidiários da PJPS", completa Josivaldo. (Jornal Vanguarda 19 de janeiro de
2008.)

Estas matérias, publicadas no Vanguarda, são de suma importância para a população local
conhecer um pouco mais sobre a PJPS, já que muitas pessoas não muitas vezes desconhecem o
trabalho que é desenvolvido lá. O segundo trecho, especificamente, traz à tona o pensamento
dos detentos, mostrando que eles conhecem sua situação e sabem que podem mudar e ter uma
segunda chance, ao serem postos em liberdade. Além disso, esta divulgação contribui, também,
para mudar a velha ideia de que todos os encarcerados são pessoas “degeneradas” e sem
perspectivas de futuro. Vale ressaltar que após a vinculação de matérias positivas, aumentaram
as ajudas à penitenciaria, isso pode ser visto no crescente números de projetos desenvolvidos
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por empresas e a população local, que são voltados para os detentos, e que viram matéria no
Jornal Vanguarda.
Diferentemente do Jornal Vanguarda, o Extra (jornal de circulação local e de oposição à
atual gestão municipal e estadual) não veicula, na mesma proporção e com o mesmo tom de
exaltação do seu concorrente, aspectos positivos sobre a PJPS, nem faz comentários elogiosos a
unidade e a gestão. Quando eles publicam algo sobre o Projeto de Ressocialização e
Humanização e suas ações e consequências, por exemplo, é apenas em caráter meramente
informativo, expondo, rapidamente, o fato ocorrido, como também não trazendo nenhuma
análise mais aprofundada nem expondo pensamentos externos ao jornal. A partir disso,
percebemos que este, o Jornal Extra, tende a preservar o senso comum citado no inicio do texto,
com relação à prisão e aos prisioneiros, pois eles omitem o trabalho que esta sendo desenvolvido
na unidade prisional, menosprezando, assim, a capacidade do detento de se reintegrar a
sociedade.
Esse posicionamento pode ser visto a partir do número de matérias publicadas nestes
dois jornais, num período semelhante: entre 2007 e 2013, no Vanguarda foram publicadas 55
matérias especificamente sobre o cotidiano da PJPS, das quais 41 eram sobre as ações
desenvolvidas pela gestão de Cirlene Rocha, no que diz respeito à promoção da ressocialização e
da garantia dos direitos humanos dos presos, e seus desdobramentos; 14 retratavam aspectos
negativos, como rebeliões e assassinatos, principalmente nos últimos meses da referida gestão.
Já no Extra, entre o início de 2011 e meados de 2013, publicaram‐se 22 matérias, 12 sobre
aspectos negativos, e 10 sobre as ações positivas, mas, como foi dito, sempre em tom mais
informativo.
Tradicionalmente, a imprensa, quando trata do sistema penitenciário e das unidades
prisionais, costuma oscilar entre um desinteresse pelo tema e a promoção de uma
espetacularização, no sentido de somente produzir análises quando acontecem grandes
tragédias por trás dos muros das prisões. Descritas como lugares de condições precárias,
promiscuidade, torturas, as prisões permanecem ausentes na mídia e somente adquirem
visibilidade nos casos de fugas, mortes, motins, quando os discursos construídos no calor do
momento transmitem geralmente a ideia de que ali é um verdadeiro caldeirão do inferno e os
presos são todos brutos e perversos.
No entanto, apesar do tratamento dado pela imprensa às prisões, há um interesse dos
leitores pelos aspectos da vida prisional. Os jornais aguçam a curiosidade dos leitores sobre o que
se passa por trás dos muros dos presídios, abordando temas como rebeliões, motins, visitas
íntimas, recuperação dos presos, etc.
Contudo, como foi visto acima, a PJPS, nos anos 2000, recebeu uma abordagem bastante
positiva da imprensa, devido à gestão de Cirlene Rocha e suas realizações no sentido de garantir
os direitos humanos dos presos e promover a ressocialização. Apesar de todos os problemas
estruturais, a experiência da Penitenciária Juiz Plácido de Souza vem sendo, há anos, um modelo
a ser seguido, pois oportuniza o condenado a não perder sua essência de sujeito social. Através
do trabalho, da educação, do esporte e do lazer, os indivíduos ali detidos não são tratados
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apenas com base em seu passado criminoso, mas procura‐se proporcionar integração e bem
estar mesmo dentro da prisão. Ou seja, concluímos com as palavras de Letícia Almeida (2013),
que afirma que, por tudo isso que foi exposto, a PJPS constitui‐se num “ponto cego na cultura do
controle do crime”.
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RESUMO
O trabalho apresentado por ora tem por objetivo refletir
sobre o silêncio das mulheres nos discursos contidos no
livro didático de história do ensino médio em circulação
na cidade de João Câmara‐RN, e em todo o Brasil, acerca
da Ditadura Militar – 1964 a 1985. Para Tanto, o
desenvolvimento da presente pesquisa é de caráter
exploratório e descritivo, sendo feita a partir de

levantamento bibliográfico. Mediante a análise crítica
dos textos (livros e artigos) selecionados se buscou
caracterizar a composição e discussão sobre o uso do
livro didático e a ditadura militar no Brasil, vislumbrando
as possibilidades de se (re)pensar a história “contada”
em salas de aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Ditadura Militar, Livro didático, Mulher.

A MILITARY DICTATORSHIP IN BRAZIL AND THE BOOK OF HISTORY TEXTBOOK: WHERE YOU
THIS WOMAN?
ABSTRACT
The presented work for now, aims to reflect on the
silence of women in the discourses contained in the
textbook story of high school movement in the city of
João Câmara ‐ RN, and throughout Brazil, about the
Military Dictatorship ‐ 1964‐1985. Both for the
development of this research is exploratory and

descriptive, being developed from a literature review.
Where by critical analysis of texts (books and articles)
selected we sought to characterize the composition and
discussion on the use of the textbook and the military
dictatorship in Brazil, seeing the possibilities of the
"told" story thinking in rooms class.

KEY‐WORDS: Military dictatorship, Textbooks, Woman.
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A DITADURA MILITAR NO BRASIL E O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA: ONDE ESTÁ VOCÊ
MULHER?
INTRODUÇÃO
As abordagens dos conteúdos dentro da história tradicional tiveram seus papéis
imbricados aos grandes fatos, às grandes estruturas, aos grandes nomes e à construção de
conhecimento nos quais as elites eram o foco de todas as discussões produzidas. Com a
renovação historiográfica promovida pela Escola dos Annales no século XX percebe‐se a
necessidade de “contar” a história dos que ficaram às margens. Dentro desta perspectiva outros
personagens foram ganhando vez e voz na história. As mulheres, que não se encontravam como
agentes ativas na sociedade passam a ser questionadas e problematizadas na busca de entender
sua presença na sociedade.
Para a nossa análise o presente trabalho trás como tema: “A Ditadura Militar no Brasil e o
Livro Didático de História: Onde esta você mulher?”. Os livros didáticos de história têm sido
utilizados como principal ferramenta para a construção dos discursos inseridos nas salas de aulas.
Contudo, em diversos momentos é perceptível a ausência de falas de seus escritores sobre certos
assuntos, Este trabalho destaca a ausência das mulheres que militaram, foram torturadas e
assassinadas no período da ditadura militar no Brasil (1964‐1985).
Para tanto, encontramos em circulação na rede pública de ensino na cidade de João
Câmara/RN, para os alunos do ensino médio, o livro “Nova História Integrada”, do autor João
Paulo Hidalgo Ferreira e Luiz Estevam de Oliveira, publicado em 2005 pela editora Companhia da
Escola, quando em seu 40º (quadragésimo) capítulo, ao discutir a Ditadura Militar, vê‐se reduzida
a presença da mulher a duas imagens, uma charge e uma questão (atividade) ao fim do capítulo,
que aborda o nome “Marias”, e que nos faz questionar: será que a presença da mulher se resume
a esta simples presença?
Assim, compreender a (re)produção dos conhecimentos no tocante à Ditadura Militar no
Brasil torna‐se o escopo deste trabalho, ou seja, (re)pensar a história presente no livros didáticos
quando se pensa em ditadura militar, agora dando vez e voz (apresentando) às mulheres neste
período.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, foi desenvolvida a partir de levantamento
bibliográfico. Mediante a análise critica dos textos (livros e artigos) selecionados se buscou
levantar as características que compõem a discussão sobre o uso do livro didático e a ditadura
militar no Brasil, vislumbrando as possibilidades de se (re)pensar a história “contada” em salas de
aula.
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Para tanto, recorreremos a análises feitas dos textos selecionados, tais como literatura
acadêmica tradicional (as versões contadas), artigos científicos e livros de memórias (escritos por
mulheres que relatam a sua vivência no período da ditadura militar), além de uma série de
depoimentos que buscam se fazer ouvir, em uma sociedade de características androgênicas, na
tentativa de fugir/escapar desses discursos tradicionais que apresentam unicamente fatos
políticos e a figura masculina.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pensar e discutir sobre a figura da mulher no período da ditadura no Brasil é algo quase
que improvável dentro do contexto escolar do ensino médio nas escolas públicas do Brasil, pois
esta temática não é discutida nos livros didáticos de história, como se as mulheres não se
tivessem feitas presentes neste momento, não tenham lutado, e podemos inclusive presumir que
sua ausência nas lutas no período da ditadura se daria pelo motivo que as mulheres estariam em
casa cuidando dos afazeres domésticos ou das crianças, que esse seria o seu verdadeiro papel,
sua verdadeira função naquele período.
Mas, sim, elas se fizeram presentes. Podemos perceber tal afirmativa quando analisamos
principalmente os livros de memórias que apresentam em muitos momentos os relatos das
mulheres que foram à luta.
Podemos perceber e comprovar que a mulher se fez presente inicialmente quando
analisamos o livro “Dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964”, publicado em
1995 e organizado por Dom Paulo Evaristo Arns, que objetiva apresentar uma série de mortes e
desaparecimentos no período da ditadura militar, e quem era contrário a este governo (militar)
tinham plena consciência que seu inicio/fim seria a perseguição, tortura e morte. No referido
livro constatamos 41 mortes ou desaparecimentos de mulheres, que por não concordarem com o
regime que se instalara em 1964 pagaram com suas vidas. Ainda no mesmo livro é notória a
brutalidade adotada pelos torturadores mediante os relatos de como os corpos das mortas eram
encontrados.
A exemplo destas torturas sofridas por homens e mulheres destacamos o caso de Anatália
de Souza Alves Melo, nascida no Rio Grande do Norte, na cidade de Mombassa – hoje município
de Frutuoso Gomes. Na história apresentada no livro “Dossiê dos mortos e desaparecidos
políticos a partir de 1964” (1995), Anatália é caracterizada como uma pessoa calma, tímida e
estudiosa, que conclui seus estudos na cidade de Mossoró e que, ao casar‐se, vai morar em
Recife, onde começa a militar no PCBR – Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. De acordo
com o relato,

Sua atuação politica foi na Zona da Mata (PE), junto às Ligas Camponesas. Foi presa
juntamente com seu marido, em 13 de Janeiro de 1973, onde foram torturados, desde o
primeiro instante. Foi encontrada morta, carbonizada, na cela, no dia 22 de janeiro de
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1973. Não se sabe ao certo como ocorreu sua morte, a versão oficial é de suicídio.
(DOSSIÊ, 1996, p. 178) (grifo do autor)

O organizador do livro nos provoca inquietação quando fala: “este é um livro de dor. É um
memorial de melancolias. Um livro que fere e machuca, mentes e corações. Um livro que deve
fazer pensar e fazer mudar o que deve ainda ser mudado e pensado a favor da vida e da
verdade”. É um livro que conta “histórias” que muitas vezes são esquecidas.
Dentro da mesma linha de memória, a obra coletiva “Memórias das mulheres do exílio”,
volume II, publicado em 1980 trata de um conjunto de relatos de mulheres envolvidas nos
movimentos contrários a ditadura militar e que foram exiladas, sendo elas:
as perseguidas, as punidas, as presas e torturadas. São exiladas as que sofreram
perseguições indiretas. Esposas, mães, filhas e amantes. São exiladas as que perderam
suas condições de trabalho, também aquelas que não puderam suportar o sufoco numa
sociedade onde a ditadura desenvolveu e potenciou tantas formas de opressão. E ainda
aquelas que teimaram em ser livres onde as liberdades estavam cerceadas. (COSTA,
1980, p. 18)

