
 

 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educação Tutorial  

Departamento de História 

Universidade Federal de Sergipe - Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos 

Jardim Rosa Elze s/n - São Cristóvão (SE) 

CEP 49.100-000 

Contato: pethistoriaufs@academico.ufs.br 

ih.humanidades@gmail.com 

Website: http://ihpethistoria.ufs.br/ 

  http://pethistoria.ufs.br/ 

Instagram: @pethistoriaufs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020 

mailto:pethistoriaufs@academico.ufs.br
mailto:ih.humanidades@gmail.com
http://ihpethistoria.ufs.br/
http://pethistoria.ufs.br/


 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 
 

 
 
 

E56a 
 

 
 
Encontro dos Pesquisadores Iniciantes das Humanidades – IH! 

2020 (9. : 2019 : São Cristóvão, SE) 
     Anais [recurso eletrônico] : IX Encontro dos Pesquisadores 

Iniciantes das Humanidades – IH! : 24 e 25 de novembro de 2020, 
São Cristóvão, SE. – São Cristóvão, SE : Universidade Federal de 
Sergipe, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento 
de História, Programa de Educação Tutorial, 2020. 
     189 p. : il. 
 

 Website: <http://pethistoria.ufs.br/> 

<http://ihpethistoria.ufs.br/> 

     Evento realizado virtualmente 

     ISBN: 978-85-7822-205-5  

   
  1.  Ciência e humanidades – Congressos. I. Título. 
 

CDU 3(04)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

O IX Encontro dos Pesquisadores Iniciantes das Humanidades da UFS é uma 

proposta que possibilita aos acadêmicos no campo das Ciências Humanas a apresentação 

dos trabalhos de pesquisa por eles desenvolvidos, estimulando a interdisciplinaridade 

entre as diferentes áreas. Este evento é organizado pelo Programa de Educação Tutorial 

(PET) História da Universidade Federal de Sergipe, com o apoio do Departamento de 

História. 

O evento busca contribuir para o aperfeiçoamento das pesquisas de graduandos, 

graduados e mestrandos na área de Ciências Humanas através do intercâmbio de 

metodologias e resultados, estimulando a produção acadêmica e colaborando para a 

formação de quadros de excelência em pesquisa. Com abrangência interdepartamental, 

congrega pesquisadores iniciantes dos departamentos de História, Letras-Estrangeiras, 

Letras-Vernáculas, Comunicação Social, Educação, Geografia, Relações Internacionais, 

Psicologia, Ciências Sociais, Turismo, Museologia, Arqueologia, Direito e Filosofia.  

Tendo a sua primeira edição realizada em 2010, o IH! ocorre anualmente, no segundo 

semestre letivo, sempre propondo a troca e a difusão de trabalhos de pesquisadores 

iniciantes, a fim de contribuir tanto com o aperfeiçoamento dos participantes, por meio 

do debate e contato com outros pesquisadores, quanto com a divulgação de seus trabalhos 

junto aos públicos acadêmico e não acadêmico. Neste ano, em razão da pandemia, o 

evento foi realizado de forma remota através do Google Meet e possibilitou que 

pesquisadores de outros estados apresentassem seus trabalhos. 
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NOTAS SOBRE AS CONCEPÇÕES DE ANGÚSTIA NA TEORIA FREUDIANA 

 

Autor: Davi Fortes Silva 

Graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe e em 

Psicologia pelo Centro Universitário Estácio de Aracaju  

Bolsista PICVOL 19/20 (COPES/UFS). 

davifortes1@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Aldo Lopes Dinucci (DFL/UFS) 

 

RESUMO: 

Pretende-se, através do presente trabalho, realizar uma introdução teórica geral aos dois 

momentos teóricos da angústia nos escritos de Sigmund Freud, delineando as suas 

características e buscando as possíveis relações dessas com outras noções, como a de desamparo 

e recalque. Para tanto, serão tomados como base os escritos “Conferências Introdutórias À 

Psicanálise” (1916-17/2014) e “Inibição, Sintoma e Angústia” (1926/2014) de Sigmund Freud, 

além de artigos e textos que abordam o tema, dentre outros, pelo viés da teoria psicanalítica. 

Como nos aponta Pisetta (2008), o conceito de angústia se encontra em uma posição 

privilegiada na teoria metapsicológica freudiana. Segundo Pollo e Chiabi (2013), é o afeto do 

sujeito por excelência. Tendo em vista essas colocações, podemos afirmar que o conceito de 

angústia se situa em um dos grandes polos do constructo teórico da psicanálise freudiana, sendo, 

portanto, fundamental tanto para as investigações com relação ao seu sistema teórico como para 

se pensar a práxis clínica da psicanálise, que não encontram-se desarticulados no processo de 

formação do psicanalista. 

 

Palavras-chave: Sigmund Freud; Psicanálise; Angústia; Afeto. 
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TRANSITORIEDADE LGBT E SUAS CAUSAS: HOMOFOBIA FAMILIAR, 

REPRESENTATIVIDADE SOCIAL E SAÚDE MENTAL. 

 

Autora: Flávia Ferreira Santos 

Graduanda em Psicologia pela Faculdade Pio Décimo 

flaviagramorelli@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Me. Francisco D. S. Pereira (Psicologia – Faculdade Pio Décimo) 

 

RESUMO: 

A migração entre pequenas e grandes cidades é fator comum entre a população, diariamente 

diversas pessoas saem de cidades interioranas em busca de melhores condições de trabalho e 

estudo nas grandes capitais. As pesquisas sobre fluxos migratórios apresentam esse público de 

forma homogênea: cis gêneros e heterossexuais. Este estudo, no entanto, pretende analisar essa 

transitoriedade compreendendo aspectos específicos sobre indivíduos LGBTs; uma vez que 

para esses, além dos fatores comuns de estímulo migratório, está acrescida a LGBTfobia. Nesse 

contexto, a rejeição da sua homoafetividade/identidade de gênero na comunidade de 

origem/família é aliviada com a possibilidade do livre exercício dessas condições na nova 

comunidade para a qual migram. Pretende-se, portanto, compreender como a homofobia 

familiar e a escassa representatividade em ambientes interioranos, que ocasiona essa 

transitoriedade para a cidade, espaço onde há uma maior possibilidade de socialização, afeta a 

saúde mental dos migrantes. A pesquisa em si é descritiva e de abordagem qualitativa, feita de 

natureza básica, se utilizando do método hipotético-dedutivo e baseada na pesquisa 

bibliográfica de artigos e livros. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Migração; LGBTfobia; Saúde Mental. 
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“PARA INGLÊS VER”: O ATAQUE DO U-507 A NAVIOS BRASILEIROS EM 

JORNAIS BRITÂNICOS (1942) 

 

Autora: Lara Lima Resende 

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Integrante do Grupo de Estudo do Tempo Presente (GET/UFS) 

lara@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido S. Maynard (DHI/UFS) 

 

RESUMO:  

Em plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em agosto de 1942, cinco navios brasileiros; 

Aníbal Benévolo, Itagiba, Baependi, Araraquara e Arará, foram torpedeados pelo submarino 

alemão U-507 em águas nacionais, entre Bahia e Sergipe. Esse ataque resultou na entrada 

definitiva do Brasil no conflito mundial como um aliado norte-americano. Nesta época, O Brasil 

era governado pelo então presidente Getúlio Vargas e no seu governo houve figuras-chaves; 

Osvaldo Aranha (1894-1960) e Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), ministros das Relações 

Exteriores e Guerra, respectivamente, para tomadas de decisões neste contexto. Nesse contexto, 

a nossa pesquisa analisa a repercussão do ataque em jornais britânicos. Os registros dos 

periódicos foram encontrados na documentação do Itamaraty e foram submetidos a fichamento 

e categorização temática. Além disso, uma breve pesquisa acerca dos de vieses políticos de 

alguns periódicos consultados. A pesquisa identificou, e tem como objetivo explanar, que os 

jornais britânicos relataram a mudança dos rumos brasileiros, evidenciando o papel do país 

como parceiro comercial dos Estados Unidos e as possíveis consequências políticas e 

econômicas dessa aliança. 

 

Palavras-chaves: Torpedeamentos, Brasil, Jornais Britânicos. 
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O ANTINAZISMO HOLLYWOODIANO NA IMPRENSA CARIOCA E 

ARACAJUANA: UMA ANÁLISE COMPARADA 

 

Autora: Liliane Costa Andrade 

Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Mestranda em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PPGHC/UFRJ) 

Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente (GET/UFS/CNPq) 

liliane@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton C. S. Maynard (DHI/ProfHistória/UFS – PPGHC/UFRJ) 

 

RESUMO: 

Esse trabalho compara a divulgação dos filmes antinazistas hollywoodianos na imprensa 

carioca e aracajuana, entre 1942 e 1945. Trabalharemos com os periódicos A Noite, Correio da 

Manhã e Jornal do Brasil (Rio de Janeiro); Correio de Aracaju, Folha da Manhã e Sergipe 

Jornal (Aracaju), à luz do método da História Comparada, mais especificamente o modelo 

proposto por Marc Bloch (1886-1944), da comparação entre duas sociedades próximas espacial 

e temporalmente, e que atravessavam um problema em comum: criar uma imagem negativa 

acerca do nazismo, a fim de influenciar a população a participar do esforço de guerra necessário 

para a vitória no conflito. Utilizamos ainda as ideias propostas por Tania Regina de Luca sobre 

o uso de periódicos como fonte histórica. Teoricamente, nos embasamos no conceito de 

representação de Roger Chartier, bem como na relação entre história e cinema apresentada por 

Alexandre Busko Valim. A escolha dessas cidades justifica-se pelo fato da primeira, à época, 

ser a capital do país e o local no qual a maior parte dos filmes estreou; e a segunda ter sido um 

dos poucos locais na América a sentir de perto os efeitos da Guerra, devido aos torpedeamentos 

de navios brasileiros ocorridos em agosto de 1942; já o recorte temporal representa o ano da 

chegada do antinazismo hollywoodiano ao Brasil, e o fim do conflito mundial. Assim, 

concluímos que cinema e imprensa atuaram juntos no combate ao nazismo, contribuindo para 

a vitória dos Aliados na II Guerra Mundial.  

 

Palavras-chaves: II Guerra Mundial; Filmes Antinazistas; Imprensa; História Comparada. 
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NOTAS INICIAIS SOBRE O TORPEDEAMENTO DO NAVIO BAEPENDI (1942) 

 

Autora: Maria Thaislayne dos Santos Lino 

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista de Apoio Técnico a Pesquisa 2A (CNPQ) 

maria@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

Até 1942, o Brasil adotava oficialmente uma posição de neutralidade em plena Segunda Guerra.  

Porém, entre os dias 15 e 17 de agosto daquele ano, cinco navios mercantes brasileiros 

(Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara, Arará e Itagiba) foram torpedeados pelo submarino 

alemão U-507, comandado pelo Capitão-de-Corveta Harro Schatch. A partir disso, o Brasil 

declarou guerra à Alemanha e Itália. Nesta pesquisa, analisamos o caso do navio mercante 

Baependi, partindo do Inquérito Policial Militar realizado pela 6ª Região Militar em Salvador, 

Bahia, iniciado ainda em agosto de 1942, para tratar exclusivamente da agressão àquela 

embarcação. Após a leitura e análise da fonte, identificamos personagens, telegramas trocados 

entre as autoridades no imediato pós-agressão, os testemunhos dos sobreviventes do 

torpedeamento, a listas de passageiro e dos materiais presentes no navio. A partir das 

informações colhidas, identificamos alguns aspectos em torno do torpedeamento do Baependi, 

sobretudo no referente ao comportamento dos militares envolvidos no momento. 

Evidenciamos, por meio dos telegramas, as informações trocadas e as discrepâncias existentes 

no próprio Inquérito. 

 

Palavras-chave: Segunda Guerra; Torpedeamentos; Sergipe; Baependi. 
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HORROR E MORTE NO MAR: ATAQUES SUBMARINOS EM SERGIPE (1942) 

 

Autora: Priscila Antônia dos Santos 

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista CNPq 

priscila@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

O estudo é relativo aos desdobramentos dos torpedeamentos do submarino alemão U-507 aos 

navios mercantes brasileiros Baependi, Araraquara e Aníbal Benévolo no litoral de Sergipe, e 

as embarcações Itagiba e Arará na costa da Bahia, entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942. O 

acontecimento assinalou a entrada do Brasil na II Guerra Mundial (1939-1945). Com isto, 

objetivamos analisar como o ataque do U-507 influenciou o cotidiano da cidade de Aracaju 

identificando espaços e personagens envolvidos com o evento, através da leitura de periódicos 

dos anos de 1942 e 1943. As fontes utilizadas foram os jornais sergipanos Correio de Aracaju, 

Folha da Manhã e O Nordeste. Primeiramente, analisamos como os impressos noticiaram as 

manifestações populares após os torpedeamentos, desencadeando agressões contra estrangeiros 

do Eixo (alemães, italianos e japoneses), como o italiano Nicola Mandarino. O modo como a 

imprensa retratou os estrangeiros, como “quinta-coluna” e “boateiros” permitiram observar 

como a convivência foi modificada para essas pessoas. Analisamos também os discursos da 

interventoria marcados pelo nacionalismo, ideologia característica do Estado Novo (1939-

1945). Por fim, verificamos como o cenário da guerra trazia para os moradores de Aracaju 

realidades que outrora pareciam distantes, como a ocorrência de blackouts, treinamentos de 

defesa passiva antiaérea e a carestia, marcando as pequenas ações do cotidiano neste lado do 

Atlântico, no chamado “front interno”. 

 

Palavras-chave: torpedeamentos; Aracaju e cotidiano. 
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MEMÓRIA DE AUSCHWITZ: NOTAS SOBRE O PAPEL DOS SOBREVIVENTES 

PARA A SOCIEDADE PÓS-HOLOCAUSTO 

 

Autora: Thayná da Silva Fernandes  

Graduanda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

thayvargas.rural@gmail.com 

 

Orientadora: Prof.a Ma. Raquel Anne Lima de Assis (IM/UFRRJ – PPGHC/UFRJ) 

 

RESUMO: 

Este trabalho tem por objetivo analisar as memórias e narrativas acerca do Holocausto nazista 

por meio dos relatos de seus sobreviventes através de uma perspectiva comparada. Para isto, 

utilizaremos como objeto de estudo os livros de Jean Améry (1912-1978), Além do crime e 

castigo, de 1966, e Primo Levi (1919-1987), Os afogados e os sobreviventes, de 1986. 

Buscaremos discutir como surgiram os relatos e as motivações que fizeram com que, anos após 

o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as vítimas quisessem revelar detalhes de suas 

vidas no campo de concentração Auschwitz. Dessa forma, procuramos estudar o papel da 

memória como compreensão do passado. Como aporte metodológico utilizaremos o campo da 

História Comparada, tendo como foco a observação de semelhanças e diferenças entre 

experiências, relatos e opiniões referentes ao papel da sociedade na vida pós-Holocausto. Foram 

usados autores como José Barros D’Assunção (2007), Jürgen Kocka (2003), Marc Bloch (1929) 

e Maria Lígia Prado (2005) como base para aplicação de tais métodos. 

 

Palavras-chave: relatos; memória; holocausto; sobreviventes.  
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KANT E AS INCONSIDERAÇÃOES DA RAZÃO 

 

Autor: Victor Sávio De Oliveira Tavares 

Graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PIBIC (CNPQ) 

Juioh99@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Edmilson Menezes (DFL/UFS) 

 

RESUMO: 

O objetivo principal da investigação é entender como, em Kant, os transtornos do espírito (da 

razão) podem ser encarados como inversão dos pontos relativos de nossas percepções, uma 

organização de pensamento tornada possível por certa ambiguidade e uma consequente 

subversão da ligação entre nossas ideias. O objetivo principal desdobra-se, ainda, no seguinte 

objetivo específico: compreender, em Kant, como se estabelece o vínculo entre a razão e o seu 

outro, a loucura, quando o cenário é a vida em sociedade. A proposta de investigação procura 

fazer uma leitura da obra de Kant, em especial do Ensaio sobre as doenças mentais (1764) e de 

certos desdobramentos temáticos presentes na Antropologia de um ponto de vista pragmático 

(1798), ressaltando sua estrutura interna e dela retirando o percurso filosófico do autor até o 

desvendamento da sua ordem argumentativa. O conceito que nos introduz e orienta no plano 

investigativo é o de limites da razão, porque a reflexão kantiana sobre as inconsiderações da 

razão dele depende intrinsecamente. A tendência da razão a extrapolar o condicionado, leva o 

autor da Crítica da Razão Pura a preocupar-se em estabelecer e investigar, cuidadosamente, as 

fronteiras entre o ultrapassamento legítimo da razão e o descontrole que nela pode operar.  

 

Palavras-chave: doenças mentais, razão, crítica. 
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VISÕES DE UMA PEREGRINA: OS CAMINHOS ENTRE SAGRADO E PROFANO 

NA PEREGRINAÇÃO À CIDADE DE DIVINA PASTORA 

 

Autora: Alice Batista Guimarães 

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe 

aliceguimaraes07@gmail.com 

 

Orientadora: Profa. Dra. Eufrázia Cristina Menezes Santos (DCS/UFS) 

 

RESUMO: 

Este trabalho, ainda nos rudimentos de sua confecção, visa estudar a Peregrinação a Divina 

Pastora, evento anual iniciado em 1958 pelo falecido arcebispo Dom Luciano. A escolha da 

Peregrinação para a pesquisa se dá por sua importância na história e na cultura de nosso estado, 

uma vez que é considerada o maior evento religioso de Sergipe. No entanto, paradoxalmente, 

são poucos os estudos realizados sobre ela, sendo esta mais uma potente motivação para a 

pesquisa. Além disso, nota-se que a festividade adquiriu, com o passar de suas edições, caráter 

multifacetado, apresentando-se como ponto de encontro entre sagrado e profano. Assim, para 

compreender este diálogo, adotou-se olhar atrelado ao conceito de fato social total, proposto 

por Marcel Mauss, e a partir disso iniciou-se a busca pela história da cidade de Divina Pastora 

e da Peregrinação, bem como a participação da comunidade e da Igreja, o envolvimento dos 

peregrinos e o comércio que toma conta do local durante o evento. Para tanto, realizou-se 

levantamento bibliográfico que possibilitasse o esclarecimento das questões históricas 

propostas, além da pesquisa de campo propriamente dita, em que se buscou observar os aspectos 

sagrados e profanos da peregrinação e coletar, entre os envolvidos, informações sobre seu 

envolvimento e representações sobre a Peregrinação. A partir desta pesquisa busca-se, então, 

elucidar algumas das facetas dessa manifestação cultural, contribuindo para sua memória e 

valorização no âmbito acadêmico. 

 

Palavras-chave: Peregrinação a Divina Pastora, cultura popular, religiosidade. 
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ENTRE NECESSIDADES ESPIRITUAIS E MATERIAIS: A ATUAÇÃO DA ORDEM 

DE JERUSALÉM NO MERCADO CREDITÍCIO (Sergipe, 1811-1846) 

 

Autora: Fernanda Carolina Pereira dos Santos  

Mestranda em História pela Universidade Federal de Sergipe (PROHIS/UFS) 

Bolsista CAPES 

nanda.carolina01@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos de Oliveira Malaquias (DHI/UFS) 

 

RESUMO: 

É quase um consenso historiográfico que o final do século XVIII e a primeira metade do século 

XIX foi marcado pela concentração monetária em mãos das instituições religiosas e da elite 

mercantil em formação, em um cenário de pouca liquidez, alta concessão de créditos e de uma 

economia movimentada pelo “mundo dos mortos”, duplamente caracterizada pela religiosidade 

e a prática de quitar débitos no findar da vida. O objetivo deste trabalho é entender a atuação 

da Ordem de Jerusalém- instituição de cristãos leigos cujo principal objetivo era pedir esmolas 

para a sustentação dos lugares santos- no mercado creditício de Sergipe. Para tanto, será 

analisada a trajetória do Frei Marceliano do Menino Jesus, leigo professo da dita Ordem, que 

atuava na cidade de São Cristóvão (SE). Falecendo em 1846, deixou um patrimônio calculado 

em quase trinta contos de reis formado apenas por dinheiro, dívidas ativas e passivas. As 

informações encontradas no seu inventário foram complementadas com o auxílio de jornais e 

correspondências, permitindo compreender a concessão de empréstimos como estratégia de 

gestão que visava solidificar o patrimônio religioso.  
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RESUMO: 

A presente pesquisa em estágio inicial busca analisar as ações empreendidas pelos interventores 

de Estado Augusto Maynard Gomes (1930 – 1935) e Eronildes Ferreira de Carvalho (1935 – 

1941) sobre as unidades policiais responsáveis pela execução das campanhas de repressão ao 

cangaço no território sergipano. Tendo em vista que os convênios e acordos firmados entre os 

estados nordestinos permitiram a permeabilidade das fronteiras estaduais pelas volantes a fim 

de se combater os cangaceiros, em especial o ilustre Lampião, intenciona-se analisar a postura 

política dos interventores do Estado de Sergipe em relação à perseguição e extermínio do bando 

do Rei do Cangaço entre 1930 e 1938. Para alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho 

focará em levantar o referencial teórico vinculado ao conceito de banditismo, com destaque 

para a obra de Eric Hobsbawn (1969); apreender as formas de repressão ao cangaço a partir das 

obras Cangaceiros e Fanáticos, de Rui Facó (1963), e Guerreiros do Sol: violência e 

banditismo no Nordeste do Brasil, de Frederico Pernambucano de Mello (1985), e analisar as 

fontes documentais desse trabalho, o Convênio Celebrado entre as Polícias do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia em 1935 e os Relatórios dos Presidentes 

do Estado de Sergipe. Ao final deste estudo, pretende-se apresentar um apanhado sobre a 

atuação política na repressão à forma de banditismo que marcou o Nordeste do Brasil, 

destacando o território sergipano. 
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RESUMO: 

Este trabalho, fruto dos resultados obtidos pelo plano de trabalho “Dinâmicas do patrimônio e 

da escravidão em Sergipe del rei, 1800-1870”, tem por objetivos analisar variados aspectos da 

escravidão naquela província, a exemplo da naturalidade, gênero, trabalho e relações familiares 

desenvolvidas em torno do cativeiro. Para que essa análise fosse realizada, houve a consulta 

dos inventários post-mortem abertos entre 1800 a 1870, estes salvaguardados no Arquivo 

Público do Estado de Sergipe (APES) e no Arquivo Geral do Judiciário de Sergipe (AGJSE). 

Como referencial teórico, foram utilizadas as propostas da História Social definidas por Adeline 

Daumard (1978). Contudo, enquanto abordagem, foi preferenciado a metodologia quantitativa, 

tendo como base Kátia Mattoso (2004). Adicionado à esta, também foi utilizado as 

preocupações interpretativas da História Social da Escravidão (CHALHOUB, 1990; SLENES, 

2011). Desse modo, a partir da mensuração de um variado número de inventários, foi possível 

identificar diferentes aspectos da escravidão em Sergipe. Dentre eles, por exemplo, observou-

se a expressiva crioulização do plantel, os múltiplos serviços escravos, em decorrência da 

policultura, além da possível ressignificação cultural na formação familiar. Sendo assim, esse 

trabalho tem a capacidade de contribuir com os demais estudos sergipanos sobre a população 

escrava, tendo como diferencial a quantificação de um considerável acervo documental.  
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RESUMO: 

A proposta de trabalho aqui apresentada, busca examinar a estrutura institucional que serviu de 

sustentação legal para o Estado Imperial, entendendo a dinâmica e circulação documental de 

origem administrativa e judiciaria em Sergipe, por meio da catalogação da documentação que 

encontra-se localizada em dois órgãos arquivísticos: Arquivo Público do Estado de Sergipe 

(APES) e o Arquivo do Judiciário de Sergipe (AJSE). O estudo proposto mostra sua 

importância justamente por contribuir para o conhecimento regional, e melhorar o 

entendimento sobre o processo de construção da nação e legitimação do Estado Imperial. Além 

disso, reforça a importância das ações de conservação dos Arquivos Públicos. A metodologia 

aplicada consiste em realizar leituras e fichamentos de textos acadêmicos que  abordem a  

História Política do Brasil Império, especialmente as que  retratam a História Política de Sergipe 

Provincial, como também propõe uma investigação documental, na qual será feito a análise de 

diversas fontes, realizando procedimentos técnicos de localização, descrição de tipologia e 

classificação documental. Desse modo, espera-se, com esta pesquisa, contribuir para a 

problematização e discussão do funcionamento da atuação política e administrativa na 

província de Sergipe.  
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RESUMO 

O fim do Estado Novo (1945) foi consolidado pela promissora Constituição de 1946. 

SCHWARCZ e STARLING (2015) afirmam que a Constituição manteve os direitos 

fundamentais de 1930, conservando as conquistas sociais da década de 1940, destacando-se a 

liberdade de imprensa e de organização. Entretanto, restaram problemas irresolutos, a exemplo 

do déficit na participação eleitoral, visto que o analfabetismo continuou em índices altíssimos, 

melhorando somente na década de 1960. Contudo, o analfabetismo e a escassa participação 

eleitoral são apenas algumas demandas irresolutas. Isso porque, no intervalo democrático de 

1945-1964, a repressão e o autoritarismo seguiam ocorrendo. Exemplo disso é a aprovação de 

um projeto de lei de 1947, que decretou ilegal o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Sergipe, 

inserido no panorama nacional, sofreu com as consequências dessa determinação. Através dos 

conjuntos documentais das décadas de 1940 e 1950 do Tribunal de Justiça do Estado, 

constatamos mais de cem pessoas investigadas, presas e ou interrogadas sob justificativa de 

ligação com o PCB. Destacando-se, em 1947, a morte do operário Anísio Dário, fruto da ação 

repressiva de setores da segurança pública de Sergipe. Desse modo, o estudo apresentado 

consiste na análise da repressão sofrida pelos trabalhadores sergipanos, alicerçada nos 

processos dos trabalhadores Otávio de Melo Dantas e Antônio Correia de Melo, presos em 

1952, em face da supressão dos direitos constitucionais. 
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RESUMO: 

O presente trabalho, ainda em estágio inicial, aborda a aplicabilidade das leis 10.639/03 e 

11.645/08 no projeto artístico Um Quê de Negritude. Estas leis, que asseguram o direito ao 

acesso às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, assim como previsto na 

Constituição de 1988, têm o propósito de abordar a temática étnico-racial em sala de aula, a fim 

de fazer uma reparação histórica e social à população afro-brasileira e indígena no âmbito 

educacional do nosso país. O projeto Um Quê de Negritude, idealizado no ano de 2007, pela 

professora Clélia Ferreira Ramos, o âmbito de uma escola pública do Estado de Sergipe, tem, 

por meio da dança e do teatro, o intuito de conscientizar alunos, pais e professores, e o público 

em geral, sobre a importância da cultura afro-brasileira, educando-os no respeito à diversidade, 

ao tempo que fortalece a identidade dos alunos (as) negros (as) que participam do projeto. A 

princípio, a pesquisa tem como meta analisar as leis e diretrizes curriculares que fundamentam 

o referido projeto e, por conseguinte, refletir sobre importância da dança com dispositivo de 

formação relacionado à propagação do conhecimento histórico e o fortalecimento da cidadania. 
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RESUMO: 

A dinâmica colonial brasileira é contrastada com a chegada da família real e seu aparato 

burocrático português que auxiliou não só a transformação da colônia em metrópole como 

também acompanhou o seu processo de independência. A escrita administrativa, através da 

documentação, é então parte fundamental da estruturação do Império brasileiro visto que essa 

era uma importante tecnologia para o compartilhamento de informações e construção da 

memória (GOUVEA, 2005). O “Império da Escrita”, portanto, nos legou vestígios 

documentais, administrativos e judiciários, produzidos pelos agentes do poder imperial cuja 

localização e problematização, através desta pesquisa ainda em processo inicial, pretende 

analisar a dinâmica política dos órgãos de poder vigentes no período, sobretudo na província 

de Sergipe. Objetiva-se, assim, trabalhar com fontes afins disponíveis no Arquivo Público 

Estadual de Sergipe (APES) e por meio dessas compreender a dinâmica administrativa e 

judiciária na atuação dos agentes públicos e nas atividades dos respectivos órgãos do poder 

provincial, levando em consideração suas competências e sua relação com o poder central, os 

contextos políticos e a sociedade sergipana. 
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RESUMO: 

A presente pesquisa, em estágio inicial, encontra-se no âmbito das discussões em torno do 

Ensino de História e visa estudar as mulheres pretas cujas existências e atuação são ocultadas 

do ensino básico de História Geral. O trabalho visa questionar os motivos dessa negação e 

elencar quais mulheres são retiradas desse ensino e quais delas deveriam ser abordadas em 

alguns conteúdos a partir de uma busca nos livros didáticos de História, além de compreender 

o conceito de racismo estrutural e estudar a herança escravocrata que coloca as mulheres negras 

numa posição de invisibilidade ou de subsumiço. O Brasil tem uma enorme dívida histórica 

para com os negros e negras e para as mulheres pretas uma das grandes consequências, devido 

a uma herança escravocrata, é a invisibilidade gerada por uma sociedade racista e machista que 

vem há anos contribuindo para a formação histórica do país. Nas escolas, pouco se fala durante 

as aulas sobre a memória negra além da escravidão, e com relação a personalidades femininas 

negras é ainda pior, quase nada é ensinado. A relevância desse trabalho se deve ao fato desse 

estudo poder gerar reflexões acerca da importância de uma educação antirracista, tema 

amplamente discutido nos dias atuais. Além disso, faz-se necessário agregar novas discussões 

às ainda incipientes produções científicas que tratam sobre essa ausência das mulheres negras 

no ensino. 
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RESUMO: 

O presente trabalho traz os resultados do questionário de entrada aplicado na pesquisa-ação 

institucional “LEIA-SE”, oficinas de estratégias de leitura vinculadas ao projeto: A língua do 

universitário: fala, leitura e escrita para o letramento acadêmico (Edital 

02/2019/PROGRAD/PROEST/UFS). O questionário continha 10 perguntas baseadas na escala 

de Likert, as quais foram respondidas no momento da inscrição, com o objetivo de compreender 

a percepção e autoavaliação dos universitários sobre sua rotina de leitura, e traçar um perfil do 

público que busca a oficina. Os dados foram tratados no Microsoft Excel (versão 2019), gerando 

gráficos para cada pergunta. Para ilustrar alguns do resultados, observamos que 62,1% dos 

participantes afirmaram ler todos os textos das disciplinas frequentemente ou sempre; 34,3% 

afirmaram ler raramente ou nunca. Quanto à necessidade de instrução na leitura, 36,8% 

responderam que precisam frequentemente ou sempre; 59,7% responderam que raramente ou 

nunca. Entretanto, sobre finalizar a leitura sem dificuldade, 46,7% disseram que o fazem 

raramente ou nunca; 48,7% disseram que frequentemente ou sempre. Os dados permitem 

afirmar que os universitários, em diferentes níveis de especialização (da graduação ao 

doutorado), buscam na oficina instrução para otimizar a leitura acadêmica, tal como proposto 

pela ação. Portanto, consideramos ser de suma importância oferecer ações que permitam aos 

participantes desenvolver estratégias para leitura no ensino superior.  
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RESUMO: 

Centrando-se no campo da Literatura Memorialística, esta pesquisa tem por objetivo analisar a 

Guerra do Vietnã (1955-1975) a partir das memórias de uma mulher vietnamita de vida 

bucólica, Le Ly Hayslip (1949-), que vivenciou os dois lados do conflito. Considerando a 

memória como testemunho do que foi vivido, busca-se reconhecê-la como matéria-prima da 

História, ao tempo que se decentraliza a narrativa dos focos masculino, ideológico e político. 