É dentro desta perspectiva que o livro vai se dividindo e nos fazendo compreender o
papel das mulheres, a força dessas mulheres na sociedade ditatorial no Brasil. Quando as autoras
propõem no primeiro capítulo “Eu não cabia mais lá”, elas fazem menção e trazem depoimentos
que relatam as repressões que as mulheres sofriam, em um espaço que não lhes cabia mais.
Eram mulheres que não se contentavam mais em estar em casa, queriam se fazer ouvir em todos
os cantos, e mediante a esta atitude, tiveram que deixar sua terra. O segundo capítulo, “A polícia
no calcanhar”, não distante do primeiro capítulo, vai trazer os medos e angústias que essas
mulheres sofriam, com as perseguições a essas mulheres tidas, até então, como santas, mas
agora, como verdadeiras diabas, como podemos perceber no relato a seguir de Elza Freire ao
falar do novo estereótipo da mulher militante:
As acusações que faziam contra mim nos jornais eram muito poucas. A grande sensação
realmente era eu ser mulher. Eles não publicavam coisas que eu tivesse feito ou que me
fossem atribuídas, publicavam só minha foto e com o letreiro: ‘Bela do Terror’. Você vê
que é toda aquela trama feita em cima da mulher. Teve um outro caso que saía assim: ‘a
loura da metralhadora’, ‘loura dos assaltos’. Essas pelo menos localizavam em ações
definidas, eu nunca, nunca fui acusada de ter feito nada. O meu caso foi
fundamentalmente ter sido uma das primeiras mulheres e ser descoberta. No momento
do primeiro golpe na esquerda armada em 1969 havia poucas mulheres, pelo menos
conhecidas. Eu lia todos os jornais para ver se transparecia um pouco do que eles
sabiam, e cheguei à conclusão de que a acusação contra mim era ser mulher. (COSTA,
1980, p. 208) (grifo do autor)
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O terceiro e o quarto capítulos: “Liberté, Egalite, Humanité” e o “Exílio é o exercício da
solidão”, vão tentar traduzir as perdas, o vazio, a não integração dessas mulheres que tiveram
que sair do seu país para fugir das repressões sofridas.
Ainda pensando sobre a figura das mulheres no período da ditadura militar no Brasil
percebemos, em números “exatos”, publicados na revista Tempo Social (USP), em 1990, sob a
autoria de Marcelo Siqueira Ridenti, com o título “ As mulheres na política brasileira: os anos de
chumbo”, que nos apresentando números de processos de homens e mulheres que tiveram
vínculos com movimentos de esquerda, movimentos contrários ao regime ditatorial no Brasil,
que totalizam 4.124 (quatro mil cento e vinte e quatro) processos, 18% deles eram relacionados a
mulheres. Embora a quantidade de mulheres tenha sido inferior a dos homens na luta contra a
ditadura militar, elas estavam sim, na luta.
Até o presente momento, buscamos encontrar dentro dos textos analisados a presença
da mulher na luta contra a ditadura militar, e constatamos que sim, elas estavam presentes.
Contudo, os livros didáticos de historia em seus textos não trazem esta discussão, usam de
informações políticas e econômicas para mascarar uma das faces mais obscuras da história do
Brasil.
Podemos notar esta ausência ao analisarmos o artigo científico apresentado e publicado
no X Encontro Nacional de História oral – Testemunhos: História e Política, na cidade do Recife
em 2010, que vai tentar estabelecer esta relação entre a figura da mulher na ditadura militar no
Brasil e os livros didáticos de história, que traz por título “Memória e livros didáticos: as mulheres
contra a ditadura militar”, de Vanderlei Machado. O texto faz uma crítica ao silêncio e a
obscuridade da mulher no período da ditadura militar. Ao analisar 10 livros didáticos, todos
publicados em 2005, ele aponta que poucos foram os livros que mencionaram as mulheres, e
quando mencionadas elas se encontrava apenas como vitimas da repressão. Contudo, as
mulheres também lutaram e buscaram melhoria para o país.
Desta forma, notamos as lacunas existentes na história “contada”, pois as mulheres
estiveram presentes na ditadura militar do Brasil. Como agentes (particip)ativas elas não podiam
ser mais compreendidas como o sexo frágil, que deveria estar em casa, mas sim como mulheres
fortes e decididas, que buscam e lutam para fazer valer os seus direitos. Dessa forma,
consequentemente deveriam esta dentro das discussões em todas as esferas sociais, e
principalmente nas escolas, que tem por objetivo formar cidadãos participativos em uma
sociedade já tão injusta.
CONCLUSÃO
Diante do caminho percorrido neste trabalho pode‐se concluir que o livro didático de
história é a principal referência para a construção dos discursos dos professores e alunos que
acabam internalizando tais informações aprendidas e apreendidas na vida escolar, e ainda exerce
forte influência na sociedade. A grande questão que nos fez refletir neste trabalho é a ausência
da figura das mulheres na luta contra ditadura, podendo, inclusive afirmar que poucos são os
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interessados em estudar tal temática, e consequentemente, pouca são as publicações a abordar
tais questões – muitas vezes de forma simplistas.
Evidenciou‐se, também, neste trabalho, que a utilização do livro didático é possível e deve
ser usado, nas escolas ou em qualquer outro ambiente formal ou informal do conhecimento. Mas
é preciso atentar para as problemáticas que envolvem esta produção, que buscam repetir os
grandes fatos, histórias estritamente politicas ou econômicas.
Neste sentido, verificou‐se, ao longo da elaboração dessa pesquisa, que é possível
(re)pensar uma história para além do Nova História Integrada (2005), mas também destacar que
estes são extremamente importantes: estes livros não devem ser excluídos da construção da
história, da construção do conhecimento, mas sim manter um diálogo com outros recursos que
possibilite tornar a história da ditadura militar no Brasil mais compreensível, dando vez e voz, por
exemplo, às mulheres, que dentro de uma história androgênica se encontram muitas vezes à
margem, e assim, a utilização da literatura (MACHADO, 2005), na possibilidade de efetivar o ato
de se ensinar história. Cada temática exige sua especificidade, cabe ao professor buscar os
recursos possíveis para tornar a sua aula mais prazerosa, sem as longas repetições de histórias
longas que não despertam nenhum interesse por parte do aluno.
Fonte:
FERREIRA, J. P. H. Nova História Integrada: ensino médio: volume único: manual do professor/João Paulo
Hidalgo Ferreira, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Campinas, SP: Companhia da Escola, 2005.
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RESUMO
Barra do Ceará pode ser considerado o bairro mais
antigo da cidade de Fortaleza. Tem como berço o Rio
Ceará que faz parte de um conjunto de símbolos que
marcam sua história. O principal objetivo de estudo é o
bairro Barra do Ceará e o seu contexto histórico. No
decorrer do estudo será apresentada parte de sua
história bem como alguns marcos simbólicos que
caracterizam esta parte da cidade de Fortaleza.
Adotamos uma metodologia de pesquisa bibliográfica e
historiográfica. Segundo os elementos desenvolvidos, é

notória a grande importância do bairro para a sociedade
local, como também para o município como um todo,
possuindo uma rica história ainda pouco difundida e
uma efervescente vida cultural que pretendemos
conferir visibilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: simbolismo, Ceará, História, Barra do Ceará.

SPACE AND ITS DIRECTIONS: THE BARRA DO CEARÁ HOW THE INVENTION OF A PEOPLE.
ABSTRACT

Barra do Ceará can be considered the oldest
neighborhood in the city of Fortaleza. Its birthplace Rio
Ceará that is part of a set of symbols that mark its
history. The main objective of the study is the Barra do
Ceará neighborhood and its historical context. Will be
presented of its history during the study as well as some
symbolic landmarks that characterize this part of the city

of Fortaleza. We adopt a research methodology
literature and historiography. According to the
developed element is notorious the importance of the
neighborhood to the local society, but also for the city as
a whole, having a rich yet little known history and a
lively cultural life that we intend to provide visibility.

KEY‐WORDS: symbolism, Ceará, History, Barra do Ceará.
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O ESPAÇO E SEUS SENTIDOS: A BARRA DO CEARÁ COMO INVENÇÃO DE UM POVO.
1. INTRODUÇÃO
Barra do Ceará é um bairro localizado na cidade de Fortaleza, no Estado do
Ceará. Fica a 10 km do centro da capital. Segundo Censo do IBGE, 2010 possui
população de 72.423 habitantes. É berço de uma das primeiras construções do Estado,
o Forte de São Tiago que ficava a direita do Rio Ceará, local que foi palco da primeira
recepção a uma portuguesa, a Senhora Maria Tomásia, esposa de Pero Coelho. O
bairro nasce no encontro do rio com o mar. Segundo registros históricos é ocupado há
cerca de 410 anos, sendo, dessa forma, considerado o bairro mais antigo da cidade.
Possui ainda duas praias ao longo de sua parte costeira, Praia das Goiabeiras e Praia da
Barra.
Dentro do modelo de colonização portuguesa, o Ceará ficava em segundo
plano, pois o mesmo não fornecia riquezas para Portugal, já que o grande atrativo
econômico era a cana‐de‐açúcar, o Ceará não dispunha de solo fértil para o plantio,
nem ouro, prata ou qualquer especiaria. Por outro lado os Estados de Pernambuco e
Bahia tinham uma rendosa produção açucareira. Com o sistema de capitanias
hereditárias, o Siará Grande teve como donatário, Antônio Cardoso de Barros, no
entanto o mesmo não demonstrou interesse pelas terras, fato comprovado pela
ausência de registros sequer de sua passagem por essas terras.
A primeira tentativa oficial de colonização do Ceará foi em 1603, com Pero
Coelho de Sousa, no retorno para o litoral o Capitão‐mor determinou a fundação, às
margens do rio Ceará, do Forte de São Tiago, mudando o nome da capitania para Nova
Lusitânia em homenagem ao reino português. No entanto a seca que ocorreu entre os
anos de 1605 a 1607 obrigou Pero Coelho a deixar a capitania, visto que o governo
geral não cedeu ajuda prometida.
Outro importante personagem dessa história, Martim Soares Moreno, esteve
pela primeira vez no Ceará com a expedição de Pero Coelho em 1603, retornando de
Portugal no fim do ano de 1611. Durante este período se instalou na capitania
fundando, na Barra do Ceará, o forte de São Sebastião no mesmo local do forte de São
Tiago. Entretanto, em 1621 cansado da falta de atenção e recursos da metrópole,
terminando seu período de dez anos como capitão‐mor, em 1631, Moreno ausentou‐
se definitivamente do Ceará, deixando a capitania aos cuidados do seu sobrinho,
Domingos da Veiga.
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Com o objetivo de controlar a região que produzia a cana‐de‐açúcar e explorar
a terra em busca de riquezas, os holandeses dominaram o nordeste brasileiro de 1630
a 1654. Depois dos holandeses perceberem que não tinha atrativos econômicos
suficientes aos seus interesses, deixaram o Ceará. Posteriormente os mesmos voltaram
às terras cearenses, agora com o comando de Mathias Beck que mandou erguer às
margens do riacho Pajeú, o forte de Shoonenborch, cujo nome homenageava o
holandês Governador de Pernambuco. Com o desligamento do Ceará com o estado do
Maranhão em 1656, passou a se subordinar a Pernambuco até 1799, quando se tornou
autônomo.
Barra do Ceará, berço da capital e do Estado, atravessou séculos, adensou‐se
demograficamente e hoje tem uma forte expressão histórica e cultural que vem
interagindo com a comunidade local através de políticas públicas desenvolvidas na
região. Trata‐se de um bairro que conta parte significativa da história dos cearenses.
O presente artigo objetiva destacar alguns marcos históricos ligados ao bairro
Barra do Ceará, apresentando algumas de suas dimensões simbólicas que caracterizam
sua constituição enquanto espaço social que gera, por sua vez, impactos na construção
simbólica do local.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A IMPORTÂNCIA DA SIMBOLOGIA PARA UM POVO
Para Corrêa (2007) “Uma forma simbólica tem uma localização absoluta, um
sítio onde ocorreu um dado evento considerado significativo ou aquele que se deseja
transformar em local de celebração, contestação ou memorização, por apresentar um
potencial positivo para este fim” (p. 09).
Compreende‐se que os símbolos da Barra do Ceará, aqui trabalhados são uma
forma de transformar o local comum em um espaço que possui característica de
inspirar interpretações sobre nossa história e constituição enquanto cidade. Estes são
lugares onde ocorreram dados históricos como, o “nascimento” de Fortaleza. Os
símbolos têm uma grande importância para a sociedade, posto que eles contam e
recontam a trajetória de um povo.

2.2 A BARRA DO CEARÁ COMO UM PEDAÇO DE UM “NORDESTE INVENTADO”
Segundo Albuquerque Júnior (2011) “O termo Nordeste é usado inicialmente
para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas
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(IFOCS), criada em 1919. Neste discurso institucional, o Nordeste surge como a parte
do Norte sujeita às estiagens e, por essa razão, merecedora de especial atenção do
poder público federal” (p. 63).
Nessa expedição o autor nos mostra que o recorte regional Nordeste e a identidade
nordestina surgem em torno dos anos 20 do século passado se configurando lentamente até
se afirmar, de forma definitiva, a partir dos anos 30. Apesar de nascer como termo para
designar a área de atuação da Inspetoria de Obras Contra as Secas, o recorte regional
Nordeste, no discurso das elites, aos poucos, vai embolsando conteúdo histórico, cultural,
econômico, político e até artístico.
Ainda de acordo com Albuquerque Júnior (2011) “A seca, o cangaço, o messianismo, as
lutas de parentela pelo controle dos Estados, são os temas que fundaram a própria ideia de
nordeste, uma área de poder que começa a ser demarcada, com fronteiras que servirão de
trincheiras para a defesa dos privilégios ameaçados” (p.80)
Estes temas acabam sendo símbolos que representam o nordeste. Há uma maior
contribuição na área cultural, como os escritores: Rachel de Queiroz, Gilberto Freyre, José Lins
do Rego e Euclides da Cunha, não deixando para trás a música que também proporcionou o
conhecimento do nordeste, um grande exemplo é Asa Branca de Luiz Gonzaga. Ao longo da
história a Barra do Ceará, palco de conflitos, invasões, marcos fundacionais, área de intensa
atividade econômica para a cidade, incorporou no imaginário dos cearenses diferentes formas
de simbolização e significados. Considerando que tais construções imaginárias são fruto da
interação de complexos elementos que se entrecruzam ao longo da história das coletividades,
entendemos que o bairro bem como aquilo que dele se pensa é expressão da multiplicidade
dos olhares e sensibilidades que se amalgamam na permanente e incessante construção
simbólica da idéia de cidade, levando‐se em conta toda a carga simbólica deste canto do Brasil.

2.3 BARRA DO CEARÁ: ALGUNS ESPAÇOS E SÍMBOLOS
Segundo o jornal Diário do Nordeste (20 de abril de 2014) “A ponte José
Martins Rodrigues, mais conhecida como ponte sobre o Rio Ceará, é o local que
melhor representa a cidade de Fortaleza. Pelo menos na opinião de 70,23% de um
universo de 26.068 internautas que participaram da votação ocorrida no período 8 de
março a 13 deste mês através de enquete realizada pelo o portal de notícias G1 e CETV
1ª Edição em comemoração ao aniversário de 288 anos de Fortaleza” (c.cidade, p. 08)
A ponte que liga o munícipio de Fortaleza a Caucaia é um dos símbolos que
representa o bairro Barra do Ceará já que o mesmo tem sua história de ocupação
marcada pelo encontro do rio com o mar, como apontamos anteriormente.
Outro importante símbolo da cidade e do bairro é destacado na passagem do
historiador Airton de Farias (2012), “De retorno ao litoral, o capitão‐mor determinou a
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fundação, ás margens do rio Ceará, do Forte de São Tiago e do povoado de Nova
Lisboa, mudando, inclusive, o nome da capitania para Nova Lusitânia, em clara
homenagem ao reino Português” (p.21).
Trata‐se do marco zero da cidade de Fortaleza. É na Barra do Ceará que está
localizado este importante símbolo histórico, mais precisamente no local onde foi
construído o forte de São Tiago. A mando de Pero Coelho, depois passando para
Martim Soares Moreno que construiu no mesmo lugar o forte de São Sebastião. Diante
disso, pode‐se ressaltar a importância do forte como símbolo inicial da formação
sociohistórica da capital do estado.
Um terceiro elemento que gostaríamos de destacar se encontra registrado nas
palavras do historiador Bernardo Neto (2014), “A existência de uma caravela
portuguesa afundada mais ou menos na localização do antigo memorável clube de
regatas, marcado por suas festas e bailes de formatura, pólo de cultura e lazer de
fortaleza, espaço este onde as famílias das décadas de 50 e 60 da chamada alta
sociedade fortalezense iam para as frutas do espaço multifuncional, com suas quadras
e piscinas, que mesmo as casas mais abastadas não possuíam” (p.15).
O antigo clube de regatas, ainda continua sendo referência de cultura e lazer,
entretanto o local passou a abrigar um novo equipamento cultural, construído em
2009, denominado Cuca (Centro Urbano de Cultura, Arte e Esporte) Che Guevara. Tal
empreendimento visa mudar a rotina e a realidade dos jovens da periferia de
Fortaleza, sobretudo dos jovens que vivem no bairro. Trata‐se de uma ação de políticas
públicas para a juventude que visa à inclusão social daqueles que vivem em
vulnerabilidade. O equipamento cultural permite o acesso dos frequentadores ao
esporte, contando com quadra poliesportiva, piscina, além de laboratórios onde são
desenvolvidos cursos de qualificação profissional. O espaço também possui cine‐teatro
em que ocorrem sistematicamente apresentações de filmes e espetáculos de teatro e
dança.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A Metodologia do trabalho foi através de uma pesquisa bibliográfica
historiográfica, em que realizamos um levantamento de material constituído de livros,
artigos e notícias de jornais disponíveis na internet.
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4. RESULTADOS E DISCURSÃO
Exploramos alguns elementos que marcam a geografia e a história de nosso
Estado a partir do bairro Barra do Ceará. São elementos que possuem importante
papel na configuração dos sentidos que os moradores de nossas terras atribuem à sua
própria trajetória, que lhes informam sobre sua vida e cotidiano. Além das dimensões
culturais, há também a importância econômica da região como destaca Bernardo Neto
(2014): “O hidroporto funcionou entre os anos de 1930/1940. Depois dele, estão
localizados o cemitério dos navios e as conhecidas salinas da indústria Sal Norte, que
foram totalmente desativadas por volta dos anos 90. Ao fundo, o mirante vai
desaparecendo entre as curvas do rio. Foi naquele local, em 1612, que Martim Soares
Moreno começou a instalação do Forte de São Sebastião, marco zero da colonização
do Estado e do surgimento de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção” (p. 19).
O autor reforça a importância histórica do bairro, que desde a década de 30 foi
cenário de grandes acontecimentos, bem como sua importância econômica, abrigando
estruturas como o hidroporto que funcionou no Rio Ceará garantindo o escoamento
do que aqui era produzido, assegurando o intercâmbio de pessoas e mercadorias que
aqui desembarcavam e para outros lugares partiam.
A Barra do Ceará e seu decurso histórico são responsáveis por uma
interessante polêmica entre historiadores em nossa capital visto que reconhecer os
elementos históricos apresentados significa confrontar a historiografia tradicional que
considera o dia 13 de abril de 1726 como o marco da elevação de povoado à condição
de vila de Fortaleza. Segundo Castro (2009): “Quando foi escolhida a data de 13 de
Abril, logo se pode antever a ocorrência de equívocos, nascidos da troca de uma
referência imaterial, por um ato materializado” (p. 22). Resta‐nos, portanto,
reconhecer que escrutinar os sentidos cravados pela coletividade ao longo de sua
história, demonstrando que esta é algo vivo, pulsante acaba por refletir os olhares
daqueles que se aventuram em suas interpretações.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode‐se concluir a importância histórica do bairro Barra do Ceará como inicio,
onde tudo começou, sendo avaliados três pontos principais como símbolos, que
caracterizam esse inicio. Sendo um deles o Forte de São Tiago, primeiro marco
construído, e que simboliza a colonização de Fortaleza, sucessivamente o Rio Ceará
que contempla um belo por do sol, e ainda o CUCA como importante centro cultural e
que apresenta enormes tradições.
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Ao observar os símbolos espaciais existentes no bairro se percebe o quanto a
cidade possui uma grande carga histórica e cultural. Dessa forma é de suma
importância que sejam preservados esses símbolos e reconhecidos como patrimônio
da cidade, conferindo visibilidade à sua história, já que se apresentam significativo
valor histórico‐cultural.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar
um estudo relacionado as feiras livres, um elemento
cultural da cidade que ocorrem todas as quartas‐
feiras no município de Canindé. Um evento de caráter
comercial que se inseriu no cotidiano da cidade,
impulsionado pelo crescente aumento do comércio
informal no Centro e pelo surgimento da feira da
agricultura familiar promovida pelos moradores da
zona rural do município. Um espaço de geração de

renda tanto para os trabalhadores locais quanto para
o próprio município, através dos impostos
arrecadados, gerando divisas para serem usadas no
próprio lugar. Com a pesquisa realizada percebeu‐se
que os trabalhadores das feiras são uma peça
importante para a vida econômica, social e também
cultural do município.

PALAVRAS‐CHAVE: feiras, canindé, economia, cultura.

ANALYSIS OF FREE TRADE FAIRS IN ECONOMIC AND CULTURAL CONTEXT OF THE COUNTY OF
CANINDÉ – CEARÁ
ABSTRACT
This paper aims to present a related study the fairs, a
cultural element of the city that occur every Wednesday
in the city of Caninde. An event of commercial character
that was inserted in the daily life of the city, driven by
increasing informal trade Center and the emergence of
fair family farms promoted by the residents of the rural

municipality. An area of income generation for both
local workers and for the city itself, through the taxes
collected, generating foreign exchange to be used in the
proper place. To the survey, it was noticed that workers
in trade shows are an important economic, social and
cultural life also part of the municipality.