Reflete-se, portanto, sobre a condição humana, tanto dos vietnamitas quanto dos norte-

americanos, no contexto do conflito. Destaca-se, ainda, a irracionalidade da Guerra e as suas 

consequências trágicas sobre a vida das pessoas. Trata-se de uma pesquisa em fase inicial, cuja 

metodologia está pautando, em primeiro lugar, sobre a análise da biografia baseada nas 

memórias “When Heaven and Earth Changed Places”, de Le Ly Hayslip (1989); no 

levantamento do referencial teórico a partir dos livros “A civilização Americana” – Jean-Pierre 

Fichou (2010), “A Guerra do Vietnã” – Ken Hills (2006) e do livro “História, Memória e 

Literatura: o testemunho na era das catástrofes”, de Márcio Seligmann Silva (2003). Por fim, 

redigir o relatório de pesquisa em forma de artigo científico. No tocante às perspectivas, espera-

se, com esta pesquisa, reafirmar a importância do olhar feminino sobre a História.  
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RESUMO: 

Durante contextos de crise, a sociedade tende a se reorganizar para lidar com mudanças. Num 

contexto de pandemia mundial do COVID-19, não foi diferente, todos os âmbitos passaram a 

ser repensados a partir de uma condição de isolamento físico e assim deu-se início ao chamado 

“novo normal”. Na educação, a impossibilidade da continuidade das aulas presenciais, deu 

lugar as buscas por alternativas em atividades remotas. Deste modo, surge a necessidade de 

entender como essas experiências têm sido interpretadas pelos professores da Educação Básica 

de instituições públicas e particulares de algumas cidades do Brasil, a partir da análise dos seus 

relatos. Os dados aqui investigados foram coletados de reportagens, disponibilizadas por 

veículos de comunicação online, e a análise foi baseada na abordagem quali-quanti 

interpretativista (MOITA LOPES, 1994). As experiências dos professores foram agrupadas de 

acordo com os seguintes aspectos: (1) espaço escolar/doméstico: os limites das escolas não são 

mais determinados por seus muros; (2) aspectos pedagógicos: falta de oferta de formação 

continuada dos professores no que diz respeito aos recursos e as estratégias adequadas a essa 

modalidade. Nesta análise inicial foi possível identificar como esses relatos revelam a presença 

de uma política neoliberal na educação (PATRICK 2013) desse período pandêmico. Faltam 

propostas, por parte dos governos, para reduzir os impactos negativos tanto em termos de 

qualidade de ensino quanto de evasão.  
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RESUMO: 

Este estudo tem por objetivo realizar uma análise comparativa das obras 1984 (1949), do 

britânico George Orwell (1903-1950), e Neuromancer (1984), do américo-canadense Willian 

Gibson (1948-). Nossa investigação está inserida no âmbito da relação entre literatura e história, 

e tem por objeto as visões de futuro apresentadas por Orwell e Gibson, tributárias dos contextos 

históricos do início e fim da Guerra Fria (1947-1991). As duas obras pertencem ao gênero da 

ficção científica, e, sob uma perspectiva distópica, trazem reflexões originais e reveladoras das 

inquietações presentes nas sociedades de ambas as épocas no que se refere às perspectivas de 

futuro. Em nossa análise, concentramos o nosso olhar especialmente sobre os quesitos de 

organização político-estatal, relações interpessoais e conexão entre a humanidade e tecnologia 

apresentados nas obras em questão. A metodologia desse trabalho consiste: 1. Na leitura e 

fichamento dos referenciais teóricos relacionados à ficção científica, como Otero (1987) e 

Cardoso (1998), e à relação entre literatura e história, com Starobinski (1976) e Pesavento (2000 

e 2006); 2. Revisão bibliográfica acerca da produção científica sobre ambas as obras literárias; 

3. Análise das fontes, as obras 1984 e Neuromancer; 4. Na escrita do artigo científico. Por fim, 

espera-se que este trabalho possa contribuir com o aprimoramento da utilização da literatura 

como fonte histórica para o estudo da História Contemporânea. 
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RESUMO:  

Este trabalho se propõe a explorar possibilidades do uso do filme Capitão América: o primeiro 

vingador (2011) como ferramenta didático-pedagógica em aulas de história da educação básica. 

Para tanto, analisamos alegorias presentes na película, bem como a construção do personagem 

do Capitão América e do seu antagonista, o Caveira Vermelha, na narrativa fílmica. Em 

consonância com Marcos Napolitano (2009), consideramos que a produção fílmica, mesmo que 

de caráter ficcional, possibilita trabalhar conceitos complexos de maneira mais simples e 

palatável. Portanto, a partir do cruzamento do filme com fontes primárias e do diálogo com uma 

bibliografia sobre a história dos Estados Unidos, identificamos que sua utilização no contexto 

escolar oferece aos alunos ferramentas críticas para pensar conteúdos como a entrada dos EUA 

na Segunda Guerra Mundial, a projeção internacional de princípios do liberalismo e da 

democracia estadunidenses, e a reafirmação de certos valores do american way na 

contemporaneidade. 
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RESUMO: 

Falar em ensino de História em linhas gerais é, sem dúvida, uma tarefa árdua, tendo em vista o 

fato deste está inserido em um fenômeno mais amplo, a educação, que acaba sofrendo variações 

com as mudanças sócio-político-econômicas, por estar inserida na História, sendo pensada não 

de forma aleatória e independente, mas seguindo a forma como o Estado e a sociedade são 

construídos (GATTI JÚNIOR, 2007). Na tentativa de fornecer uma definição abrangente para 

o termo “ensino de História”, esta comunicação visa apresentar dados de um breve 

levantamento realizado nos números de duas revistas especializadas na área: Revista História 

Hoje e Revista História & Ensino. Vale ressaltar que, para a escolha de tais revistas, partiu-se 

de dois critérios: o alcance entre os professores e a repercussão acadêmica, respectivamente.  

Buscou-se entender como os estudiosos da área definem/conceituam o termo “ensino de 

História”, quanto aos seus objetivos e suas finalidades, por exemplo. Para tanto, utilizou-se 

alguns filtros: só foram selecionados nesses periódicos os artigos, referentes ao contexto 

brasileiro, que possuíam o termo “ensino”, ou suas variações, expostos de forma direta em seus 

respectivos títulos. A partir desse levantamento é possível concluir que o termo “ensino de 

História” não é um “dado posto”, que deva ser subtendido sempre e da mesma forma por todos 

os pesquisadores, mas que sua compreensão varia a depender de quem o observa e a partir de 

que lente cultural observa. 
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“LEIA-SE!” — OFICINA DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA/PARA A 

UNIVERSIDADE: EXPERIÊNCIAS DE UMA PESQUISA-AÇÃO 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta os resultados de uma ação pedagógica desenvolvida no período letivo 

de 2019.2, no contexto do projeto de pesquisa-ação A língua do universitário: fala, leitura e 

escrita para o letramento acadêmico, vinculado ao Programa de Ações Institucionais de Apoio 

Pedagógico (Edital 02/2019/PROGRAD/PROEST/UFS). Tal ação pedagógica configurou-se 

como um conjunto de oficinas de estratégias de leitura — a que demos o nome de Leia-se! —, 

por meio das quais buscamos instruir os estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

para aperfeiçoar suas práticas leitoras, com vistas a melhorias no seu desempenho acadêmico. 

As oficinas foram organizadas de modo a aliar momentos de testagens da percepção leitora dos 

estudantes, de exposição de estratégias de leitura e de aplicação de exercícios de estratégias, 

com textos e questionários previamente selecionados e/ou produzidos pelos alunos bolsistas, 

também ministrantes das ações. A oficina Leia-se! foi replicada cinco (5) vezes durante o 

período letivo supracitado, com a participação efetiva de sessenta e cinco (65) alunos dos mais 

variados cursos do Campus São Cristóvão. Diante dessa experiência de cunho científico-

pedagógico, constatamos haver uma demanda real de ações extensivas como a nossa, 

concernentes à instrução explícita de habilidades de leitura, no âmbito da academia, o que vem 

a requerer da Universidade ações mais efetivas e contínuas nesse sentido. 
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SOBRE OS MORANGOS QUE NÃO MOFARAM: HOMOSSEXUALIDADES E 

DITADURA EM CAIO FERNANDO ABREU 
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RESUMO: 

A obra “Morangos Mofados” foi publicada em 1982, e consistia em um conjunto de contos 

escritos pelo escritor Caio Fernando Abreu. Os contos possuem uma semelhança na discussão 

sobre uma geração que passou por experiências diversas, em um mesmo contexto histórico, 

descrito como um borrão acinzentado, em que o presente é vivido com um gosto amargo na 

boca. Os personagens centrais são principalmente pessoas com identidades lidas como corpos 

estranhos do sistema vigente, ou corpos não docilizados. A identidade do autor não se desloca 

da obra, sendo assumidamente homossexual, esta pauta está presente nos contos. O trabalho 

aqui apresentado pretende discutir a forma com que Caio Fernando descreve vivências de 

homossexuais na ditadura militar, assim como, as marcas deixadas por esse sistema na vida 

desses sujeitos, e na forma que a sociedade brasileira interpretava e agia com relação a esta 

expressão sexual, ou a expressões sexuais que destoassem da heterossexual, entendida como 

norma. Discutiremos quatro contos, os dois primeiros relacionados diretamente à ditadura, e os 

últimos direcionados a narrativas de homossexuais e a repressão no período. 
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UMA ESCRITA FEMININA: “ORGULHO E PRECONCEITO” E AS RELAÇÕES 

ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA ATRAVÉS DE JANE AUSTEN 

 

Autora: Jislene Batista da Silva 
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RESUMO: 

A presente pesquisa, em fase inicial, tem como objetivo compreender a escrita da autora inglesa 

Jane Austen no âmbito da relação entre a história e a literatura e suas visões sobre o feminino. 

Quanto à escritora, nascida no final do século XVIII, em Steventon, Jane pertencia a uma 

família de nobreza agrária, tendo ao todo oito irmãos. Ao longo de sua trajetória, dedicou-se há 

uma escrita que opunha os ideários que colocavam as mulheres como passivas. Porém, só passa 

a ter o reconhecimento feminista na virada do século XXI para o XX, a partir do movimento 

sufragista inglês. Até o final de sua vida, em 1817, Austen escreveu inúmeros romances, os 

quais se tornaram objetos de estudo acadêmicos, a exemplo de Razão e sensibilidade (1811), 

bem como adaptações para o cinema. Assim entendemos, preliminarmente, que Jane Austen, 

através de suas obras, traz uma representação clara sobre o universo feminino de sua época, 

demonstrando através de seus contos e personagens, sua visão acerca da sociedade em que 

vivia, bem como retratando a cultura e os valores morais ingleses. Como principais fontes para 

a presente pesquisa, utilizaremos a princípio, sua obra: Orgulho e Preconceito (1813), que no 

cruzamento com teorias históricas, a exemplo da cultural, e literárias, buscaremos entender o 

contexto histórico em que Jane Austen viveu bem como as possíveis influências numa 

perspectiva de escrita feminina, e a representação da mulher naquele momento. 
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A MUDANÇA DO COMPORTAMENTO FEMININO EM UM ESPAÇO MACHISTA 

NA OBRA INOCÊNCIA 
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RESUMO: 

Neste trabalho será analisado o romance sertanista Inocência, de Visconde de Taunay e, como 

enfoque, será observada a protagonista de mesmo nome, símbolo de pureza, de submissão e de 

obediência, em oposição à imagem do homem, o retrato dos discursos autoritários e de posse. 

Essas questões serão evidenciadas devido ao contexto histórico da obra em estudo e delineadas 

pela linha autoral de Taunay em sua produção entre o Romantismo e o Realismo, fruto de um 

período transitório literário e, desse modo, Inocência também seguirá uma vertente paradoxal 

entre a acomodação com sua realidade e a esperança de um novo rumo dado à sua vida. Ter 

esses dois períodos literários na obra é importante, pois através deles perceberemos traços da 

verossimilhança, bem como traçaremos paralelos entre as condições masculinas e femininas no 

Sertão.Para o referido estudo usaremos como principais referências, Bosi (2001), Coutinho 

(2004), Todorov (2006), Candido (1981), D’Ávila Neto (1980), Bourdieu (2002) e 

Albuquerque (2013). 
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O COMPORTAMENTO DA MULHER BURGUESA NO CÔMODO TOUCADOR A 

PARTIR DA ANÁLISE DOS ROMANCES URBANOS DE JOSÉ DE ALENCAR 

(1862-1893) 
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RESUMO:  

O presente trabalho, ainda em fase inicial, centra-se na interface entre História e Literatura e 

tem por objetivo analisar o comportamento da mulher burguesa do século XIX a partir dos 

romances urbanos alencarianos. Sendo José de Alencar (1829-1877) um dos mais proeminentes 

escritores do Brasil oitocentista, suas obras além de refletirem valores e costumes da burguesia 

urbana que se formou na segunda metade do século XIX, também funcionavam como parâmetro 

comportamental desta classe social, principal consumidora dos escritos alencarianos que em 

sua essência tem como protagonistas as figuras femininas. Para alcançar o objetivo proposto, 

será obedecida a seguinte metodologia: 1. Levantar o referencial teórico vinculado ao conceito 

de representação; 2. Copilar e fichar a produção científica referente ao campo dessa pesquisa; 

3. Analisar as fontes que constituem o recorte deste trabalho elencado nas obras: Lucíola (1862), 

A pata da gazela (1870), Sonhos D’Oro (1872), Senhora (1875) e Encarnação (1893); 4. 

Redigir o relatório da pesquisa em forma de artigo científico. Ao final desse estudo, pretende-

se contribuir com a ampliação da visibilidade feminina na pesquisa histórica, além do uso da 

Literatura como fonte.  
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RESUMO: 

Devido aos abrangentes significados que o duplo, ou doppelganger, pode assumir, essa figura 

é amplamente discutida não apenas na área da psicanálise, mas também na literatura, tendo sido 

bastante utilizado como instrumento para criação de tensão durante o período da literatura 

gótica. Além de tensão, o duplo é constantemente relacionado a uma crítica social ou 

manifestação do psicológico do personagem. Nesse trabalho, propomos analisar a presença do 

duplo literário, ou como conceituado por Freud, o Estranho, no texto The yellow wallpaper 

escrito por Charlotte Perkins Gilman em 1892. A partir dessa análise, pretendemos utilizar 

estudos da crítica literária feminista elaborados por Mirela Marin Morgante e Maria Beatriz 

Nader para evidenciar as simbologias e particularidades do duplo feminino e suas possíveis 

interpretações para os movimentos feministas atuais. Além disso, iremos realizar uma leitura 

dos aspectos sociais em que o texto foi escrito, passando pelo diagnóstico de ‘histeria’ da 

protagonista, com base nos estudos de Maria das Mercês Maia Muribeca e Silvia Alexim Nunes. 
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RESUMO: 

Em 1823, Mary Shelley dava luz a uma das obras que marcariam para sempre o gênero gótico. 

Durante uma competição que envolveu Lord Byron, Polidori e Percy Shelley, numa prova de 

quem seria capaz de criar a melhor história de horror, nasce o rascunho de o que conhecemos 

hoje como Frankenstein. Aprovado e exaltado pela crítica, o novo romance de horrores, que 

marca o início da segunda fase do gótico, é tido por Walter Scott como uma obra que investiga 

as condições e implicações do conhecimento e da imaginação humana. Não é novidade que o 

gênero gótico é tido como uma marca e um local no qual temas marginalizados e silenciados 

podem ser tratados de forma aberta, os ideais deixados por grandes filósofos como, por 

exemplo, Bacon e Descartes passam a ser questionados e têm suas implicações levadas às 

últimas consequências. Frankenstein não foge dessa regra. Vemos a formação do arquétipo do 

cientista louco, o medo dos avanços científicos e a superação de limites através da 

artificialidade que são caracterizados, em última instância, no ato de “brincar” de Deus e tentar 

conferir vida a uma matéria morta. Dito isso, nosso objetivo é explorar, em primeiro lugar, de 

que maneira este romance se posiciona perante os ideais filosóficos (especialmente científicos); 

em segundo lugar, como recusa tais ideais e, por fim, de que maneira se difere dos romances 

góticos que o antecedeu. Para isso, utilizaremos, além do clássico supracitado, os comentários 

de Botting, Moretti, Moers e Crook. 
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AS RECEITAS DA INSUBMISSÃO: COMO ÁGUA PARA CHOCOLATE E A 
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RESUMO: 

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar uma versão da Revolução Mexicana de 1910 

elaborada pelo romance Como Água Para Chocolate (1989), de Laura Esquivel. A obra faz 

parte da chamada segunda geração do realismo mágico, movimento literário fecundo na 

segunda metade do século XX, no Continente Americano, essencialmente nos países latinos. 

Uma das principais características dessas obras refere-se à fantasia criada a partir de eventos da 

história do continente, de modo a produzir uma espécie de versão dos acontecidos, sob uma 

nova ótica. A Revolução Mexicana de 1910 foi o primeiro movimento de cunho social na 

América Latina do século XX. Nesse sentido, sua História e, por conseguinte, seus agentes, 

foram, por diversas vezes, pano de fundo tanto para a literatura quanto para arte. Neste estudo, 

utiliza-se de autores como Chartier (2000 e 2009), Borges (2010), Mendonça e Alves (2013) e 

Sevcenko (2003), que teceram considerações sobre a relação Literatura e História. Para tanto, 

compreende-se a literatura como agente, capaz de criar narrativas históricas a partir de 

contextos diferentes. Desse modo, ao se basear em eventos históricos, o texto literário produz, 

no contexto da sua produção, uma versão do ocorrido, comunicando a realidade sem intenção 

de representá-la. Ao final deste estudo, pretende-se contribuir para a ampliação de análises que 

compreendam a literatura como fonte para a história da América Latina. 
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RESUMO:  

O presente artigo propõe uma análise da obra Serafim Ponte Grande de Oswald de Andrade, 

ressaltando a atuação da comicidade através da linguagem obscena e a sexualidade exacerbada, 

apresentadas por meio das façanhas amorosas do personagem protagonista. O romance traz à 

tona a ideia da liberdade, principalmente no que se refere aos impulsos sexuais, sendo este um 

fator relevante que nos remete a uma analogia da obra com o Manifesto Antropófago de autoria 

do próprio Oswald. A antropofagia, segundo o escritor modernista, surgiu como um protesto às 

leis impostas pela civilização opressora, prevalecendo assim a ideia do ‘homem livre’, assim 

como em Serafim Ponte Grande também é apresentada esta libertação escancarada, 

principalmente em relação ao sexo sem repressões. Além disso, a análise se fundamenta na 

concepção de que a metáfora da alimentação em relação à antropofagia é praticamente a mesma 

que prevalece em relação ao romance, pois da mesma forma que o índio antropófago se 

alimentava da carne humana com o objetivo de adquirir o que tinha de melhor em seu inimigo, 

o romance traz Serafim que também ‘devora pessoas’, assimilando o prazer sexual da carne e 

rejeitando o processo de recalque, com exceção do desejo homossexual. 
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RESUMO: 

O presente trabalho trata de uma investigação em filosofia da lógica e tratou do debate 

conhecido como pluralismo vs monismo lógico. Esse debate diz respeito a natureza da lógica e 

a forma de compreender a relação entre os diferentes sistemas lógicos. Por um lado, um monista 

defende que só existe uma lógica correta, ainda que haja divergência entre os monistas sobre 

qual seria essa lógica. Por outro lado, o pluralista defende de que há mais de uma lógica correta 

e que diferentes tratamentos podem ser dados a noção de consequência lógica. O objetivo 

principal é caracterizar as duas principais posições no debate monismo vs pluralismo lógico. 

Para cumprir esse objetivo será importante compreender a relação entre os sistemas formais tais 

como apresentado por Haack (2002) e também a noção de consequência lógica e as 

propriedades metalógicas tais como apresentado por Read (2014). Por fim, apresentaremos o 

realismo lógico-metafísico e avaliaremos se essa teoria pode ser entendida como uma forma de 

monismo lógico. 
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RESUMO: 

O presente trabalho, ainda em fase preliminar, discorre sobre o conceito de democracia no 

pensamento político brasileiro liberal-conservador entre 1870 e 1902, sobretudo o pensamento 

de Rui Barbosa e o de Joaquim Nabuco, dois autores que assim como outros liberais, vinham 

de famílias tradicionais do Império relativamente marginalizadas no âmbito político, devido ao 

predomínio do Partido Conservador. Sendo assim, tiveram uma atuação relevante para o fim da 

hegemonia conservadora e a queda do Império, possibilitando o estabelecimento de um regime 

democrático e republicano. Dito isto, os objetivos do projeto são analisar como Joaquim 

Nabuco e Rui Barbosa concebem a democracia e as limitações dela no tocante a sua instauração 

no Brasil, retraçar os caminhos percorridos pelos autores, e suas responsabilidades políticas, e 

produções intelectuais, e por fim, examinar como as ideias que circulavam no Brasil e na 

Europa impactaram as obras de Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Pretendendo cumprir o que foi 

proposto a metodologia a ser utilizada é a bibliográfica, por meio da análise de escritos e obras 

dos dois autores que sejam consideradas pertinentes para conhecer seus pensamentos sobre 

questões referentes à democracia. Espera-se ao final do projeto que tenha sido compreendido 

como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa conceberam a democracia, assim como as possibilidades 

e limites de sua implementação no Brasil no final do século XIX. 
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RESUMO: 

No Cristianismo Primitivo, o batismo se desenvolveu liturgicamente, sendo elaborado ritos e 

etapas a serem cumpridas por aqueles que desejavam recebê-lo. Ocorre que, com o passar do 

tempo, mais especificamente por volta do século IV d.C, o Cristianismo precisou constituir a 

natureza doutrinal do batismo, já que surgiram diversas heresias que combateram diretamente 

a necessidade do batismo ao negar o pecado original. Em razão disso, o presente trabalho que 

se encontra na fase de pesquisa bibliográfica, buscará respostas para problemática da natureza 

do batismo na Igreja Primitiva ocidental, utilizando para isso textos dos Padres da Igreja, tal 

como Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona e Hipólito de Roma. Dentre outras questões, 

estudaremos quais são as ideias produzidas pelo discurso da Patrística, que se materializaram 

em práticas no batismo; o seu significado para àquela sociedade; a forma como era realizado o 

ritual do batismo; e ainda como o discurso elaborado pela Patrística exerceu influência sobre 

os fiéis e nos ritos do cristianismo. Assim sendo, empregaremos como aporte teórico noções 

elaboradas por Roger Chartier (2002) e Michel Foucault (1970), como referencial da Nova 

História Cultural.  
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RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as representações culturais da Guerra do 

Vietnã (1955-1975) em canções de rock produzidas nas décadas de 1960. Assim, analisaremos 

como essas músicas foram utilizadas como formas de protesto contra as políticas norte-

americanas neste conflito. Dentre as letras estudadas estão: Blowin’ in the Wind (1963) de Bob 

Dylan, What are you Fighting for (1963) de Phil Ochs, Lyndon Johnson Told the Nation (1965) 

de Tom Paxton e Draft Morning (1968) da banda The Byrds. Tais canções ganharam 

notoriedade em um contexto de Guerra Fria e de Contracultura: movimento esse que instigou a 

emergência de novas formas de contestação política. Pretende-se analisar a postura de uma nova 

geração oriunda de uma sociedade moderna, inconformada com os caminhos da política e da 

sociedade ocidental, geração esta que instaura regras alternativas de comportamento que 

causaram impacto na contemporaneidade. Sendo assim, neste trabalho investigaremos aspectos 

da Contracultura, ancorados na ideia de “revolução social”, para nos ajudar a entender como 

estas músicas eram utilizadas como formas de protesto.  

 

Palavras-chave: Contracultura; Música; Revolução Social; Guerra do Vietnã.  
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RESUMO: 

Ao longo das últimas décadas a música passou a ser vista como uma importante fonte de 

pesquisas, principalmente no campo da História. Dessa forma, entendemos que a música 

permite analisar as diferentes sociedades e culturas, a partir das influências e das letras das 

canções, as quais aproximam sentimentos e pensamentos do período em que foi composta. 

Historicamente, o gênero musical Rock nasceu nos Estados Unidos na primeira metade do 

século XX, e com o tempo foi atravessando limites geográficos, chegando, por exemplo, no 

Brasil. Aqui, indícios mostram que este teve sua inserção a partir dos filmes norte-americanos, 

mas, rapidamente passou a fazer parte de bailes e conquistou espaços nas rádios. Porém, o 

“boom” de letras engajadas e contestatórias no Brasil, que é o foco de nossa pesquisa, se deu 

de forma mais madura a partir da década de 1980, com forte influência do Punk brasileiro dos 

anos 70. Nessa conjuntura de repressão e censura, embalada por uma ditadura militar que 

assolava nosso país, bandas, em sua maioria formada por jovens de classe média passaram a 

produzir letras fortes e críticas. Assim, as principais fontes para essa pesquisa, ainda inicial, é 

a música “Revoluções por minuto” da Banda RPM, bem como a trajetória da banda, 

compreendendo seu posicionamento frente a abertura política e o contexto vivido. Entendemos 

que a partir dos diálogos entre História, música, e história cultural e política, será possível 

concretizar tal proposta. 
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RESUMO: 

O presente trabalho tem como intuito discorrer sobre a natureza histórica do quilombo, 

abordado pelo pensamento da professora e historiadora sergipana negra Beatriz Nascimento. 

Grande parte de seus estudos encontram-se reunidos em três livros publicados após sua morte: 

Beatriz Nascimento: quilombola e intelectual (2018), Todas as distâncias: poemas, aforismos 

e ensaios (2015) e Eu sou atlântica (2006); sendo também utilizada a produção audiovisual Ôrí 

(1989) com roteiro baseado em seus relatos autobiográficos. Através da preocupação 

epistêmica com o “eterno estudo do escravo”, Beatriz busca a historicização dos agrupamentos 

quilombolas contrapondo-se, ao que diz ser, uma perspectiva colonial e simplória, presente na 

historiografia tradicionalista. Para além de redutos de escravos fugidos, os quilombos são 

descritos como espaços sociais e políticos de uma vida em liberdade desde a África, recriados 

aqui nas Américas através de um continuum afrodiaspórico. O quilombo, não apenas uma 

formação social do passado, constitui meios de humanização do negro como sujeito histórico e 

agente social no tempo presente. Nesse viés, compõe o inconsciente coletivo da população 

negra, preservando memórias e ressignificando identidades cerceadas em decorrência do exílio, 

da escravidão e do racismo. Uma metodologia com centralidade no quilombo, conforme propõe 

Beatriz, é aqui estudada como possibilidade de novas produções historiográficas na construção 

de narrativas próprias do negro na História. 
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RESUMO: 

No âmbito sociocultural, político e econômico, a contracultura apresenta-se como uma “anti-

cultura”, quando se leva em conta a ruptura com os valores da sociedade capitalista. Considera-

se que a contracultura se amplia para além do tempo histórico em que o termo foi criado (década 

de 1960, nos EUA), pois todo movimento que se propõe a reavaliar padrões hegemônicos da 

vida social, econômica e política, defendendo, em contrapartida, uma alternativa 

comportamental, seguramente abalará estruturas culturais pré-existentes. No Brasil, a 

contracultura destaca-se, principalmente, na década de 1960. Tendo em vista tal contexto, a 

presente pesquisa relacionará o referido movimento com o Tropicalismo e o pós-Tropicalismo. 

Compreende-se que a Tropicália foi responsável por inovações artísticas durante um período 

político marcado por atos coercitivos à liberdade. Os músicos e intelectuais tropicalistas 

utilizavam referências musicais e simbólicas que, até então, representavam uma ofensa aos 

costumes, pois misturavam ritmos presentes na cultura popular brasileira. Os tropicalistas 

denunciavam a desigualdade social, a repressão da liberdade individual e incitavam a 

contestação ao projeto nacional de modernização conservadora. Assim sendo, espera-se, com 

esta pesquisa, analisar a Tropicália como exemplo de um movimento de contracultura, com 

elementos essencialmente nacionais. 
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RESUMO: 

Este projeto compreende a análise de um conjunto de fontes (missivas, ofícios, relatos de 

viagem e uma Memória Histórica) que dizem respeito às relações atlânticas, transculturais, 

efetivadas a partir entre dois polos de poder: os chefes daomeanos e as autoridades luso-baianas, 

no período entre 1795 e 1805. Através da análise dos discursos revelados por esse conjunto 

documental, tomados em série e articulados entre si, buscou-se identificar as estruturas 

sociopolíticas necessárias para a efetivação de tal diplomacia, os agentes envolvidos nas 

relações diplomático-comerciais, seus respectivos interesses e os recursos mobilizados para 

alcançá-los. O recorte cronológico desta pesquisa é marcado pela chegada de duas embaixadas 

daomeanas à Bahia (1795 e 1805) e compreende também, no Daomé, a chegada de enviados 

apostólicos portugueses e a sucessão dinástica entre os Reinados de Agonglo e de Adandozan 

(1797). Observa-se, nessa conjuntura, uma série de transformações na diplomacia estabelecida 

entre a Coroa portuguesa e o Daomé. A partir da compreensão desse fenômeno histórico 

atlântico e de suas transformações na virada do século XVIII para o XIX, buscou-se caracterizar 

a tradição diplomática construída e determinar as tensões inerentes a ela, em sua relação direta 

com as dinâmicas do comércio atlântico de escravizados e com os jogos de poder na Costa da 

Mina e, por consequência, no mundo atlântico. 

 

Palavras-chave: história atlântica; história da África; diplomacia; comércio atlântico. 
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RESUMO: 

Robin Hood insere-se na cultura ocidental como um símbolo de revolta e contracultura perante 

a opressão e a tirania. Bastante relevante na história da cultura inglesa, o personagem 

modificou-se desde suas primeiras menções documentais, estando presente em filmes, 

romances e jogos, ultrapassando o regionalismo característico de seus textos originais e 

tornando-se um arquétipo: o bom ladrão que defende os oprimidos e menos afortunados. O 

impacto recente dessas histórias é fruto da expansão britânica durante o século XIX, período de 

formação da nação inglesa que, para consolidar-se como Estado-nação, utilizou-se de 

personagens que mitificam suas origens. Tal processo ocorreu a partir das construções e 

esquecimentos necessários à cada período histórico. A partir dos conceitos de representação 

coletiva de Roger Chartier, buscamos entender a estrutura formadora dos textos sobre o 

personagem e as representações presentes no material original. Observamos na pesquisa que 

diversos grupos artísticos da sociedade inglesa desenvolveram histórias sobre suas vidas 

marginalizadas, conseguindo assim se opor ao monopólio cultural da igreja. Dessa forma, 

buscamos em The gest of Robyn Hode (c. 1450), primeira compilação de canções sobre o tema, 

facetas que mostram um pouco das populações do baixo medievo inglês e como elas são 

representadas por esses grupos subalternos. 

 

Palavras-chave: Menestréis; Inglaterra; Tensionamentos. 
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Introdução 

O período compreendido entre 1939-1945 ficou conhecido mundialmente como a 

Segunda Guerra Mundial, evento este, que deixou cicatrizes profundas que continuam presentes 

tanto na memória dos que a vivenciaram de alguma forma, como em monumentos presentes em 

diversas cidades pelo mundo. O mapa mundial, as estruturas organizacionais políticas, 

econômicas e sociais e os parâmetros de relações políticas entre os países são, em grande parte, 

os derivados dos acordos do fim da guerra (CYTRYNOWICZ, 2002, p.15). 

O Brasil, do início da Segunda Guerra até meados de 1942, pelo menos oficialmente, 

manteve-se numa posição de neutralidade na qual mantinha relações comerciais tanto com a 

Alemanha como com os Estados Unidos, usufruindo dos acordos feitos com ambos. Neste 

período o país estava sob o poder do presidente Getúlio Vargas (1882-1954), que instaurou o 

chamado Estado Novo (1937-1945). 

No entanto, entre os dias 15 e 17 agosto de 1942, após um longo período de disputas 

e reuniões repletas de intrigas, o Brasil pôde sentir de perto o aperto de um dos tentáculos que 

se enroscavam por terra e mar trazendo morte e destruição, que dessa vez, deixou sua marca no 

Nordeste brasileiro, onde 5 navios mercantes brasileiros (Baependi, Araraquara, Aníbal 

Benévolo, Arará e Itagiba) foram torpedeados pelo submarino alemão U-507, comandado pelo 

Capitão-de-Coverta Harro Schacht (1907-1943). 

Após esse ataque e em conjunto com os interesses políticos e estratégicos visados por 

Vargas, o Brasil declarou oficialmente guerra à Alemanha e a Itália, ocasionando uma 
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acentuação da crise que vinha desde 1929 e repercutindo no encarecimento de diversos setores, 

na qual o custo de vida acentuado que impactou diretamente no dia a dia das pessoas 

(CARVALHO, 2019, p.87).  

De acordo com Maynard (2013), o aumento de preços era justificado pela Guerra. 

Porém, os produtos originários do Brasil também sofreram alterações consideráveis. As quais 

poderiam ser vistas nos preços de muitos gêneros como os combustíveis, roupas, sapatos e até 

mesmo aluguéis. De forma que a população sentisse de perto os efeitos desse conflito que antes 

parecia estar tão distante. 

No contexto mencionado, vale salientar a importância das rotas marítimas naquele 

momento de guerra, desde a sua defesa com relação ao tráfego marítimo, até o uso de portos e 

baías para estratégias militares, focando no meio mais efetivo de utilizar a seu favor sua posição 

geoestratégica. A Batalha do Atlântico (1939-1945) foi a mais longa campanha militar de toda 

a Segunda Guerra Mundial (CABRAL, 2013, p.404). 

Para este estudo, foi realizado um levantamento de dados através do Inquérito policial 

militar iniciado no quartel general da 6ª Região militar em Salvador, Bahia em 21 de agosto de 

1942, encarregado pelo Segundo Tenente convocado José de Almeida Lima que serviu de 

escrivão para o Inquérito.  

Em seus anexos, o inquérito possui telegramas enviados no intuito de informar 

acerca dos torpedeamentos dos 5 navios mercantes brasileiros e da barcaça Jacira, torpedeados 

em agosto de 1942, como também, relatórios contendo listas de sobreviventes, as cargas de 

alguns dos navios e os depoimentos de alguns náufragos. 

Após a leitura da fonte, foi realizado um levantamento acerca das partes em que o 

Inquérito é dividido, os personagens mencionados, os telegramas anexados, os testemunhos dos 

sobreviventes dos torpedeamentos, as listas dos passageiros e dos materiais presentes nos 

navios. Assim como a análise e comparação das informações obtidas tanto no próprio Inquérito, 

quanto com a historiografia sobre a época. 

Para a partir dessa análise, apreender acerca do torpedeamento do navio mercante 

brasileiro Baependi, com base nos testemunhos obtidos de sobreviventes e dos telegramas 

trocados entre militares no imediato pós ataque. Visando assim, colaborar com a historiografia 

sobre o período e trazer à tona reflexões sobre esse momento que ainda tem tanto a ser estudado.  

 



 

56 

 

Segunda Guerra Mundial 

Segundo Cytrynowicz (2002), a guerra, além de mudar efetivamente o curso de uma 

vida, de milhões de vidas, engendra uma cultura própria, particular, em torno da guerra, com 

suas histórias de família, suas celebrações cívicas e monumentos que marcam a paisagem. 