KEY‐WORDS: fairs, canindé, economy, culture.
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ANÁLISE DAS FEIRAS LIVRES NO CONTEXTO ECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE
CANINDÉ ‐ CEARÁ
INTRODUÇÃO
A feira livre é uma atividade comercial que existe há muito tempo. Historicamente, a
referência à feira decorre do tempo da Antiguidade e da Idade Média, pois estavam ligadas
diretamente ás festividades religiosas e a dias santos. Tanto que, etimologicamente, a palavra
“feira” que vem do latim “feria” significa “dia santo ou feriado”.
As feiras são fenômenos econômicos sociais muito antigos e já eram
conhecidas dos gregos e romanos. Entre os romanos, por causa das
implicações de ordem pública que as feiras tinham, estabeleceu‐se que as
regras de sua criação e funcionamento dependiam da intervenção e
garantia do estado. O papel das feiras tornou‐se verdadeiramente
importante a partir da chamada revolução comercial, ou seja, do século
XI. Daí em diante, seu número foi sempre aumentando até o século
XIII.(ENCICLOPÉDIA LUSO BRASILEIRA, p. 502, 1995)
Eram nas feiras que se reuniam mercadores de vários lugares para venda ou troca de seus
produtos. Acredita‐se que a principal causa de origem das feiras era a formação de excedentes
de produção pelos produtores. Era a sobra de uns contra a falta de outros, gerando uma
necessidade natural de se ambientar um local onde pudesse reunir todos os produtos que
estivessem disponíveis para as trocas dos excessos e busca de outros produtos que não se
houvesse condições de produzir.
Foi no século XI, com a crise do feudalismo que ocorreu a afirmação das feiras medievais.
Os europeus passaram a comercializar produtos vindos do Oriente que eram vendidos nas feiras
que surgiam nas cidades. As feiras medievais eram instaladas em locais estratégicos, como as
povoações que estavam se desenvolvendo e que ficavam no cruzamento entre grandes rotas
comerciais. Foi um impulso inicial rumo ao Renascimento Comercial ocorrido na Idade Média,
muitas cidades foram fortalecidas e o comércio se tornou a atividade econômica mais
determinante da sociedade.
A implantação das feiras vista sob a forma de investimento para algumas famílias,
transformando uma rua em um dos principais pontos comerciais do município de Canindé. Como
começou e os conflitos que foram gerados pela constante utilização dos espaços públicos no
Centro da cidade. A comercialização, a vivência e a interferência do poder público na busca de
uma ordenação dos espaços urbanos serão abordadas de uma maneira crítica, avaliando as
vantagens e desvantagens que as feiras trazem para o município.
Para aprofundar o tema, foi feito pesquisa junto aos moradores da cidade, em busca de
investigar a relação dessa manifestação cultural junto a população e a influência que ela possui
sobre a geração de divisas para o município. O presente estudo objetiva analisar as feiras livres
no contexto econômico e cultural da cidade de Canindé – Ceará.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi feito no município de Canindé ‐ Ceará no período de 08 a 22 de
Abril do ano de 2014. Foi usado como metodologia um estudo transversal onde foi aplicado um
questionário estruturado criado no Google Drive através da internet que foi disponibilizado nas
redes sociais, onde 30 pessoas responderam, assim como foram colhidas informações em livros,
revistas e sites para que se possa ter um embasamento teórico no estudo pretendido, pesquisa
de campo onde os pesquisadores visitaram os locais onde acontecem as feiras. Os gráficos foram
gerados pelo programa Microsoft Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Brasil, as feiras livres existem desde o tempo da colônia. Eram conhecidas por
quitandas ou feiras africanas, as vendedoras eram negras que vendiam produtos da lavoura,
pesca, artesanato e outras mercadorias feitas em casa. A Praça XV no Rio de Janeiro era o ponto
central de comercialização e somente em 1711, através do Marques de Lavradio, vice‐rei do
Brasil, é que as feiras foram oficializadas.
É um tipo de comércio informal de grande apelo popular e que atrai não só pelo fato da
diversidade oferecida como também pelo peculiar acolhimento dos feirantes ao oferecer seus
produtos. É um espetáculo envolvente onde eles gritam apregoando uma qualidade inimaginável
aos seus produtos e garantindo que o seu preço é o melhor da feira. As pessoas circulam, olham,
pechincham, compram e por vezes acabam ficando freguesas.
A feira que acontece todas as quartas‐feiras em Canindé já existe há mais de seis anos,
mas foi no ano de 2010 que ocorreu um impulso por intermédio de um projeto de incentivo a
comercialização de produtos da agricultura familiar das famílias assentadas da zona rural do
município. A promoção das feiras como evento, contava com o apoio de instituições como o
SEBRAE, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Secretaria de Agricultura do município, ONG’s
como a CACTUS e a ACACE, a federação das associações, o MST, entre outros.
Os produtos eram comercializados em uma praça central da cidade, onde os agricultores
traziam frutas, verduras, hortaliças, mel de abelha, aves, ovos, queijo entre outros produtos,
todos de origem dos assentamentos rurais de Canindé. Havia também produtos artesanais, em
madeira e tecido. A feira que acontecia todas as quartas atraia muitas pessoas, pela qualidade
dos produtos e pelo preço acessível.
A gestão municipal passou a monitorar a realização das feiras, tendo sido promovidos
eventos até o ano de 2011 no formato de Feira de Agricultura Familiar dos Sertões de Canindé.
Amparados pelo sucesso da feira de frutas, vieram os comerciantes de roupas que se
estabeleceram primeiramente na Rua Gervásio Martins, centro da cidade e após uma realocação
de espaços foram instalados na Praça Dr. Aramis. Os feirantes que comercializavam livremente
nas calçadas e no meio da Rua Gervásio Martins, causavam certo descontrole do espaço urbano,
pois eles tomavam de conta do território sem pedir permissão a ninguém, alegando que a rua era
pública. Os moradores das casas colaboravam alugando suas calçadas e até mesmo a própria
residência para fixar as barracas, no intuito de aproveitar‐se da situação para tirar proveito
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próprio.
A feira das quartas‐feiras passou a ser um negócio lucrativo para muita gente. Com o
passar dos anos, vieram juntar‐se aos feirantes de Canindé, outros vindos de Fortaleza e de
outros municípios, principalmente do ramo de confecções, gerando uma movimentação muito
grande de pessoas no Centro, inviabilizando o trânsito e causando transtornos estruturais na
cidade. Eles chegavam de madrugada, se instalavam na rua e lá permaneciam até o horário do
meio‐dia, quando desarmavam suas barracas e iam embora. Não havia ordem, nem controle,
nada era cobrado por parte do setor público para uso dos espaços, os feirantes se apropriavam
da rua chegando a ocupar até mesmo as ruas transversais e até a frente da Igreja de Nossa
Senhora das Dores. Virou um atrativo na cidade e ao mesmo tempo um impasse, pois a
população demonstrava apoio à vinda dos feirantes e cada vez mais o negócio fazia com que
circulasse divisas no município.
A cidade de Canindé tem em seu centro o local de maior circulação e também onde se
concentram os maiores problemas estruturais, o comércio informal sempre foi um dos principais
problemas de ordem social que nenhuma administração conseguiu corrigir. Usar o espaço
público para o comércio (as calçadas, as praças, a rua), virou algo rotineiro na cidade, tentativas
de retirada desses comerciantes para alocá‐los em galerias comerciais foram feitas, como os que
estão hoje na Galeria Frei Lucas Dolles. Porém, a Praça Thomas Barbosa, ainda resiste com
comerciantes que utilizam o espaço há muito tempo. Em sua maioria lojistas de artigos religiosos
que tiram seu sustento da venda de suas mercadorias, informalmente. É esse tipo de serviço que
mais contribui para o aumento da base da econômia local onde o comércio só perde para o
serviço público na geração de emprego e renda do município.
A Prefeitura Municipal, em uma tentativa de reordenamento dos espaços urbanos,
promoveu as mudanças tirando os camelôs do comércio de roupas, do meio da Rua Gervásio
Martins e levando‐os para a Praça Dr. Aramis. Quanto aos feirantes de frutas que
comercializavam na Praça Azul, foram alocados na Travessa Mercedes Santos. Com essas
mudanças, a Prefeitura de Canindé deixou a Praza Azul livre para o acesso das pessoas, sem
nenhum tipo de comercialização, como também realocou as feiras livres em ruas com pouco
movimento de veículos.
A questão das feiras é um fenômeno popular que interfere no cotidiano de uma cidade.
Chega a ser considerada em muitos lugares como um atrativo turístico. Em matéria retirada da
Revista Novo Ambiente (Edição 16 de Setembro 2011) o tema é tratado como algo potencial que
deve ser levado em consideração principalmente pelo que ela representa em termos de cultura
de um lugar. O editorial induz que “as feiras estão tão enraizadas em nossa cultura que é difícil
encontrar um município que não tenha sua própria área livre de comércio de produtos naturais”
e que “esses espaços, enfim, não são formados por lonas, e sim por pessoas, por isso, para se
conhecer bem a cultura de um lugar, uma visita ao seu mercado municipal será uma aula intensa
e lúdica. Pessoas, sotaques, costumes alimentares, plantas medicinais, crenças e história estão
impregnados nos mercados e feiras”.
A feira de Canindé além de já ter se tornado um fenômeno popular é também cultural,
pois apresenta um ambiente alegre onde as pessoas se aglomeram e participam de uma forma
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lúdica e despreocupada. Virou algo corriqueiro e que permanece presente já há mais de três anos
com grande aceitação da população.
A quantidade de feirantes que aqui comercializam é imprecisa, há um número
aproximado de seiscentos feirantes, entre comerciantes de roupas e frutas que contribuem a
Prefeitura Municipal de Canindé, pagando uma taxa pela utilização do espaço. O valor cobrado
vai de R$ 10,00 a R$ 21,00, dependendo da quantidade de metros quadrados utilizados. As
barracas de ferro e madeira da Praça Dr. Aramis são armadas no dia anterior, por um grupo de
homens, contratados pelos feirantes, que ficam responsáveis pela sua armação e desmonte.
Na Rua Gervásio Martins, há ainda em torno de mais 150 feirantes, as vendas são
divididas em galerias e frentes das casas. As galerias pertencem a particulares, que as alugam de
acordo com sua capacidade e cobram valores por cada barraca armada. A Galeria Chico Almeida
é a maior, tem uma capacidade para mais de 100 feirantes. O espaço custa entre R$ 25,00 a R$
30,00 por feira, e quem tem lugar fixo é obrigado a pagar mesmo não vindo todas as quartas‐
feiras. O Galpão dos Fabricantes é o único que funciona durante a semana ficando aberto de
segunda a sábado, sendo composto praticante por feirantes de Canindé. O aluguel de um boxe
custa em torno de R$ 200,00 mês. Todas as galerias contam com provador e banheiro a
disposição dos feirantes. Os moradores da Rua Gervásio Martins já se acostumaram com essa
invasão todas as quartas‐feiras e valendo‐se disso passaram a cobrar pela utilização de suas
casas.
Os feirantes de frutas utilizam toda a extensão da Travessa Mercedes Santos, ao lado da
Praça Azul. É uma ótima opção para encontrar produtos de boa qualidade vindos principalmente
do projeto agricultura familiar implantado no município de Canindé. Devido a grande procura, os
agricultores começam a expor suas mercadorias desde a tarde de terça‐feira, muitos vêm da
região serrana e alguns trazem seus produtos diretamente das centrais de abastecimento de
Fortaleza. As vendas são muito concorridas, há famílias canindeenses que comparecem todas as
quartas para comprar suas hortaliças para a semana. Os restaurantes também aproveitam para
abastecer suas cozinhas com as verduras e frutas que são comercializadas por preços bem
acessíveis. É uma grande profusão de cores e cheiros, misturados às vozes dos feirantes e
passantes.
Em busca de descobrir a importância das feiras livres em Canindé, foi feito uma pesquisa
junto a moradores da cidade, questionando o interesse que a população tem em relação à feira e
até que ponto essa atividade é rentável para o munícipio em termos de arrecadação.
Participaram trinta pessoas que responderam os questionamentos, no período de 08 a 22 do mês
de Abril de 2014.
No primeiro momento ficou confirmado que 77% dos participantes da pesquisa
frequentam as feiras, conforme tabelas 1 e 2 abaixo:
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Figura 1 – Percentual de frequentadores das feiras livres de Canindé.

T

A
Figura 2 – Estimativa presencial por feira existente em Canindé.
A atração pelas compras influencia as pessoas toda semana separar uma parte de suas
economias para adquirir produtos que, no comércio local encontrariam por vezes, pelo dobro ou
triplo do preço. O principal motivo que impulsiona as pessoas a comprar os artigos oferecidos nas
feiras está na acessibilidade de preços e na variedade das mercadorias. Certo morador ao ser
indagado sobre o porquê a feira das quartas atrai tanta gente disse: “Imagino que seja pela
variedade dos produtos e também o preço seja o diferencial. Isso possibilita que os pequenos
empreendedores que não possuem lojas aumentem suas receitas”.
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Figura 3 – Grau de percepção dos moradores acerca dos motivos que os atraem às feiras
A cidade é o espaço da reprodução do capital. Em todo o mundo o consumismo passou a
ser algo difícil de resistir. Sabedores disso os fabricantes criam produtos onde a qualidade não é
necessariamente importante, mas sim o lucro que pode ser alcançado com a venda de
mercadorias cada vez mais baratas. O capital empregado nas feiras é baseado na procura pelo
produto mais vendável e esse, na maioria das vezes recai sobre aquele com o preço mais
acessível. Nessa hora não importa a qualidade, o importante é vender.
A feira como geradora de renda, contribui para a circulação de dinheiro na cidade. Em
muitos lugares, há apenas um período em que o comércio é movimentado, ou seja, o final de
mês quando estão sendo liberados os salários mensais dos trabalhadores e estes podem fazer
suas compras e pagar suas dívidas. Com o aparecimento das feiras de quarta, a cidade passou a
ter um incentivo a mais para os moradores e visitantes se deslocarem aos comércios e fazer
circular divisas no município. Tornou‐se assim um ponto muito positivo em termos de
desenvolvimento econômico para a região. Perguntados sobre a importância da feira para a
geração de renda na cidade, a maioria dos moradores que responderam a pesquisa confirmou
que a circulação de dinheiro no comércio é o que tem de mais positivo pra cidade.
Quanto se gasta em um dia de feira? Quanto se arrecada? Deu lucro ou prejuízo? Todos
esses questionamentos são variáveis, pois dependem do período do ano, onde a demanda é
maior ou menor. Datas como Natal, Ano Novo, dia das mães, período da Festa de São Francisco,
são bem mais convidativas, pois as pessoas buscam mais o comércio para comprar seus
presentes ou roupas novas. Porém não é sempre que se tem dinheiro pra gastar. Na tabela 4
abaixo foi destacado o quanto em média cada pessoa gastaria em um dia de feira, o resultado foi
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o esperado, levando‐se em conta o período em que foi feita a pesquisa, ou seja, no mês de abril
mais precisamente na primeira quinzena, portanto uma época pouco convidativa para gastos.

Figura 4 – Estimativa média de valores gastos por dia de feira em Canindé
CONCLUSÃO
De acordo com a pesquisa realizada os dados sugerem que as feiras que acontecem em
Canindé geram divisas para o município, além de proporcionar aos moradores da cidade uma
oportunidade deles adquirirem produtos novos, de qualidade a cada semana e com preços bem
acessíveis. E é também uma impulsionadora na geração de trabalho e renda onde o trabalhador
do campo tem a oportunidade de vender seus produtos da agricultura familiar para tirar o
sustento de sua família e continuar a vida no campo, não sendo necessário migrar para a cidade
para viver muitas vezes de forma sub‐humana. Mesmo sendo necessária uma melhor estrutura
para esses comerciantes, dentre eles: A disponibilização de barracas, reorganização dos espaços,
ajuste no trânsito nos arredores dos corredores da feira. A população já está acostumada com a
presença das mesmas, já virou rotina na cidade, toda Quarta‐feira é dia de “Feira”.
Em suma percebe‐se que a feira já se incorporou ao cenário cultural da cidade. Canindé
desenvolveu ao longo de sua história uma marca vinculada ao setor de serviços, daí as atividades
comerciais terem se inserido como espaço de referência não só para a população local, mas dos
municípios vizinhos. Uma análise rápida na busca de identificar a presença das instituições
públicas percebe‐se que a cidade em questão adquiriu a condição de centralidade, embora que
tais elementos que são considerados atributos de desenvolvimento, não impliquem
necessariamente na melhoria das condições de vida da população.
Por sua vez a feira acaba por desempenhar esse papel de permitir que grande parte da
população, em especial aquelas que não estão inseridas no quadro das atividades formais do
mundo do trabalho, possam por sua vez, estarem inseridos em espaços de geração de renda.
Certamente o espaço da feira, guarda em sua constituição as diferentes realidades do nosso país.
Brasil um país que se mostra como sendo uma nação moderna, mas permeada pela presença de
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um mundo arcaico, com herança medieval. Dia após dia a feira se reinventa no cotidiano da
cidade, onde convivem tempos e modos de ser de um povo.
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RESUMO
O presente relatório refere‐se à pesquisa realizada na
cidade de Barra do Corda, com o objetivo de
compreender como a escola constrói as representações
sobre os índios no imaginário das pessoas e como esta
mesma escola é um importante polo de difusão cultural,
e utilizou como metodologia a revisão bibliográfica,
pesquisa de campo e análise quantitativa e qualitativa
dos dados obtidos. Tal metodologia proporcionou

identificar que apesar das políticas educacionais
defenderem a pluralidade como um valor positivo, ainda
excluem o índio da sociedade brasileira. Tais
contradições aparecem traduzidas nas representações
que os alunos fazem dos índios e nos raros
conhecimentos que revelam ter da temática indígena.