Sendo assim, seus efeitos perduram por anos e passam a incorporar o dia a dia das pessoas, 

mesmo que com o tempo, passe a perder seu significado para algumas. 

Com o desabrochar da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939 e o início das 

hostilidades, as Marinhas dos Estados Beligerantes (Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, 

Itália e Japão) iniciaram suas manobras com o intuito de se posicionarem para suas futuras 

missões. Nesse contexto surgiu a Kriegsmarine que passou a investir na construção de 

submarinos alemães (U-Boot) e em reforços de forças aéreas e terrestres (CABRAL, 2013, 

p.399). 

Partindo disso, os nazistas colocaram em uso durante o conflito 1.153 submarinos, 

conhecidos como U-Boots (Unterseeboot), dos mais variados tipos e tamanhos. As principais 

missões desses U-Boots eram as ações de ataque em apoio à frota e às rotas comerciais. Apesar 

de sua eficácia ter variado durante o conflito, mostraram-se um inimigo bem poderosos e 

perigosos (CABRAL, 2013, p.397) 

Essa estratégia de manter os U-Boots como apoio para as frotas e rotas marítimas teria 

o intuito de não somente amedrontar o inimigo, mas também como medida preventiva contra 

ataques que pudessem pegá-los desprevenidos e atrapalharem no abastecimento de combustível 

e outros recursos necessários para a guerra.  

Já com relação a marinha britânica, conhecida como Royal Navy, era naquele período 

a maior e mais poderosa Marinha de Guerra do mundo e possuía 15 encouraçados, 7 porta-

aviões, 39 cruzadores, 107 contratorpedeiros e 47 submarinos considerados novos. Ela ainda 

possuía uma aviação embarcada com cerca de 300 aeronaves que variavam entre aviões de 

reconhecimento, torpedeiros e caças, a chamada Fleet Air Arm (CABRAL, 2013, p. 398) 

Sendo assim, em 3 de setembro de 1940, Roosevelt e Churchill assinaram o The 

Destroyers-Naval Base Deal. Acordo entre os Estados Unidos e a Inglaterra no qual haveria 

uma troca de favores no setor naval para o fortalecimento de ambos. No entanto, o conjunto de 

ações elaboradas pelos britânicos não surtiu efeito imediato, pois os nazistas aumentaram o 

número de submarinos, como também investiram em aperfeiçoamentos tecnológicos, com o 
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intuito de ampliar o poderio naval, além de receberem reforços de submarinos italianos 

(CABRAL, 2013, p.399).   

Partindo do pressuposto de que haveriam grandes batalhas com os britânicos, os 

alemães passaram a construir novos e modernos encouraçados, no intuito de desafiar o bloqueio 

naval britânico. No entanto, as derrotas sofridas logo nos primeiros meses de guerra, fizeram 

com que os nazistas passassem a combinar o uso de aviões e, principalmente de submarinos 

contra as Marinhas Aliadas. Resultando num sucesso dos ataques da marinha alemã (CABRAL, 

2013, p. 400-401). 

Podemos observar, como os alemães investiam em melhorias na sua estratégia militar, 

no intuito de ultrapassarem a força bélica dos inimigos e dessa forma, ficar sempre um passo à 

frente, não querendo dar um espaço de tempo para que eles pudessem se ajustar a essa nova 

estratégia de batalha. 

O sucesso das investidas do Eixo contra a Europa1, junto com a gravidade dos efeitos 

dos ataques dos U-Boots levaram o Congresso estadunidense a aprovar a proposta de Roosevelt 

em aumentar a esquadra, o Two-Ocean Navy Act em 17 de junho de 1940. Após as operações 

da Europa surtirem efeito, Hitler começou a priorizá-las, como pôde ser visto através da 

Diretiva nº 23, de 6 de fevereiro de 1941, na qual as ações feitas por navios de superfície, 

submarinos e pela aviação naval foram intensificadas (CABRAL, 2013, p.399). 

No Brasil não foi diferente. Neste período de guerra, o país passava por um momento 

também delicado, que se tratava da ditadura do Estado Novo (1937-1945) imposta pelo então 

presidente Getúlio Vargas (1882-1954). Esta política possuía uma ideologia que enfatizava 

ideais militares, desde o povo em marcha, até as características essenciais2 que um militar 

deveria possuir (CYTRANOWICZ, 2002, p.19). 

A I Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores (23 de setembro a 3 

de outubro de 1939), no Panamá, por conta das preocupações com o desenrolar que a guerra 

estava tomando na Europa, resultou em duas medidas: a adoção de uma atitude e uma 

 
1 O Terceiro Reich tomou uma série de portos no Atlântico e no Mediterrâneo (golfo de Biscaia, Lorient, St. 

Nazaire, Brest, La Pallice e Bordeaux) e laçou uma grande ofensiva de ataques com submarinos, para explorar a 

vulnerabilidade das comunicações e das rotas marítimas procedentes da Índia, do Extremo Oriente, do Atlântico 

Sul e da África (ALMEIDA, 2010, p.407). 
2 Esses ideais seriam o povo em marcha, disciplina, bravura e lealdade, destreza e resistência muscular, 

desbravamento e coragem, organização e vigilância, sacrifício e união (CYTRYNOWICZ, 2002, p.19). 
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delimitação de uma área de segurança. Essa área passou a ser conhecida como Zona Neutra que 

iniciava na fronteira canadense-estadunidense no Pacífico (CABRAL, 2013, p.410). 

O intuito dessa medida, seria a possibilidade de uma área em que possivelmente as 

relações comerciais poderiam estar acontecendo sem o empecilho ou medos dos ataques 

provados durante esse período. De forma que os navios pudessem circular livremente sem o 

risco de serem atacados. 

De acordo com obras historiográficas, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil 

manteve-se neutro até 7 de dezembro de 1941, quando o ocorreu o ataque japonês a Pearl 

Harbor, após o qual passou a apoiar os Estados Unidos, fornecendo material estratégico aos 

norte-americanos e rompendo relações diplomáticas e comerciais com os países do Eixo 

(ARGUELHES, 2010, p.137). 

Após este ataque, os Estados Unidos perceberam que deveriam de uma vez por todas 

garantir a unificação do continente contra o Eixo. Nesse contexto o Brasil se tornava 

estrategicamente vital para a defesa da América por conta da sua localização geográfica, 

principalmente no que se refere ao Saliente Nordestino3 (SIQUEIRA, 2019, p.212).  

Sendo assim, a necessidade dos Estados Unidos do uso das terras brasileiras para 

operações militares e o fato da guerra acabar afetando diretamente o país, o Brasil teve que 

deixar sua postura ambígua dos últimos tempos (SANDER, 2007, p.29). Algo que acabaria 

deixando o país na mira dos nazistas. 

Os primeiros ataques à Marinha Mercantil brasileira ocorreram quando o Brasil ainda 

estava numa posição de neutralidade em relação ao conflito europeu. A primeira perda foi o 

NM Cabedelo, que deixou o porto de Filadélfia nos EUA, com carga de carvão, no dia 14 de 

fevereiro de 1942. Seguido pelo torpedeamento do NM Buarque em 16 de fevereiro de 1942, 

quando levava para os Estados Unidos 11 passageiros, café, algodão, cacau e peles. Já o NM 

Olinda foi torpedeado em 18 de fevereiro de 1942, com uma tripulação de 46 passageiros 

(ALMEIDA, 2010, p.302). 

Também foram vítimas de torpedeamentos o NM Arabuatã em 7 de março de 1942; 

NM Cairu em 8 de março de 1942; NM Paraíba em 1º de maio de 1942; NM Gonçalves Dias 

 
3 Trata-se de “uma espécie de setor circular, cujo arco de círculo poderia ter seu centro geométrico na cidade de 

Parnamirim, no sertão pernambucano, e suas extremidades na povoação de Tibau, no Rio Grande do Norte, e na 

foz do rio São Francisco, ao Sul” (SIQUEIRA, 2019, p.212). 
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em 24 de maio de 1942; NM Alegrete em 1º de junho de 1942; NM Pedrinhas e NM Tamansaré 

em 26 de junho de 1942. Todos os ataques ocorreram em costa norte-americana ou no mar das 

Antilhas. A única exceção foi o NM Comandante Lira que foi torpedeado ao largo do Ceará, 

litoral brasileiro (ALMEIDA, 2010, p.303). 

Podemos observar que apesar da posição em que o Brasil se encontrava no momento, 

seus navios ainda eram atacados em águas estrangeiras. Fato que por vezes atrapalhou produtos 

exportados de chegarem ao país ou importados de alcançarem seus destinos. Dentre os quais 

poderiam estar produtos de primeira necessidade ou equipamentos bélicos. 

A partir disso, em janeiro de 1942, durante a Conferência dos Chanceleres no Rio de 

Janeiro, o rompimento passava a ser mais palpável, após um bilhete enviado pelo representante 

alemão Curt Pruefer que dizia que “A ruptura das relações diplomáticas entre o Brasil e a 

Alemanha significaria o estado de beligerância latente, acarretando consequências que 

equivaleriam à eclosão da guerra efetiva entre os dois países” (SANDER, 2007, p.38).  

 

Torpedeamentos em águas brasileiras 

Apesar da guerra ainda parecer distante do território brasileiro, algumas medidas 

paliativas já estavam sendo tomadas pelos navios da marinha mercante. Segundo Cruz (2012), 

eles deveriam ser pintados de cinza para se camuflar ao horizonte oceânico e as baleeiras de 

amarelo para facilitar sua localização aérea. Todo esse cuidado se devia ao fato de a navegação 

a vapor ser o principal meio de transporte entre as cidades costeiras. 

No entanto, nada disso serviu para impedir que o submarino alemão U-507, 

comandado pelo Capitão-de-Coverta Harro Schacht, torpedeasse cinco navios mercantes 

brasileiros (Bapendi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará), representando um grau de 

crueldade até então desconhecido, no qual resultou na morte de centenas de brasileiros, 

incluindo mulheres e crianças, chocando a população de todo o país, particularmente daqueles 

que estavam mais próximos aos locais dos ataques(MAYNARD, 2013, p.37). 

No intuito de tentar apreender acerca dos acontecimentos que antecederam aqueles 

dias fatídicos, foram utilizados relatos obtidos do documentário Agressão (1943)4, onde 

 
4 O Agressão trata-se de um documentário lançado em 1943, realizado pela Imprensa Nacional no Rio de 

Janeiro, com o intuito de expor os fatos que levaram o Brasil à guerra. 
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podemos ter acesso à algumas informações. No dia 14 de agosto de 1942 os navios mercantes 

brasileiros Baependi, Araraquara e o Aníbal Benévolo tiveram sua saída do porto da Bahia 

atrasada por um problema no abastecimento de água destinada à navegação. Por conta disso o 

Baependi saiu às 7h com destino à Manaus, o Araraquara às 11h para Maceió e o Aníbal 

Benévolo às 12h rumo à Aracaju, todos no dia 15. Já o Itagiba saiu de Vitória no dia 15 e 

encontrou-se com o Arará no dia 17 (AGRESSÃO, 1943, p.13). 

Em consequência desse atraso na partida dos navios, no dia 15 de agosto de 1942 o 

submarino alemão U-507 torpedeou três dos cinco navios na mesma noite: o Baependi às 19h, 

o Araraquara às 21h, ambos no dia 15 e o Aníbal Benévolo às 4h15min da madrugada do dia 

16. Aproveitando-se também do Itagiba e do Arará que se encontraram navegando em destinos 

contrários. Sendo que o primeiro iria para a Bahia e o segundo para Santos (AGRESSÃO, 1943, 

p.14). 

O Baependi fora construído em 1899, na Alemanha, possuindo um comprimento de 

119m, podendo chegar à velocidade de até 11 milhas/h e com uma tonelagem bruta de 4.801kg, 

com 75 acomodações para a 1ª classe e 244 com camarote incluso para a 3ª classe 

(AGRESSÃO, 1943, p.52).  

Partindo disso, temos acesso às informações acerca do torpedeamento do navio 

mercante Baependi, com base no Inquérito Policial Militar (1943), com um foco maior nos 

telegramas trocados entre os militares no imediato pós ataque e nos testemunhos de alguns dos 

náufragos. 

De acordo com o Inquérito (1943), no dia 15 de agosto de 1942, o Baependi navegava 

com destino a Recife e possuía um total de 306 tripulantes e passageiros, entre esses, contava a 

guarnição do 7º Grupo de Artilharia de Dorso do Exército brasileiro que iria reforçar as defesas 

do saliente Nordestino, no intuito de evitar possíveis ataques dos países do Eixo. Com relação 

à distância na qual ele fora torpedeado ao fim da tarde pelo submarino alemão U-507, 

comandado pelo capitão-de-Corveta Harro Schacht; existem algumas discrepâncias, vistas em 

telegramas que informam 20 milhas (p.8), 50 milhas(p.25) e 60 milhas (p.17) da costa. 

No que consta da lista de sobreviventes desse navio, existem discrepâncias ao 

compararmos a publicação especial Agressão (1943) com o Inquérito policial militar (1943). 

Sendo que na primeira constam um total de 39 sobreviventes (p.15), já na segunda existem 28 

(p.19). Como também, diferenças com relação aos nomes de passageiros, como por exemplo, 
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com relação a ambas as listas de sobreviventes, enquanto no Agressão têm-se “Severino Teles 

dos Santos” (p.54), no Inquérito existe “Severiano Wiliw dos Santos” (p.16). 

Sendo assim, permeia a dúvida acerca do motivo das discrepâncias dos nomes dos 

passageiros não somente nas duas listas de sobreviventes, mas também na lista de passageiros 

dos navios, o que poderia indicar a presença de passageiros clandestinos, ou até mesmo uma 

falta de cuidado no momento da confecção da lista. 

A partir do testemunho de Viterbo Storry, médico que viajava como passageiro, 

presente nos anexos do Inquérito (1943), podemos apreender que o Baependi seguiu uma 

viagem tranquila até o horário do jantar, em torno de 19h e 19h15, quando o primeiro torpedo 

atingiu a casa das máquinas do navio, fazendo com que o mesmo, começasse a adornar 

ligeiramente para boreste após o segundo torpedo, que teria atingido na altura do camarote do 

primeiro comissário. Sendo que o espaço de um para o outro teria sido de no máximo cinco 

minutos. 

Nesse momento, a testemunha teria se deslocado da sala de máquinas para o convés 

mais próximo, em busca de uma baleeira. Porém, quando desceu pelo costado do navio, fora 

atingido por ondas que o lançaram ao mar, onde agarrou-se a destroços que estavam por perto. 

Cerca de uma hora depois de estar à deriva em cima de uma porta, encontrou dois soldados e 

meia hora depois alcançaram uma balsa, na qual já possuía dois náufragos. 

De acordo com Viterbo, eles permaneceram nela até atracarem em Mangue Seco na 

costa da Bahia, às 18h do dia 16 de agosto de 1942. Onde foram transportados para Santo 

Antonio e lá permaneceram até o dia seguinte, quando seguiram para Estância e às 21h do 

mesmo dia, para Aracaju, onde foi tomado seu testemunho pelo Tenente Coronel Gilberto de 

Freitas, juntamente com o escrivão Antônio Carlo do Nascimento Junior (IPM, 1943, p.80-03).  

Com base nesse relato, podemos perceber que a intenção dos agressores era de que 

não restassem sobreviventes, já que o intervalo de tempo entre os dois torpedos fora curto, não 

dando oportunidade para que os passageiros e tripulantes pudessem realizar os devidos 

procedimentos de salvamento. Como também, o fato de que tratava-se de um navio mercante, 

o qual viajavam predominantemente civis. 

Após a notícia desse torpedeamento chegar às autoridades, iniciou-se uma série de 

troca de telegramas com o Ministro da Guerra acerca das novidades sobre os torpedeamentos, 

os quais informaram sobre a impossibilidade de afirmar um número exato de vítimas por conta 
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da rapidez que o navio afundou e a possibilidade de haver baleeiras perdidas com náufragos 

sobreviventes. Solicitando ainda, mais informações por parte da aeronáutica pelo brigadeiro 

Eduardo Guedes ao ministro Salgado Filho, no intuito de providenciar busca e suporte aos 

possíveis náufragos que ainda estivessem à deriva (IPM, 1943, p.8-10). 

Desta forma, foram informados o número e a lista de sobreviventes do ataque, 

relatando que a única baleeira que havia chegado à costa com náufragos, havia se soltado por 

conta de estilhaços dos torpedos terem atingidos as cordas que a seguravam (p.16-19). O que 

nos faz pensar acerca da crueldade imposta nesse ataque rápido. 

Após esses acontecimentos, as autoridades brasileiras não somente começaram a 

buscar os motivos e as causas dessa realocação nas saídas dos navios e as coincidências que 

aconteceram naquele momento, mas também, criou-se a possibilidade de uma provável ação de 

espiões do Eixo, como o próprio presidente Getúlio Vargas declarou: 

 

“Os quinta-colunistas, os espiões, todos aqueles que traissem os interesses brasileiros 

e que teriam sido os denunciantes da partida dos navios afundados, todos os que 

houvessem trabalhado contra os interesses da Pátria, todos esses cujos patrões nos 

querem cortar as vias marítimas, iriam, de enxadão, de pá e picareta ao ombro, cortar 

estradas no interior do Brasil” (AGRESSÃO, 1943, p.20). 

 

Sendo assim, com todas as informações obtidas a partir das análises, é possível 

observar nessa declaração a inquietude presente naquele momento, perpassando por todos os 

níveis sociais da população brasileira, e sendo evidente na especulação sobre a presença de 

prováveis espiões do Eixo que repassariam informações, como por exemplo, os horários de 

saída dos navios dos portos. 

 O que acarretou em desconforto, revolta e insegurança na população, chegando até 

mesmo a ocorrerem manifestações que por vezes geraram depredações a propriedade de 

estrangeiros, como é possível ver na seguinte notícia retirada do Jornal Folha da Manhã de 

Aracaju: 

 

“A autoridade policial do estado, pede ao povo o maximo de ordem e serenidade. 

Embora se associe ao sentimento de indignação e tristeza que vai na alma brasileira, 

não pode permitir no dismando da ordem publica. 

Os culpados serão punidos severamente. 

Que o povo conte em calma, para que a ação da mesma autoridade se faça mais 

precisa. 
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Depredação não é brasilidade, as autoridades agirão severamente contra os 

perturbadores da ordem, porque estes são também inimigos da pátria” (FOLHA DA 

MANHÃ, 20 de agosto de 1942, p.06). 

 

Podemos perceber como as autoridades estavam tentando conter a revolta da 

população, recorrendo a um discurso extremamente nacionalista, no qual pregava que o 

verdadeiro brasileiro não recorreria a depredação ou perturbação da ordem. Pois os que assim 

agissem, seriam considerados inimigos da Pátria, algo que naquele momento de intensa revolta 

era visto como uma das maiores injúrias que poderiam cometer. 

 

Considerações finais  

A partir dos estudos realizados, pôde-se apreender como o torpedeamento do Baependi 

fora recebido pelos militares, assim como as medidas tomadas no imediato pós ataque tendo 

em vista o que foi observado no Inquérito policial e militar (1943). Evidenciando por meio dos 

telegramas e demais anexos, como essas informações eram trocadas e a necessidade da rapidez 

e precisão disto. 

No entanto, é possível notar, a existência de discrepâncias entre os dados acerca dos 

navios, como nomes e número de sobreviventes dos ataques, que podem ser notados ao se 

comparar a fonte com a publicação especial Agressão (1943); assim como, detalhes dos 

torpedeamentos, tais como a distância em milhas até a costa do local em que o navio foi atacado, 

que se contradizem no próprio documento do Inquérito. 

Divergências essas que nos levam a pensar se seriam resultantes de um despreparo dos 

militares num momento grave e inesperado como esse, ou se existiam problemas internos bem 

anteriores ao acontecido, como a presença de possíveis passageiros clandestinos que explicaria 

as diferenças nas listas de passageiros e sobreviventes. 

Sendo assim, essa análise do torpedeamento do Baependi, por ser o primeiro navio 

mercante atacado em território brasileiro e de uma forma tão cruel e inesperada, pode nos dar 

uma luz acerca de um dos episódios que marcaram o Brasil nesse momento da Segunda Guerra 

Mundial e que ainda continua sendo pouco abordado e discutido em nosso país, contribuindo 

dessa forma, para a historiografia da época. 
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Introdução 

 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) era vista como um evento distante no espaço 

para os sergipanos da década de 1940, já que seu palco principal estava no continente europeu. 

Essa percepção foi alterada quando o submarino alemão U-507 torpedeou algumas 

embarcações em praias sergipanas no ano de 1942, marcando sensivelmente a vida em Aracaju. 

Entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942 foram torpedeados os navios mercantes 

brasileiros Baependi, Araraquara e Aníbal Benévolo no litoral sergipano, e as embarcações 

Itagiba e Arará no litoral baiano. Com isto, objetivamos analisar como esses ataques 

influenciaram o cotidiano da cidade de Aracaju identificando espaços e personagens envolvidos 

com o evento, através da leitura de periódicos sergipanos dos anos de 1942 e 1943. 

O projeto de pesquisa “O Pearl Harbor” brasileiro: O cotidiano em Sergipe na 

Segunda Guerra Mundial 1942-1945, tem por objetivo realizar uma análise desses 

torpedeamentos, observando a repercussão dos ataques que oficialmente provocaram a entrada 

do Brasil como único país da América do Sul a se envolver belicamente no maior conflito 

mundial. O trabalho derivou da Iniciação Científica vinculada a este projeto de pesquisa com o 

financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. 

 

Breve descrição das fontes  

 

Nesta pesquisa, foram utilizados os seguintes periódicos: 

• Folha da Manhã (1942-1943); 

• Correio de Aracaju (1943); 

• O Nordeste (1942). 

O Folha da Manhã e o Correio de Aracaju foram consultados a partir do site do Sistema 

de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe-SIBIUFS, com acervo digitalizado 

mailto:priscila@getempo.org
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pertencente ao Instituto Histórico Geográfico de Sergipe-IHGSE. O Nordeste foi consultado 

em sua forma física na Hemeroteca da Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dória. 

Freitas (2007), advertiu sobre o cuidado que o historiador deve ter ao lidar com jornais 

enquanto fontes históricas. O que é exibido na mídia não pode ser tomado como verdade, pois 

é atravessado de interesses de quem os produz, embora seja mesmo uma fonte disponível para 

se conhecer determinada época com devida cautela. Como ponto de partida foi realizado um 

breve levantamento sobre esses noticiários, quem os produzia, qual a circulação, qual o viés 

ideológico etc. 

Durante a II Guerra, Correio de Aracaju trazia em sua capa os nomes do Diretor-

Proprietário, Luiz Garcia Filho e como Redator-Chefe Zózimo Lima. O jornal circulava 

diariamente em 15 cidades sergipanas, a redação e oficina funcionavam na av. Rio Branco, n. 

34. Quanto ao gênero jornalístico, o Correio se caracterizava pela transição entre o opinativo e 

informativo (OLIVEIRA, GONDIM e MELLO. 2009). 

O Folha da Manhã era propriedade de Manuel Vicente de Brito e tinha a direção para 

José Soares de Brito. Em 1941, se localizava na rua Laranjeiras, n. 362. Caracterizava-se 

principalmente pelo viés religioso, um dos seus colunistas, o Pe. Brito, era filho do proprietário 

do matutino. 

Primordial para compreensão dos jornais da década de 1940, devemos considerar a 

vigência do Estado Novo (1937-1946), que institucionalizou a censura através da criação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda-DIP em 27 de dezembro de 1939, responsável 

também por promover a ideologia estadonovista e a figura política e pessoal de Getúlio Vargas. 

(DHBB/FGV). 

 

À deriva 

 

 O dia era 16 de agosto de 1942, quando o capitão dos Portos de Sergipe, Gentil Homem 

de Menezes, preocupado com o atraso do Aníbal Benévolo, que deveria ter atracado no porto 

no dia anterior, pediu para que os jovens pilotos do Aeroclube de Sergipe realizassem uma 

vistoria no litoral sul. (CRUZ, 2012, p.77). 

 Walter Baptista e Lourival Bonfim, foram os pilotos que realizaram os primeiros voos 

e encontraram os vestígios do Aníbal Benévolo. “A 60 quilômetros da costa, os raios de sol 

iniciam sobre “esquisitas manchas”, que mais pareciam enormes vitórias régias. Em torno das 
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quais, pessoas lutavam contra as ondas, em meio a uma infinidade de destroços.” (CRUZ, 2012, 

p.77).  

Após a localização dos naufrágios, os pilotos levaram a notícia para a cidade de Aracaju, 

buscando ajuda. O Folha da Manhã noticiou o seguinte: 

 

A cidade inteira ante estas notícias alarmantes que pouco a pouco como labareda e 

espalharam por todos os recantos, ficou profundamente consternada. O comércio não 

abriu mais suas portas no segundo expediente. Todos, todos, chorando a sorte dos seus 

irmãos, vítimas da selvageria nazista, sentidos até o íntimo da alma indignados com o 

torpe covarde atentado dos agentes totalitários que, tripudiando por sobre as suas 

vítimas indefesas impotentes de reagir, trucidaram velhos, senhoras mães de família, 

jovens e criancinhas inocentes, perambular pelas ruas em busca de notícias novas que 

viessem esclarecer mais o bárbaro torpedeamento dos vapores brasileiros. (sic). 

(FOLHA DA MANHÃ, 18 de agosto de 1942, p. 01, n. 341, 1ª ed.). 

 

De acordo com o fragmento acima, Aracaju foi assolada pela consternação provocada 

pela tragédia, relatos do Documentário Agressão descreveram as dificuldades enfrentadas pelas 

vítimas do ataque ao Baependi, lançados ao mar na escuridão da noite, feridos por causa das 

explosões, a maioria das baleeiras não foram utilizadas dificultando ainda mais o salvamento. 

(ASSIS; MAYNARD, 2013). 

 O clima de horror e desespero tomou conta das vítimas enquanto vagavam pelo mar 

abraçados nos destroços: “Um dos nossos pilotos no primeiro voo que deu encontrou na praia 

o náufrago Firmino José dos Santos tendo ao lado um pedaço de salvavida com a seguinte 

inscrição - RI A.N.N.” (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 18 de agosto de 1942, n. 341. p. 1, 2ª ed.). 

Sobre a prestação de socorro realizada pelo governo, o jornal escreveu na primeira 

edição: 

 

Ação do Governo – O governo estadual que tem a sua frente a figura patriótica e 

enérgica do coronel Maynard Gomes não perdeu tempo. Sabedor do ocorrido, 

tomou todas as providências no sentido de prestar o necessário socorro as vítimas. 

Para tanto pois a disposição tudo de que o Estado dispunha. Meios de transporte, 

médicos, enfermeiras, chefes de repartição, funcionários etc. (sic) (FOLHA DA 

MANHÃ, 18 de agosto de 1942, n. 341. p. 1, 1ª ed.). 

 

Conforme destacado acima, o jornal descreveu a imagem de um Estado provedor, que 

diante do ocorrido tomou as medidas necessárias. É importante observar como o momento foi 

aproveitado para promover a imagem do interventor Sergipe, Augusto Maynard Gomes (1886-

1957), descrito como prestativo em unir esforços para socorrer as vítimas do ultraje. Entretanto, 
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discordante com o que a ideia que o Folha da Manhã apresentou, Assis (2015) relatou as 

dificuldades para o resgate das vítimas e o manejo dos corpos, sendo alguns enterrados na praia, 

evidenciando o despreparo da cidade de Aracaju.  

Baseada no relatório no relatório do Instituto Médico Legal, encontrado no Arquivo 

Público de Sergipe, a autora demonstrou como o torpedeamento vitimou um grupo heterogêneo 

de pessoas, professora, homens de negócios, oficiais, entre outros, os quais indicavam boa 

condição financeira dada a forma como estavam vestidos, e aparência física bem cuidada. Mas 

vitimou pessoas mais simples também, que apresentavam mãos calosas evidenciando trabalho 

braçal, dentição maltratada ou roupas mais modestas. 

Como se pode observar os torpedeamentos só foram noticiados pelos jornais três dias 

após o ocorrido, em 18 de agosto de 1942, já que a circulação estava proibida por uma ordem 

do Departamento de Imprensa e Propaganda-DIP sob direção geral de Lourival Fontes. As 

diretrizes expedidas em 05 de abril de 1942 proibiam a divulgação de notícias sobre ataques a 

navios de quaisquer nacionalidades em águas brasileiras, para não gerar tumulto na população. 

(ASSIS; MAYNARD, 2013). 

Todavia, pouco adiantou tal censura, a notícia estava espalhada pela cidade e 

manifestações ocorreram em diversas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Paraíba, 

Fortaleza etc. Vejamos a seguir como ocorreram as manifestações em Aracaju noticiadas pelo 

Folha da Manhã, analisaremos também os discursos da interventoria direcionados ao povo. 

 

Do assombro: “Vibração cívica” 

 

Guerra declarada, o esforço do governo e do povo brasileiro deveria ser no sentido de 

ajudar o país na luta contra o nazismo, esse foi um discurso muito utilizado para mobilizar a 

população em prol do esforço de guerra, conforme constatamos a seguir pela fala do interventor 

sergipano, publicada no dia 24 de agosto de 1942, pelo Folha da Manhã: 

 

A vibração cívica de Sergipe Governo e povo unidos pela causa da liberdade, em 

torno do chefe da Nação. 

Cerca de 10000 pessoas reuniram se às 19 1/2 horas da noite ontem, na Praça Fausto 

Cardoso, para ouvir a palavra do chefe do poder executivo. Da sacada do Palácio do 

Governo, o bravo soldado sergipano, que é o cel. Augusto Maynard mostrou à gente 

de sua terra, atravez de sua palavra, numa perfeita compreensão de sua missão, ora 

como real dirigente de um povo, ora como verdadeiro soldado da patria, a nossa 

atitude frente aos acontecimentos atuais. Quando o S.Excia o Snr. Interventor disse: 

toda vez que qualquer de vós tiver. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 24 de agosto 1942, 

n. p.1). 
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Os elogios que o jornal utilizou para se referir a Augusto Maynard Gomes (1886 – 1976) 

como “bravo soldado sergipano”, remetiam a Revolta Tenentista (1922-1924) em Sergipe, da 

qual o interventor fez parte da liderança, no dia 13 de julho de 1924, junto com o capitão 

Eurípedes Esteves de Lima, o 1º tenente João Soarino de Mello e o 2º tenente Manoel Messias 

de Mendonça.  Na Revolução de 1930, Maynard foi promovido a capitão e empossado como 

interventor até 1935 e depois em 1942, agora patenteado a coronel. (DHBB/FGV). 

Sendo assim, se pode observar como o Folha da Manhã se utilizava da história pessoal 

e política do interventor para despertar o civismo no povo. Em sequência, o noticiário trouxe 

algumas frases que foram proferidas pelo líder que traziam o sentimento de união em torno da 

nação, buscando aliar povo e governo em torno de uma causa, como está destacado no título. O 

discurso prosseguiu: 

 

Quando o S.Excia o Snr. Interventor disse: toda vez que qualquer de vós tiver 

conhecimento de um fato que interesse a nossa defesa, a defesa da coletividade, de 

um acontecimento criado pelo inimigo no intuito de jerir a nossa soberania transmiti 

ao vosso governo, porque todas as providencias serão tomadas, percebemos 

claramente que este governo visa, com patriotismo, resolvê-la em cooperação com o 

povo, que deverá sempre estar alerta contra os traidores, em vários casos que possam 

surgir, e que sejam capazes de pertubar a ordem pública, ou mesmo, jogar nos 

futuramente no abismo. Ao encerrar o seu discurso o cel. Augusto Maynard assim se 

expressa: “Sergipanos!...Preparai-vos para a guerra! Ou vencemos, ou então seremos, 

escravisados pelo agressor durante o resto de nossas vidas.” (sic) (sic) (FOLHA DA 

MANHÃ, 24 de agosto 1942, n. p.1). 

 

A mensagem do interventor, na verdade, pedia que o povo confiasse no “Estado”, pois 

ele seria responsável por resolver os problemas relacionados à segurança. Nas entrelinhas, 

provavelmente, o governante fez uma alusão aos casos de violência contra estrangeiros do Eixo 

(alemães, italianos e japoneses) e o pedido para que a população mantivesse alerta a essas 

pessoas que foram consideradas suspeitas. 

 

Suspeitos 

 

Após a ocorrência dos torpedeamentos 24 estrangeiros, em sua maioria alemães e 

italianos, foram presos em Aracaju como suspeitos de ligação ao ataque.  No dia 13 de outubro 

de 1942 foi publicada no Correio de Aracaju uma lista fornecida pelo delegado auxiliar da 

capital, Pedro Vieira de Matos, com os nomes dos presos políticos estrangeiros liberados: 

 

[...] em vista de nada haver sido apurado contra os mesmos; publicamos abaixo a lista 

nominal destes estrangeiros, gentilmente cedida ao “Correio” por ordem do Dr. Pedro 
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Vieira de Matos, esforçado delegado auxiliar desta capital. [...] Frederico 

Gentil,Vicente Mandarino, Cristano Cartens, Ernesto Reiellensmann Guilherme 

Freser, Otto Apenburg, Rodolfo Von Doehn, Hans George Wahle, Paul Hagenbeck, 

Otto Carl Weide, Kurt Michel, Carlos Sattles, Vicente Fiscino, Gunther Schmerel, 

Frei Eusebio Walter, Oscar Benthmer, Cari Oscar Bacrhaus [...] Continuarão detidos 

somente dois estrangeiros: Nicola Mandarino e Herbet Berby, aguardando que o 

Tribunal de Segurança Nacional, para onde foi remetido o volumoso processo, se 

pronuncie a respeito. (CORREIO DE ARACAJU, 13 de Outubro de 1942; n.0198. 

p. 04.). 

 

 Primeiramente, chama atenção os elogios que o jornal fez à autoridade policial, como, 

“gentilmente”, “esforçado delegado”, tentando demonstrar uma efetiva ação da polícia, também 

pode ser interpretado como resultado de uma época de temor, na qual o Estado agia 

coercitivamente, sobretudo com a imprensa. A prisão dos estrangeiros sem haver provas de sua 

participação nos torpedeamentos, assim como a exposição dos seus nomes como suspeitos nos 

permite reconhecer o ambiente de desconfiança ao qual essas pessoas estavam inseridas. 

Apenas o italiano Nicola Mandarino e o alemão Hebert Merby foram julgados pelo 

Tribunal de Segurança Nacional, ambas acusações de ligação aos torpedeamentos não ficaram 

comprovadas. Entretanto o italiano foi julgado por possuir armamento em sua propriedade e se 

declarar fascista. No caso do alemão, não houve prova concreta, o julgamento foi baseado em 

suas autodeclarações em que se assumia como nazista. 

Nicola Mandarino, além de sua prisão teve sua residência e lojas depredadas pela 

população, localizadas nas imediações do centro de Aracaju. As decisões populares foram 

caracterizadas, sobretudo pelo imediatismo de um povo que chocado com as trágicas cenas nas 

margens de suas praias buscaram um culpado da agressão sofrida, o italiano foi escolhido como 

culpado. Sobre o episódio O Nordeste noticiou: 

 

[...] este povo, ontem numa verdadeira demonstraçao do patriotismo e sentimento 

cristão em sinal de protesto contra o derramento do sangue de nossos irmãos 

impiedosamente sacrificado no fundo das aguas, penetrava nalguma das 

“celulas”quinta-colunistas que constituiam o quartel general, entre elas a do 

estrangeiro Nicola Mandarino, onde encontraram armamentos proibidos bem com 

estações transmissoras e receptoras além de bombas perigosas, gaz lacrimejante e 

outros apetrechos de guerra Tambem foram apreendidos documentos, um retrato de 

Hitler e a bandeira italiana. Tudo isso na residência particular e na casa comercial de 

um cidadão estrangeiro que enriqueceu em nosso pais e ainda se naturalisou brasileiro. 

(sic) (O NORDESTE, 18 de agosto de 1942, p.03 n.144). 
   

No início desse fragmento o autor tentou justificar o ataque à residência, como 

demonstrações de patriotismo e até religiosidade, evidenciando o consentimento com o 

feito. Em seguida, foi utilizada a palavra “penetrava” para referir-se a uma verdadeira invasão 

à casa de Nicola, dessa maneira, o jornal tentava abrandar o acontecimento, inclusive, em 



 

72 

 

nenhuma parte do noticiário foram utilizados termos que denotassem violência para ação da 

população.  

Dentre as apreensões de objetos feitas na residência, chama atenção a menção à bandeira 

italiana. O objeto foi noticiado como uma prova de crime, mas seria natural que um italiano 

tivesse uma bandeira de seu país natal. A partir desses indícios percebemos o olhar da imprensa 

sobre os estrangeiros do Eixo que foram comumente taxados nos jornais como “quinta-coluna5, 

boateiros, inimigos da pátria”. Sendo assim, verificamos como o cotidiano foi modificado para 

estas pessoas que passaram a conviver com um tratamento mais hostil. 

 

Defesa Passiva Antiaérea e Blackouts 

 

No Brasil, após o torpedeamento de navios brasileiros em 1942 e sua entrada na II 

Guerra Mundial, o governo adotou medidas de segurança obrigatórias em todos os 

estabelecimentos de ensino do país. Os treinamentos de Defesa Passiva Antiaérea consistiam 

na simulação de bombardeios aéreos, as lições incluíam a procura dos locais mais seguros para 

se abrigar em casos de ataque. Em Sergipe, o primeiro exercício ocorreu em março de 1943: 

 

1º) – Logo entre no “abrigo” só sair quando desaparecer o perigo de ser alvejado por 

bombas explosivas ou granadas. Recinto do “abrigo”: portar-se com disciplina. 

3º) – Não permanecer, mesmo da entrada do “abrigo”, olhando as evoluções dos 

aviões atacantes. 

4º) – Ao ouvir os sinais de alarme, dirigir-se incontinente a um dos prédios 

designados para “abrigo”; abrigar-se no meio fio das calçadas ou entre paredes de 

construção sólida. Ultimando às instruções, que diariamente vêm sendo divulgadas, 

esta Diretoria apresenta a 7ª LIÇÃO, com a qual conclue a série organizada para o 

primeiro exercício aéreo, que amanhã será posto em ação nesta capital. (sic) 

(CORREIO DE ARACAJU, 01 de março de 1943, n.3.318, p.4). 
 

Aproximadamente um mês antes do exercício os jornais publicavam sete lições que 

forneciam as orientações de como os moradores deveriam proceder, acima se tem a última lição 

antes do primeiro treinamento antiaéreo, os abrigos eram locais públicos previamente 

estabelecidos e divulgados nos jornais. Na obra Dias de Luta: Sergipe durante a Segunda 

Guerra Mundial, no capítulo “Sob Ataque: Aracaju durante a Segunda Guerra Mundial”, 

 
5 Quinta-coluna: Termo cunhado durante a guerra civil espanhola e usado para designar aqueles que, em Madri, 

apoiavam as quatro colunas que marchavam contra o governo da Frente Popular Republicana do presidente Azaña. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado para referir-se àqueles que agiam sub-repticiamente num país 

em guerra, ou em vias de entrar na guerra, preparando ajuda em caso de invasão ou fazendo espionagem e 

propaganda em favor do Eixo. FGV CPDOC. Quinta Coluna. Disponível em: 

<https://cpdoc.fgv.br/poducao/dossies/AEraVargas1/glossario/quinta_coluna>. Acesso em: 13/ 12 /2019. 
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Maynard (2011. p.2) analisou o relato do Folha da Manhã após o primeiro ensaio. O autor 

notou que o evento foi narrado quase em tom de “espetáculo”, em que o narrador misturava a 

realidade com a fantasia. 

Além das brigadas de defesa antiaérea existiam também o “Blackout”, em que era 

necessário que a cidade ficasse às escuras para não chamar atenção do inimigo em caso de 

ataques, janelas deveriam ser cobertas ou pintadas de preto, todas as luzes das casas e ruas eram 

apagadas. Em Aracaju, os blackouts ocorriam desde 1942. Porém, alguns indivíduos não 

obedeciam às ordens estabelecida pelo governo, conforme publicou o Folha da Manhã: 

 

Moradores do prédio à rua de Santo Amaro esquina da praça Olímpio Campos, 

desrespeitavam as ordens para as noites do Blackout. Às 22 horas, Isto é, quando a 

cidade já dormiu E as luzes das ruas estavam apagadas, os moradores do referido 

prédio (andar superior) conservaram suas luzes acêsas cujo clarão era percebido de 

longe. O guarda civil, no desempenho de sua missão, para sanar também as faltas 

aproximou-se do referido prédio e procurou observar os moradores, pedindo que 

apagasse e depois as luzes pois aquilo assim estava contrariando as normas do 

Blackout. A resposta que o filósofo morador teve para dar ao paciente guarda foi a 

seguinte: estou me preparando para dormir depois apagarei. Minutos depois eram 

apagadas as luzes para logo serem de novo acêsas. (FOLHA DA MANHÃ, 14 de 

setembro de 1942, n.363, p.4). 

 

 

Como demonstrado na nota do Folha da Manhã, nem todos os moradores ligavam 

davam importância às exigências feitas pelas autoridades, indivíduos como o relatado acima 

demonstram que a preocupação em torno da ameaça dos ataques não era partilhada por todos. 

Por outro lado, os moradores que já conviviam com constantes faltas de luz quando dispunham 

de energia ainda tinham que se submeter aos blackouts. 

 

Sinais de carestia 

 

De acordo, com Lochery (2015), o custo de vida no Brasil de janeiro de 1943 foi elevado 

43% se comparado a 1939. Em 11 de janeiro de 1943 foi promulgada a Portaria de número 36 

do decreto-lei 4570, 28.09.1942, na qual as autoridades políticas municipais teriam poderes 

para fixação dos preços de mercadorias e serviços, as Comissões de Tabelamento, responsáveis 

por instituir e fiscalizar o preço a ser cobrado pelos gêneros alimentícios de primeira 
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necessidade. Na prática essas Comissões eram pouco respeitadas, de acordo com o que se 

verificou nos jornais: 

 

A portaria nº 36, do coordenador econômico foi bem recebida em todos os meios, pela 

necessidade do reajustamento dos salários, como pela fixação imperiosa do preço dos 

gêneros. As comissões paritárias, compostas de vendedores e consumidores, estão já 

se organizando em vários estados.Tudo indica, pois, que o que subiu vai baixar. Em 

Aracaju deu se o contrário essa semana. Gêneros de primeira necessidade subiram 

mais... Farinha, alimentação do pobre, por excelência, foi vendida, a 30 cruzeiros, 

quando o preço era 28. É preciso baixar e não subir. (sic). (CORREIO DE 

ARACAJU, 19 de janeiro de 1943, n.3.287,p.2). 
 

A carestia já fazia parte do cotidiano da cidade de Aracaju, antes mesmo da eclosão da 

II Guerra Mundial. Sendo assim, os torpedeamentos agravaram um problema já existente em 

Aracaju. Os ataques do U-507 reduziram o tráfego marítimo para Aracaju gerando problemas 

para o escoamento de alguns produtos sergipanos como o açúcar, como também a importação 

de outros produtos provocando a alta nos preços. (MAYNARD, 2015). Vejamos: 

 

Tudo, porem, subiu astronicamente. A carne sêca que alguns Comerciantes 

recebem da Bahia, pelo trem, está sendo retalhada a Cr. $ 8. A carne Verde, sem osso, 

a Cr. $ 4, assim mesmo com 200 g de pelanca. Já não há batata no comercio. [...]Um 

litro de querosene é vendido, aqui, na capital, misturado com óleo, a Cr. $ 3,00 o litro. 

No interior se tem vendido até Cr. $ 8 cruzeiros. [...] A falta de vapores esta nos 

atirando às mais duras privações. Come-se, hoje, por favor, implorando-se ao 

açougueiro a carne verde, isto mesmo se se chegar ao mercado até às 7 ou 8 horas da 

manhã. A empregada vai às compras, à procura de abrir “bife”, e se não tiver um 

chodó com marchante volta de mãos vasias. Terá de recorrer a carne do sol, de Cr. $ 

4,60, ou a galinha magra, de Cr. $ 7,00 e Cr. 8,00 para uma única refeição de pequena 

família. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 10 de março de 1943, n. 3.324, p.2). 
 

A especulação dos preços não era problema só da capital, analisando o jornal chama 

atenção a diferença de preços do querosene que era vendido no interior, mais que o dobro do 

preço do que era comercializado na capital. Apesar de não sabermos a autoria do texto, podemos 

mensurar de qual classe econômica parte essa voz, ao relatar o problema da “carne verde”, foi 

dito que “a empregada vai às compras”, para o contexto, dispor do serviço de uma empregada 

denotava boas condições financeiras. Portanto, se o custo dos alimentos estava alto para o 

patrão, imagine para profissional do lar, parte da “raia miúda”. A notícia prosseguiu: 

 

Não desconhecemos as dificuldades com que o luta o governo, da falta de 

transporte marítimo, agravada essa situação com os afundamentos, pelo Eixo, de 

vários navios nossos. Um vapor ou dois, por mês, de pequena tonelagem vem ao norte, 

poderia tocar o nosso porto, e, na volta, descongestionar os nossos trapiches que estão 

abarrotados de açúcar, e, por isso mesmo criando dificuldades aos nossos produtores 

que sentem falta de recurso para movimentar a sua indústria. (sic) (CORREIO DE 

ARACAJU, 10 de março de 1943, n. 3.324, p.2). 
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É importante observar neste trecho que embora estivesse cobrando uma medida mais 

ativa do governo, o autor não queria se indispor com as autoridades de quem estava falando, 

principalmente, porque no dia seguinte o Correio noticiou as medidas tomadas pela prefeitura 

para resolver a escassez da carne verde (carne fresca): 

 

O prefeito do município, vivamente interessado em resolver o problema da falta de 

carne verde, eis que a quantidade de rezes abatidas não vem bastando ao consumo 

público, entrou, ontem, em entendimento com o Conselho de Administração da 

Cooperativa dos Abatedores de Gado, ficando, então, acertado, em virtude do 

movimento anormal que atravessamos, que, o dia de quarta para quinta-feira ficará 

franqueado a quem desejar fazer matança de gado para o abastecimento da cidade. 

[...] Fica, assim, determinada a boa vontade do poder publico, como, também, da 

cooperativa dos batedores de gado, que, destart, generosamente, abriu mão de 

privilégios contratuais, em servir em a população da capital. (sic) (CORREIO DE 

ARACAJU, 11 de março de 1943, n. 3.325, p.4). 
 

Nas primeiras linhas se percebe como o autor da notícia cuidou logo de fazer um 

elogio ao prefeito pela medida tomada, e no fim da notícia reiterou a “boa vontade” do poder 

público e da cooperativa. As reivindicações populares para solucionar a especulação dos 

alimentos foram constantes em 1943.  

Podemos observar que nesses reclames populares a culpa da alta dos preços era sempre 

direcionada aos vendedores. Nos bastidores se tem conhecimento que críticas para as 

autoridades não podiam ser feitas abertamente, por isso, todos os noticiários passavam pelo 

crivo do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda-DEIP sergipano. A escolha do local 

para os reclames colocados nas páginas internas ou na última página dos impressos também 

não foi feita por acaso, o lugar ocupado tem algo a dizer sobre o que esses jornais gostariam 

que fossem mais ou menos relevantes para seus leitores (LUCA, 2005). 

 

Conclusão 

 

A partir do trabalho observamos como Aracaju foi surpreendida com os ataques do U-

507, em agosto de 1942. Primeiramente, observamos como foi realizado o resgate das vítimas, 

evidenciando o despreparo da cidade para lidar com a tragédia, embora nos jornais 

verificássemos um discurso de um estado provedor que aproveitou a situação para incitar o 

nacionalismo. 

As reações após os torpedeamentos recorrendo a atos de agressão pela população, como 

foi o caso do italiano Nicola Mandarino, permitiu observar qual o olhar que a imprensa destinou 
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aos Estrangeiros do Eixo e como o cotidiano para essas pessoas foi alterado convivendo com 

um tratamento mais hostil perante a sociedade. 

A ocorrência dos blackouts e os Treinamentos de Defesa Passiva Antiaérea aproximava 

a realidade dos moradores de Aracaju ao contexto da guerra, o medo trazido pelos ataques do 

U-507 deixavam no ar o clima de insegurança e a suspeita de outros ataques surpresa. 

A longo prazo vimos como os desdobramentos dos torpedeamentos persistiram na 

economia trazendo diversas dificuldades. Estudamos também mostraram 

 como a ditadura do Estado Novo influenciava o modo para se abordar os problemas existentes. 

Por fim, entendemos a guerra como um evento de logo alcance, capaz de influenciar as 

pequenas ações do cotidiano deste lado do Atlântico, o chamado “Front interno”. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem por principal finalidade uma análise inicial das memórias dos 

sobreviventes do Holocausto, através de uma perspectiva comparada. Foram selecionados, 

dessa forma, os relatos de Jean Améry (1912-1978) com a obra Além do crime e castigo, de 

1966, e Primo Levi (1919-1987), com seu livro Os afogados e os sobreviventes, de 1986. 

Buscou-se discutir o surgimento dos relatos, bem como as motivações que possibilitaram sua 

existência anos após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), trazendo detalhes do 

tempo em que as vítimas passaram em Auschwitz.  

Para auxiliar no trabalho com o estudo específico da memória, já que os relatos 

selecionados são posteriores aos eventos em que ocorreram, foram necessários textos base sobre 

o assunto. Autores como Maurice Halbwachs (1990), Michael Pollak (1989) e Andréas 

Hyussen (2004) surgem, portanto, como fundamentais para este trabalho.  

No que diz respeito ao aporte metodológico, foi utilizada a perspectiva da História 

Comparada, ancorada em autores como Marc Bloch (1992), Maria Lígia Prado (2005) e José 

Barros D’Assunção (2007). Seus textos foram de extrema importância para nos auxiliar na 

busca por semelhanças e diferenças entre dois objetos distintos, próximos no tempo e no espaço 

e perpassados por um problema em comum: a memória do Holocausto sob a perspectiva de 

suas vítimas. 

 

Contexto Histórico – Sociedade no pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
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 Ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mesmo com a revelação mundial dos 

horrores vividos pelas vítimas6 do Terceiro Reich (1933-1945), a culpa acabou sendo 

direcionada apenas aos principais líderes nazistas. Por conta disso, pouco foi discutido acerca 

do apoio popular ou sobre os que recebiam e executavam ordens, como os soldados, mesmo 

que tenham sido diretamente responsáveis pelos doze anos do regime.  Com o surgimento dos 

relatos dos sobreviventes do Holocausto, entretanto, foi possível preencher lacunas acercada 

história dos campos de concentração nazistas, tendo existido de 29 de abril de 1933, com 

Dachau, até a derrota para os Aliados, em maio de 1945. 

 Com o Julgamento de Nuremberg7, foram julgados os principais líderes nazistas entre 

novembro de 1945 e outubro de 1946, quando foram condenados por seus crimes. Contudo, 

pouco foi falado sobre o papel dos que eram responsáveis por cumprir as ordens. Mesmo ao 

final da guerra, aqueles que sobreviveram aos horrores dos campos precisaram se adaptar a uma 

sociedade na qual muitos dos apoiadores do governo de Hitler viviam livres (O Contador de 

Auschwitz, 2018). Dessa forma, muitas das vítimas preferiram o silêncio, numa tentativa de 

reconstruir suas vidas. 

 Tal comportamento ajuda a explicar o fato dos relatos terem surgido anos após o final 

da guerra, quando ouve, por parte das vítimas, a necessidade de se falar sobre suas experiências. 

Isso aconteceu, dentre outros motivos, pelo temor de que, com a morte dos sobreviventes, a 

história dos campos também morresse com eles. Além disso, o fato de surgirem teorias 

negacionistas, que alegavam que o Holocausto era uma invenção judaica ou mesmo que 

Auschwitz não teria sido um campo de extermínio acabou interferindo na vontade de se falar 

sobre os anos de guerra (O Contador de Auschwitz, 2018). Jean Améry (1912-1978) e Primo 

Levi (1919-1987), ambos sobreviventes do campo de Auschwitz, foram utilizados para tratar a 

questão dos relatos neste trabalho. 

 As obras selecionadas dos autores acima citados surgiram durante o conflito mundial 

ocorrido logo após o final da Segunda Grande Guerra (1939-1945), conhecido com Guerra Fria 

(1947-1991). A iminência de uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos 

da América, bem como a divisão do território alemão em três áreas de influencia, fez com que 

o foco dos países envolvidos fosse redirecionado para o novo conflito que surgia. Dessa forma, 

as dificuldades econômicas enfrentadas no pós-guerra pelos países europeus, assim como a 

 
6 Além dos judeus, o Estado nazista também perseguiu negros, ciganos, homossexuais, Testemunhas de Jeová, 

comunistas e opositores políticos e deficientes físicos e mentais.  
7 Ocorrido entre novembro de 1945 e outubro de 1946, em que os que ocupavam os mais altos cargos de poder na 

Alemanha Nazista foram julgados e condenados por seus crimes durante os anos do Terceiro Reich (1933-1945). 
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radical polarização entre capitalismo e socialismo se tornou um problema de maior relevância 

para os governos do que os assuntos inacabados da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

O papel da memória nos estudos do Holocausto 

 

Mesmo depois de anos após a queda de Adolf Hitler e o consecutivo fim do Terceiro 

Reich (1933-1945), ainda restam problemáticas a serem resolvidas, seja de ordem social ao ver 

o Holocausto como tabu, ou políticas. Sendo assim, a memória coletiva teria a função de 

auxiliar no reavivamento de fatos que não possuem grande destaque em análises documentais, 

ou quando estes documentos não podem mais ser acessados. A forma como tais memórias 

foram armazenadas ou interpretadas são, portanto, de fundamental importância para a 

compreensão do passado e as consequências geradas para determinado grupo, e não para uma 

reconstrução da história. Como declara Maurise Halbwachs (1990), “fazemos apelo aos 

testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para completar, o que sabemos de um 

evento do qual já estamos informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos 

permaneçam obscuras” (HALBWACHS, 1990, p.25). 

O papel dos sobreviventes deve ser destacado, já que, por conta de seus relatos do que 

ocorreu nos anos de cativeiro, foi possível ter acesso a detalhes das interações sociais que 

ocorriam no interior dos campos de concentração. De acordo com Michael Pollak (1989, p.5), 

a dor de relembrar passou a ser menor do que a vontade de não permitir que o passado fosse 

esquecido. A memória passou a ser um ato de resistência para os sobreviventes, mesmo anos 

após o ocorrido, contra atos que buscam reescrever ou mesmo apagar a história do Holocausto, 

como afirma Andreas Hyussen (2004, p.3-4). 

 

Metodologia aplicada - O uso da História Comparada 

 

 Tendo como ponto de partida a memória dos sobreviventes, o método escolhido para 

facilitar a compreensão de suas ideias, ressaltando semelhanças e diferenças de suas 

experiências, foi o da História Comparada.  Nos fornecendo mecanismo que permitiram o seu 

uso, Marc Bloch (1992) explicou que a comparação em História deve ser feita “[...] a partir de 

dois ou mais fenômenos que pareçam apresentar entre eles, à primeira vista, algumas analogias, 

descrever as curvas de suas evoluções, comprovar as semelhanças e diferenças e, na medida do 

possível, explicar umas e outras”. (BLOCH, 1992, p.64). Seguindo tal recomendação, os dois 
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autores selecionados são sobreviventes de um mesmo campo de concentração – Auschwitz -, 

mas possuem singularidades devido à experiência que cada um teve na Alemanha nazista, 

possibilitando assim, o uso de tal metodologia.  

 Assim como Marc Bloch (1992), Jürgen Kocka (2003) e Neyde Theml e Regina 

Bustamante (2007) defendem o uso da História Comparada como forma de colocar os objetos 

de estudo em múltiplas perspectivas no tempo e no espaço no qual se encontram. Para as 

autoras, “[...] ao colocar em comparação várias experiências, produzem-se frequentemente 

espaços de inteligibilidade e de reflexão nova.”. (BUSTAMANTE; THEML, 2007, p.11). 

Concordando com os autores já citados, Heidi Krauss (2008) não aconselha o uso de mais de 

três objetos ao fazer a comparação, e ressalta que “[...] os melhores estudos comparados são os 

que combinam a comparação de similitudes e diferenças e criam suas próprias categorias de 

comparação” (KRAUSS, 2008, p.173). 

 Ao estabelecer recortes e a utilizar suas fontes, o historiador acaba por se deparar com 

mais de uma realidade – socioeconômica, política ou cultural -, como é destacado por José 

Barros D’Assunção (2007). Tal fato faz com que ocorra a reflexão de como as diferenças e 

similitudes se aproximam do objeto de estudo, bem como a cautela para que não sejam feitos 

anacronismo. Maria Lígia Prado (2005), assim como D’assunção, ressalta que a História 

Comparada deve “[...] fugir das justaposições e das classificações. Na minha perspectiva, 

também não deve estar comprometida com a busca de generalizações [...]”. (PRADO, 2005, 

p.23). 

  

Sobre os autores 

 

O Terceiro Reich foi responsável por modificar completamente a vida de milhões de 

judeus e outros grupos por ele perseguidos, a partir das imposições feitas pelas Leis de 

Nuremberg (1935). Buscando, dessa forma, compreender o modo como a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) impactou a vida de Primo Levi e Jean Améry e consequentemente seus 

relatos, traremos aqui uma breve biografia dos autores. 

Iniciando pelo alemão Jean Améry, que nasceu no ano de 1912 e foi registrado como 

Hans Maier por sua família de judeus assimilados (não praticantes). Teve uma juventude 

envolta em preocupação com a ascensão do nazismo, que pode observar na sociedade pelos 

anos 1932-33. Após Adolf Hitler ter chegado ao poder, Hans Maier decidiu se unir a resistência, 

atuando como editor da Revista Die Brücke (A Ponte), colocando em prática o que aprendeu 
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nos círculos literários que frequentou anos antes. Escreveu o seu romance Die Schiffbrüchigen 

(Os Náufragos) em 1935, mesmo ano da divulgação das Leis de Nuremberg8. Dois anos depois 

veio a casar com Regine Berger-Baumgarten, vinda de uma família de judeus ortodoxos 

(AMÉRY, 2013, p.11). 

Os acontecimentos do ano de 1939, dentre eles a anexação da Áustria e as consequentes 

prisões feitas pela Gestapo, fizeram com que Hans e sua esposa fugissem rumo à Bélgica. Após 

tal fuga, Hans Maier mudou seu nome para Jean Améry e sobrevivendo como professor de 

idiomas na cidade de Antuérpia, onde foi preso em maio de 1940, por conta da invasão alemã 

à Bélgica. Depois de passar pelos campos de Pirineus e Grus, Améry acabou fugindo e se aliou 

aos belgas na resistência, através de propagandas antinazistas. Acabou sendo novamente preso 

no dia 23 de julho de 1943 e levado a fortaleza de Breendonk, onde passou  três meses sendo 

torturado pela Gestapo. Depois desse período foi classificado como judeu e transferido para 

Auschwitz. Jean Améry permaneceu no campo até a chegada de tropas inglesas, no final da 

guerra. 

 Améry retornou à Bruxelas no ano de 1946, onde iniciou sua carreira de escritor e 

crítico de cinema e literatura. Deixou nítido em seus textos pós-Auschwitz o esforço para 

compreender o que viveu durante a guerra e como sobrevivente do Holocausto, e dessa busca 

surgiu o conjunto de ensaios que se tornariam o livro Além do crime e castigo, lançado em 

1966. O autor veio a cometer suicídio em 1978, um ano após a republicação da obra citada. 

Outra grande contribuição para os estudos acerca do Holocausto foi o italiano Primo 

Levi, que nasceu em 31 de julho de 1919, de uma família de judeus assimilados. Passou a sua 

juventude com foco nos estudos, tendo frequentado a Universidade de Turim a partir de 1938, 

mesmo ano que as leis raciais italianas foram impostas aos judeus, tendo concluído seus estudos 

em 1941, mesmo com o acesso restrito ao ensino superior (Instituto Morashá de Cultura, 2003). 

Em 1943, Levi e seus amigos se uniram ao Movimento de Resistência italiano, 

conhecido como Partisans, porém acabou preso no final do mesmo ano.  Como forma de 

escapar de um fuzilamento, pena comumente dada aos que faziam parte da resistência, Levi se 

declarou judeu e foi transferido para o campo de Carpifóssoli, em Moderna. Em 1944 o campo 

passou a ser comandado por alemães, Levi acabou sendo transferido para Auschwitz e passou a 

trabalhar para a IG-Farben como químico. Tal fato fez com que Primo Levi escapasse da 

 
8 Conjunto de leis, criados no ano de 1935, que constituíram uma estrutura que legalizava a perseguição sistemática 

de judeus na Alemanha Nazista. 
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câmara de gás, destino da maioria dos que chegaram com ele. Assim como Jean Améry, Primo 

Levi permaneceu em Auschwitz até a libertação do campo, ao final da guerra. 

Após a guerra, Primo Levi viu a necessidade de falar sobre o que viveu no período do 

Terceiro Reich, tendo se dedicado ao trabalho como escritor. Além disso, permaneceu 

exercendo seu ofício de químico, contratado pela empresa SIVA. Dentre suas obras estão Isto 

é um homem? , de 1947, A trégua, de 1963, além de sua última publicação, Os afogados e os 

sobreviventes, de 1986. Primo Levi veio a falecer no ano seguinte, por conta de uma queda na 

escada de onde vivia. 

  

Análises das obras de Jean Améry e Primo Levi 

 

 Embora tenham sido submetidos às leis antissemitas, estado no campo de concentração 

e considerados pelo Estado nazista como iguais, Jean Améry e Primo Levi tiveram vivencias 

diferentes. Suas obras nos mostram não apenas a realidade vivida em Auschwitz, mas o modo 

como compreendiam a Alemanha durante o Terceiro Reich (1933-1945), bem como o papel da 

população, responsável pela manutenção de tal regime. 

 Ainda sobre o papel do povo alemão durante os 12 anos do governo de Hitler, os dois 

autores destacam que essas pessoas devem ser responsabilizadas por seus atos, acreditando 

assim em uma culpa coletiva dos alemães. Jean Améry (2013, p.116) deixa claro que, em sua 

visão, a justiça não foi feita, já que apenas os que ocupavam cargos de liderança na Alemanha 

nazista foram a julgamento, enquanto nada foi feito com os que os apoiavam. Primo Levi (2016, 

p.113) fez severas críticas às empresas que obtiveram lucros com o trabalho dos prisioneiros, 

assim como fora feito com ele pela IG-Farben, que se utilizou de seu conhecimento como 

químico durante o tempo em que esteve em Auschwitz. 

 Outro ponto de concordância entre os autores é que o processo de adaptação a realidade 

dos campos, compreender as suas regras e, por vezes, agir de forma egoísta, buscando a própria 

sobrevivência ao invés do coletivo, como afirma Jean Améry (2013, p.37) foi o que lhes 

permitiu sobreviver. Primo Levi (2016, p.37) ressalta que o colaboracionismo das vítimas não 

era por apoio ao regime, mas sim por uma busca pela sobrevivência, sendo a culpa máxima, 

portanto, do Estado nazista e de seus algozes. Dessa forma,  

 

É ingênuo, absurdo e historicamente falso julgar que um sistema infernal, 

como o nacional-socialismo, santifique suas vítimas: ao contrário, ele as 

degrada, assimila-as a si, e isto tanto mais quanto elas sejam disponíveis, 

ingênuas, carentes de uma estrutura política ou moral. (LEVI, 2016, p. 30).  
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 Sobre a questão da morte, os autores concordam que o ponto não seria a possibilidade 

de morrer, mas sim a forma como ocorreria, já que a realidade do campo não deixava margem 

para dúvidas. Primo Levi (2016, p.60) fala da dualidade homem-animal no que se refere ao 

suicídio, já que essa é uma opção apenas para o ser humano, e uma das únicas possibilidades 

de escolha que os prisioneiros poderiam ter. Já Améry relata que a morte passou a ser vista de 

forma rotineira pelas vítimas, já que “a realidade do campo triunfava sem esforço sobre a morte 

[...].”. (AMÉRY, 20113, p.50). 

No que diz respeito ao uso da língua materna, Jean Améry (2013, p.94) e Primo Levi 

(2016, p.77) concordam que a proibição de usá-la interferiu na forma como a comunicação 

ocorria ou deixava de ocorrer. Quando, no campo de concentração, ouve a obrigação de se 

comunicar apenas em alemão, aqueles que não compreendiam a língua tinham mais dificuldade 

para sobreviver. Primo Levi destaca que, nesse contexto, o termo “incomunicabilidade” fez 

sentido para ele, já que “[...] significa  [...] literalmente ‘tesouro de palavras’; jamais um termo 

foi tão apropriado. Saber o alemão era a vida: bastava olhar ao redor”. (LEVI, 2016, p.77). A 

violência ocorrida nos campos, seja verbal ou a física, tinha por objetivo, tanto na visão de Jean 

Améry (2013, p.56), quanto na de Primo Levi (2016, p.99), de retirar a humanidade dos 

prisioneiros. 

 No que se refere ao trabalho que exerciam em Auschwitz, surge à primeira distinção dos 

autores. Jean Améry, que trabalhava como filósofo acabou sendo colocado para o trabalho 

manual, diferente de Primo Levi que, como dito anteriormente, exerceu o seu ofício de químico. 

Sobre essa diferença, Améry declarou que, “grosso modo, os intelectuais enfrentavam péssimas 

condições de trabalho. Muitos tratavam de esconder sua profissão. Quem tinha habilidade 

manual se apresentava como artesão, mesmo que corresse o risco de vida se a mentira fosse 

descoberta”. (AMÉRY, 2013, p. 30). 

Entretanto, a discordância dos autores não se deu na dificuldade maior dos que exerciam 

trabalhos manuais nos campos, mas sim na definição do que seria o intelectual. Para Jean 

Améry (2013, p.29), os tidos como intelectuais eram os escritores, pintores e poetas. Já para 

Primo Levi (2016, p.106) essa definição deveria ser mais ampla, trazendo consigo o significado 

de pessoa culta, independente de sua área de atuação. Além disso, tal classificação de Améry, 

na visão de Primo Levi, foi muito mais uma autodescrição do que uma definição. 

Por fim, ambos concordaram que manter o diálogo com as gerações que não viveram os 

anos de guerra era extremamente importante, compreendendo a importância de relatarem suas 

experiências ao mundo. Diferem, talvez, no modo como buscam fazer tal relato. Enquanto Jean 
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Améry (2013, p.142) mostrou o quanto o ressentimento o marcou, a ponto de não querer o 

dialogo, mas sim que os alemães assumam a culpa que possuem pelo período que passou em 

Auschwitz, Primo Levi pareceu mais aberto ao diálogo, declarando que “talvez seja presunção: 

mas hoje eu, o prisioneiro número 174517 [...] posso falar aos alemães, recorda-lhes o que 

fizeram e dizer-lhes: ‘Estou vivo, e gostaria de compreendê-los para julgá-los”. (LEVI, 2016, 

p.114). 