PALAVRAS‐CHAVE: História; Educação; Imagem; Representação.

IMAGINATION AND HISTORY: indigenous issues and their representations in the schools of the
city of Barra do Corda
ABSTRACT
This report refers to research conducted in the city of
Barra do Corda, with the aim of understanding how the
school builds the representations of Indians in the minds
of people and how this same school is an important
center for cultural diffusion, and used as methodology
literature review, field research and quantitative and
qualitative analysis of the data obtained. This

methodology provided identifying that although
educational policies defend plurality as a positive value,
yet exclude the Indians of the Brazilian society. These
contradictions appear translated in the representations
that students do the Indians and rare knowledge of
indigenous issues have revealed.

KEY‐WORDS: History, Education, Image, Education.
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IMAGINÁRIO E HISTÓRIA: a questão indígena e suas representações nas escolas da cidade
Barra do Corda
INTRODUÇÃO
A história, como os demais conhecimentos resultantes da pesquisa científica é avaliada
pelos pares por meio da interlocução intelectual é um conhecimento construído e em constante
construção e sua produção não é resultado da aplicação de uma metodologia única, capaz de
trazer à luz de modo mecânico tudo que há para saber sobre o passado. Pelo contrário, a história
que conhecemos resulta da construção constante de instrumentos intelectuais e práticos de
pesquisa, que por sua vez resultam de várias e sucessivas perguntas que as gerações anteriores já
haviam feito, nas respostas que conseguiram e nas questões que continuam sem respostas.
Relacionando isto à construção das identidades sociais é fundamental o conhecimento
histórico, isto porque a história é um dos principais campos de conhecimento a oferecer os
primeiros conjuntos organizados de ideais, informações e imagens sobre o grupo e o indivíduo no
tempo. Este imaginário social é construído ao longo da história, e criou‐se vários modelo que se
perpetuaram na mentalidade das pessoas, sendo a escola o maior instrumento de difusão destes
modelos.
Conhecendo este imaginário, faz‐se a relação entre a história, a memória e a escola. Na
tentativa continua de mudança, atualmente, vêm‐se discutindo importantes questões acerca do
ensino de História no Brasil, seus desafios, limites e, principalmente, como melhorar seu
desenvolvimento prático na sala de aula. Num contexto onde a educação passa por vários
problemas estruturais, suas práticas precisam ser repensadas e melhor adaptadas.
Hoje, no Brasil, vivem 817 mil índios, cerca de 0,4% da população brasileira, segundo dados
do Censo 2010. Eles estão distribuídos entre 688 Terras Indígenas e algumas áreas urbanas. Há
também 82 referências de grupos indígenas não‐contatados, das quais 32 foram confirmadas. No
município de Barra do Corda, está presente a comunidade indígena dos Guajajaras, um dos povos
indígenas mais numerosos do Brasil. Estas populações indígenas são vistas pela sociedade
brasileira ora de forma preconceituosa, ora de forma idealizada.
A presença significativa em Barra do Corda, da etnia tenetehara‐guajajara, como são
chamados os Guajajaras, requer um maior aprofundamento da questão histórica e
principalmente educacional. Existe na população local um sentimento de repúdio com relação às
comunidades indígenas, devido ao histórico de conflitos envolvendo índios e não índios.
Esta população, dominadas política, ideológica e economicamente por elites municipais
com fortes interesses nas terras dos índios e em seus recursos ambientais, tais como madeira e
minérios, muitas vezes as populações rurais necessitam disputar as escassas oportunidades de
sobrevivência em sua região com membros de sociedades indígenas que aí vivem. Por isso,
utilizam estereótipos, chamando‐os de "ladrões", "traiçoeiros", "preguiçosos" e "beberrões",
enfim, de tudo que possa desqualificá‐los, procurando justificar, desta forma, todo tipo de ação
contra os índios e a invasão de seus territórios.
O desconhecimento da forma de ser e de viver desse povo contribui para acentuar um
contato marcado por conflito entre índios e não‐índios: as escolas locais são indiferentes à
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discussão da diversidade étnica existente na região e mesmo na falta de manifestação de
hostilidades na convivência com da presença marcante e numerosa dessa etnia indígena.
Tornou‐se imprescindível a todos os discentes da região que foi pesquisada conhecerem a
cultura e a historicidade dos grupos indígenas de todo o Brasil, sua valorização, pois foram os
primeiros habitantes de nosso continente e são os verdadeiros donos da terra, mas em especial
os tenetehara‐guajajara, com quem convivem cotidianamente. No sentido de contribuir para um
novo conhecimento esta pesquisa se fez necessária.
Por tudo isso, justificou‐se a necessidade de realização deste Projeto de Pesquisa, devido à
urgência de transformação a respeito do assunto, abrindo‐se inúmeras possibilidades de
discussões necessárias a uma região com um grande contingente de indígenas e ao histórico de
violência entre índios e não índios na região. Como objetivos desta pesquisa buscou‐se
compreender como a escola constrói as representações sobre os índios no imaginário das
pessoas e como a esta mesma escola é um importante polo de difusão cultural.
Tentou‐se especificamente identificar os mitos construídos ao longo da história sobre a
temática indígena; demonstrar os motivos da contradição que existe entre o tanto que temos a
ver com os índios e nossa ausência de percepção desta realidade; analisar como a temática tem
sido abordada nas escolas da região de Barra do Corda; compreender os avanços e desafios da
escola na implantação da lei 11.645 e no que é principal, a mentalidade estudantil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tendo em vista o objetivo da investigação, a proposta metodológica abordará o caráter
qualitativo, buscando a superação das possíveis contradições epistemológicas entre os
paradigmas quantitativos e qualitativos para a compreensão mais profunda dos fenômenos
humanos (SANTOS FILHO, 1997). Para tanto os métodos teóricos e empíricos serão essenciais
para o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa fundamentou‐se nos seguintes procedimentos:
estudo bibliográfico e entrevistas. Segundo Pádua (2007), a pesquisa bibliográfica é a que conduz
o pesquisador a acessar o que se tem produzido e registrado sobre tema a que se dispõe sobre
como é apresentada a temática indígena nos livros didáticos adotados na região e sobre a
comunidade local tenetehara‐guajajara, momento em que o orientando realizou o fichamento
dos textos estudados, ao final desta etapa, foi produzido um texto‐base contendo as principais
informações.
O processo aquisitivo de informações para a elaboração deste projeto realizou‐se em sete
escolas da rede estadual, sendo elas, o C.E. Wolney Milhomem, C.E. Dom Marcelino de Milão,
C.E. Prof° João Pedro, C.E. Arlindo Ferreira de Lucena, C.E. Pio XI, C.E. Prof.° Galeno Edgar
Brandes, C.E. Ardalião Pires e diferentemente do que havíamos colocado no projeto uma escola
estadual que pesquisaríamos não existe ensino médio que foi o Complexo Educacional Frederico
Figueira. Também contemplamos com a pesquisa a rede federal com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Barra do Corda
Em seguida passamos para a pesquisa de campo, construímos inicialmente um pré‐teste,
para melhor adaptação, aplicamos no próprio IFMA/Barra do Corda, realizado no terceiro mês da
pesquisa, posteriormente corrigimos os erros e partimos para a coleta de dados que foi feita
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através de questionários por amostragem com a comunidade escolar incluindo alunos,
professores das escolas selecionadas durando em média dois meses. De posse do resultado da
pesquisa, procedeu‐se à tabulação dos dados e posteriormente à redação, revisão, digitação do
trabalho, análise e discussão dos dados e elaboração de relatório final.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como grande exemplo desta formação representativa do imaginário na história do Brasil
temos a questão do “descobrimento do Brasil em 1500” onde a história é contada como se
iniciasse a partir deste evento e a história indígena anterior a este episódio é marginalizada. Isto
se explica porque a trajetória da história do Brasil tem sido contada a partir de uma visão
europeia, não sendo o caso de negar a relevância da Europa para o nosso continente. Mas não
pode ser a única visão que temos de nossa formação cultural, histórica e antropológica, como é o
caso da presença dos indígenas.
No entanto esta representação da história indígena tem sofrido alterações na história do
Brasil recente. Segundo Selva Guimarães Fonseca as mudanças operadas no ensino de história
nas últimas décadas do século XX, ocorreram articuladas às transformações, sociais, políticas e
educacionais de forma mais ampla, bem como aquelas ocorridas no interior dos espaços dos
espaços acadêmica, escolares e na indústria cultural. Podemos citar como exemplo uma das
principais características da política educacional pós‐1964 foi à desobrigação do Estado com o
financiamento do ensino, especialmente dos níveis médio e superior. A ampliação das
Licenciaturas curtas expressas a dimensão econômica da educação. Conceitos como nação,
prática integração nacional, tradição, Lei, trabalho e heróis, passaram a ser o centro dos
programas da disciplina educacional, moralista e cívica. Os conteúdos mínimos que formam o
conjunto denominado estudos sociais eram generalizados e generalizantes.
O conteúdo da história ensinada assumiu diferentes imagens nos diversos espaços onde se
processam os debates. O relativismo e a multiculturalidade são marcas de um mundo social em
que se articulam fundamentalismo, neoliberalismo econômico e neoconservadorismo moral e
político. A função, a responsabilidade da educação escolar e de todos os mecanismos educativos
é a transmissão, a perseverança da experiência humana entendida como cultura.
Existe uma grande disputa teórica e política em torno dos processos de elaboração de
currículo, especialmente de história. Para Selva Guimarães Fonseca
“... as diretrizes e os textos curriculares, são elementos de políticas
educacionais, são ‐como bem sabemos – vinculadores de ideologias, de
propostas culturais e pedagógicas com grande poder de penetração na
realidade escolar. O movimento curricular para o ensino de história,
desde os anos 80, ao defender uma perspectiva multicultural, temática,
não faz, a nosso ver, uma apologia ao relativismo absoluto, conforme
apontam alguns críticos da história temática...” (FONSECA, 2001, p.29).
Para análise do currículo de história não é suficiente enfocar, apenas, os diferentes temas,
conteúdos e metodologias de ensino que o professor seleciona para suas aulas. É necessário que
se leve em conta, também, certas práticas discursivas e meios de comunicação associados ao
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ensino da História. A primeira forma de comunicação é utilizada, para vincular os conteúdos
didáticos já sedimentados na “historiografia escolar”; a segunda forma de comunicação
incorpora ao currículo tanto os acontecimentos colocados pelo presente, quanto os novos temas
inspirados na “História Nova”. Os conteúdos subtraídos do livro didático fundamentaram a maior
parte das atividades desenvolvidas em classe, embora não fossem a única e nem a principal fonte
de referência do professor.
Porém no que se refere à temática indígena, constatamos que continuam colocando o índio
inserido em contexto isolado, sem grande influência na história brasileira e os próprios livros
didáticos utilizados nas escolas tem um mínimo de conteúdo a respeito da temática indígena.
O antropólogo Luís Donisete Benzi Grupioni, ao estudar as representações sobre os índios
nos livros didáticos utilizados entre 1985‐1995, enfatiza que esse material é, muitas vezes, o
único disponível para os alunos e mesmo para os professores. Além do mais, os índios do
presente e do futuro tendiam a ficar ocultos, como se fossem desaparecer por um processo
natural de desenvolvimento. Por fim, predominava a noção de um índio genérico, ignorando a
diversidade cultural que sempre existiu entre essas sociedades.
A partir do final da década de 1990, baseada em grandes movimentos reivindicatórios
principalmente do movimento negro no Brasil, iniciou uma mudança no âmbito da educação
fundamental e média no Brasil, como os novos Parâmetros Curriculares Nacionais. Pela primeira
vez, de forma consistente e sistemática tinha‐se a diversidade como norteador. O termo
pluralidade também apareceu com destaque que defendiam: “Valorizar o patrimônio
sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo‐a como um direito dos povos e indivíduos e
como um elemento de fortalecimento da democracia” (PCN História, MEC, 1997, p.33).
“A opção de introduzir estudos de povos indígenas é relevante por
terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras e, até hoje,
terem conseguido manter formas de relações sociais diferentes das que
são predominantes no Brasil. A preocupação em identificar os grupos
indígenas que habitam ou habitaram a região próxima do convívio dos
alunos é a de possibilitar a compreensão da existência de diferenças, com
especificidades de costumes, línguas diferentes, evitando criar a imagem
do índio como povo único e sem história. O conhecimento sobre os
costumes e as relações sociais de povos indígenas possibilita aos alunos
dimensionarem, em um tempo longo, as mudanças ocorridas naquele
espaço onde vivem e, ao mesmo tempo, conhecerem costumes, relações
sociais e de trabalho diferentes de seu cotidiano. (PCN História, MEC,
1997, p. 41).
Para entendermos as discussões a respeito da temática indígena e como ela se apresenta no
âmbito escolar vamos analisar os dados do Censo de 2012, o número de estudantes matriculados
no ensino fundamental diminuiu 7,5% em seis anos. Em 2012, estavam matriculados no ensino
fundamental 29,7 milhões de brasileiros. São 656 mil estudantes a menos do que em 2011,
queda de 2,2. Comparado a 2007, são 2,4 milhões de estudantes a menos nesse nível (redução
de 7,5%). O número de matrículas no ensino médio se mantém estável desde 2007. Em 2012,
estavam matriculados no ensino médio 8,4 milhões de brasileiros (7,5 mil matrículas mais que
em 2007). Estes dados demonstram a deficiência que vem sofrendo a educação no Brasil, onde a
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escolaridade média no país é de seis anos de estudo, o que acaba refletindo na representação do
indígena pela falta de conhecimento.
Para avaliarmos os avanços e limitações das mudanças que vem ocorrendo na história
educacional e principalmente na percepção dos indígenas, apresentamos, a seguir, os resultados
de nossa pesquisa nas escolas de ensino médio da área urbana da cidade de Barra do Corda.
Após as discursões sobre as visitas as escolas, foram elaboradas algumas perguntas, estas foram
utilizadas em pré‐testes, os quais serviram para a adequação dos questionários. Depois das
devidas correções dos pré‐testes, foram elaborados os questionários, num total de cem, os quais
foram aplicados em sete escolas da rede estadual de educação, já citadas anteriormente e para o
Instituto Federal do Maranhão/Barra do Corda para uma maior abrangência de informações.
Com relação à formação dos professores (licenciatura, graduação, etc.) a maioria não teve o
conhecimento como disciplina específica para se conhecer a temática indígena. Porém, foi
relatado que apenas são dados alguns informes nas disciplinas de história e sociologia como
cadeiras curriculares. A minoria dos professores tiveram essa disciplina específica. Tendo base
nessas informações formou‐se o gráfico.