   

Considerações Finais 

 

 Apesar dos pontos em comum que dois autores citados possuem, ao analisar suas obras 

e vidas, podemos perceber que cada um tem uma forma distinta de contribuir com o estudo 

acerca do Holocausto. Para uma geração que não viveu os horrores da guerra, a memória trazida 

pelos sobreviventes tem o papel de nos ajudar a entender a forma como estes viviam durante o 

Terceiro Reich. Além disso, as obras ressaltam a importância de manter a discussão acerca do 

que ocorreu nos campos de concentração, principalmente as consequências que um Estado 

autoritário, de políticas segregacionistas, raciais e discriminatórias pode gerar a toda uma 

sociedade. 

Mesmo ao final da guerra, o discurso de que a sociedade não acreditaria no que os 

sobreviventes contassem sobre a realidade dos campos, dito por seus algozes permaneceu 

durante muito tempo vivo na mente das vítimas. Dessa forma, ter contato com os relatos dos 

sobreviventes é mais do que um esclarecimento de fatos não conhecidos anteriormente, mas 

uma forma de resistência a movimentos do passado e do presente que buscam negar os horrores 

vividos durante os 12 anos do governo de Hitler.  

 Zygmunt Baumann (1998) declarou que o Holocausto não era tido como possível de 

ocorrer em uma sociedade tida como civilizada, e durante algum tempo após o seu término não 

fora aceito como verdade. Mas em 2020, assim como ressaltado por Baumann em 1998, não 

aceitar ou buscar ignorar os sinais dados por uma mentalidade fascista pode gerar danos 

irreversíveis. Faz-se necessária, por fim, a compreensão de que mesmo passados 75 anos da 

libertação das vítimas dos campos de concentração, muito ainda precisa ser discutido para que 

algo similar não ocorra.  
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Introdução 

A peregrinação a Divina Pastora é o maior evento religioso do estado de Sergipe, 

centrado no culto à santa mariana homônima à cidade, Nossa Senhora Divina Pastora, e que foi 

o responsável por transformar o município em questão na Cidade da Fé (SANTOS, 2015). 

Reunindo fiéis das mais diversas partes do estado e mesmo do Brasil, a festividade começou 

em 1958, por iniciativa do falecido arcebispo Dom Luciano Cabral Duarte, adquirindo, com o 

passar de suas edições, proporções maiores e implicações em outros âmbitos que não o 

religioso. O comércio durante o evento, o lazer proporcionado aos moradores da cidade e 

arredores, bem como a influência na administração e política do município e a relevância para 

a cultura do estado de Sergipe permitem vislumbrar a importância da peregrinação. 

Além disso, é justamente pelo fato de ser um evento que não se restringe a seu foco 

— ou seja, a religião — e que atinge outros setores da vida social que pode-se dizer que a ele 

pode ser atribuída a classificação de fato social total, definida por Marcel Mauss como a 

atividade que reverbera em esferas diferentes da sociedade. A partir disso, pode-se pensar na 

peregrinação à cidade de Divina Pastora não apenas como uma festividade religiosa, mas sim 

como uma tradição popular em que sagrado e profano — respectivamente, aquilo que é ligado 

ao divino e daquilo que é relativo ao meio terreno — acabam por se encontrar, tornando possível 

um diálogo entre esses ditos opostos. 

Levando isso em consideração, esta pesquisa, ainda nos rudimentos de sua 

confecção, busca compreender a peregrinação a partir do conceito de Marcel Mauss e do 

diálogo anteriormente mencionado. Assim, buscou-se, a compreensão da história do município 
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de Divina Pastora, ligada à santa homônima, e da peregrinação em si. Para tanto, utilizou-se 

como base o livro A peregrinação a Divina Pastora, de Magno Francisco de Jesus Santos 

(2015), resultado de seu trabalho de conclusão de curso, que também norteou o olhar durante a 

observação participante empreendida na edição de 2019, na qual foram estudados os aspectos 

a serem desenvolvidos ao longo do artigo: o comércio durante a festividade, a participação da 

Igreja e da comunidade local, além do envolvimento dos peregrinos. 

A partir da pesquisa em questão, almeja-se, portanto, elucidar algumas das facetas 

da manifestação cultural que é a peregrinação a Divina Pastora, compreendendo o diálogo que 

é estabelecido entre sagrado e profano, e contribuindo para sua memória e para sua valorização 

no âmbito acadêmico. 

A cidade e a santa 

O município de Divina Pastora é localizado a leste do estado de Sergipe, na 

microrregião do Cotinguiba, situando-se a 39km da capital Aracaju. Sua origem, de acordo com 

Santos (2015), se dá em meados do século XVII, a partir de um curral de gado localizado em 

um ponto elevado da região, fato que justifica seu primeiro nome: Ladeira. Assim como muitas 

das cidades sergipanas, a pequena povoação cresceu nos arredores de uma capela dedicada a 

São Gonçalo e desenvolveu-se a partir da atividade canavieira proeminente no período.  

Ainda naquele mesmo século, Ladeira foi elevada à categoria de freguesia, o que 

significava autonomia eclesiástica (SANTOS, 2015) e acabou concedendo à sua igreja o título 

de sede paroquial. Ao longo dos anos, essa titulação foi alternada entre a Ladeira e a povoação 

de Jesus, Maria e José do Pé do Banco — atual Siriri — por motivos referentes ao estado das 

construções, como aponta Clodomir Silva (apud. Santos, 2015).  

É importante ressaltar que o povoado de Ladeira inicialmente não tinha como 

padroeira Nossa Senhora Divina Pastora e tampouco sua igreja era adornada com a escultura 

da virgem. Tais transformações se devem ao culto da santa mariana, instituído em 1703 por um 

frei de nome Isidoro. De acordo com a história de origem, o frade encontrava-se em oração na 

nave central da Igreja dos Capuchinhos, em Sevilha, quando contemplou a imagem da Virgem 

Maria vestida como camponesa e pedindo para que seu culto fosse espalhado pelo mundo 

(SANTOS, 2015). O frade, então, obedeceu ao que lhe fora dito, iniciando o culto à santa 

pastora. 
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De acordo com Santos (2015) foram os capuchinhos os responsáveis pela 

disseminação do culto da virgem camponesa, atingindo, inclusive, o continente americano. No 

Brasil, porém, a devoção à santa não se fixou, transformando-se, no entanto, em um fenômeno 

local da comunidade de Ladeira. Depois de alguns anos, a sensibilização causada pela imagem 

da Divina Pastora levou à mudança de padroeiro, do nome da cidade e, ainda, à construção de 

uma nova igreja. Uma hipótese referente a isto, levantada tanto no Dossiê “Modo de Fazer 

Renda Irlandesa” (2014) quanto na obra de Santos (2015), é a de que existiu um templo mais 

simples, construído anteriormente e que, por fim, deu origem a outro, cuja construção foi 

requerida em 1816. Infelizmente, as fontes sobre a dita construção são escassas e limitadas, 

impedindo um maior aprofundamento em sua história. 

Os primeiros peregrinos 

Foi em 24 de agosto de 1958 que um grupo de, aproximadamente, 50 estudantes 

peregrinou por cerca de 10km entre as cidades de Riachuelo e Divina Pastora, em uma 

caminhada de caráter devocional e reflexivo que culminaria com a chegada à pequena igreja da 

santa camponesa. 

Foi a pessoa de Luciano José Cabral Duarte, mais tarde nomeado arcebispo de 

Aracaju, o responsável pela idealização, divulgação e execução do mais novo evento religioso 

do estado. Consagrado Padre em 1948, após seu período como estudante seminarista em Recife 

e Salvador, logo galgou seu lugar de destaque entre as personalidades religiosas de Sergipe, 

chegando à diretoria do semanário A Cruzada, importante periódico católico do estado, já em 

1949 (FONTES, apud. SANTOS, 2015). Tinha sido o criador, nos idos de 1950, da célula 

sergipana da Juventude Universitária Católica (JUC), grupo de militantes católicos preocupados 

com a divulgação da religião em questão, como foi apresentado na obra de Santos (2015). 

Mas foi durante sua estadia na França, por ocasião de seu doutorado em Letras e 

Filosofia na universidade Sorbonne, que o jovem padre participou da peregrinação, em 1954, 

dos universitários parisienses à Catedral de Chartres (SANTOS, 2015), templo voltado ao culto 

de Maria e foco de muitos turistas e fiéis. A partir da experiência vivida e do conhecimento 

adquirido, Luciano Cabral almejava replicar a experiência em sua terra natal, com o objetivo 

de fortificar a fé e a instrução religiosa dos universitários envolvidos na caminhada devocional. 

Isto se daria a partir de reflexões e debates realizados durante a própria peregrinação, buscando 

o diálogo entre ideias dos jovens e as questões oriundas da Bíblia. O padre, então, atuou 
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intensamente, divulgando e organizando o novo evento religioso do estado e, por fim, também 

guiando os jovens da JUC em sua caminhada de fé e reflexão até a histórica igreja de Divina 

Pastora. 

Eis um trecho do jornal A Cruzada que mostra a organização e alguns poucos 

detalhes da caminhada: 

 

Estava dividida em três grupos representados por signos litúrgicos, o primeiro 

trazendo à frente a cruz, sinal da Redenção. Cada grupo era dividido em equipes de 

cinco pessoas, divisão esta que deu lugar à ordem impressionante dos peregrinos na 

estrada: de cinco em cinco êles marchavam pela estrada dos homens para descobrir a 

estrada de Deus; nada os perturbou, nada os desviou do seu roteiro sobrenatural.    (A 

CRUZADA, 1958, p.1) 

 

Alguns motivos para a escolha do templo de Divina Pastora são elencados na obra 

de Magno Santos (2015). O primeiro é o fato da igreja estar ligada à história que narra a aparição 

da santa pastora para o frei Isidoro de Sevilha, uma vez que, tradicionalmente, as peregrinações 

ocorriam em virtude da ocorrência de aparições marianas em santuários católicos. Além disso, 

o autor traz a identificação entre as elevações e os santuários, uma vez que acabam 

representando a ascensão do peregrino entre o mundo carnal e o espiritual (SANTOS, 2015). A 

subida à localidade de Divina Pastora, anteriormente chamada Ladeira, representaria a elevação 

do fiel para junto da santa que buscava e homenageava. Outro importante motivo, elencado por 

sua vez no Dossiê “Modo de Fazer Renda Irlandesa” (2014), é a religiosidade dos 

divinapastorenses, que receberam de braços abertos a peregrinação liderada pelo eclesiástico. 

Deve-se ressaltar, inclusive, o fato apontado por Santos (2015, p. 76) de que, depois 

da primeira peregrinação, foi concedido à Igreja Matriz de Divina Pastora, por Dom José 

Vicente Távora, bispo de Aracaju, o título de santuário diocesano, apenas adquirido pelos locais 

considerados sagrados que recebam grande número de peregrinos, vindos de diversas partes. 

Diálogos entre sagrado e profano 

É no Ensaio sobre a dádiva, obra publicada pela primeira vez em 1925, que o 

antropólogo e sociólogo francês Marcel Mauss (1872-1950) introduz o conceito de fato social 

total. De acordo com Mauss, os fatos sociais — ou seja, conjuntos de hábitos que identificam 

uma consciência coletiva — são considerados totais quando demonstram sua complexidade 
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através de sua expressão, de uma só vez, nas mais diversas instituições sociais (MAUSS, 2003, 

p. 187), sejam elas econômicas, políticas, culturais, jurídicas, dentre outras.  

Na pesquisa realizada durante a 61a edição da peregrinação à cidade de Divina 

Pastora, ocorrida em 2019, foi possível visualizar este fenômeno da cultura sergipana partindo 

do conceito referido anteriormente e, a partir disso, enxergar alguns de seus diversos aspectos. 

Neste artigo, buscarei colocar em evidência alguns dos que se destacaram durante a observação 

etnográfica da peregrinação, elencando os aspectos que permitirem a visualização do fato social 

total em sua complexidade dentro do evento religioso em pauta.  

Deste modo, buscarei apontar os diálogos evidentes entre sagrado e profano que se 

estabelecem na peregrinação e que se poderão verificar nos âmbitos analisados neste artigo. 

Assim, será possível vislumbrar essa manifestação cultural em sua complexidade, uma vez que 

é um fato social total, e encará-la como algo que, de certo modo, reflete a natureza do ser 

humano, que é múltipla e complexa, além de também estabelecer relações entre opostos. 

Divina Pastora: Mãe das Vocações 

A peregrinação a Divina Pastora analisada no presente artigo ocorreu em outubro 

de 2019, tendo como temática “Nossa Senhora Divina Pastora: Mãe das Vocações”. A partir da 

abertura oficial do evento, foram dois dias de celebração, realizados tradicionalmente na 

terceira semana do mês de outubro, no sábado (19) e domingo (20). Contudo, já na quinta-feira 

(17), houve celebração de uma Santa Missa, presidida pelo Padre Francisco de Assis, 

proveniente de Laranjeiras. Na sexta-feira (18), houve ainda a peregrinação do povo pastorense 

e dos sacerdotes da Igreja, que iriam para a cidade de Riachuelo e de lá partiriam, às 15h30, 

realizando o percurso até Divina Pastora. Naquele mesmo dia, à noite, foi realizada mais uma 

Santa Missa, presidida pelo Padre Helelon Bezerra dos Anjos, o então reitor da paróquia. 

No sábado, começou-se a celebração propriamente dita, já com direito a alguns 

peregrinos provenientes de outras localidades pagando suas promessas durante a noite, depois 

do fechamento da rodovia, às 19h. Foi possível vislumbrar grupos de bicicleta, promesseiros 

ajoelhados e grupos que peregrinavam de distâncias maiores do que os 9km que ligam Divina 

Pastora a Riachuelo. E eram estes mesmos grupos que assistiam à Missa, às 19h, ministrada 

pelo Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom João José Costa, depois da qual se levaria a 

imagem peregrina de Nossa Senhora Divina Pastora para a cidade de Riachuelo, de onde sairia 
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no dia seguinte. Em seguida, a noite foi animada pelos grupo Ministério Tom de Adoração, de 

Aracaju, e, às 22h, pela Banda Dominus, vinda diretamente de Minas Gerais. 

Aos shows seguiu-se a vigília, iniciada à meia-noite e que duraria por toda a 

madrugada, mantendo o Santuário aberto para visitação e oração e sendo animada pelo Instituto 

das Irmãs Filhas do Amor e da Misericórdia Eucarística, vindas de Itabaiana. 

A Grande peregrinação, em si própria, mostra sua grandiosidade no domingo (20). 

Os peregrinos saem de Riachuelo após a Missa de envio — que teve seu início marcado para 

7h e iria até as 8h30 — juntamente com a imagem peregrina da santa campesina, que realiza o 

percurso até o Cruzeiro, praça onde foi recebida com fogos de artifício e louvores. Em seguida, 

mais uma Missa foi presidida, dessa vez pelo padre Jonathan Calixto Farias, vigário do 

Santuário até aquele momento. Outras atrações musicais apresentaram-se e animaram o evento 

naquele dia, contribuindo para o lazer e o descanso dos devotos da Divina Pastora.  

Por fim, segue abaixo o folheto com a descrição detalhada das atividades 

empreendidas durante os quatro dias de festejo: 

  
Fonte: Arquidiocese de Aracaju. 

 Tendo feito este panorama, iniciamos a exposição sobre os pormenores da 

peregrinação elegidos para análise. 

Comércio 
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O primeiro aspecto a ser analisado é o do comércio, que é, inicialmente, tímido nos 

primeiros quilômetros do percurso da peregrinação. O que pôde ser observado eram 

ambulantes, que vendiam, em sua maioria, água, refrigerantes e picolés, e também vendedores 

fixados em diversos pontos da rodovia, que além de vender também a água, ocupavam-se com 

a comercialização de frutas e água de coco. Era, portanto, uma atividade comercial voltada para 

as necessidades mais imediatas dos peregrinos, ou seja, a fome e a sede durante a caminhada. 

Inclusive, para um entrevistado de nome José, “os comerciantes são as pessoas que a Divina 

Pastora envia para dar água a quem tem sede, para vender comida àqueles que não trouxeram a 

sua”. Vê-se, nesta fala, o sentimento cristão de proteção e de crença auxílio divino. 

É dentro da cidade, na Avenida Principal, que se descortina o comércio massivo, 

que abarca brinquedos para crianças, utensílios para cozinha, calçados, pinturas, bijuterias, 

produtos de maquiagem e mais um sem-número de itens que não necessariamente se associam 

diretamente com o objetivo inicial — ou seja, religioso — do evento. Ao mesmo tempo, itens 

da religiosidade católica têm seu espaço nesse meio mercantil. Nos mais diversos pontos vistos 

durante a caminhada já dentro da pequena cidade foi possível vislumbrar a arte sacra em suas 

muitas formas: estatuetas, pinturas, fotografias, canecas e camisas de santos e santas, em 

variados tamanhos, além de terços, rosários e crucifixos — estes em formato de pingentes ou 

chaveiros. Os santos eram diversos, sendo São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida 

os que mais apareciam, depois, naturalmente, da imagem de Nossa Senhora Divina Pastora. 

Também se pôde ver o impulso do capital na crença cristã: a recém-canonizada Irmã Dulce, 

dita Santa Dulce dos Pobres, já tinha sua imagem comercializada de diversos modos na 

festividade, com camisas, canecas, quadros e mais uma grande variedade de objetos. Outro 

produto marcante eram as fitinhas de cores variadas com os escritos “lembrança de Divina 

Pastora”, semelhantes às fitas do Senhor do Bonfim, adquiridas por muitos peregrinos. 

A partir de tais observações é possível notar aquilo que pode ser chamado de 

mercantilização da cultura, ou seja, a cultura sendo utilizada como espaço ou justificativa para 

o comércio. A peregrinação a Divina Pastora, nesse caso, funciona das duas maneiras, uma vez 

que é durante ela que a atividade comercial toma conta — literalmente — da cidade, e que cada 

produto vendido visa atingir uma determinada necessidade do comprador, seja ela física — 

fome, sede ou cansaço —, material — no caso, por exemplo, da compra de utensílios para a 

cozinha — ou mesmo espiritual — claramente refletida na arte sacra.  
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Nota-se ainda o diálogo entre aquilo que é sagrado e o que é profano, identificável, 

também, no fato de que as peças de arte que se associam à religião católica, elemento 

intrinsecamente espiritual, e que, durante a peregrinação, são vendidas e geram lucro para os 

comerciantes. O lucro, neste caso, é o elemento mundano, profano, que nessa situação se 

associa com aquilo que é considerado santo. 

Também é possível identificar esse mesmo diálogo em um detalhe importante de 

sua logística espacial. Durante a peregrinação, as barracas dos vendedores estavam localizadas 

ao longo da Avenida Principal, indo até o limite representado pelo enorme palco montado em 

frente à Praça da Matriz e à igreja e que, durante aquele período, torna-se o local de celebração 

das missas. De fato, este limite é inegavelmente físico, mas se olharmos de um ponto de vista 

mais abrangente, em consonância evidente com o conceito de fato social total, pode-se perceber 

que há, ainda, o limite imposto pelo elemento religioso. O palco, a praça e a igreja representam 

a chegada do peregrino a seu objetivo espiritual, a chegada do rebanho de ovelhas guiado Divina 

Pastora à segurança do meio protegido pela divindade, enquanto o comércio agitado que se 

desenrola representa o mundo profano que continua existindo e que foi atravessado com 

sucesso, através da força da fé. 

Peregrinos 

Finalmente, é indubitável que se deve mencionar os peregrinos, agentes maiores do 

evento da peregrinação. São eles que, movidos por fé, promessas e gratidão, se deslocam de 

seus locais de origem e percorrem o caminho da ladeira, que liga o mundano ao divino. A 

elevação, o “alto”, é, segundo Roberto DaMatta (1984, p. 73), “tudo que é superior, tudo que 

deve ser mais nobre e mais forte, tudo que tem mais poder. É lá nessa esfera situada em cima 

que moram os anjos, os santos e todas as entidades que nos podem proteger e guiar os destinos.” 

E são justamente a proteção e a orientação dos destinos as maiores características do pastoreio, 

que é a atividade exercida pela santa que motiva a peregrinação em evidência. Em seu culto, 

porém, as ovelhas representam a humanidade, as almas que a Divina Pastora protege e conduz 

à salvação. Os peregrinos a buscam para, enfim, conseguirem salvar-se do pecado e dos males 

do mundo.  

É certo que, em boa parte dos casos, os peregrinos acabam, também, assumindo o 

papel de promesseiros, isto é, daqueles que buscam, através de meios que serão explicitados 

neste artigo, pagar as promessas feitas ao santo que homenageiam. Nas palavras de DaMatta 
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(1984), a promessa é um contrato sagrado “que obriga os dois lados a alguma ação positiva no 

sentido de resolver o problema apresentado”. Assim, uma vez que a parte do santo é cumprida 

e que se alcance a graça requerida, a tarefa do promesseiro é cumprir o combinado. Para muitos 

deles, a própria caminhada na íngreme ladeira se configura como homenagem à santa ou mesmo 

um pagamento pelas promessas feitas. 

Para uma certa parcela dos romeiros, no entanto, é preciso acrescentar alguns 

detalhes a mais no contrato firmado. Segundo Da Matta (1984), as súplicas feitas através de 

promessas e acompanhadas por objetos são mais fortes que um pedido verbal, uma vez que 

implicam um cometimento mais denso por parte do fiel. Durante a pesquisa etnográfica, foram 

vistos muitos peregrinos com grandes promessas sendo pagas. Um deles – o qual não foi 

possível entrevistar – carregava uma cruz nas costas e vestia-se com uma túnica – traje comum 

de muitos peregrinos – de cor branca. Sua atitude, ladeada pela de duas moças que o 

acompanhavam, também vestidas com túnicas roxas, chamou a atenção de diversas pessoas. 

A vestimenta característica, que poderia, ainda, ser acompanhada de um xale azul, 

era comum durante a peregrinação, fazendo referência à indumentária da santa homenageada. 

Além disso, muitos pés descalços pisavam o asfalto quente para pagar os votos feitos à Divina 

Pastora, agradecendo pelas graças alcançadas, e chegou-se a ver, ainda, aqueles que realizavam 

o percurso de joelhos. Um desses promesseiros, uma senhora vislumbrada na noite anterior à 

grande peregrinação, relatou com emoção a felicidade pela graça alcançada e seu 

contentamento em poder, naquele dia, agradecer à santa mariana da cidade no alto da ladeira. 

Amparada pela nora, pela filha e pela irmã, a peregrina disse que pagava a promessa feita em 

nome da família percorrendo a estrada de joelhos. Quando perguntada, se reservou ao direito 

de não contar sobre o conteúdo do juramento à Divina Pastora, dizendo, no entanto, que a santa 

a havia atendido.  

Ainda na noite do dia 19, tive a oportunidade, felizmente, de acompanhar um grupo 

que caminhava desde Aracaju, alguns em um exercício físico, e outros, como José Carlos, em 

um exercício de fé que, segundo relatou, originou-se de uma promessa feita por ocasião de uma 

graça recebida. Essa promessa, de acordo com ele, consistia em peregrinar anualmente, durante 

cinco anos; contudo, José Carlos tomou gosto pela atividade de fé e pelo modo de agradecer à 

santa pastora e, segundo relatou, já estava no oitavo ou nono ano de peregrinação, acompanhado 

pelos amigos Jone e Jorgival. 
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Pudemos, por fim, entrevistar um peregrino que se diferenciava em alguns aspectos 

dos demais. Foi o padre Jonathan Farias, atual reitor da Paróquia Santuário Divina Pastora. Sua 

diferenciação reside tanto no fato de ser um membro do clero quanto no fato de que o evento 

de 2019 ter sido o marco de sua primeira participação na peregrinação à cidade de Divina 

Pastora, exercendo a função de vigário paroquial, sendo o padre Helelon Bezerra dos Anjos o 

administrador e reitor do Santuário de Divina Pastora. Natural da cidade de Arapiraca, Alagoas, 

o sacerdote relatou que já ouvira falar sobre a peregrinação em sua terra natal. Deste modo, 

quando perguntado sobre a importância da peregrinação para ele, respondeu que era uma grande 

responsabilidade, uma vez que é a maior do estado de Sergipe, que demanda competência e 

organização. Ao mesmo tempo, disse que a importância para o cristão Jonathan residia no fato 

de ser um evento religioso muito forte e que o ensina a manter-se firme na reza, bem como no 

zelo e amor por Nossa Senhora Divina Pastora. “Nós não podemos acolher os peregrinos que 

vêm de fora se nós não formos, também, os primeiros peregrinos”, disse, dando destaque à 

peregrinação que é tradicionalmente feita na sexta-feira anterior ao evento, à noite, pelo padre 

e demais paroquianos. 

Nota-se, no testemunho de todos estes peregrinos, o peso da fé e, em muitos casos, 

da tradição. A crença na visão de um só rebanho que segue os caminhos da pastora une-os todos 

em um sentimento de comunhão, como diz DaMatta (1984), e os motiva a continuar a subida 

em direção ao sagrado, buscando a visão da mãe que a todos ampara. A caminhada que vai no 

sentido da Igreja no ponto mais alto da ladeira é o que simboliza, de forma literal, a ascensão 

do peregrino, não no sentido de atingir o pico da elevação para a qual ele ou ela ruma, mas sim 

para, no fim, ver-se mais próximo da santa que homenageia.  

Muitos dos romeiros, chegando à cidade, visitam a basílica e acompanham as 

missas. É possível ver uma grande quantidade deles sentados ao longo da Praça, refazendo-se 

da caminhada. É provável que, como foi dito por uma informante, estejam experimentando a 

sensação de “fortaleza” e do amor divino. Porém, mesmo após a subida, são vários os que ainda 

têm disposição para dançar e cantar, como se estivessem verdadeiramente refeitos, revigorados.  

É inclusive neste ponto em que também se vê mais um diálogo entre sagrado e 

profano: chegando na cidade, o peregrino faz compras, muitas vezes adquirindo produtos que 

servirão como lembrança do evento; alimenta-se em uma das inúmeras barracas de fast-food; 

utilizam o Wi-fi Peregrino — colocado especialmente nessa ocasião — para se comunicar com 

amigos e familiares, tiram fotos e postam nas redes sociais, marcando o Instagram do Santuário 
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de Divina Pastora; e, além de assistir às missas, aproveitam os shows de bandas e grupos gospel 

que animam o evento. As crianças, sejam as da cidade, sejam as que vieram acompanhando os 

parentes mais velhos na peregrinação, correm pela Praça da Matriz, brincam no pula-pula ou 

com brinquedos recém-comprados e divertem-se, talvez alheias ao peso religioso da ocasião. 

Percebe-se, assim, que esses diálogos entre os dois opostos acabam sendo uma forte 

característica da peregrinação.  

O próprio peregrino pode ser considerado, também, como elemento onde se dá o 

diálogo entre sagrado e profano, uma vez que ele é habitante do meio terreno e, ao mesmo 

tempo, tenta estreitar suas relações com os santos e outros seres ligados ao divino. Seus modos 

diversos de participar dessa manifestação cultural, já explicitados anteriormente, apenas 

fortalecem essa perspectiva. Mas há ainda um outro que podemos citar: o sacrifício da promessa 

paga. Sentido no corpo — seja nos joelhos que marcham rumo ao topo da ladeira, nos pés 

descalços, no suor pela caminhada —, esse sacrifício é superado pelo peregrino uma vez que o 

horizonte do sagrado se apresenta e cria a expectativa da reunião sacra com a santa 

homenageada. O romeiro, portanto, acaba por ser “ambiente” de mescla entre os dois opostos, 

tendo seu corpo material, profano, em contato com o terreno, e a mente, onde se formam seus 

pensamentos e desejos, unida ao divino.  

Em síntese, o que se compreende é que, entre seu grande afluxo de peregrinos, as 

promessas pagas, a arte sacra e a programação de cunho religioso, a pequena Divina Pastora 

acaba, ainda, abrigando um denso e expressivo caráter de fato social total que reverbera em 

seus mais diversos âmbitos, além de permitir a pluralidade evidenciada neste artigo. Sagrado e 

profano se tornam, portanto, aspectos que dialogam em um evento amplo, demonstrando o jogo 

diversificado dessa manifestação cultural tão importante para Sergipe. 

Considerações finais 

 Através da pesquisa etnográfica realizada em 2019, foi possível vislumbrar a 

peregrinação à cidade de Divina Pastora, em Sergipe, como um fato social total, nos termos de 

Marcel Mauss. Assim, tendo esse conceito como base orientadora, buscamos compreender 

como esse evento religioso se mostra em alguns de seus mais diversos âmbitos, traçando, neste 

artigo, uma exposição ainda incipiente de dois dos aspectos escolhidos: o comércio e a 

participação dos peregrinos. A partir disso, trabalhou-se com o diálogo existente entre sagrado 

e profano, divino e terreno, presente na expressão cultural em questão, uma vez que sua 
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manifestação é vária em nuances e elementos e, como foi defendido anteriormente, é uma 

expressão da natureza humana, que é inerentemente complexa, diversa e rica em si própria. 

O comércio, nesse sentido, ganha destaque por ser um aspecto claro da 

peregrinação, espalhando-se pela cidade por onde passam os peregrinos, além de deixar mais 

que clara a ligação da peregrinação com o mundano. A configuração espacial da cidade, na qual 

se divide o local próprio de adoração e comunhão com o sagrado e o de interação com o profano 

— entre as barracas e exposições de produtos —, é um claro exemplo. 

A presença dos peregrinos é, evidentemente, um ponto de grande relevância. 

Embora suas participações e representações sobre o evento sejam normalmente ligadas ao 

sagrado, é importante perceber a caminhada devocional como um momento de transição, de 

ascensão do caminhante do meio mundano — do qual ele próprio é filho e reconhece a 

importância, além de ser repleto de elementos próprios ao meio terreno — ao divino, onde se 

encontra com a santa que homenageia. 

Espera-se que este artigo tenha podido esclarecer aquilo a que se propôs e 

contribuído para uma compreensão maior das facetas da peregrinação à cidade de Divina 

Pastora. E, além de tudo, almeja-se ter alcançado exposição satisfatória para a valorização desse 

grande evento religioso de nosso estado, não só no sentido da salvaguarda de sua memória e de 

sua singularidade enquanto manifestação cultural, como também no de elemento caro à 

comunidade acadêmica sergipana.  
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Introdução  

 

O fim do Estado Novo (1945) foi consolidado Constituição de 1946, documento lido 

como promissor no que diz respeito à democracia. SCHWARCZ e STARLING (2015) afirmam 

que a Constituição manteve os direitos fundamentais de 1930, conservando as conquistas 

sociais da década de 1940, destacando-se a liberdade de imprensa e de organização. Entretanto, 

restaram problemas irresolutos, a exemplo do déficit na participação eleitoral, visto que o 

analfabetismo continuou em índices altíssimos, melhorando somente na década de 1960. 

Contudo, o analfabetismo e a escassa participação eleitoral são apenas algumas 

demandas irresolutas. Isso porque, no intervalo democrático de 1945-1964, a repressão e o 

autoritarismo seguiam ocorrendo. Exemplo disso é a aprovação de um projeto de lei de 1947, 

que decretou ilegal o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Sergipe, inserido no panorama 

nacional, sofreu com as consequências dessa determinação.  

Através dos conjuntos documentais das décadas de 1940 e 1950 do Tribunal de Justiça 

do Estado, constatamos mais de cem pessoas investigadas, presas e ou interrogadas sob 

justificativa de ligação com o Partido Comunista. Destacando-se, em 1947, a morte do operário 

Anísio Dário, fruto da ação repressiva de setores da segurança pública de Sergipe. Desse modo, 

o estudo apresentado consiste na análise da repressão sofrida pelos trabalhadores sergipanos, 

alicerçada nos processos dos trabalhadores Otávio de Melo Dantas e Antônio Correia de Melo, 

presos em 1952, em face da supressão dos direitos constitucionais. 

  

A respeito da ilegalidade do Partido Comunista 
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Em 1947 foram submetidas uma série de denúncias ao Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) sobre o caráter e atuação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), sendo 

acolhido e aprovado no mesmo ano o texto do deputado Edmundo Barreto Pinto (PTB), 

com os seguintes argumentos:  

 

a) que o partido é uma organização internacional orientada pelo comunismo 

marxista-leninista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas [...] b) que, 

em caso de guerra contra a Rússia, os comunistas ficariam contra o Brasil [...] 

c) o partido é estrangeiro e está a serviço da Rússia [...]. (RESOLUÇÃO Nº 

1.841, 1947, p. 05).  

 

No trecho exposto transparece certo futurismo, especulações de que o 

comunismo poderia vir a ser um traidor da nação. Como permitir a existência do que 

compromete o avanço anunciado pela nova democracia? No mesmo ano, o Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores, por edição de Instrução às autoridades policiais federais, 

estaduais e municipais, determinou o fechamento das atividades políticas do PCB, prisão 

e abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) de todos os envolvidos, remetendo e 

cabendo aos Tribunais Regionais a responsabilidade pelo processamento e julgamento 

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1947, p. 16). 

A aplicação dessa medida à margem das disposições da constituição, sugere que 

as fendas na aplicabilidade da carta magna estavam muito além do quantitativo de votos 

e do analfabetismo. Para Florestan Fernandes (1989), a constituição de 1946 expõe uma 

modernização assombrosa, dissimulando a compreensão por parte das classes dominantes 

acerca do novo padrão capitalista mundial. De certo modo, transparecia que haviam 

aceitado as disputas existentes numa sociedade de classes. 

Entretanto, na profundidade das estruturas, as classes dominantes seguiram 

empregando a política reciclada de um estado autoritário, proibindo a existência do 

Partido Comunista e manipulando os sindicatos. Assim, ofereciam “uma democracia de 

fachada”, evidenciando que o bloco no poder era incapaz de aceitar as mudanças 

estruturais impostas pela sociedade, e tampouco a sociedade estava disposta a aceitar o 

estado autoritário, mandonista e paternalista. “Nesse sentido, a constituição de 1946 não 

gerou a democracia, pariu a ditadura”  (FERNANDES, 1989, p. 50). 

Os desdobramentos da supressão da Constituição em Sergipe 
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As consequências da ilegalidade do PCB atingiram todo o país: mais uma vez, 

comunistas e simpatizantes foram estreitamente reprimidos. Nessa acepção, a Instrução 

baseada na resolução criada pelo deputado Edmundo Barreto Pinto coloca em prática a 

consonância dos estados em relação ao governo federal, visto que, a exemplo de Sergipe, 

as autoridades mostraram-se dispostas a atender imediatamente as determinações do 

ministério.  

Contudo, parte da população de Aracaju recebeu a notícia com insatisfação. 

Assim, organizou-se um ato político na rua João Pessoa, em decorrência da dissolução do 

partido e a cassação dos parlamentares9 sergipanos Armando Domingues (deputado 

estadual) Agonalto Pacheco, Carlos Garcia e Otávio José dos Santos (vereadores). 

Lamentavelmente, esse momento ficou marcado pela morte do manifestante Anísio Dário 

de Andrade, em 29 de novembro de 1947. 

Anísio Dário era operário da construção civil de Aracaju e sindicalista. À época 

da sua morte, era casado e tinha doze filhos. Segundo conta o jornal O Nordeste (1947), 

foram enviados para conter a manifestação quatro tropas: o Corpo de Bombeiros, a 

Cavalaria, a Infantaria Militar e a Polícia Civil. De acordo com a declaração,  Armando 

Domingues, Carlos Garcia e Otávio José dos Santos foram informados tardiamente da 

presença das tropas, de modo que não houve tempo para convencer a dispersão dos 

manifestantes antes da ação. O jornal descreve a atuação da polícia como “espancamento 

em plena via pública”. 

Nesse cenário, Anísio Dário foi atingido por um dos tiros disparados nas 

proximidades do cinema Rio Branco, descreveu o vereador Garcia Filho, principal 

testemunha do ocorrido. Garcia Filho era médico e buscou socorrer o sindicalista, que se 

encontrava com “ferimento cortante de espada ou facão, na região supraciliar e outro 

perfurante, de projétil, na região da aorta” (Jornal O Nordeste, 1947). Devido a gravidade 

dos ferimentos, Anísio Dário faleceu antes de receber atendimento hospitalar. 

Apesar de várias solicitações serem feitas, o inquérito para apuração da autoria e 

da materialidade do crime nunca chegou a ser instaurado. Garcia Filho nunca foi ouvido 

 
9 O parlamentar Ivo D’ Aquino (PSD – Santa Catarina) apresentou um projeto que incluía a extinção dos mandatos 

junto à cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) por ser considerado “extremista”, usando como 

base a Constituição de 1946. O projeto foi votado na primeira e na segunda votação do Senado em outubro de 

1947 e aprovado. 
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formalmente e houveram tentativas de impedir as homenagens de amigos e familiares ao 

operário10. O governo do estado, representado por José Rollemberg Leite, silenciou a 

respeito de todo o ocorrido. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) emitiu nota no dia 

01 de dezembro de 1947, onde afirmava que  “não foi dado um tiro sequer por parte da 

polícia que procedeu de maneira elogiosa, sem usar a violência ou excesso para 

manutenção da ordem”, enquanto parte dos jornais da cidade responsabilizaram os 

comunistas pela morte de Anísio Dário. 

A morte do operário explicita um novo ciclo de repressão voltado para o combate 

ao comunismo também em Sergipe. Mais que isso, o assassinato de Anísio Dário 

aconteceu, não casualmente, quando o Estado Brasileiro – a despeito de estar inscrito em 

uma ordem jurídica democrática posta pela Constituição de 1946 – demonstrou, a partir 

de uma inflexão autoritária, legitimar a violação de direitos constitucionalmente 

assegurados, como, por exemplo, a livre manifestação do pensamento e da livre reunião. 

O sucedido com Anísio Dário nos sugere que muito embora o Brasil estivesse vivendo 

um intervalo de regime democrático entre as décadas de 1940 e 1960, as ações autoritárias, 

à margem da lei, continuavam ocorrendo. 

 

A repressão de 1952: os primeiros presos 

No Arquivo do Tribunal do Judiciário de Sergipe (TJ/SE) encontram-se lotados 

processos referentes às ações do Estado no que diz respeito às práticas comunistas em 

Sergipe durante a década de 1950. Neste estudo, detenho-me ao processo de Otávio de 

Melo Dantas e Antônio Correia de Melo, os dois primeiros julgados sob a acusação de 

praticar o comunismo em Sergipe. 

Filho de Josias Vieira e Dorvalina de Melo Dantas, Otávio de Melo Dantas era 

sergipano natural da cidade de Maruim, estudante de direito, vereador pela União 

Nacional Democrática (UDN). À época de sua prisão, era solteiro e tinha trinta e um anos. 

Em declaração prestada ao Capitão Manoel Vicente Ferreira, às 20 horas do dia 05 de 

setembro de 1952, o estudante de direito contou que trabalhava como diretor secretário do 

 
10 De acordo com o jornal O Povo, houveram tentativas de reprimir a romaria em homenagem ao operário, 

realizada no dia 21 de dezembro, quase um mês após a morte de Anísio Dário. 
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Banco Popular de Maruim, estudava em Aracaju e, explicou que trouxe os panfletos de 

uma viagem que realizou ao Rio de Janeiro com o intuito de lê-los posteriormente.  

Antônio Correia de Melo era sergipano, filho de Otaviano Correia de Melo e 

Carolina Melo, natural de Aracaju, trabalhava como alfaiate - “estabelecido uma oficina 

de alfaiataria, à rua João Pessoa, 298 - quarto 11”. Na data da prisão, era casado e tinha 

trinta e oito anos. Em declaração ao Capitão Manoel Vicente Ferreira, Antônio Correia 

afirmou que adquiriu interesse por literatura de Economia Política ainda em 1948, 

enquanto estudava na Escola Técnica de Comércio, porém, limitando-se a ler e ouvir 

sobre, sem desempenhar nenhuma atividade prática. 

O material apreendido, cuja posse atribui-se aos presos, consiste em livros “da 

ideologia vermelha”, correspondência pessoal e de amigos, jornais e panfletos, estes 

últimos sendo compreendidos como “instrumentos de divulgação escrita”. O processo 

crime de Antônio Correia e Otávio Melo inicia-se com o termo de autuação escrito a 

punho pelo segundo Promotor Público da Capital, que afirma: 

 

Ambos estudantes de direito, estavam eles a levar ideias quando foram presos 

e, uma vez na polícia, negaram formalmente quaisquer atividades comunistas. 

A documentação encontrada, no entanto, por si só constitui elemento de prova, 

visto como, face às disposições da Lei de Segurança Nacional, para incorrer 

nas penalidades ali cominadas, a simples guarda ou retenção de panfletos, livros 

e outras espécies de literatura subversiva, basta para patentear a culpabilidade. 

(IP 1952 CX 63, p. 03)  

 

A Lei de Segurança Nacional a que o promotor faz referência trata-se do Decreto-

Lei nº 431, promulgado em 18 de maio de 1938. Dado que, apesar da prevalência da 

Constituição democrática de 1946, a repressão realizada em 1952 no estado de Sergipe 

utilizou como justificativa legal o inciso 9º do artigo 3º da Lei de 1938. 

No texto, o decreto estabelece: 

 

Art. 3º São ainda crimes da mesma natureza: 

9) com o mesmo fim fazer propaganda ou ter em seu poder, em sua residência 

ou local onde deixar escondida e depositada, qualquer quantidade de boletins, 

panfletos ou quaisquer outras publicações;  

Pena - 2 a 5 anos de prisão. (DECRETO 431, 1938). 

 



 

105 

 

Ainda que o comunismo não esteja presente como uma violação na Lei de 

Segurança Nacional, o termo de autuação nos mostra o contrário:  a violação em questão 

era a prática e propagação do comunismo. Além disso, antes mesmo da apuração e 

julgamento, os investigados encontram-se descritos como comunistas. Sendo assim, são 

culpados de desempenhar atividade comunista antes do transcorrer do processo. 

 

Condenados 

O parecer do promotor público João Marques Guimarães foi emitido em 16 de 

outubro de 1952. Ao decorrer das cinco páginas, João Marques expõe argumentos com o 

intuito de justificar como o material encontrado no prédio onde trabalhavam Otávio 

Dantas e Antônio Correia os enquadra irrefutavelmente na Lei de Segurança Nacional 

(1938). Contudo, o argumento do promotor não se atém a descrever o material apreendido 

e demonstrar baseado nisso as irregularidades da posse.  

Nesse contexto, o texto está firmado na construção do sentimento de terror a 

respeito dos perigos representados pela disseminação do comunismo, recorrendo, 

inclusive, aos princípios cristãos:  

 

Neste instante, talvez um dos mais graves e sérios da vida do país, as 

instituições políticas periclitam e, por certo, ruirão, se não houver uma severa 

e eficiente repressão, aos que, a serviço de Moscou, se infiltram nas atividades 

todas da vida brasileira, disseminando, pelos mais variados processos, as 

sementes do comunismo ateu materialista. (IP 1952 CX 63). 

 

A acusação fundamenta a necessidade de punição dos dois trabalhadores através 

do discurso de que a propaganda subversiva existe plenamente para abalar os ambientes e 

as mentalidades, proporcionando, em momentos de crise, o desmoronamento do regime 

democrático em benefício do regime soviético.  

 

De acordo com o promotor, [...] o comunismo tenta solapar a fé, para nos tirar 

a esperança e destruir a caridade. Não podemos, nesta como em outras 

conjunturas semelhantes, transigir com comunistas. Sua força é a 

intransigência, por isso devemos ser mais intransigentes com eles. (IP 1952 CX 

63). 
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Imbuído de argumentações semelhantes, os dois sergipanos foram sentenciados 

a cumprir dois anos de prisão. A defesa, representada pelo advogado Heribaldo Dantas 

Vieira, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 29 de outubro de 1952. O 

recorrente, inicia seu texto colocando-se contra o comunismo, em ações e ideologia, ao 

passo que denuncia as arbitrariedades do processo, incluindo a tortura psicológica.  

 

Sou daqueles que combatem o comunismo, por convicção de que essa ideologia 

anula a personalidade humana e eu só compreendo a vida quando o cidadão 

está integrado na plenitude dos seus direitos. Acho razoável, até certo ponto, as 

medidas tomadas pelo governo, para descobrir, desmascarar e punir todos 

aqueles que se organizam, se acumpliciam para subverter a ordem pública, para 

derrubar instituições republicanas, ou mudar o regime. Convenhamos, 

entretanto, em que os processos investigatórios não podem continuar como 

estão sendo feitos, nos escusos desvãos das prisões, no emparedamento das 

incomunicabilidades, verdadeiras cortinas de ferro, onde as confissões são 

arrancadas pela guerra de nervos, a custo de ameaças ou fementidas [sic.] 

promessas, longe das vistas tutelares dos advogados de defesa [...]”. (IP 1952 

CX 63). 

 

A sequência dos fundamentos apresentados pela defesa de Otávio Melo e 

Antônio Correia adota a linha de demonstrar que: a) as provas utilizadas para acusar 

ambos são inconsistentes; b) as estratégias empregadas para conseguir as informações são 

arbitrárias e ilegais; c) independente do crime cometido pelo acusado, é dever do Estado 

respeitar as etapas do processo, bem como atender aos seus direitos e respeitar a 

Constituição de 1946, lei máxima da República. 

No transcorrer dos argumentos, o advogado demonstra que, ainda que procedesse 

o julgamento dos réus com base na Lei de Segurança Nacional, Antônio Correia não 

poderia ser incurso na mesma, pois, não existe prova ou testemunha que o tenha visto 

envolvidos em atividades subversivas, violentas ou em tentativas de alterar o regime 

democrático brasileiro. Para além das acusações dirigidas especificamente a Otávio Melo 

sobre os materiais apreendidos, nenhum deles configura subversão ou possuía circulação 

clandestina. 

Concluindo, o Supremo Tribunal Federal emitiu o termo de recebimento da 

recorrência em 05 de dezembro de 1952. Exatos um mês depois, no ano de 1953, Plínio 

de Freitas Travassos, procurador geral da república, publicou a resposta a apelação 
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criminal, negando o pedido do advogado de defesa. Ademais, manteve a pena de dois 

anos, sob a justificativa de que os argumentos da defesa não refutava as provas criminais 

“e, assim sendo, somos pelo não provimento da presente apelação”.  
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Introdução 

Falar em ensino de História em linhas gerais é, sem dúvida, uma tarefa árdua, tendo em 

vista o fato deste está inserido em um fenômeno mais amplo, a educação. Aqui entende-se que 

que tal fenômeno se desenrola no tempo e faz parte da História. As questões relacionadas a esta 

área do conhecimento seriam engendradas nas relações que se estabelecem entre as pessoas nos 

diversos segmentos da comunidade, não sendo, portanto, um fenômeno neutro, mas antes algo 

que sofreria os efeitos do jogo de poder (ARANHA, 2006). A educação, portanto, não seria 

algo pensado e construído de forma aleatória e independente, mas seguiria a forma como o 

Estado e a sociedade são construídos (GATTI JÚNIOR, 2007). 

Dentro desta visão “grande angular” possibilitada pelo termo educação, há um outro 

termo, também de complexa definição: “ensino de História”. Na tentativa de pensar uma 

definição abrangente para esse termo, o presente trabalho visa apresentar dados de um breve 

levantamento inicial realizado em números de duas revistas especializadas na área: Revista 

História Hoje e Revista História & Ensino. Vale ressaltar que, para a escolha de tais revistas, 

partiu-se de dois critérios: o alcance entre os professores e a repercussão acadêmica, 

respectivamente.  

  

Breve Levantamento 

Para tentar definir o termo “ensino de História” tomou-se os números de duas revistas 

especializadas na área: Revista História Hoje11, uma publicação semestral da Associação 

 
11 Qualis B2 em História e em Educação. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ  

mailto:malupedanbar@gmail.com
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ
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Nacional de História (ANPUH/ Brasil) que se dedica a divulgar resultados de pesquisas, 

reflexões, projetos e experiências voltados para temas que privilegiam a articulação entre 

História, Ensino de História e Formação Docente, além de  criar um espaço institucional de 

debate sobre os diferentes lugares de atuação dos profissionais da área, especialmente nos 

âmbitos das escolas de Educação Básica e dos cursos superiores; e a Revista História & 

Ensino12, uma publicação do Laboratório de Ensino de História do Departamento de História 

da Universidade Estadual de Londrina, que publica artigos inéditos, traduções, resenhas e 

entrevistas relacionadas ao Ensino de História. 

A partir deste breve levantamento, buscou-se entender como os estudiosos da área 

definiram/conceituaram o termo “ensino de História”, quanto aos seus objetivos e suas 

finalidades, por exemplo. Para tanto, utilizou-se alguns filtros: só foram selecionados nesses 

periódicos os artigos, apesar destes também publicarem resenhas, tendo em vista a busca pelas 

opiniões próprias dos autores e não a exposições de opiniões de outrem; só os artigos referentes 

ao contexto brasileiro, por se buscar entender como tais estudiosos percebem tal conceito no 

contexto nacional dos últimos anos. Assim, foram excluídos da exposição autores que ou são 

estrangeiros ou falam de realidades educacionais além-fronteiras. E, por fim, foram 

selecionados entre os artigos das respectivas revistas, aqueles que possuíam o termo “ensino”, 

ou suas variações, expostos de forma direta no título dos artigos. 

A partir de tais filtros, chegou-se aos números de 57 artigos relacionados à temática de 

ensino na Revista História Hoje, publicados entre os anos de 2012 a 2017, e 121 artigos na 

Revista História & Ensino, publicados entre os anos de 1995 a 2018, totalizando 178 artigos, 

distribuídos conforme os gráficos a seguir: 

GRÁFICO 1 

Quantitativo de textos selecionados por ano de publicação – Revista História Hoje 

 
12 Qualis CAPES - 2017 - Educação: A2;  Qualis CAPES - 2017 -  Ensino: A2; Qualis CAPES - 2017 -História: 

B3. Disponível em:  http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino
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Gráfico elaborado pela autora para este artigo. 

 

GRÁFICO 2 

Quantitativo de textos selecionados por ano de publicação – Revista História & Ensino 

Gráfico elaborado pela autora para este artigo. 

 

Dos textos selecionados, nem todos os autores possuíam uma definição fechada de 

ensino de História: aproximadamente 30% definiram o termo na Revista História Hoje, e cerca 

de 51% na Revista História & Ensino. Muitos se utilizavam do termo como um “dado posto”, 

que deveria ser visto de forma subtendida no contexto do artigo.  

Entre as várias definições, encontram-se autores que pensam ser o ensino de História 

algo a ampliar os horizontes (PALHA, 2001), ou a apenas preparar para o mercado de trabalho 
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(SOARES, 2002). Outros autores veem o ensino de História como algo que  serviria para uma 

desconstrução de estereótipos e uma crítica do passado (LANGER,2002; MORAES, 2006), 

“para além” das grandes narrativas (LIMA, 2001; PAIM; PICOLLI, 2007; MEDEIROS, 2012), 

que deveria considerar a realidade dos povos (SILVA, 2012), tendo em vista a democratização 

do processo educativo (SOUSA; SILVA, 2016), uma formação humanística dos discentes 

(SILVEIRA, 2012; VALLE, 2016), e que estes reconhecessem e valorizassem o patrimônio 

cultural (NASCIMENTO, 2015). 

Para alguns autores, a finalidade da atividade docente seria tornar o ensino dinâmico, 

possibilitando trocas de conhecimento entre o aluno e o professor (KRAUSE; VIEIRA, 2011; 

MORAIS; ROCHA, 2012; FONTINELES FILHO, 2016).  

Uma parte dos autores consultados, relacionaram ainda o ensino de História a, tão 

somente, possibilitar um letramento em História aos discentes, dando-lhes um vocabulário ou 

uma compreensão do passado, ou trabalhando conteúdos conceituais e competências, para que 

o conhecimento se transformasse em habilidades (SCHIMIDT, 1999; CIAMPI, 2003; 

ANDRADE; RODRIGUES JR.; ARAÚJO; PEREIRA, 2011; VALLE, 2012; REZENDE, 

2012; NASCIMENTO, 2013; KALLÁS, 2017; SANTOS, 2018). Mas, alguns autores foram 

além destas definições e pontuaram que a finalidade do ensino de História residiria em fornecer 

aos discentes um entendimento de que todos somos sujeitos históricos, tornando-os indivíduos 

auto conhecedores, críticos e participativos da sociedade (PASTRO; CONTIERO, 1996; 

OLIVEIRA, 2003; ORLA, 2007; RIOS, 2014; SOARES, 2017; PEREIRA, 2017). 

Outros artigos pontuaram que seria finalidade do ensino de História colaborar na 

formação de uma visão crítica, por parte dos alunos, da realidade que os cerca, possibilitando-

os refletir e interpretar o mundo (GUERRA; DINIZ, 2007; MATOS, 2012; PAULILO, 2012; 

AMORIM; SANTOS, 2013; PEREIRA, 2013; SANTOS, 2015; FERREIRA; COSTA, 2015; 

SILVA, 2016). Alguns autores aprofundaram essa “formação crítica” e pontuaram como 

finalidade do ensino deste componente curricular o desenvolvimento do pensamento histórico 

e a formação da consciência histórica em relação aos fatos do passado (CERRI, 1999; SARTIM, 

2011; CORREIA, 2012; SILVA; ROSSATO, 2013; CONDOTI, 2013; MEDEIROS, 2013; 

LOPES; VAS, 2016; VIEIRA, 2017; ZARBATO, 2017). 

Autores ainda apontaram em seus artigos que a finalidade para o ensino de História seria 

a de possibilitar diálogos temporais e espaciais, fornecendo subsídios para o discente entender 

as várias temporalidades e formular conceitos de tempo e espaço, além de questionar o passado 
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a partir de suas vivências do presente  (DIAS, 1995; ALEGRO; FERNANDES, 1996; NEVES, 

2003; GODOI, 2006; CAINELLI; SANCHES, 2008; PAIM; CORREIA, 2009; PEREIRA, 

2012; FERREIRA; MARQUES, 2012; DELGADO; FERREIRA, 2013; SANTOS E COSTA; 

VASCONCELOS, 2013; FOCHESATO, 2013; LEOPOLDINO, 2015; LIMA, 2015). 

Por fim, uma parte considerável dos autores apreciados para este momento (24%) foi 

unânime ao definir como finalidade do ensino de História em nosso país a formação para uma 

cidadania crítica, que proporcionasse o enfrentamento dos preconceitos existentes (ARRUDA, 

1995; GONÇALVES, 1998; PEREIRA NETO, 2001; SIMAN, 2003; STECA, 2004; 

CAMPOS, 2004; ZAMBONI, 2005; AMORIM, 2007; MARIN, 2010; OLIVEIRA, 2011; 

OLIVEIRA; FREITAS, 2012; SILVA JR; SANTOS, 2014; RIBEIRO, 2015; SILVA JÚNIOR, 

2015; PEDRO, 2016; DOROTÉIO, 2016; OLIVEIRA, 2017; PACINI, 2017; ROLIM, 2017). 

 

Algumas considerações 

Mediante este breve levantamento, é possível concluir, que uma parte considerável de 

autores, que escrevem para estas revistas especializadas na área de ensino de História, não 

define para o leitor seu entendimento em relação a este termo. E dos autores que traçam seus 

entendimentos, percebe-se que não há um consenso entre tais definições. Ao que foi possível 

observar, cada autor traça seu entendimento a partir de seus questionamentos, de seu objeto de 

pesquisa, por exemplo. E mesmo os autores que parecem concordar entre si ao dizerem ser uma 

finalidade do ensino de História a formação cidadã, ou o dimensionamento espaço/temporal do 

discente, por vezes não concordam no que significaria “cidadania” ou “tempo/espaço”, por 

exemplo. 

Isto possibilita perceber que o termo “ensino de História” não é um “dado posto”, ou 

uma espécie de “ente atemporal”, que deva ser subtendido sempre e da mesma forma por todos 

os pesquisadores. Assim como a educação, o ensino de História é algo permeado pelas disputas, 

mudanças e variações sociais e políticas ao longo dos tempos, por exemplo, que a depender de 

quem o observa e a partir de que lente observa adquire um novo significado, sempre relacionado 

com a sociedade a qual se insere.  
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Introdução 

 O livro “Morangos Mofados” foi publicado em 1982 e consiste em um conjunto de 

contos do escritor Caio Fernando Abreu. Os contos trazem retratos de uma geração que passou 

por experiência diversas, em um contexto histórico apresentado como um borrão acinzentado, 

em que o presente é vivido com um gosto amargo na boca. Os personagens centrais são 

principalmente indivíduos que estão a margem da sociedade vigente no Brasil, governada por 

militares e pautada em valores tradicionais. Os corpos apresentados por Abreu não são 

necessariamente todos opositores ao sistema, porém são entendidos socialmente como corpos 

não docilizados, se adotarmos uma linguagem foucaultiana, isto é, são os contraculturais.  

 O tempo é relativo na obra, variando entre meados e o fim da ditadura, o próprio autor 

está imerso em seu tempo, sendo inclusive fichado pelo DOPS em 1968, tendo parte da sua 

obra censurada e por fim vivenciado a experiência do exílio (FERNANDES, 2010). Caio 

Fernando Abreu volta ao Brasil em meados dos anos 70, marcados pelo aumento das 

perseguições, assassinatos e desaparecimentos. Enquanto uma obra com função social, 

“Morangos Mofados” também traz a memória da geração que sofreu as consequências do 

regime (BIZELLO, 2005). Algumas das questões, além de um reflexo da época, fazem parte da 

identidade do autor, que era em plena ditadura militar, assumidamente homossexual. 

Dito isto, esse texto pretende discutir como Caio Fernando Abreu, descreve vivências 

homoafetivas e homoeróticas no período, assim como, as marcas deixadas por esse sistema na 

vida dos sujeitos, e na própria forma que a sociedade brasileira interpretava e agia com relação 
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às expressões sexuais que destoassem da heterossexual, entendida como uma norma. 

Discutiremos quatro contos, os dois primeiros relacionados diretamente ao próprio regime, e os 

últimos direcionados a narrativas diversas de homossexuais. 

Histórias embaçadas: clandestinidade e semi-clandestinidade 

Com o advento do AI-5 em 1968, as manifestações contra a ditadura vão se concentrar 

principalmente na clandestinidade, pelas vias da mobilização ou da luta armada. Como aponta 

Carolina Dellamore (2011), haviam algumas formas de tornar-se clandestino dentre elas: o uso 

de nomes e identidades falsas; a integração na produção, ligada ao disfarce e à sociabilidade 

com as classes baixas (entendendo que a maioria dos militantes pertencia à classe média); e o 

ato de cerrar-se no aparelho, isto é, o esconderijo em casas que abrigavam um ou mais 

indivíduos, assim como os materiais das ações. 

É deste contexto, que Abreu se vale na escrita do conto “Os companheiros”, no qual os 

personagens que possuem pseudônimos em vez de nomes, se reúnem em uma casa, a principio 

esta interação é descrita como uma espécie de confraternização, no entanto, o espaço ganha 

características de um esconderijo. Além disso, o autor nomeia os indivíduos com referências à 

feição dos indivíduos e à trajetória ou trabalho destes. 

 

Mas queria dizer que, naquele momento, naquele fato suspenso em que nada 

acontecia, de repente e sem nenhum motivo, a Médica Curandeira (de passado 

guerrilheiro), o Ator Bufão (egresso de um seminário) e o Jornalista Cartomante (com 

raízes contraculturais) não estavam preocupados ou diminuídos pelo fato de serem 

Caricaturalmente Representativos De Uma Geração, fosse qual fosse. A bem da 

verdade, revele-se em alto e bom som, embora escrito por escrito: eles foram 

intensamente felizes enquanto nada acontecia. Pelo menos até que se ouvissem 

novamente os morcegos lá fora. (ABREU, 2016, p. 51). 

 

 O uso dos parênteses como linguagem visível no texto, mas que não faz parte do texto 

principal, pode dizer respeito ao passado real dos sujeitos: “guerrilheiro, contracultural e afins”. 

As substituições do nome podem indicar tanto o disfarce, como as formas de integração à 

comunidade, no caso da “Médica Curandeira” por exemplo, os dois nomes estão ligados a cura 

das pessoas, o segundo inserido em uma prática popular, enquanto “médica” é uma profissão 

com certo status. Na descrição dos indivíduos como “caricaturalmente representativos de uma 

geração, fosse qual fosse” o autor deixa em aberto se é a geração que está vivendo a ditadura, 

ou àquela que sobreviveu e carrega as marcas deste passado. 
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Quanto à Médica Curandeira, era ainda capaz de exibir na pele torturada as marcas 

dos cigarros acesos, principalmente nos seios e nas coxas, numa espécie de sedução 

pelo avesso, pelo ideológico, não pelo estético, mas isso só na intimidade mais 

absoluta. [...] Se bem que, como rugas e perdas, cicatrizes também fossem troféus. 

(ABREU, 2016, p. 53) 

 

O medo é um elemento constante neste conto, ele está cristalizado principalmente na 

figura dos morcegos, que são citados de uma perspectiva de monitoramento constante, fora da 

casa ou aparelho. Em Vigiar e Punir (2014), Michel Foucault nos ajuda a entender a experiência 

do panóptico, isto é, a estrutura na qual àqueles que ocupam o poder podem vigiar sem serem 

vistos. Os indivíduos entendidos como subversivos, têm a sensação de terem suas ações 

observadas a todo instante, no caso de regimes totalitários, há a consciência de quem os observa, 

no caso de uma ditadura civil-militar, existe ainda a esfera de desconfiança social. Estes fatores 

ocasionam em uma série de paranoias e autocensuras, “tipo esvaziar cinzeiros trocar discos 

servir bebidas abrir janelas para fechá-las em seguida, rápido, para que os morcegos não 

entrassem.” (ABREU, 2016, p. 53). 

 Apesar da clandestinidade estar em uma esfera política à sombra da sociedade. Não 

deixou de haver na vida dessas pessoas a produção de subjetividades, modos de interpretar e 

conviver com o mundo e de se relacionar entre si e com os outros (DELLAMORE, 2011). 

 

e já não restava uma gota de cumplicidade entre o De Camisa Xadrez e o Jornalista 

Cartomante, posto que isso implicaria uma espécie de homoerotismo sublimado, se é 

que me faço entender nesse meandro. Como uma cópula moral, uma foda ética ou 

etílica, sabe-se lá a que requintados níveis de abstração, perversidade ou subterfúgio 

podem chegar certas trepadas. (ABREU, 2016, p. 53). 

 

No caso dos personagens “De Camisa Xadrez” e do “Jornalista Cartomante”, o autor 

descreve uma tensão afetiva e/ou sexual, que possivelmente existiu ou foi cortada antes de 

existir. O texto do historiador brasilianista James Green (2012), que discute a 

homossexualidade e a masculinidade nos movimentos de esquerda brasileira dos anos 60 e 70, 

traz um interessante relato do ativista homossexual Herbert Daniel, que fez parte de 

movimentos de luta armada e atuou na clandestinidade.  
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Meus problemas pequeno-burgueses me preocupavam, como empecilhos que eu 

tivesse para poder me tornar um bom revolucionário. Entre eles a sexualidade, mais 

explicitamente, a homossexualidade. Desde que comecei a militar, senti que tinha uma 

opção a fazer: ou eu levaria uma vida sexual regular – e transtornada, secreta e 

absurda, isto é, puramente “pequeno-burguesa”, para não dizer “reacionária”, ou então 

faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão: deveria “esquecer a minha 

sexualidade”. (DANIEL apud GREEN, 2012, p. 73). 

 

 Os esquecimentos e as ausências são elementos contidos na construção de dois 

personagens que não aparecem no conto, são eles o “Marido Ideal” que segundo Abreu (2014, 

p. 55) está ausente porque a sua função era ausentar-se, o que pode ser entendido como uma 

“função” mais arriscada e fora do aparelho. O outro personagem, o “Marinheiro Frustrado”, 

andava ausente, mas deixara seus pertences nos mesmos lugares do seu quarto. Este último 

pode ser uma analogia aos assassinatos e desparecimentos, que vigoraram nos anos de chumbo. 

Aos companheiros presentes e vivos restam os medos, e a esperança. “sobrevivendo à morte de 

todos os presságios.” (ABREU, 2016, p. 55).  

O outro conto analisado neste tópico é “Sargento Garcia”, tendo como personagens 

principais o sargento e Hermes, que é um jovem que está se alistando. O autor faz o uso de 

dicotomias como "dominador/dominado" e "macho/bicha", presentes no meio homossexual da 

época (FRY & MACRAE, 1983 p. 12), e transporta estas linguagens em um personagem imerso 

no meio militar. A descrição do quartel com um quadro de Castelo Branco na parede pode situar 

o conto entre os anos de 1964 e 1967: “O rebenque estalou outra vez na bota. Couro contra 

couro. Seco. A sala inteira pareceu estremecer comigo. Na parede, o retrato do marechal Castelo 

Branco oscilou. Os risos cessaram.” (ABREU, 2016, p. 84). 

O Sargento Garcia é representado como um homem que exerce um papel de dominação 

sobre os mais jovens. Hermes é apresentado como o oposto: frágil e atento ao seu redor. Estas 

personalidades se chocam, e isso é expresso na forma incisiva com a qual o sargento se dirige 

à Hermes: “-Mocinho delicado, hein? É daqueles bem-educados, é? Pois se te pego num cortado 

bravo, tu vai ver o que é bom pra tosse, perobão.” (ABREU, 2016, p. 85). Em um primeiro 

momento esta é a imagem que temos, o jovem nu e esguio frente ao homem parrudo, de bigode 

escuro e cheiro forte. Há um tensionamento sexual marcado desde o início do texto. 

Fora do espaço do poder, o autor desloca a imagem do sargento, assim como a visão do 

jovem se altera no segundo momento do conto, em que uma carona é oferecida pelo Sargento 

Garcia. A percepção de Hermes descrita por Abreu é a seguinte: “Não parecia mais um leão, 

nem general espartano. A voz macia, era um homem comum sentado na direção de seu carro.” 
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(ABREU, 2016, p. 90). Uma vez fora do seu lugar de dominação, o “homem do poder” pode 

exercer os seus desejos. No diálogo entre os personagens, que ocorre dentro do carro, há uma 

frase do sargento que chama atenção: “A vida me ensinou a ser um cara aberto, admito tudo. 

Só não aguento comunista.” (ABREU, 2016, p. 91).  