Figura 1 – Formação acadêmica na temática indígena
Em consequêcia dessa não disponibilidade de uma disciplina específica sobre a temática
indígena, os professores se avaliaram em conceitos no conhecimento sobre a temática, onde a
maioria 46% dos professores considera razoável seu conhecimento sobre a temática indígena,
31% desconhece a temática e 11% avalia como boa os seus conhecimentos, concluimos a partir
de então que existe um considerável número de professores que não tem nenhuma formação na
temática.

Figura 2 – Conhecimento sobre a temática indígena
Em seguida os professores converteram esses conceitos em notas numéricas, das quais lhes
davam direito a classificar‐se de 0(zero) a 10(dez). Nenhum deles se designavam apto a se auto
conceituar com 10(dez), para falar da temática indígena.
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Figura 3 – Compreensão da temática indígena
Pediu‐se que os professores informassem o material didático ultilizado por eles nas
respectivas escolas em que lecionam. Obteve‐se um resultado de que grande parte (46%) usa
trabalho de pesquisa como material, como representa o gráfico.

Figura 4 – Materiais didáticos utilizados em sala
No que se refere à pesquisa com os alunos nenhum tem esse acesso a uma disciplina
específica, portanto direcionamos uma pergunta sobre o que os mesmos estudaram sobre essa
temática, 66% desses alunos afirmaram que pouco estudaram, como representa o gráfico abaixo.

Figura 6 – Estudo sobre a temática indígena
Em seguida foi lançado um questionamento para saber em qual série esses alunos
estudaram a temática pela primeira vez, este gráfico se mostrou preocupante pois 30% afirmou
nunca ter estudado nada sobre a temática.

Figura 7 – Série em que estudaram a temática indígena
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Como os professores não tinham a temática indígena como disciplina específica em sua
formação, perguntamos aos alunos como eles tratam a temática indígena em sala de aula, qual o
grau de conhecimento desses professores, 40% disse conhecer bem, mesmo não tendo uma
formação na área, no entanto 16% não tratam da temática de forma alguma em sala de aula,
percebemos então que a lei 11.645 não está sendo cumprida na maioria dos casos.
Trazendo estes questionamentos à nossa realidade local como na região de Barra do Corda
há em torno de 81 tribos indígenas questionamos se eles conheciam alguma dessas tribos,
espantosamente 88% disse que não conhecia nenhuma tribo indígena, como mostra o gráfico a
seguir.

Figura 8 – Tribos indígenas conhecidas pelos alunos
Quando solicitados a desenhar índios, os alunos escolheram, para identificar o personagem,
características distintivas como o corte de cabelo, pinturas corporais, a tanga, os artefatos,
especialmente arco e flecha, ocas e os demais aspectos da imensa riqueza cultural indígena, mas
nenhum apresentou um desenho que configure o indígena incluído à sociedade brasileira, pois
ainda acreditam que o seu lugar é “na floresta”.

Figura 8 – Desenhos dos alunos como imaginam os indígenas

CONCLUSÃO
A construção das representações da imagem indígena na mentalidade das pessoas foi sendo
construída e desconstruída ao longo da história do Brasil e a escola foi, desde o início, elemento
primordial na formação das imagens a respeito dos indígenas. Esta escola no Brasil reconheceu a
diversidade e se tornou abrangente aos poucos, em um processo que não se completou ainda,
em pleno século XXI. As políticas escolares que defendem esta pluralidade como um valor
positivo ainda excluem o índio da sociedade brasileira. Tais contradições aparecem traduzidas
nas representações que os alunos fazem dos índios e nos raros conhecimentos que revelam ter
da temática indígena.
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As percepções dos alunos sobre os índios mostram os avanços e os limites das políticas
educacionais dos últimos anos. O principal aspecto positivo é que os alunos veem os indígenas
como os verdadeiros donos das terras, porém o reconhecimento de ver os indígenas como parte
da formação do povo brasileiro ainda é algo negado. Foi constatado nas pesquisas que a maioria
dos professores e alunos pensam que “os índios não estão entre nós”, “vivem lá longe na mata”,
“não fazem parte do nosso mundo”. A esse fenômeno alguns estudiosos deram o nome de
“invisibilidade do indígena”.
O grande desafio demonstrado pelos professores é a formação dentro da temática indígena
e de material didático para se trabalhar mais profundamente a questão. A escola precisa, de
maneira efetiva, incluir a temática indígena na sala de aula, pois ela é um dos meios que
acontece a formação do indivíduo e nela existe um potencial estratégico capaz de atuar para que
os índios passem a ser considerados como parte integrante da sociedade brasileira e parte desta
diversidade do nosso povo.
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RESUMO
Diante da grande variedade de patrimônios culturais
(materiais e imateriais) de Arapiraca‐AL que retratam
sua evolução histórica, desde o período de fundação até
os dias atuais, o projeto Arapiraca: entre o tradicional e
o moderno mapeou, identificou e estudou esses
patrimônios, o que possibilitou o desenvolvimento de
uma educação patrimonial respaldada no plano diretor
da cidade. Através de amostragens à comunidade local e
circunvizinhas, foi propagado o conhecimento destes

lugares e manifestações para que a comunidade local
pudesse
de
uma
melhor
forma
usufruir
sustentavelmente dos bens que a cidade possui e que,
aos poucos, estão sendo esquecidos e deteriorados por
parte da população.

PALAVRAS‐CHAVE: Arapiraca, fotografia, Patrimônio histórico‐cultural, memória, preservação.

ARAPIRACA: BETWEEN THE TRADICIONAL AND THE MODERN
ABSTRACT
Front of the variety of cultural heritage
(material and immaterial) of Arapiraca‐AL that depict its
historical evolution from the founding period to the
present day, the project, Arapiraca: between traditional
and modern, has mapped, has identified and has studied
these heritage which enabled the development of an
patrimonial education based in the city master plan.

Through samples the local community and surrounding,
was spread the knowledge of these places, and
manifestations for the local community could take
advantage a better way of sustainably property that the
city possesses and which gradually being forgotten and
damaged by the population.

KEY‐WORDS: Arapiraca, photograph, Historical cultural heritage, memory, preservation.
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ARAPIRACA: ENTRE O TRADICIONAL E O MODERNO

INTRODUÇÃO
O Município de Arapiraca está localizado no agreste de Alagoas e atualmente é segunda
maior cidade do estado e a principal do agreste. Sua população estimada no ano de 2013 foi de
227.640 habitantes (IBGE, 2013). Atualmente, a economia local é voltada para o comércio e
serviços industriais e tecnólogos, cujo fizeram a cidade chegar a sua posição financeira atual e
durante o processo já chegou a ser conhecida como a Cidade do Fumo.

Figura 1 – Mapa de Alagoas e Arapiraca no centro em vermelho
De acordo com Zezito (1999), a palavra Arapiraca tem origem indígena e significa: “ramo
que arara visita”. É o nome de uma árvore, uma espécie de angico branco muito comum no
Agreste e no Sertão.
A história de Arapiraca teve início no século XIX, onde exploradores induziram a formação
de vilas e povoados. O centro da cidade teve início quando Manoel André, em 1848, decidiu
construir uma cabana de madeira coberta com cascas de angico em uma faixa de planalto cujo
várias árvores típicas do agreste e sertão existiam, principalmente a árvore símbolo, a Arapiraca.
Segundo Nezinho (2009), ao longo do tempo, casas de taipa foram sendo construídas e
formando o Quadro, atual Praça Manoel André, onde nasceu a feira de Arapiraca. Em 1924, a
cidade possuía cinco logradouros públicos, a Rua do Cedro – atual Av. Rio Branco onde existiam
várias árvores Arapiraca, a Rua Nova – hoje Pça. Dep. Marques da Silva, a Rua Pinga Fogo –
atualmente Rua Aníbal Lima, a Rua Boca da Caixa que passou a ser chamada de Rua 15 de
Novembro. Em 1918 teve início a luta pela emancipação política do distrito Arapiraca,
movimento liderado pelo Major Esperidião Rodrigues da Silva, que se tornou o primeiro prefeito
de Arapiraca depois da emancipação e elevação a município em 30 de outubro de 1924.
A formação arquitetônica teve início com a construção da Capela de Nossa Senhora do
Bom Conselho, em 1865, atual Santuário do Santíssimo Sacramento. E com o passar do tempo,
várias construções importantes para a formação patrimonial‐histórica da cidade foram surgindo
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como o Sobrado de Luiz Pereira Lima construído em 1936, o Estádio Coaracy da Mata Fonseca, a
estrada de ferro e a Estação rodoviária, o Bar do Paulo, o Clube dos Fumicultores, o Mercado
Público José Alexandre dos Santos, a Casa da Cultura, o Museu do Esporte, o Memorial da
Mulher, o Museu Zezito Guedes, o Lago da Perucaba, o Planetário, as praças Dep. Marques da
Silva, Luiz Pereira Lima, Ceci Cunha, dentre outras, a Concatedral Nossa Senhora do Bom
Conselho, as Igrejas Nosso Senhor do Bom Fim, Santa Isabela da Hungria, Santuário do Santíssimo
Sacramento, São Sebastião e várias outras igrejas.
A formação do patrimônio imaterial de Arapiraca teve início com a feira livre em 1884, e
deu‐se continuidade com a diversidade cultural de Arapiraca composta pelas cantigas das
destaladeiras de fumo, a criação do ASA (Agremiação Sportiva Arapiraquense), a Cavalgada da
Padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, a Festividade de São Sebastião, a Folia de Rua, os
Zambrozios, a Procissão ao Morro Santo da Massaranduba e vários outros bens imateriais que
fazem o não esquecimento de nossos costumes e tradições.
Visando a preservação dos diversos patrimônios que a cidade apresenta, o projeto tenta
identificar e promover para a população o conjunto que forma o patrimônio cultural
arapiraquense que por sua vez é pouco conhecido e preservado. Assim, pretende‐se ampliar o
conhecimento histórico local para que exista o reconhecimento, a conscientização e a
preservação da cultura e memória local.
O breve trabalho pretende preservar e registrar o patrimônio estudado em fotografias e
textos, já que a fotografia é usada neste trabalho como um objeto de auxílio na educação
patrimonial sendo um dos maiores objetivos aumentar o acervo documental local sobre a
pesquisa realizada no município.
MATERIAIS E MÉTODOS
Metodologicamente, a pesquisa é um estudo de caráter descritivo desenvolvida em
Arapiraca‐AL desde o início de julho de 2013, com o intuito de registrar, documentar e promover
amostragens ao público local contemplando os diferentes tipos de lugares e manifestações
culturais que a cidade apresenta.
A pesquisa foi dividida em três fases de execução para uma melhor organização e
desenvolvimento. A primeira fase corresponde ao mapeamento dos objetos de estudos. Foi
colocado em um mapa ícones das localizações dos patrimônios de Arapiraca, levantando suas
informações como: história, data de construção ou início, endereço ou lugar de realização (nesta
etapa foi identificado um mapa para o roteiro turístico), datas e horários de funcionamento ou
acontecimento etc., para a criação de um universo de investigação e para desenvolver uma
afinamento dos processos metodológicos respaldado no plano diretor da cidade.
Na segunda fase, realizou‐se pesquisas de campo, compostas de atividades de coletas de
dados, leituras de documentos, visitas, registros dos diversos patrimônios através de textos e
fotografias. A interação com os patrimônios foi de grande ajuda na ampliação do acervo
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fotográfico e na criação da noção da situação na qual os patrimônios se encontram e pelo que já
passaram assim possibilitando uma análise do ambiente, governo e população em relação à
preservação dos bens materiais e imateriais pertencentes à cidade. Sites e documentos da
prefeitura e imprensa local foram de grande importância para a criação de tabelas, formulários,
fichamentos e análise de dados e informações.
A terceira e última fase corresponde à análise de dados e textos e do banco de fotografias
que resultou na construção de uma exposição fotográfica contendo informações sobre os
devidos patrimônios materiais e imateriais que juntamente com um mapa formam um catalogo
informativo da cultura local.
Durante todo o período de execução do projeto, o levantamento bibliográfico foi
realizado dando ao projeto um embasamento teórico necessário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante dos diversos patrimônios arapiraquenses, um grande problema foi identificado, o
do reconhecimento do patrimônio. Muitas vezes questiona‐se o porquê da primeira igreja de
Arapiraca, Igreja Santuário do Santíssimo Sacramento (Figura 2 e Figura 3), ainda não ter sido
tombada e reconhecida como patrimônio arquitetônico e religioso local, que além da grande
influencia religiosa é uma obra arquitetônica de se admirar por fora e por dentro.