Neste período vai haver uma forte campanha estatal, anticomunista e em pró da moral e 

dos bons costumes. O Ato Institucional N° 5, por exemplo, vai ser justificado como o “combate 

à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção” 

(BRASIL, 1968). Ou seja, tudo que fosse contrário ao que o governo defendia seria entendido 

como subversão. Se a clandestinidade foi uma opção de ação política/partidária; os desejos não-

heterossexuais ocupavam um lugar de semiclandestinidade. Em entrevista de 1988 ao programa 

“Viva a Vida” da TV Manchete, o já mencionado ativista Herbert Daniel, define bem o que 

seria essa semiclandestinidade.  

 

você vive o sexo clandestinamente, você vive o resto da vida as claras. O problema 

que se põe é que todo sexo e a forma de prazer ela passa a ser confundida 

imediatamente com um encontro fortuito, porque nesse encontro fortuito você realiza 

uma parte da sua vida que você não vive em público. (DANIEL, 1988). 

 

Tal qual na Grécia Antiga, em que a homossexualidade e bissexualidade eram vividas 

como a forma de iniciação sexual dos homens e exercida entre mais velhos e mais jovens, é o 

sargento quem introduz o personagem Hermes à prática homoerótica. Com uma certa acidez na 

escrita, o autor substitui o nome do genital masculino por um conjunto de palavras técnicas, 

uma possível menção à censura.  

 

Pegou na minha mão. Conduziu-a até o meio das pernas dele. Meus dedos se abriram 

um pouco. Duro, tenso, rijo. Quase estourando a calça verde. Moveu-se quando toquei 

e inchou mais. Cavidades-porosas-que-se-enchem-de-sangue-quando-excitadas. 

(ABREU, 2016, p. 93). 

 

O desfecho do conto se dá em um motel, como os encontros fortuitos descritos por 

Herbert Daniel (1988), nos quais a sexualidade é exercida fora da visão pública. No ato sexual 

o autor traz de volta o Sargento Garcia “dominador”, mas desta vez uma dominação simbólica 

do “macho” para o “afeminado”. Isto está marcado na distribuição de termos pejorativos no 

próprio ato: “- Seu puto - ele gemeu. - Veadinho sujo. Bichinha-louca.” (ABREU, 2016, p. 96). 
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Por fim, o autor trabalha a esfera da vigilância, uma vigia moral, que pode ser realizada por 

qualquer civil: “tu sabe como é, tem sempre gente espiando a vida alheia, melhor eu ir na frente, 

fica no portão azul, vem vindo devagar, como se tu não me conhecesse, como se nunca tivesse 

me visto em toda a tua vida.” (ABREU, 2016, p. 94). 

Ressalta-se ainda neste conto uma última personagem – Isadora, a dona do motel, que é 

uma mulher trans. Caio Fernando estava inserido na literatura marginal, e é justamente sendo 

parte desta geração que ele vai viabilizar a escrita destas narrativas. Sendo um homem 

homossexual branco e de classe média, o autor visibilizou principalmente outros homossexuais 

masculinos, mas com vislumbres de figuras lésbicas, travestis e transsexuais em seus contos.  

 

— Isadora, queridinho. Nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina. Uma mulher 

finíssima, má-ravilhosa, a minha ídola, eu adoro tanto que adotei o nome. Já pensou 

se eu usasse o Valdemir que minha mãezinha me deuk Coitadinha, tão bem-

intencionada. Mas o nome, ai, o nome. Coisa mais cafona. Aí mudei. Se Deus quiser, 

um dia ainda vou morrer estrangulada pela minha própria echarpe. Tem coisa mais 

chique? (ABREU, 2016, p. 93). 

 

Homoerotismo e homoafetividade: entre a liberdade e a repressão 

 Os textos de Caio Fernando Abreu são importantes na construção de uma narrativa 

homossexual entendida como “normal” e não-estereotipada. Outra característica que podemos 

apontar, é como estas homossexualidades eram vistas e tratadas no período ditatorial. Se em 

um primeiro momento deste texto analisamos a presença forte dos militares, nestes a repressão 

é muito mais civil. O que amarra bem o entendimento de uma ditadura civil-militar, com a forte 

participação dos setores conservadores da sociedade. Os contos trabalhados neste momento são 

“Terça-Feira Gorda” e “Aqueles Dois”, textos que trazem a presença do preconceito na 

sociedade. 

O primeiro, “Terça-Feira Gorda”, tem dois espaços públicos - a festa e a praia -, os 

personagens centrais são dois homens que não tem o nome revelado. O conto tem uma forte 

conotação homoerótica e sexual, mas diferente de um “encontro fortuito” e semiclandestino 

como no caso de “Sargento Garcia”, neste caso o desejo é expresso publicamente. Uma 

homossexualidade pública, expressa desde o momento em que os personagens se aproximam 

sambando um em direção ao outro. 
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Ele estendeu a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O quê, 

perguntei. Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem nada: apenas um corpo 

que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era 

de homem também. Eu estendi a mão aberta, passei no rosto dele, falei qualquer 

coisa. O quê, perguntou. Você é gostoso, eu disse. Eu era apenas um corpo que por 

acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que por acaso era de homem 

também. (ABREU, 2016, p. 58, grifo nosso). 

 

Dois pontos interessantes: o primeiro é a repetição das frases e o uso das palavras no 

sentido de naturalidade “apenas o corpo de homem gostando de outro corpo de homem”. Isso 

pode situar um avanço no período retratado, uma vez que os movimentos homossexuais no 

Brasil terão uma solidificação de pautas entre o final da década de 70 e os anos 80. Com o 

crescimento do movimento, houve também o crescimento da repressão, entretanto estes corpos 

passam a defender o direito de habitar os espaços. Os movimentos homossexuais no Brasil 

beberam do movimento de libertação gay dos Estados Unidos, que inicia sua movimentação 

desde os anos 60. 

 

Em grande parte devido às pressões dos movimentos homossexuais, em 1973 a 

homossexualidade deixou de ser classificada como doença pela Associação 

Americana de Psiquiatria. Ao longo dos anos, um número crescente de médicos e 

psicoterapeutas deixaram de tentar “curar” seus pacientes homossexuais, mas nem por 

isso deixaram de agir no campo da sexualidade. Aceitando em grande medida a ideia 

de que a homossexualidade é uma orientação sexual tão aceitável como a 

heterossexualidade, garantiram sua continuada relevância (e, portanto, seus lucros) no 

sentido de fazer com que os homossexuais aceitassem felizmente sua “condição”. 

(FRY & MACRAE, 1983, p. 76.). 

 

A frase: “e não era bicha nem nada”, exclui na perspectiva do personagem a ideia de 

que uma bicha também pode ser/se considerar um homem. O trecho em questão é dúbio, ao 

passo em que há a normalização do homoerotismo, há um conservadorismo no tipo de 

comportamento homossexual. A este respeito, os autores Peter Fry e Edward MacRae (1983) 

descrevem que havia desde a década de 60, a reformulação da visão do homossexual afeminado 

e das lésbicas mulheres-machos, o que resultou na utilização de termos como “entendido/a”, 

“gay”, ao contrário de bicha/sapatão. A positivação destes termos, até então compreendidos 

como. pejorativos vai ser trabalhada por setores do movimento homossexual. 

 

A peculiaridade dos primeiros grupos do movimento homossexual é que resolveu 

rejeitar tanto “entendido” como gay, preferindo ficar com o velho termo “bicha”. 

Propondo uma nova “bicha, militante e consciente, a idéia era de conseguir esvaziar, 



 

128 

 

tanto a palavra quanto o conceito que representava de suas conotações negativas. 

(FRY & MACRAE, 2016, p. 24-25). 

 

O desejo público, ressaltado neste conto, acaba quando ele passa a ser visível aos 

presentes, que ao verem os toques entre dois homens, imediatamente expulsam àqueles corpos 

do local. Note-se que, um deles se entende e entende o outro como dois homens, não como 

bichas, mas a visão do público é diferente: “Ai-ai, alguém falou em falsete, olha as loucas, e foi 

embora. Em volta, olhavam.” (ABREU, 2016, p. 58). Os indivíduos são literalmente 

empurrados da festa, com um nítido motivo da subversão cometida por eles, na visão dessas 

pessoas: “Veados, a gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar” (ABREU, 2016, 

p. 59). 

O autor exprime parte da semiclandestinidade presente na vida homossexual, com 

analogias como: “Então pensei devagar que era proibido ou perigoso não usar máscara” 

(ABREU, 2016, p. 59). Este não é um caso de vinculo, uma vez que um dos personagens diz 

ao outro “não vou perguntar teu nome, nem tua idade, teu telefone, teu signo ou endereço, ele 

disse.” (ABREU, 2016, p. 59). Mas há a plenitude da sexualidade sendo vivida “a gente queria 

ficar apertado assim porque nos completávamos desse jeito, o corpo de um sendo a metade 

perdida do corpo do outro.” (ABREU, 2016, p. 60).  No entanto, como uma espécie de corte no 

texto, a resposta a esta coragem, é o preconceito na sua forma mais violenta. 

 

Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão 

agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou 

no chão. Estavam todos em volta. Ai-ai, gritavam, olha as loucas. Olhando para baixo, 

vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras dos homens. 

A boca molhada afundando no meio duma massa escura, o brilho de um dente caído 

na areia. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava 

sozinho e nu correndo pela areia molhada, os outros todos em volta, muito próximos. 

(ABREU, 2016, p. 60). 

 

No conto “Aqueles Dois”, o continua discutindo o preconceito, demarcado já no 

subtítulo como “uma história de aparente mediocridade e repressão”. O texto traz a história de 

Raul e Saul, dois funcionários de uma empresa de datilografia, que passam a desenvolver uma 

relação. É interessante que, neste caso a homossexualidade (ou bissexualidade) é retratada no 

sentido do afeto recíproco entre dois homens, ou do amor entre eles. Um tema tabu para a época 

e que em si já ocasionava uma série de restrições, sobretudo no espaço de trabalho. Então o 
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conto trabalha o desenvolvimento desta relação, inicialmente de amizade e companheirismo, 

em um espaço de cerceamento e vigia dos comportamentos. 

 

Até um dia em que Saul chegou atrasado e respondendo a um vago que-que-houve 

contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por 

educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal 

chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o 

teclado da máquina e perguntou: que filme? Infâmia. Saul contou baixo, Audrey 

Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou-o 

devagar, e mais atento, como ninguém conhece? eu conheço e gosto muito, não é 

aquela história das duas professoras que. Abalado, convidou Saul para um café, e no 

que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio mais do que nunca 

parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. 

(ABREU, 2016, p. 142- 143). 

 

Este é um trecho que descreve a dualidade que Caio Fernando Abreu retrata, no caso os 

personagens comentam um filme “Infâmia” que é da década de 60, ambos sabem do que se 

trata mas há uma pausa abrupta no texto: “aquela história das duas professoras que.”. O autor 

escreve que os personagens conversaram sobre este filme, mas não em público. 

Resumidamente, The Children's Hour (1961) dirigido por William Wyler, conta a história de 

duas professoras que trabalhavam juntas em uma escola primária, porém uma se apaixona pela 

outra, nada acontece entre elas, entretanto esta paixão é exposta, o que gera um desfecho trágico.  

A menção a este filme não é feita em vão, uma vez que homossexualidade e 

lesbianidade, nestes contextos, são descritos como imorais. No período posterior ao AI-5, vão 

se intensificar tanto as demissões e desligamentos de indivíduos considerados destoantes da 

lógica governo. Para além desta política excludente e estatal, como uma espécie de 

consequência, houve a vigilância da população apoiadora da ditadura com relação a 

homossexuais, lésbicas e travestis; e uma série de denúncias caluniosas que seguiam interesses 

próprios na destituição das pessoas de seus cargos. 

 

Uma investigação infame, em 1969, de representantes do Itamaraty no exterior 

resultou na demissão de vários empregados por causa do suspeito de subversão – 

baseado em boatos de embriaguez, homossexualidade, prostituição, “insanidade”, 

inconformidade de gênero ou alguma combinação dessas infrações. [...] “É conhecido 

como elemento de contato dos homossexuais do Itamaraty na Europa”, Antônio 

Cândido de Câmara Canto, chefe da comissão investigadora escreveu sobre um 

sujeito. (COWAN, 2018, p. 32–33). 
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À medida que o relacionamento de Saul e Raul aumentava, o preconceito dos colegas 

tornava-se visível, não havia, no entanto, uma percepção dos personagens tanto dos olhares no 

trabalho, como da própria relação como algo anormal. Caio Fernando Abreu, neste conto, tem 

o cuidado de apresentar os personagens com uma certa altivez e orgulho, uma noção de que 

este afeto que crescia entre eles não era algo errado. 

 

Às vezes olhavam-se. E sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou 

dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do 

chuveiro. Nesse dia as moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos 

desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender, se 

percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares nem duas ou três piadas 

enigmáticas. Quando faltavam dez para as seis saíram juntos, altos e altivos, para 

assistir ao último filme da Jane Fonda. (ABREU, 2016, p. 145). 

 

A simples ação de chegarem juntos e um ter dormido na casa do outro, muda totalmente 

a percepção das pessoas e a interação social com eles, as moças “deixaram de falar” e os homens 

trocaram olhares maldosos, tudo isto tem um impacto sobre o corpo, é uma espécie de recusa 

da pessoa naquele espaço, assim como ocorre literalmente no conto “Terça-Feira Gorda”. A 

ampliação da relação para além do lugar de trabalho, é apresentada no texto de maneira 

orgânica, como uma vontade de estar perto. Isto é enfatizado principalmente quando o 

personagem Raul perde a mãe, e se afasta do trabalho por um tempo.  

 

Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão, e quando percebeu seus dedos 

tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-

se fortemente. E tão próximos ficaram que um podia sentir o cheiro do outro: o de 

Raul, flor murcha, gaveta fechada; o de Saul, colônia de barba, talco. Durou muito 

tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos caracóis 

miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. (ABREU, 2016, p. 146). 

 

 Neste reencontro, os personagens se permitem demonstrar o carinho com o toque, o 

abraço. Ou seja, aos poucos o autor desenvolve a narrativa de uma relação que, socialmente, 

foge aos padrões do que é entendido como um comportamento masculino. Por isso, apesar dos 

personagens superarem os tabus de uma relação entre homens, ainda há censuras próprias da 

época: o afastar-se, os silêncios, as palavras que são interrompidas. Como uma resposta à esta 

censura, as palavras fluem dos lábios dos personagens, soam sinceras e limpas: “Afastaram-se, 
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então. Raul disse qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo, e Saul outra coisa 

como você tem a mim agora, e para sempre.” (ABREU, 2016, p. 146). 

No fortalecimento da relação que fazia bem para ambos, eles passam a se ver não só no 

trabalho, ou ocasionalmente, mas também nas férias, viagens, nos feriados. Raul chega a deixar 

por alguns dias seu sabiá “Carlos Gardel” com Saul, os encontros são descritos por conversas 

cultas, bebidas e boleros tocados ao violão. A relação daqueles dois, é uma quebra no 

comportamento vigente e imposto como norma, e também é a solidificação das relações 

homoafetivas, entendendo-as para além do sexo. 

 

Foi na noite de 31, aberto champanhe na quitinete de Raul, que Saul ergueu a taça e 

brindou à nossa amizade que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de 

deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul 

olhou para ele e disse você tem o corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os 

olhos. Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase 

a noite inteira, um poderia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro 

feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã Saul foi embora sem se despedir, 

para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. (ABREU, 2016, p. 147). 

 

Este trecho é o primeiro onde há uma transição entre o que seria entendido como apenas 

uma amizade, o autor deixa nítido que havia de fato além de um sentimento, uma atração entre 

os dois personagens seja ela romântica, sexual ou as duas coisas. Neste conto, quando isso é 

feito, acontece de maneira suave, e entende-se que não houve a consumação desta atração, o 

ato sexual, nem ao menos um beijo. O conjunto da aproximação dos personagens, no entanto, 

deixa de ser apenas o motivo de boatos e preconceitos cotidianos e passa para a retirada destes 

corpos do espaço público. 

 

Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias - e tinham planejado, 

juntos, quem sabe Parati, Ouro Preto, Porto Seguro – ficaram surpresos naquela 

manhã em que o chefe de seção os chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. 

Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. 

Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, ouviram expressões como “relação anormal e 

ostensiva”, “desavergonhada aberração, comportamento doentio”, “psicologia 

deformada”, sempre assinadas por Um Atento Guardião da Moral. (ABREU, 

2016, p. 147, grifo nosso). 

 

A dimensão da homossexualidade enquanto anormalidade e crime são reforçados pelo 

sistema ditatorial e sintetizadas pelo cidadão conservador que se sente, e é incentivado a ser um 
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“Atento Guardião da Moral”. A respeito desta prática, houve o contradiscurso do movimento 

homossexual, na denúncia das demissões arbitrárias. É nesse contexto que se encontra a matéria 

do Lampião de Esquina (1978), intitulada “Demissão, processos, perseguições. Mas qual é o 

crime de Celso Curi?”, que denúncia o afastamento deste colunista social do Jornal Última 

Hora, no qual possuía uma coluna que discutia questões e trazia narrativas de homossexuais.  

Caio Fernando Abreu usa seu espaço de escritor para denunciar esta realidade também, 

no caso de “Aqueles Dois” escrevendo um final em que os indivíduos acabam altivos e de 

cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. Podemos dizer que a obra de Caio Fernando e 

outros autores e autoras homossexuais, bissexuais, lésbicas e transsexuais brasileiras, contribuiu 

para a construção de um discurso e produção artística e literária que tratasse esta comunidade 

como normal, e visibilizasse suas narrativas, mesmo ainda no contexto ditatorial. Retomar estas 

obras na contemporaneidade, é uma espécie de trabalho de memória, a partir deles temos acesso 

às lutas e caminhos que possibilitaram a construção do que conhecemos hoje como movimento 

LGBTQIA+, dos avanços e dos direitos conquistados até então. 
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Introdução 

 

O que aconteceu com Inocência foi um retrato do que aconteceu com grande parte das 

mulheres no século XIX, o analfabetismo das mulheres implicava no ser não politizado que elas 

se tornavam. Os pensamentos que tinham eram embasados em pensamentos de homens que, 

por sua vez, eram extremamente machistas. “―A escolaridade das mulheres obedeceu a sérios 

preconceitos que envolvem um problema mais amplo: a valorização do papel de dona de casa. 

A orientação familiar é ainda eminentemente voltada para a preparação da mulher para o 

casamento” (D’ÁVILA NETO, 1980. p. 38). E era nesse contexto que as mulheres eram 

inseridas e tinham isso como verdade a ser seguida, caso fossem contra esse sistema, os homens 

da própria família não hesitavam a praticar o feminicídio, que era o crime cometido a mulheres 

ou homicídio que foi o crime sofrido por Cirino. 

E é nesse contexto que pode ser colocado os vários casos de mortes que havia na época, 

tanto de homens quanto de mulheres. Isso se dava devido a justiça da época, pois não era algo 

vigente, e, por isso, os homens na sociedade eram as principais autoridades. Nesse contexto, 

quem praticavam tais atos, achavam correto, porque não existia autoridade para que fossem 

punidos. As mulheres não tinham conhecimento de tais situações, e é por isso que casos como 

esses aconteciam e eram comuns no século XIX, a falta de leitura e conhecimento também era 

precária nessa época. 

 

O que diziam os sertanejos  
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Por se tratar de um período de transição, logo no início do livro pode-se observar muitas 

falas antiquadas que retratam bem o quão a cultura do machismo estava viva e impregnada no 

convívio social das personagens, principalmente porque as figuras representadas no contexto 

da obra, em sua maioria eram homens, os principais responsáveis por praticar atos machistas, 

devido à condição imposta pela sociedade patriarcal que viviam naquela época.  

Os discursos que eram utilizados pelos sertanejos, moradores das províncias no século 

XIX, está totalmente ligado ao fato do conhecimento adquirido das gerações passadas, por isso, 

que é notório esse apego ao preconceito, machismo e sexismo, impregnado na mente das 

pessoas, principalmente dos homens.  

      

Vai se operar nestes discursos com um arquivo de clichês e estereótipos de 

decodificação fácil e imediata, de preconceitos populares ou aristocráticos, além de 

“conhecimentos” produzidos pelos estudos em torno da região. Usar-se-á sobretudo o 

recurso à memória individual ou coletiva, como aquele que emite a tranquilidade de 

uma realidade sem rupturas, de um discurso que opera por analogias, assegurando a 

sobrevivência de um passado que se vê condenado pela história. (MUNIZ, 2011. p. 

90). 

 

 

Por isso, as falas retrógradas e o ambiente social machista estão presentes e 

internalizados principalmente no Nordeste pela supervalorização das culturas, independente de 

serem preconceituosas, sexistas ou não. Por isso que na obra Inocência os personagens se 

apropriaram de falas conservadoras, ditados populares e atos, que sustentavam ainda mais essas 

tradições. A personagem principal por ser uma mulher sertaneja, sofria muito por essas 

questões. 

Inocência é uma jovem típica de interior sertanejo, bem pacata e conservadora nos 

costumes assim como era ensinada pelo seu pai. Para os homens daquela redondeza, as 

mulheres eram apenas “- mulheres!... mulheres! É a nossa perdição” (TAUNAY, 2009. p. 155). 

O padrão que as mulheres ainda viviam no século XIX partiam de pensamentos de homens que 

predominavam como as mulheres deveriam se comportar diante das situações. Caso uma 

mulher fugisse desses padrões, era tida como uma “perdição”. Por exemplo, uma mulher que 

traísse o marido ou fugisse de casa, que não aceitasse as ordens do pai (que era autoridade 

superior das famílias), seria considerada uma destruidora do lar.  
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Por existirem vários estereótipos de como deveriam ser as mulheres e, principalmente, 

os seus comportamentos, é importante dar ênfase ao fato de elas serem colocadas como um 

objeto para o casar e procriar. Para os homens do enredo a concepção era de que as “Mulheres 

não pensam... mulheres o que queres é ver os homens derretidos por elas... sacrificam tudo... 

um por requebro pincham na rua a honra de suas casas...” (TAUNAY, 2009. p. 155). Na 

verdade, subentende-se que a mulher não tinha o direito de pensar e, se pensasse, não vinha ao 

caso opinar em nenhum assunto que os seus maridos ou pais estivessem conversando. 

A mulher era tida como um ser que não opinava em nada, inclusive nos assuntos que 

dizem respeito à vida dela mesma, os homens tinham os seus pensamentos machistas e faziam 

com que as mulheres se apropriassem dessa mesma ideologia e utilizassem como fala. Assim 

como foi citado no parágrafo acima, as mulheres não pensavam, nem tinham ideias, suas mentes 

eram formadas por pensamentos deturpado de proteção masculina dentro do sistema em que 

viviam. Por esse motivo que o Dr. Cirino, mesmo achando que as mulheres deveriam tomar 

suas próprias decisões, não poderiam contestar os costumes da região. 

Trazendo como marca do Realismo, é importante ressaltar as características do médico 

Cirino que, por sua vez, não era um médico de formação, tinha apenas conhecimento de mundo, 

pois o mesmo passava sua vida viajando, fazendo pesquisas e ganhando o seu dinheiro para 

sobreviver. Fazia uso de ervas medicinais para curar as pessoas, ou ao menos tentava. Dessa 

forma, conseguia hospedagens gratuitas por onde passava, além de ser muito simpático, era um 

homem inteligente. 

Para Inocência, era excelente que existissem pessoas como Cirino ao seu lado, pois 

ajudava a despertar dentro de si o desejo de descobrir mais coisas sobre o mundo, mas mesmo 

sem ter contato com o mundo à fora, a jovem já tinha pensamentos que não agradavam o seu o 

pai. “- Papai, sabe por que tudo isso? – Sim – É porque eu... não devo... – Não deve o quê? – 

Casar”. (TAUNAY, 2009. p.149).  Essa conversa entre Pereira e Inocência, para época, foi algo 

extremamente absurdo, um pai ouvir isso de uma filha era algo que não poderia acontecer. 

Comparando a ideologia de que a mulher tinha o dever de escutar tudo calada e em nenhum 

momento poderia ir de encontro ao que seu pai dizia. 

O Sr. Pereira não gostava de ideias que fugiam do padrão, principalmente quando esses 

pensamentos eram proferidos por Inocência “pois não é que um belo dia ela me pediu que lhe 

ensinasse a ler?... Que idéia!...” (TAUNAY, 2009. p. 46). Esse tipo de inquietação demonstrada 

por uma mulher presente na obra, evidencia um traço levemente pautado pelo Realismo, pois 
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as personagens de obras totalmente românticas não tinham esse desejo de confrontar os seus 

pais. 

Por esse viés, Inocência tomou destaque, por ser uma mulher sertaneja que não deveria 

ter ousadia para confrontar seu pai que era autoridade maior da família e Inocência mesmo sem 

compreender muito bem a situação em que vivia decidiu tentar para que a reação do seu pai 

fosse diferente, e assim ela conseguisse viver com seu amado. Assim, conseguiria alcançar um 

pensamento politizado próprio da mulher, deixando um pouco a margem a linha de raciocínio 

dos homens. 

Segundo D’ávila Neto (1980) As mulheres, em sua maioria, não poderiam ler e 

compreender os assuntos, porque mesmo que algumas tivessem a oportunidade de aprender a 

ler, as leituras eram diferenciadas, tinham leituras específicas para mulheres. Os homens liam 

e sabiam de tudo o que lhes interessavam, o único campo de interesse que a mulher poderia 

despertar era sobre o casamento. 

  Para o âmbito social é comum que as mulheres sejam sempre figuras que aceitam todas 

as imposições caladas, e, para os homens, indivíduos que façam essas imposições e obriguem 

as mulheres a aceitarem, e é por isso que, para Bourdieu, “Os princípios antagônicos da 

identidade masculina e da identidade feminina se inscrevem, assim, sob forma de maneiras 

permanentes de se servir do corpo, ou de manter a postura, que são como que a realização, ou 

melhor, a naturalização de uma ética” (2002. p. 19). Seguindo essa linha de pensamento e 

fazendo um paralelo com a obra, pode-se dizer Inocência foi uma mulher que tentou manter a 

postura e seguir um padrão de vida que não era o dominante da época, pois foi um período 

muito conservador para as mulheres e isso era natural. 

Era normal a vida que Inocência tinha e era assim que viviam a maioria das mulheres 

naquela região. Ela era a única figura feminina presente na obra, mas que estava representando 

todas as mulheres que vivem naquelas condições no sertão. Nesse caso é importante colocar 

que Inocência não teve a representatividade de uma mãe, para que pudesse lhe apresentar a vida 

com um olhar feminino. Para o seu pai, a moça era como um peso que logo iria descartar para 

um marido qualquer. Para o Sr. Pereira, e para o tempo em que a obra foi escrita se uma mulher 

ficasse muito tempo solteira não encontraria um marido, pois ficaria muita velha e isso não 

seria bom para o nome da família. 
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Romantismo e Realismo presentes na obra 

 

Na obra trabalhada, é possível observar traços da realidade que se passava nos sertões 

nordestinos, Taunay não precisou ir longe para construir sua obra, ele simplesmente parou e 

observou o cotidiano das pessoas e criou uma história e por isso, é considerada 

      

[...] uma história sentimental estruturada segundo os moldes do melhor romance 

romântico, mas Taunay quis enriquecê-la de valores secundários reais, objetivos, 

retirados da vida imediata. Nem sempre, porém, foi capaz de utilizar esses valores 

como romancista, de integrá-los de modo adequado no mundo de Inocência. Daí o seu 

realismo, cópia fiel de alguns detalhes da realidade, mas ainda longe de ser a visão 

realista do mundo, que apareceria em romancistas posteriores (COUTINHO, 2004. p. 

458). 

      

Trazer uma obra do Romantismo com traços do Realismo foi algo inovador para 

literatura, principalmente tratando-se de uma obra rica em valores como foi Inocência. O que 

estava presente na obra nada mais era do que estavam vivendo muitas pessoas, inclusive 

mulheres sertanejas que habitavam o Nordeste no século XIX. Taunay precisou caminhar pelo 

Sertão e ter convívio com pessoas para saber o que escrever ou para escrever o que realmente 

passava na vida daquelas pessoas. 

O enredo, não é uma história real, que aconteceu de fato com todos aqueles personagens, 

mas como Coutinho deixa claro na sua citação, cada detalhe que Taunay conseguiu sentir no 

contexto sertanejo, e, por isso, criou uma obra tão rica, que faz uma bela comparação com a 

realidade das pessoas que habitavam naquelas regiões. E assim como as obras literárias, 

Inocência faz um grande paralelo com a sociedade nordestina e sertaneja viviam no passado, 

principalmente tratando-se de cada detalhe que é colocado principalmente na paisagem descrita 

no enredo, e como os leitores sentem essa natureza que está demonstrada ao decorrer da obra. 

      

O fenômeno literário reflete um imaginário que transita por paisagens já conhecidas. 

Mas a realidade, ressignificada, está na dependência da percepção dos autores e dos 

leitores, e as diferenças, partindo de um princípio de qualidade, passam por fatos de 

consciência singularizados. (NÓBREGA, 2011. p. 30). 
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Essas questões referentes a Natureza da obra, se dava principalmente pela idealização 

das paisagens que se tinha no século XIX. Assim como, era idealizado a realidade da vida de 

Inocência demonstrava uma mulher viva, mas sem muita perspectiva, sua luta para ficar com o 

grande amor da sua vida era constante, e a luta do seu amado também não foi diferente. A moça 

era dividida em duas vertentes, de um lado via-se apaixonada por um homem que o seu pai 

nunca permitiria o casamento, por outro, tinha uma realidade muita amarga morando com seu 

pai e tendo que se casar com outro homem sem amá-lo.  

Inocência deixa de ser a representação de uma mulher inocente e passa a tomar posições 

ideológicas que irão determinar como será sua vida no futuro. “Simbolicamente votadas à 

resignação e à discrição, as mulheres só podem exercer algum poder voltando-se contra o forte 

sua própria força, ou aceitando se apagar, ou, pelo menos, negar um poder que elas só podem 

exercer por procuração (como eminências pardas)” (BOURDIEU, 2002. p. 21). Essa divisão 

entre família e paixão faz Inocência nadar contra a corrente. 

Depois que Inocência conheceu Cirino e por ele lhe despertou uma paixão que ela não 

conseguia explicar foi quando tudo mudou em seu coração. A menina gostava da ideia de casar-

se com um homem que era do consentimento do seu pai, e do seu também, até descobrir o que 

realmente era a representação do amor em sua vida. E é com essa questão do amor verdadeiro, 

que brota dentro da jovem uma nova esperança na forma de viver. 

      

Eu bem dizia que o Sr. me havéra de perder... Antes de o ter visto... casar com aquele 

homem, me agradava até... Era uma novidade... porque ele me disse que me levava 

pra vila... mas agora está ideia me mete horror! Porque é que mecê mexeu comigo? 

Sou uma pobre menina, não tem mãe desde criancinha... Não há tanta moça nas 

cidades... nos povoados?... Porque veio tirar o sono... A vontade de viver a quem era... 

tão alegre... que até hoje não pensou em maldade... e nunca fez dano a ninguém? 

(TAUNAY, 2009. p. 113). 

      

Esse é um momento no contexto da obra que mostra o quão desesperada Inocência se 

encontrava, ela não sabia como manejar aquela situação em que estava passando, tentava buscar 

alternativas para tentar justificar o que acontecia com ela. A moça vivia em um ambiente 

conformada com o que acontecia ao seu redor, mas aquela paixão tirou-a da sua zona de 

conforto e trouxe possibilidades de ela viver de uma forma que fugia do padrão. 

A moça não apenas carregava em seu nome a inocência como também na sua 

mentalidade, ser inocente e não conseguir enxergar a malícia da vida era uma característica 
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marcante dela. Cirino se colocava em posição de um homem muito apaixonado e que faria tudo 

para esse amor dar certo. Inocência achava que o médico queria apenas se aproveitar dela 

porque era uma mulher sem informação, um ser frágil e vulnerável, mas, na verdade, Cirino 

não via felicidade em viver senão fosse ao lado da sua amada. 

Inocência poderia não entender e saber de tudo, mas ela compreendia que Cirino poderia 

ir em busca de outras mulheres e a deixar de fato, e ela estava certa, ele poderia ir em várias 

cidades e procurar alguém que lhe agradasse, porém ele não queria, estava completamente 

apaixonado por ela. Por mais que, de início, a sua inocência achasse que aquele romance era 

loucura, após ouvi-lo falar, a moça não teve mais argumentos para debater. 

      

E eu? Replicou com energia Cirino, pensa então que sou feliz?... olhe bem uma coisa, 

Inocência. Digo-lhe isto diante de Deus: ou hei de casar com você... ou dou cabo da 

vida... Quem arranjou tudo assim... foi o meu caiporismo... Se eu tivesse passado aqui 

antes daquele homem, que odeio, que quisera matar... nada impediria que eu fosse 

hoje o ente mais feliz do mundo!... Mais feliz aqui nesse sertão, do que o imperador 

nos seus paços la na Corte do Rio de Janeiro! Eu já lhe disse... culpa não tive... 

(TAUNAY, 2009. p. 113). 

      

E a partir dessas conversas que Inocência foi tendo com Cirino é que foi despertando 

um desejo e uma força de vontade de lutar por aquela pessoa que ela amava e tinha em seu 

pensamento que deveria fazer de tudo para aquele amor dar certo. Inocência teve uma 

representação do que era o amor verdadeiro e dos sacrifícios que deveria fazer para tornar real 

aquilo que ela queria viver, apesar do respeito que tinha por seu pai, acreditava naquele 

momento que não valeria muito para o seu futuro casar com um homem que a mesma não 

amasse de verdade. 