Figura 2 – Exterior da Igreja Santuário do Santíssimo Sacramento, antiga Capela de Nossa
Senhora do Bom Conselho. Autor: José Silas Firmo. Ano 2014.
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Figura 3 – Interior do Santuário do Santíssimo Sacramento antiga Capela de Nossa
Senhora do Bom Conselho. Autor José Silas Firmo. Ano 2013.
Outro problema que foi encontrado foi o acesso e preservação de alguns patrimônios,
cujo quais são tombados e reconhecidos pelo povo como um bem, mas o acesso é negado.
Algumas imagens internas não foram possíveis serem tiradas e outros que são deteriorados pelo
avanço do comércio de Arapiraca, o que pode ser notado no Sobrado de Luiz Pereira Lima (Figura
4), cujo teve seu térreo reconstruído e adaptado para se tornar uma loja de materiais de costura.

Figura 4 – O que sobra do Sobrado de Luiz Pereira Lima. Autor: José Silas Firmo. Ano 2014.
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A preservação das manifestações culturais em Arapiraca está atualmente em uma fase de
execução. O governo, estudantes, professores e estudiosos se depararam com a perca de
características que são quase que impossíveis de se restaurar. Diante disso, o governo tomou
algumas medidas para reatar as culturas do munícipio, com projetos que incentivam a produção
de artesanato local, cede espaços para os músicos locais e dos gêneros para que eles tenham
uma maior disseminação e reconhecimento e outros exemplos onde há o incentivo. Estudiosos,
professores e alunos tentam registrar as culturas locais para que haja algum vestígio de sua
existência, um dos principais exemplos são as destaladeiras de fumo e a feira livre de Arapiraca
(Figura 5, a foto é uma parte da feira onde é negociado somente o fumo), que vem cada vez mais
perdendo sua força, entretanto existem pequenos grupos resistentes cujo sabem e são
reconhecidos pelos seus atos como patrimônio imaterial, apesar de alterações nos costumes. No
caso da feira livre, o governo teve que se posicionar devido a grande interferência que a feira
causava no centro da cidade – a feira se estendia pelas principais ruas do centro e bairros das
redondezas na segunda‐feira e já chegou a ser a segunda maior feira do Nordeste perdendo
apenas para a feira de Caruaru‐, assim dividindo‐a em bairros e diminuindo de certa forma o seu
poder gradualmente.

Figura 5 – Transporte de negócios na tradicional feira livre conhecida como a Feira do
Fumo. Autor: José Silas Firmo. Ano 2014.
Notou‐se também que manifestações religiosas vêm perdendo sua força devido vários
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fatores. Os principais são o não reconhecimento, a falta de consciência e não preservação por
falta de caráter de alguns seres que se denominam fiéis e devotos, ironicamente falando, que vão
acompanhar a procissão e fazer seus votos a Deus e profanar um lugar sagrado, com bebidas e
drogas, vandalismo, confusões e música alta e inapropriada para a manifestação e lugar, como
um dos principais exemplos é o da subida ou Procissão ao Morro Santo da Massaranduba (Figura
6 e Figura 7). Essas manifestações religiosas sempre juntam um grande número de fieis e não
fieis, pois além de serem tradições são uma ótima oportunidade de ampliar o conhecimento,
além de sua beleza e importância para a conservação da memoria local.

Figura 6 – Palavras, rezas e cantigas da procissão durante a subida ao morro Santo da
Massaranduba. Autor José Silas Firmo. Ano 2014.
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Figura 7 – Fieis rumo ao topo do Morro da Massaranduba acompanhando a procissão.
Autor José Silas Firmo. Ano 2014

Figura 8 – Grupos de jovens ingerindo bebidas alcoólicas na frente e ao fundo. Autor José
Silas Firmo do Nascimento. Ano 2014.
CONCLUSÃO
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A partir deste estudo, buscamos indicar novas perspectivas à pesquisa historiográfica, e a
reflexão sobre como reconhecer, conscientizar e preservar o patrimônio histórico cultural da
cidade. Nesse sentido entender as transformações urbanísticas, politicas e sociais que vem
ocorrendo nessa cidade dado ao progresso, e que estes proporcionam novos meios para a
utilização dos bens materiais e imateriais, que por sua vez deveriam ser reconhecidos e
preservados para que a cidade não perca sua essência, e não tratadas como decorações
arquitetônicas e costumes de velhos, mas sim como a nossa cultura e história construída desde a
sua fundação aos dias atuais.
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RESUMO
Este trabalho tem com o objetivo mostrar o Roleplaying
Game (RPG) como uma forma de mediador dos
conhecimentos acerca da diáspora africana. A pesquisa
que gerou este artigo aconteceu junto aos alunos do
terceiro ano do turno matutino do curso de Alimentos
do IFRN campus Currais Novos. Os alunos foram
voluntários e se tornaram jogadores de RPG, onde
procuramos recriar a Diáspora Africana. Partindo das
ideias de Vygotsky sobre mediação de conhecimentos
debatemos as sessões de jogo de modo a perceber a

forma como a aquisição de conhecimentos ocorre
durante as sessões de jogo. Os resultados dessa
pesquisa apontam que o RPG funciona como mediador
do saber histórico na medida em que proporciona a
significação dos conhecimentos adquiridos em sala
através da vivência do tema.

PALAVRAS‐CHAVE: Roleplaying Game, mediação, Diáspora Africana, história.

MEDIATION AND NARRATIVE THROUGH THE GAME ROLEPLAYING GAME ON THE AFRICAN
DIASPORA
This work aimed to show the Roleplaying Game (RPG) as
a way of mediating knowledge about African diaspora.
The research that led to this article happened to the
students of the third year of the course of the morning
shift Foods IFRN New Corrals campus. Students
volunteered and became RPG players, where we try to
recreate the African diaspora. Based on the ideas of

Vygotsky's mediation of knowledge discussed the play
sessions in order to understand how the acquisition of
knowledge occurs during the play sessions. The results
of this study indicate that the RPG works as a mediator
of historical knowledge in that it provides the meaning
of the knowledge acquired in the classroom through
exposure to the subject.

KEY‐WORDS: Roleplaying Game, mediation, African Diaspora, history.
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MEDIAÇÃO E NARRATIVA ATRAVÉS DO JOGO ROLEPLAYING GAME SOBRE A
DIÁSPORA AFRICANA
INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto da pesquisa realizada no segundo semestre de 2013 com um grupo de
alunos do terceiro ano matutino do ensino técnico integrado do Curso de Alimentos do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, campus Currais Novos.
O objetivo da pesquisa foi utilizar o jogo conhecido como Roleplaying Game como
mediador dos conhecimentos acerca da Diáspora Africana do século XVI. Os alunos fizeram
personagens baseados no que foi debatido em sala de aula, bem como em pesquisas. Ao todo,
foram nove sessões em que os alunos‐jogadores interagiram de forma lúdica com o processo
histórico citado.
A seguir, falaremos sobre o que é esse jogo, como ele se configura num método de
mediação a partir das ideias de Vygotsky, para então falarmos brevemente sobre o
desenvolvimento do jogo e seus resultados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O Roleplaying Game (Jogo de Interpretação de Personagem), conhecido amplamente pela
sigla RPG foi criado em 1974 pelos americanos Dave Andersen e Gary Gygax. O RPG se
popularizou no Brasil na década de 80 do século XX e tendo seu boom na década seguinte,
possibilitando o surgimento de editoras especializadas no tema.
O RPG se caracteriza pela mistura de jogos de estratégia e a interpretação de papéis. O
RPG, portanto, não é um único jogo, mas sim uma forma de jogar, o que permite uma grande
variação de regras e cenários que podem ser trabalhados.
Para melhor explicitação podemos dividir o RPG em duas partes principais: o sistema e a
ambientação. Como em um jogo de estratégia, existem regras que definem o que um
personagem pode fazer ou não e é isso que se caracteriza o sistema, ou seja, ele se configura no
o conjunto de regras que norteia a sessão de jogo. Já a ambientação é o cenário onde a aventura
irá ocorrer. Normalmente cada sistema trás sua própria ambientação, sendo muito raro que um
grupo escolha os dois separadamente.
A criação dos personagens pelos jogadores vai girar em torno de uma situação‐problema
(aquilo que deve ser resolvido pelos jogadores) que será posto pelo jogador‐narrador (no caso, a
pesquisadora) dentro da ambientação do cenário. O cenário escolhido foi a África Ocidental no
século XVI, período em que aconteceu a diáspora africana, ou seja, a imigração forçada dos povos
africanos para as Américas.
A criação da história de um personagem fictício, mas inserido dentro de um mundo que
realmente existiu, visou ajudar os alunos‐jogadores a recriarem situações que ao se
desenrolarem afetariam a vida de milhões de pessoas em dois continentes (África e América).
Neste trabalho os alunos tiveram a possibilidade de recriar fatos históricos, na visão de pessoas
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comuns e serem então protagonistas desse processo e não somente espectadores. A construção
coletiva da situação‐problema também abre a perspectiva da interação entre diferentes pontos
de vista sobre a narração de uma mesma situação, colaborando para a aquisição dos
conhecimentos sobre o tema através da mediação do jogo.
A mediação é um processo complexo, que envolve a atividade do individuo que irá
aprender e o sentido desta atividade para ele, a natureza do conhecimento a ser internalizado e
aquilo que intermediará essa relação, as estratégias mediadoras, que inclui materiais didáticos,
contexto de aprendizagens formais ou informais e a atividade de outro sujeito e o sentido dessa
atividade para ele. Isso significa dizer que ao invés de simplesmente transmitir pensamentos aos
sujeitos, os mediadores intermediam sua compreensão, auxiliando no processo de inter‐relação
entre as palavras, os objetos, as generalizações e as especificidades.
É na aquisição dos conceitos que esse o papel da mediação fica mais evidente. O autor
fala em seu livro 'Pensamento e Linguagem' que um conceito é
[...] mais do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais
do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de pensamento que não
pode ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio
pensamento da criança já tiver atingido o nível necessário. [...] O desenvolvimento dos
conceitos, ou dos significados das palavras, pressupõe o desenvolvimento de muitas
funções intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para
comparar e diferenciar. Esses processos psicológicos complexos não podem ser
dominados apenas através da aprendizagem inicial. (VYGOTSKY,
P.104, 2008)

Deste modo, a formação dos conceitos segue um processo complexo que se inicia no
estágio inicial da vida da criança, que atinge seu apogeu no final da adolescência,
fundamentando‐se no desenvolvimento de toda uma gama de funções psicológicas ligadas à
linguagem. Esta, portanto se configura como principal meio de mediação dentro da formação do
pensamento.
Conceitos como o que se entende por História, por exemplo, é o que o autor caracteriza
como conceito científico, pois é uma definição formal com que o aluno tem contato apenas na
escola. O outro conceito, o espontâneo, é aquele com que a criança constrói através da
experimentação, e do qual vai formular uma definição abstrata apenas posteriormente. Ainda em
referência à disciplina da história, um conceito espontâneo ligado a ela poderia ser exemplificado
como a percepção de tempo, que começa a se formar na infância, mas só depois é conceituado.
A definição dada por Vygotsky diz que os conceitos espontâneos são aqueles adquiridos
através da experiência espontânea da criança. Estão ligados a sua vivência e ao meio em que a
mesma está inserido. É na aquisição da linguagem que ocorre a primeira forma de mediação,
onde a criança interliga a palavra ao objeto, e depois a situações, construindo seu imaginário
juntamente com o vocabulário.
Os conceitos científicos são aqueles adquiridos através da instrução, especialmente a
escolar. Esses conceitos não partem da experimentação, e sim fazem o caminho inverso dela: são
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apresentados às crianças de modo formalizado por meio do professor, para só então poderem
ser operacionalizados, experimentados e observados.
Os conceitos espontâneos começam a serem formados desde a infância tenra. Para
Vygotsky, a produção dos conceitos se divide em três níveis: os "amontoados", os complexos e os
conceitos propriamente ditos. No primeiro momento, a agregação desorganizada ou
“amontoados”, a criança passa por três estágios. No primeiro, ela faz aproximações sucessivas,
criando grupos ao acaso, fazendo tentativas de classificar aqueles objetos com que ela tem
contato. No segundo estágio, a criança passa a tentar compreender os objetos pela posição
espacial que ela ocupa. No terceiro estágio dessa fase, a criança passa a tentar novas
combinações de significados a partir da retirada de percepções dos diversos 'montes'
assimilados. Essa etapa dos “amontoados” corresponde ao período anterior a aquisição da
linguagem.
Quando esta começa a ser incorporada, inicia‐se uma fase o que Vygotsky chama de
"pensamentos por complexos". Nessa fase os objetos são reunidos não só por suas impressões
subjetivas, mas pelas relações existentes entre esses objetos (p. 76). Ou seja, a criança forma
famílias ou agrupamentos de acordo com o significado que ela atribui ao que vivencia. Essa etapa
é mais longa que a anterior, dura praticamente toda infância e foi subdividida pelo autor em
cinco estágios.
No primeiro, a criança agrupa os objetos por aquilo que identifica com similaridade. As
associações produzidas com suas experiências estabelecem a que grupo o objeto vai pertencer. É
chamado por Vygotsky de tipo associativo (p.77). Nesse estágio inicial, a criança percebe
primeiramente as semelhanças entre os objetos, e é essa semelhança que define a que grupo vai
pertencer o objeto. No segundo estágio, a agrupação é por contrastes. A criança tende a separar
os objetos pelas suas diferenças. Podemos perceber que a criança percebe primeiramente as
semelhanças para só então lidar com as diferenças, conceito oposto ao proposto por Piaget, para
quem a criança percebe primeiramente as diferenças (p. 110).
O terceiro estágio da fase dos complexos é composto pelas relações em cadeias. A criança
associa um objeto a outro por alguma semelhança, que leva a outra associação, que gera uma
nova e assim sucessivamente. Os critérios não estão pré‐estabelecidos e mudam
constantemente. O complexo em cadeia não tem núcleo, há apenas relações difusas entre os
elementos, e nada mais.
No quarto estágio, começa a aparecer as generalizações. O atributo que dá característica
aos objetos é menos aleatório que o complexo por cadeia, ainda que preserve fluidez. Formam‐
se grupos de objetos e imagens, mas suas ligações ainda são difusas.
O quinto estágio, o do pseudo‐conceito é tratado por Vygotsky como o elo de ligação
entre o pensamento por complexo e o pensamento por conceitos. é nesta fase que a linguagem
aparece como fator fundamental na criação dos conceitos. Aqui, a criança se apossa de uma
palavra, de um significa já acabado e o atribui a um objeto ou situação. Ela faz a ligação entre a
linguagem e seu pensamento por complexo, formando assim um pseudo‐conceito, pois "a
história da linguagem mostra claramente que o pensamento por complexos, com todas suas
peculiaridades é o fundamento real do desenvolvimento linguístico." (VYGOTSKY, p.91, 2008).
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É a partir do inicio da fase dos conceitos que Vygotsky vai mostrar claramente a
importância da mediação para o processo de desenvolvimento psicológico da criança. É no final
da fase dos complexos que a instrução exerce um papel fundamental, pois é nesse momento,
com o contato com os conceitos científicos que o pensamento por conceitos começam a se
formar, concluindo sua formação apenas no final da adolescência. De acordo com Vygotsky,
Os anos escolares são, no todo, o período ótimo para o aprendizado de operações que
exigem consciência e controle deliberado; o aprendizado dessas operações favorece
enormemente o desenvolvimento das funções psicológicas superiores enquanto ainda
estão em fase de amadurecimento. Isso se aplica também ao desenvolvimento dos
conceitos científicos que o aprendizado escolar apresenta à criança. (VYGOTSKY, p.131,
2008)

Como um jogo que envolve interpretação e estratégia combinadas numa narrativa
dinâmica e improvisadas, o RPG exige que o jogador tome uma posição sobre determinadas
situações, posição essa que vai interferir em toda dinâmica do jogo, necessitando que os
envolvidos tenham consciência dos seus atos, pois os mesmos geraram consequências para o
desenrolar da história. A pergunta mais usada durante as sessões “o que você vai fazer?”
estimula os alunos a pensarem e proporem ações para as situações colocadas, o que propicia o
desenvolvimento de suas funções psicológicas tal como posto por Vygotsky quando ele coloca
que:
Se o meio ambiente não coloca os adolescentes perante tais tarefas, se não lhe fizer
exigências e não estimular o seu intelecto, obrigando‐os a defrontaram‐se com uma
sequência de novos objetivos, o seu pensamento não conseguirá atingir os estágios de
desenvolvimento mais elevados, ou atingi‐lo‐á apenas com grande atraso. (VYGOTSKY,
p.73, 2008)

Ao analisar o Roleplaying Game partindo do pressuposto de mediação entre
conhecimentos científicos e espontâneos de Vygotsky, podemos perceber que ele se configura
não somente como uma forma de jogar, mas também como um procedimento mediador na
construção do conhecimento. Analisando suas características tais como a proposição de um
objetivo que norteará as ações do grupo a partir de regras, a utilização de diversos saberes, e
entendendo a forma oral como se desenrola as sessões de jogo, podemos ver claramente a
presença do que Vygotsky coloca como fator fundamental para o desenvolvimento do conceito,
situação‐problema, pois um dos fundamentos do jogo está justamente na sua resolução.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante as sessões em que se basearam essa pesquisa, os jogadores puderam colocar em
prática o que foi visto na sala de aula, de modo a significar aquilo dentro do jogo. Um exemplo
disso está descrito na situação abaixo, onde a personagem Tisha chega em um vilarejo e está em
busca de informações:
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Narradora: Você tá meio assim... E aí, o que você vai fazer?
Tereza: Primeiro, eu vou procurar é, ver o que as pessoas estão vendendo, é... E procurar
informações sobre se alguém viu pessoas diferentes, homens, tipo homens brancos que
poderiam ter passado por ali como ali é um ponto de comércio como você disse, eles
poderiam ter passado ali pra comprar alguma coisa e levar.
Narradora: Como você vai atrás dessas informações?
Tereza: (pensa) Eu finjo que vou comprar alguma coisa aí eu começo a falar com os
comerciantes.
Narradora: Você vai se dirigir a quem? Você tem lá uma barraca de frutas, com peles de
animais, tem uma com objetos bem exóticos, diferentes, tem um com ervas, com cascas
de árvores, outros tem... Então tem de tudo.
Tereza: Sei.
Narradora: Então é aquelas feiras que tem de tudo. Tudo você encontra ali. Certo? Peles
de animais, bebidas, frutas, com ida, tem gente vendendo vasos, certo? Tem umas
mulheres lá com cestos, fazendo joias, essas coisas assim enfeite, certo? Tem uma
pessoa lá fazendo tranças e outras... Nossa, é um canto bem movimentado. Bem
diferente de tudo que você já viu.
Tereza: Mas como já faz um bom tempo que eu procuro essas pessoas, eu já, tipo, já sei
mais ou menos o que eles procuram. Como... É... Quando eles passam por esses lugares,
eles vão em busca de especiarias, que é o que eles vão levar para a terra deles. Então eu
vou procurar uma banca que vende especiarias que as especiarias é um item muito caro.

Aqui a personagem Tisha, da jogadora Tereza, faz o uso de um conhecimento científico
adquirido em sala de aula (a importância das especiarias na Expansão Marítima entre os séculos
XV e XVII) como base para a ação de sua personagem, que procura informações, logo, vai se
dirigir para onde é mais provavelmente os portugueses possam ter ido. É um desenvolvimento
de cima (conceito formal) para baixo (indutivo), dos conceitos científicos (os dados adquiridos em
sala) para os espontâneos (a interpretação da personagem) que pode ser caracterizado como a
vivência daquela situação para que os conceitos possam ser sistematizados pelos jogadores.
Também temos a situação contrária, onde os conhecimentos espontâneos podem
sobrepor os científicos, como no caso abaixo:
Narradora: Vamos lá Lucas... Nakise... Certo... Lucas neste dia que Nakise acorda, certo?
Ele acorda com o vento batendo muito forte na tenda em que ele esta dormindo, certo?
Sinal que vem uma tempestade de areia ok?
Lucas: Começa cedo. (risos) É menino... (risos)
Narradora: Então você acorda, com sol... O raio de sol assim já no seu rosto, passando
pelas frestas da tenda e aquele vento batendo ritmicamente batendo na sua tenda. E ai?
Lucas: Eu vou abrindo assim o olho devagar, abri e disse tempestade de areia de novo, ai
vou me acordando assim aí me levanto, olho se to de roupa ou só de cueca (riso geral)
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não sei né? Vou sair lá fora só de cueca e ai? E aí, to só de cueca ou to de roupa?
(pergunta à pesquisadora)
Narradora: Depende, você foi dormir como?
(risos)
Lucas: Não, então to de roupa, de pijama. Aí eu vou... Vou na parte que... Acho que não
tinha torneirinha né beleza?
Narradora: Não.
Lucas: Vou lá no poço,
Edyjancleide: Bacia?
Lucas: Lá naqueles tipo de...
Alguém: Oásis?
Edyjancleide: Bacia.
Lucas: É, tipo umas baciazinhas. É uma baciazinha, pronto, ai pego e lavo o rosto, tento
escovar os dentes... Não sei se eles tinham escova naquela época...

Aqui temos a situação em que os conceitos espontâneos, aqueles que adquirirem‐se com
a convivência, se sobrepõe aos científicos, ficando assim ao cargo da pesquisadora, em seu papel
de narradora do jogo, a mediação desse conhecimento espontâneo (a atitude de Lucas, em fazer
ações comuns com a preocupação da atualidade como vestir pijama, escovar os dentes) para a
situação histórica correta, que é o conhecimento científico.
Todavia, não podemos considerar a atitude do jogador como errada, até porque houve a
pergunta e o esclarecimento. Devemos também entender que a leitura da história sempre será
feita com um olhar do presente, o que não o desqualifica como fato histórico, pois que não será
o fato histórico em si que vai sofrer alterações com a ação do personagem, mas sim a visão de
quem vai estudá‐lo vai direcionar que leitura se fará daquele fato. A visão aqui é de pessoas
comuns, no seu cotidiano, ainda pouco conhecido pelos jogadores.
O autor Hobsbawn quando fala da relação que nós temos com o passado e com o sentido
do passado, afirma que:
O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência humana, um
componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da sociedade humana.
O problema para os historiadores é analisar a natureza desse “sentido do passado” na
sociedade e localizar suas mudanças e transformações. (HOBSBAWN, p. 22, 1998)

Dentro desse contexto, não podemos deixar de entender o passado como um espelho do
presente, pois todas as sociedades mantem uma relação com seu passado, mesmo que o rejeite.
A interpretação de papéis através do RPG contribui para a construção de discursos históricos,
mesmo que ele seja criado no universo lúdico. Se a própria disciplina de história está sujeita ao
olhar do presente, a representação da mesma no jogo não comprometeria seu entendimento
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correto, muito pelo contrário. O papel da RPG e de sua narrativa nessa perspectiva seria
justamente de auxiliar a construção de situações e relações através da interpretação de papéis e
da criatividade dos jogadores. A ação de Nakise, então, mesmo que não equivalha à total
realidade das tribos nômades da África Ocidental pode se configurar numa forma de imergir em
uma cultura que não é sua para então compreendê‐la. O RPG então se classifica como o objeto
mediador desse saber.
CONCLUSÃO
Ao utilizar o RPG como mediador de conhecimentos, percebemos que a empatia foi o
fator de maior contribuição para a visão do outro. Ao serem colocados no papel do outro, da
outra versão da história, aquela não mostrada nos livros, mas que foi de extrema importância
para o processo histórico brasileiro, os alunos puderam compartilhar da visão da história que foi
calada, negligenciada e ocultadas pelos preconceitos existentes.
Além disso, quando foi posto aos alunos tomarem as decisões como seus personagens e
influírem no curso da história, estes se viram como atores sociais e não meros espectadores, o
que contribuiu para que pudessem ver a si mesmo como parte do processo construtivo da
sociedade e como seus atos tem repercussões, tanto negativas como positivas em cada contexto.
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