Inocência tinha o dever de casar-se com o Manecão, que era um homem muito cobiçado 

pelas redondezas. A moça gostando ou não, já tinha sido destinada ao rapaz, portanto, tinha que 

aceitar de qualquer maneira. Cirino tentava intervir de outras formas para que o casamento não 

acontecesse, mas nada conseguia, pois o Sr. Pereira tinha uma mente formada por aquilo que 

acreditava ser o certo, por isso não mudava de opinião e nem voltava atrás com suas palavras. 

Manecão era um homem viajado e que podia pagar um dote muito alto por Inocência, ele tinha 

fazenda e muitos animais, ou seja, era um homem que tinha bastante dinheiro, por isso o Sr. 

Pereira sabia que estava entregando sua filha a um homem de boas condições e tinha certeza 

que assim, a moça seria muito feliz e realizada. 
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Ora se!... Um homenzarrão... desempenado. E, quando não gostasse, é vontade minha, 

e está acabado. Para felicidade dela e, como boa filha que é, não tem que piar... Estou, 

porém, certíssimo de que o noivo lhe faz bater o coração... tomara ver o cujo 

chegando! (TAUNAY, 2009. p. 109). 

 

Inocência era uma mulher solitária e até os seus sentimentos quem controlava era o seu 

pai, ele ditava as regras e ela tinha que seguir cegamente, não poderia discutir para tentar 

encontrar uma forma que agradasse ao seu pai e a ela, ideal seria ouvir e reproduzir para não 

causar confrontos. O Sr. Pereira era ríspido e gostava de estar sempre com a razão. Por medo 

do seu pai, a moça geralmente se calava para não criar mais atritos. 

O contexto e cenário da obra é retratado o sertão, por isso os detalhes são destacados 

como fatos mais regional. Nesse sentido é demonstrado o quão desinformada e recatada é 

Inocência, as moças das capitais sabem mais informação e são mais desinibidas, capazes de 

formular ideias que outras pessoas possam se apropriar e acatar como representatividade, pois 

nas capitais é mais comum andar e ver mulheres que seguem suas vidas como queiram, que 

sabem ler e escrever.  

      

Se as lutas permanentes entre os detentores de capital específico e aqueles que estão 

desprovidos dele constituem o motor de uma transformação incessante da oferta de 

produtos simbólicos, não é menos verdade que apenas podem levar a essas 

transformações profundas das relações de força simbólicas que são as alterações da 

hierarquia dos gêneros, das escolas ou dos autores quando podem apoiar-se em 

mudanças externas de mesmo sentido (BOURDIEU, 2002. p. 147-148). 

 

As pessoas que residem nas capitais tendem a saber mais informações e a serem mais 

adequados a mudanças ao invés das pessoas que habitam nas regiões interioranas dos estados. 

A população que reside na capital está em contato direto com a descoberta, conhecendo pessoas 

diferentes, que pensam de forma ampla e estão em processo de desconstrução. Ao contrário de 

que quem mora nos interiores, que assim como o Sr. Pereira tem a sua concepção de mundo e 

esse pensamento seria difícil de ser mudado, pois o mesmo, talvez, não conseguisse se adequar 

a um novo modo de vida, até mesmo pela sua idade, o que não seria improvável para a sua filha 

que ainda era jovem. 
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Colocando em pauta sobre o Sr. Pereira e como seria suas mudanças no modo de pensar, 

de agir e se comportar não seria nada fácil. Assim como, o modo que vivem as mulheres nas 

cidades pequenas do interior não tem muita perspectiva de mudança, e quando tem, não podem 

colocar em prática como é o caso da personagem Inocência. Pensou em transformar sua vida 

amorosa, mas por ser uma mulher, não tinha esse direito, ou seja, ela não conseguiu alterar o 

seu padrão de vida, pois ele já tinha sido descrito por seu pai. 

 

Considerações Finais 

 

Inocência não tinha uma figura materna, pois sua mãe faleceu pouco tempo depois de 

ela ter nascido, então a jovem não tinha muitas ideias sobre o “ser mulher”, por um ótica de 

outra mulher, ela apenas compreendia por uma visão de um homem, que por um tempo foi 

aceitável, mas na adolescência que é um período meio complexo para as meninas, Inocência se 

mostrou rebelde e sem orientações cabíveis para conseguir resolver seus problemas amorosos.  

 A Moça se mostrava interessada em fazer coisas que fugiam do comum em que viviam 

homens e mulheres daquela região. Sua personagem era frágil, porém, no fundo, carregava um 

poder de mudança, de experimentar algo novo e que mudasse a sua vida, que ao menos lhe 

tirasse da rotina diária. E, por vezes, teve alguns questionamentos que não deixava seu pai 

contente, porque não compreendia a que ponto a menina queria chegar com suas inquietações. 

Na obra fica nítido o quão forte é a figura dos homens e o quanto esses podem e têm 

domínio sobre as mulheres. Por ter convivido sua vida inteira em um ambiente que retratavam 

os atos machistas, a representatividade mais próxima que Inocência tinha do ser uma mulher 

livre e que dominava o mundo era de uma princesa, por isso a menina tinha o grande sonho de 

torna-se uma, não apenas por ter dinheiro e ter muitas pérolas, mas com ênfase de deixar o Sr. 

Pereira sem reação, a adolescente queria “mandar nos homens”. 
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Introdução 

O duplo é um conceito que surge na psicanálise como exteriorização física do eu, uma 

forma em que a pessoa pode se enxergar, que pode ter como finalidade a auto-observação e 

autocrítica. Profundamente trabalhado por Freud, esse conceito aparece como parte de um 

estudo sobre o inquietante, aquilo que provoca angústia, um ser novo e de natureza incerta. 

Na literatura, essa figura vem sendo utilizada desde a Grécia antiga, em mitos como o de 

Narciso, até os dias atuais. O Pós-modernismo literário, por exemplo, reafirma valores que 

conversam diretamente com a ideia do duplo como a individualidade e o narcisismo. Durante 

o período gótico, entretanto, o duplo se mostrou especialmente importante estando presente em 

boa parte dos textos escritos na época, afinal, esse tipo de literatura conversa com temas 

misteriosos e obscuros a fim de causar medo ou desconforto ao leitor e o duplo, como defendido 

por Freud, “Sem dúvida, relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror” (1919, 

pg. 329). O duplo é, portanto, a imagem perfeita para o movimento gótico pois representa a 

personificação de tudo o que tentamos esconder em nós mesmos, desde os desejos até os medos 

mais profundos.  

 
13 Tradução: O Papel de Parede Amarelo 
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O Retrato de Dorian Gray, uma das produções literárias mais famosas do período gótico 

Inglês, conta uma história que, assim como a de Narciso, apresenta personagens egocêntricos e 

que são duplicados em algum momento da narrativa. “Assim como Narciso, o personagem 

Dorian Gray apaixona-se pela própria imagem e perde-se por ela.” (pg.43 Sandra), entretanto, 

seus respectivos duplos expressam coisas bem diferentes. Enquanto o duplo de Narciso expõe 

a beleza física como sinônimo de imoralidade, o duplo de  Dorian Gray vai além da estética 

abordando também o temor natural do ser humano em relação ao envelhecimento e à morte. 

Além de Dorian Gray,  Frankenstein de Mary Shelley também é uma produção gótica 

que se dispõe do duplo para abordar problemas mais densos como a criação de um ser vivo. 

Nele temos um médico que está obcecado por criar vida a partir de matéria morta, e, após obter 

sucesso em seu experimento, Victor Frankenstein - o protagonista - passa a rejeitar a sua 

criatura, seja por medo, como por repulsa. Ao criar o monstro, Frankenstein desenvolve uma 

outra versão de si mesmo. A relação que temos aqui é tanto de criador e criatura quanto de pai 

e filho. Na falha em reconhecer e abraçar essa duplicidade, Frankenstein abandona sua criatura 

que se torna, então, um duplo obscuro cujo objetivo é apenas provocar dor ao seu criador.  

Apesar de ser um livro em que todos os protagonistas são masculinos e quase todas as 

personagens femininas são mortas de alguma forma, a questão do duplo nessa obra está 

diretamente ligada ao feminino, afinal, a criação e o nascimento, historicamente, estão 

majoritariamente ligados às mulheres cisgênero.   

 

A partir da preocupação com a mortalidade infantil e com o aperfeiçoamento da 

formação física e moral das crianças, a medicina ocidental descobriu a importância da 

relação mãe e filho. A mãe foi, então, considerada uma figura privilegiada e principal 

responsável pelos cuidados com a prole. É nesse contexto que, com argumentos 

calcados na biologia, os médicos passaram a defender a fixação da mulher à função 

materna, ao lar e ao casamento.(NUNES, 2011, p.3) 

 

Em The Yellow Wallpaper, assim como no texto de Shelley, a duplicidade relaciona 

questões que são estudadas pelo movimento feminista até hoje, como por exemplo a sororidade 

que é um tema muito discutido na quarta onda do feminismo. Esse fator faz com que essa seja 

uma obra extremamente atual e que consegue, mesmo depois de algum tempo de sua 

publicação, dialogar com as ideias mais recentes do feminismo.  
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O Duplo e a psicanálise: 

Freud conceituou em seu trabalho de 1919 sobre a figura do inquietante - das Unheimliche 

- como algo terrível e que provoca angústia e horror. Possuindo um nome muito específico em 

alemão, o psicanalista encontrou uma certa dificuldade na hora de traduzir o termo para que 

fosse compreendido por outras nações. Em determinado ponto, ele se vale de explicações de 

dicionários para ilustrar aos leitores sobre a mensagem que ele queria passar, o exemplo que 

melhor ilustra as intenções do pesquisador é o excerto do Dicionário alemão de Jacob e Wilhelm 

Grimm, em que o termo ‘heimlich’ é definido como “o local livre de fantasmas”, logo 

‘unheimlich’ seria definido como o local com a presença de fantasmas, o sobrenatural. Sobre 

isso ele disserta sobre a relação desse inquietante como o novo, o não familiar, algo “que deveria 

permanecer secreto, oculto, mas apareceu” (FREUD, 1919. pg; 338). 

Mais a frente, somos expostos à afirmação de Jentsch, citada por Freud (1919, pg; 340), 

“um dos mais seguros artifícios para criar efeitos inquietantes ao contar uma história, consiste 

em deixar o leitor na incerteza de que determinada figura seja uma pessoa ou um autômato”. 

Autômato significa algo que possui a aparência humana e que reproduz seus movimentos, 

levando-nos a clara relação do Inquietante como Duplo e que estes encontram-se associados na 

literatura. 

A primeira definição do Duplo vem do pesquisador Otto Rank, que vem com um duplo 

mais expositivo, sendo ele um reflexo no espelho, a sombra ou até mesmo a alma. Sobre a 

construção da figura do duplo em Freud, é descrito como seres de aparência idênticas, que vão 

compartilhar o saber, os sentimentos e as vivências da outra e que causam a confusão no ser 

original, a partir do momento em que ele começa a se colocar no lugar do outro Eu, confundindo 

assim o limite entre o que foi vivido por ele e pelo outro. Em alguns casos, essa figura vai existir 

para ativar a consciência do personagem com quem interage, servindo como uma fonte para 

repensar as suas atitudes ou até enxergar em qual situação o personagem se encontra, como é o 

caso do conto que irá ser analisado neste artigo. 

Fernando de Moraes Gebra defende que o duplo está intrinsecamente relacionado com a 

ilusão e fala sobre os tipos que podem aparecer na ficção, são elas “a ilusão oracular (duplicação 

do acontecimento), a ilusão metafísica (duplicação do mundo) e a ilusão psicológica 

(desdobramento de personalidade)” (GEBRA, 2011, pg. 5), cada uma delas vai caracterizar 
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como o duplo é trabalhado na obra literária. Gebra também determina que a presença do duplo 

provoca medo ou fascínio -  quando não um misto dos dois - naquele  que é duplicado. 

Já César de Oliveira Santos (2015) traz em seu estudo sobre o duplo e a condição humana, 

a visão de que esse fenômeno é uma faceta da narração fantástica. Esta relação dialoga com o 

conto da Gilman, porque, como Santos afirmou em sua pesquisa, o fantástico problematiza a 

realidade da história, questionando seus acontecimentos, assim como a figura do duplo em si. 

Um exemplo desse caso é o já mencionado O Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, nele 

temos uma pintura do protagonista e a relação que se estabelece entre o quadro e o protagonista 

serve como alegoria para a sociedade que existia nos grandes centros urbanos britânicos, em 

especial entre a classe mais favorecida economicamente. 

Outro tópico que foi estudado pela psicanálise e que vale ser mencionado nesse artigo é 

o conceito da histeria feminina, termo que apesar de ter sido muito usado no século XIX, hoje 

em dia é evitada, afinal, depois do aprofundamento dos estudos em psicologia clínica, foi 

descoberto que essa terminologia era excessivamente genérica e que haviam várias patologias 

mais específicas englobadas neste termo,  como transtornos de somatização, neuroses, ou como 

no caso do conto que analisaremos, depressão pós-parto.  Apesar de ter entrado em desuso, o 

histórico desse diagnóstico carregou implicações sociais que duram até hoje. 

Faz-se importante esclarecer que, do grego hystera, significa útero. Apenas a partir dessa 

análise morfológica é possível notar que existe uma tendência muito clara  não só em conectar 

determinadas patologias neurológicas com o feminino, como se um fosse intrínseco ao outro, 

mas também de mistificar e culpabilizar o aparelho genital feminino. 

Se em sociedades primitivas, o corpo feminino era celebrado, quando as primeiras 

comunidades começam a ser formadas e o homem, como apontado por Muribeca (2013), passa 

a enxergar a sua "função biológica procriadora" como dominante, há uma inversão dos papéis 

de valorização e o feminino passa a ser considerado inferior, frágil. Essa mudança de cenário 

possibilitou que estudos comandados por homens passassem a realizar 'descobertas', nas quais 

doenças psicológicas e o útero estavam intrinsecamente conectados, criando assim um mito de 

que a feminilidade estava predestinada a desenvolver enfermidades histéricas nas quais o 

indivíduo do sexo feminino passa a sofrer com uma gama de problemas, como insônia, 

desmaios e 'loucura'. No conto que iremos analisar, temos uma protagonista com esse 

diagnóstico e quem o performou foi o seu marido, causando assim um conflito de interesses, 

visto que a mesma pessoa que a medica é quem tem uma certa dominância em relação a ela. 
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No período em que esse texto foi escrito, a crença de que a histeria era um problema de 

natureza feminina ainda era amplamente difundida pela comunidade médica. Freud estava 

começando a propagar as ideias de que as mulheres seriam inferiores sexualmente em relação 

ao homem, o que corroborava fortemente para que o diagnóstico em questão fosse apoiado, 

visto que, desde a antiguidade até às primeiras décadas do século XX, "o sofrimento histérico 

foi reduzido a uma insatisfação sexual" (MURIBECA, 2013, pg. 69). Com isso, buscamos fazer 

uma análise do texto literário, levando em consideração a época em que foi escrito e entendendo 

as possíveis críticas que a autora valeu-se na hora de escrevê-lo. 

Análise do conto: 

Em The Yellow Wallpaper, Charlotte Perkins Gilman conta a história narrada em primeira 

pessoa de uma mulher cujo nome nunca é mencionado. Ela é diagnosticada pelo seu marido, 

que é também seu médico,  com depressão nervosa temporária e uma ligeira tendência histérica. 

Por conta da sua condição, essa personagem é  forçada a passar a maior parte do seu tempo 

confinada em um quarto com janelas gradeadas e um papel de parede amarelo. Conforme a 

narrativa vai passando, a personagem principal é proibida de realizar atividades como socializar 

e escrever, logo,  a única coisa que lhe resta a fazer é encarar um papel de parede amarelo que 

existe em sua casa e estudá-lo incansavelmente até a loucura. 

Histórias fantásticas ou de horror são geralmente um caminho para entender a sociedade 

e seus medos durante um certo período de tempo. The Yellow Wallpaper, por exemplo, é uma 

clara alusão não apenas às relações de poder entre homens e mulheres, mas também à sociedade 

e suas normas patriarcais. Na época em que o conto foi publicado as mulheres não tinham 

acesso fácil a instrução, muito pelo contrário, elas eram incentivadas a não estudarem para 

dedicar-se a casa e família. Portanto, se ao estar casada ele a proibiu de escrever, a protagonista 

representa uma parcela pequena de mulheres que tiveram permissão familiar para estudar, mas 

quando casada isso foi retirado dela. 

Uma das características do papel de parede é que ele é descrito como tendo um padrão 

extravagante que, segundo a narradora, “by the moonlight, it becomes bars”14 (GILMAN, 

1892). O fato de haver um padrão que parece inocente à luz do dia, mas à noite se revela uma 

 
14 Tradução: Se torna barras ao luar 
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prisão, pode simbolizar o funcionamento do sistema patriarcal que está em vigor há muito 

tempo, ocultando-se e disfarçando-se. O casamento que somos apresentados no texto de 

Charlotte Perkins Gilman é um exemplo de como esse sistema funciona. Durante a primeira 

metade da narrativa, o papel do marido, John, é um tanto confuso. Ele é descrito apenas com 

adjetivos positivos sendo chamado por "Dear John"15 na maioria das vezes, mas suas ações são 

sufocantes e prejudiciais à saúde psicológica da narradora "John laughs at me, of course, but 

one expects that in a marriage"16. (GILMAN, 1892) 

A própria definição de patriarcado parece caber muito bem nessa situação. No artigo “O 

patriarcado nos estudos feministas: um debate teórico” foi afirmado que “no campo dos estudos 

feministas, o termo patriarcalismo foi comumente utilizado para explicar a condição feminina 

na sociedade e as bases da dominação masculina.” (MORGANTE; NADER, 2014)  

Como foi dito anteriormente, John é marido e médico da personagem principal, logo a 

dinâmica de poder nesse relacionamento é quase absolutista. É importante lembrar, aqui, que a 

profissão do marido, assim como o diagnóstico de histeria conferido por ele são extremamente 

simbólicos, afinal, ele usa da intelectualidade, algo que foi proibido às mulheres por muito 

tempo,  para conferir sua soberania sobre ela. Sobre a relação entre médicos e a dominação 

feminina, Nunes (2011, pg. 3) diz “eles buscam naturalizar e caucionar, através de sua 

racionalidade científica, a dominação da mulher pelo marido, num projeto político que lhes 

fechava as portas para qualquer outra forma de inscrição social”. 

Nesse conto, podemos ver exatamente como essa dominação médica se dá. Logo no início 

do texto, John é descrito pela personagem como alguém muito racional sem paciência para 

superstições e isso é dito logo antes da afirmação de que ela acredita o fato de ele ser médico 

faz com que ela não melhore mais rápido. Existe nessa personagem uma consciência de que seu 

marido faz uso da medicina para mantê-la sob seus poderes. 

 

“John is practical in the extreme. He has no patience with faith, an intense horror of 

superstition, and he scoffs openly at any talk of things not to be felt and seen and put 

down in figures. John is a physician, and perhaps -(I would not say it to a living soul, 

of course, but this is dead paper and a great relief to my mind -) perhaps that is one 

 
15 Tradução: Querido John 
16 Tradução: John ri de mim, claro, mas isso é esperado em um casamento. 
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reason I do not get well faster. You see he does not believe I am sick! And what can 

one do?”17 (GILMAN, 1892) 

 

Existem também outras passagens que deixam clara a influência de John sobre sua esposa 

e a dificuldade que ela encontra de contrariar sua autoridade, tanto que ela acaba cedendo às 

vontades dele, aceitando os medicamentos que ele propõe e acatando suas proibições mesmo 

discordando de seus métodos de cura. 

 

“If a physician of high standing, and one's own husband, assures friends and relatives 

that there is really nothing the matter with one but temporary nervous depression -a 

slight hysterical tendency-what is one to do? [...]So I take phosphates or phosphites 

whichever it is, and tonics, and journeys, and air, and exercise, and am absolutely 

forbidden to "work" until I am well again. Personally, I disagree with their ideas. 

Personally, I believe that congenial work, with excitement and change, would do me 

good. But what is one to do?”18 (GILMAN, 1892) 

 

A figura masculina também usa esse poder que socialmente lhe foi conferido para 

convencê-la a não pensar em si mesma e muito menos em sua condição, o que a leva a desviar 

tais pensamentos para a casa e, especificamente, para o papel de parede amarelo “John says the 

very worst thing I can do is to think about my condition, and I confess it always makes me feel 

bad. So I will let it alone and talk about the house”19 (GILMAN, 1892). 

O nome da narradora nunca é mencionado durante todo o texto e isso, por si só, expressa 

a invisibilidade e o apagamento de que sofre. Além disso, durante as primeiras páginas da 

história, ela se pergunta "what is one to do?" várias vezes, indicando que existe um sentimento 

de impotência nessa mulher, bem como um pedido de ajuda e uma necessidade de respostas. A 

personagem não sabe como sair da situação em que se encontra e parece pedir ajuda ao leitor 

com essa pergunta. Por esse motivo, sabemos que o texto foi feito por uma mulher e para 

 
17 Tradução: John é prático ao extremo. Ele não tem paciência com fé, um intenso horror de superstições, e zomba 

abertamente de qualquer conversa sobre coisas que não são sentidas, vistas e colocas em números. John é médico, 

e talvez - (Eu não diria isso a nenhuma alma viva, é claro, mas isso é um papel morto e um grande alívio para a 

minha mente -) talvez essa seja uma das razões de eu não melhorar mais rápido. Você vê que ele não acredita que 

eu estou doente! E o que se pode fazer? 
18 Tradução: Se um médico de alto prestígio e o próprio marido garantem a amigos e parentes que não há realmente 

nada de errado com alguém além de uma depressão nervosa temporária - uma leve tendência histérica - o que se 

deve fazer? [...] Então fosfatos ou fosfitos, o que quer que seja, e tônicos, e viagens, e ar, e exercícios, e estou 

absolutamente proibida de “trabalhar” até estar bem novamente. Pessoalmente, acredito que um trabalho 

agradável, com entusiasmo e mudança, me faria bem. Mas o que fazer? 
19 Tradução: John diz que a pior coisa que eu posso fazer é pensar sobre a minha condição, e eu 
confesso que isso me faz sentir mal. Então eu vou deixar isso de lado e falar sobre a casa. 
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mulheres. Somente outra mulher poderia entender a profundidade dessa pergunta. Esses 

sentimentos que essa questão suscita claramente não são os sentimentos dessa mulher exclusiva, 

são sentimentos que conectam várias mulheres que entendem o peso de viver em uma 

comunidade que vai sempre valorizar o homem.  

Como foi colocado por Nunes (2011, pg. 9), “existe um ‘feminismo espontâneo’ na 

histérica que consiste num protesto desesperado, aberrante, atuado de quem reivindica a 

possibilidade de ser mulher sem ser reduzida a um único modelo de feminilidade”. É com a 

ajuda desse feminismo espontâneo que a personagem começa a relacionar as mulheres que ela 

vê aprisionadas pelo padrão do papel de parede com o padrão social que a mantém aprisionada. 

“There are so many of those creeping women, and they creep so fast. I wonder if they all 

come out of that wall-paper as I did”20 (GILMAN, 1892). Nesse trecho podemos ver o 

Doppelganger sendo criado lentamente. A  narradora começa a se considerar parte do papel de 

parede, os limites que a separam  da mulher que ela enxerga se tornam confusos e ela não é 

mais capaz de dissociar as duas coisas.  É possível notar essa dificuldade na dissociação quando, 

depois de conseguir rasgar o papel de parede com a ajuda da mulher que estava presa lá dentro, 

ela afirma ““I've got out at last,” said I, “in spite of you and Jane? And I've pulled off most of 

the paper, so you can't put me back””21 (GILMAN, 1892). Aqui existe uma fusão completa 

entre a personagem e seu duplo.  

 Sobre isso, Gebra (2011) diz que “como o duplo implica em ser, paradoxalmente, uma 

coisa e outra, seu aparecimento provoca no sujeito sentimentos ambivalentes de proteção e 

ameaça ao mesmo tempo”. Nesse caso nós podemos perceber um claro sentimento de proteção, 

de empatia por parte da protagonista. Ao enxergar a situação de prisão em que aquelas mulheres 

se encontram, é despertado nela uma identificação instantânea com o problema. É a partir desse 

encontro com seu duplo que ela começa a enxergar a sua própria realidade. 

À medida que ela entende o funcionamento do patriarcado e seu papel nessa sociedade, a 

narração começa a mudar. As palavras que ela usa para descrever o marido começam a ser 

palavras de desconfiança: "He asked me all sorts of questions, too, and pretended to be very 

 
20 Tradução: Há tantas dessas mulheres rastejantes, e elas rastejam tão rápido. Eu me pergunto se todas elas saíram 

daquele papel de parede como eu fiz. 
21 Tradução: “Finalmente saí,” disse eu, “apesar de você e de Jane? E eu arranquei a maior parte do papel, então 

vocês não pode me colocar de volta.” 
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loving and kind. As if I couldn’t see through him”22 (GILMAN, 1892). Durante o último 

parágrafo, há uma inversão de papéis quando se trata da dinâmica de poder do casamento. A 

palavra "over"23 na frase "I had to creep over him"24 (GILMAN, 1892) implica que esta é uma 

pessoa que assume uma posição de poder pela primeira vez; portanto, essa certamente não é 

uma história de horror sobre o processo de enlouquecer, mas sim uma história sobre uma mulher 

que está lentamente ganhando clareza e se libertando. E a peça mais importante para essa 

mudança de pensamento é o duplo que a personagem vê na mulher presa no papel de parede 

amarelo. 

O trecho também cobre a discussão contemporânea sobre sororidade de uma maneira 

simples, mas importante. Quanto mais ela entende como o “padrão” funciona, mais ela 

consegue ver outras mulheres que também estão aprisionadas por ele. A personagem não 

enxerga apenas a si mesma duplicada, ela também vê outras mulheres que vivem a mesma 

realidade sufocante, e desse modo, ela entende que a guerra que pretende travar contra o papel 

de parede deve ir além de si mesma, é uma guerra com o objetivo de libertar todas as mulheres 

que estão presas ali 

 

Considerações finais 

A partir das análises feitas, podemos reiterar o que foi dito anteriormente, da  relação do 

fantástico com a figura do duplo e o motivo pelo qual ele existe nessa narrativa. O duplo, ao 

causar o estranhamento, compor essa figura sobrenatural, inquietante, não tem como objetivo 

despertar esses sentimentos através de sua imagem, mas sim pelo o que ele representa na 

realidade humana, como foi defendido por Santos (2015). Tal sensação é possível ser enxergada 

no conto analisado a partir de pontos como o patriarcado e como ele silenciou a protagonista, 

assim como a percepção de que o que a prendia naquela situação, a deixando à mercê do marido, 

era o fato de que ela é uma mulher do século  XIX. 

 

 

 
22 Tradução:  Ele me perguntou todo tipo de perguntas, também, e fingiu ser bem amoroso e gentil. Como se eu 

não pudesse ver através dele. 
23 Tradução: por cima 
24 Tradução: Eu tive que rastejar por cima dele. 
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A RELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA: UMA INTRODUÇÃO 

 

A separação entre História e Literatura, conceituada por Aristóteles (385-322 AEC) na 

Poética, por muito tempo permaneceu intacta, sendo ainda mais acentuada com a formulação 

positivista da História enquanto ciência, cujo principal pilar era a verdade dos fatos, busca 

incansável do historiador diante das fontes. Partindo do pressuposto aristotélico, História e 

Literatura seriam campos distintos, nos quais a realidade assume função diferente, reconstituída 

pelo historiador, ficcionalizada pelo artista.  

Essa distinção foi ultrapassada pela Nova História francesa da década de 1960, a partir 

da ampliação temática e metodológica empreendida principalmente pela publicação da coleção 

História, novos objetos, problemas e abordagens (1974), organizada por Jacques Le Goff 

(1924-2014) e Pierre Nora (1931-) e rediscutida por autores da História cultural como Peter 

Gay (1923-2015), Hayden White (1928-2018) e Paul Ricoeur (1913-2005), esses últimos, 

responsáveis pela discussão em torno do problema da narrativa histórica. 

É então com essa renovação historiográfica que se passa a discutir novamente a verdade 

na História, que permite ao historiador relacionar-se novamente com a Literatura, voltando-se 

a ela como fonte, inferindo sobre o passado. Como bem coloca Sandra Pesavento,  

 

“Clio aproxima-se de Calíope sem com ela se confundir. História e literatura 

correspondem a narrativas explicativas do real que se renovam no tempo e no espaço, 

mas que são dotadas de um traço de permanência ancestral: os homens, desde sempre, 

expressaram pela linguagem o mundo do visto e do não visto, através das suas 

diferentes formas: a oralidade, a escrita, a imagem, a música.” (2006) 

 

mailto:mattheus.sgc@gmail.com
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Sobre as questões em torno da narrativa histórica, como já exposto, coube 

principalmente a História cultural rediscutir seus problemas. Para Hayden White, a História 

engloba poesia, ciência e filosofia, de forma que o historiador incorpora modelos tipicamente 

literários em suas análises. Como ele afirma  

 

“[...] tem havido uma relutância em considerar as narrativas históricas como o que 

elas mais manifestamente são: ficções verbais, cujos conteúdos são tão inventados 

como descobertos, e cujas formas têm mais em comum com suas contrapartidas na 

literatura que na ciência.” (WHITE, 2001. Apud in MENDONÇA E ALVES, 2009, 

p. 125) 

 

Afirmações como essa causaram polêmica, fazendo com que historiadores mais 

conservadores acusassem os autores deste movimento de negarem a realidade. Crítica que 

Pesavento (2006) considera desonesta, visto que não há como negá-la, pelo contrário, há como 

enxergar na realidade suas outras camadas, como o imaginário de uma sociedade, por exemplo, 

que corrobora com Nicolau Sevcenko em literatura como missão: tensões e criações culturais 

na primeira república que reitera: “A literatura, portanto, fala ao historiador sobre a história 

que não ocorreu, das possibilidades que não vingaram, sobre os planos que não se 

concretizaram. Ela é o testemunho triste, porém sublime, dos homens que foram vencidos pelos 

fatos.” (SEVCENKO, 2003, p. 30), ou seja, há nessa relação uma gama de possibilidades para 

o trabalho do historiador.  

Ainda percorrendo este caminho disputado pelos pesquisadores, Chartier (2000 e 2009) 

e Borges (2010) reforçam que apesar de tudo, não se deve abandonar parâmetros metodológicos 

essenciais ao se utilizar da literatura como fonte histórica, como o contexto social, cultural e 

político em que viveu o autor, o gênero literário do escrito analisado, e por conseguinte as 

características e relações que esse escrito estabelece com outros e além disso, como expõe 

Chartier, “Devemos romper com a atitude espontânea que supõe que todos os textos, todas as 

obras, todos os gêneros, foram compostos, publicados, lidos e recebidos segundo os critérios 

que caracterizam nossa própria relação com o escrito.” (2000, p. 197). 

Dessa forma, baseado nos apontamentos expostos, compreenderemos a Literatura em 

sentido amplo, como fonte, uma vez que é ao texto literário que serão inferidas as questões 

levantadas, e agente, visto que esta é capaz de criar versões históricas, como afirma Chartier 

“[...] as obras históricas moldaram, para seus espectadores e leitores, representações do passado 



 

157 

 

mais vivazes e mais efetivas que a História escrita nas crônicas que os dramaturgos utilizam.” 

(2009, p. 26).  

O presente artigo pretende analisar a presença da Revolução Mexicana de 1910 no 

romance Como Água para Chocolate, escrito pela romancista e roteirista Laura Esquivel (1950-

) e publicado originalmente em 1989. Assim, levando em consideração todos os apontamentos 

teórico-metodológicos realizados, este estudo norteia-se pela seguinte questão de pesquisa: 

Qual versão a respeito da Revolução Mexicana o romance Como Água para Chocolate 

apresenta? Quais versões ele busca contrapor? 

 

A REVOLUÇÃO MEXICANA: A FORMAÇÃO DO MÉXICO MODERNO 

 

No dia 20 de novembro de 1910, o México iniciou uma guerra civil, travada entre o 

exército federal, comandado pelo então ditador Porfírio Díaz (1830-1915) e os exércitos 

revolucionários que aderiram a causa em favor de Francisco Madero (1873-1913), um dos 

maiores latifundiários do país, que concorreu as eleições naquele ano. Perseguido e exilado nos 

EUA, Madero escreve o Plan San Luis Potosí, que exigia a imediata renúncia de Porfírio da 

presidência e conclamava o povo a revolução, caso a exigência não fosse atendida. Esse 

conflito, de acordo com Villa (1993) e Barbosa (2010), tem suas bases na estrutura de 

consolidação do Estado mexicano durante o governo Díaz. De forma breve, o país foi dividido 

entre dois modelos econômicos, definidos por Barbosa da seguinte maneira:  

 

"As desigualdades regionais no cenário mexicano eram flagrantes no sul e sudeste do 

país, onde as atividades produtivas baseavam-se em um ou dois produtos da 

agricultura de exportação, com pouca diversificação. [...] No norte, a economia 

desenvolveu-se rapidamente, quase toda voltada para os Estados Unidos. Nessa 

região, a economia era mais diversificada e com mais investimentos estrangeiros [...]" 

(2010, p. 43) 

 

Essa diferença econômica é visível também nas relações de trabalho, especialmente na 

região agrária do país. Ali, camponeses viviam relações de semi servidão, nas quais o peón25 

era forçado a vender sua força de trabalho em troca de uma remuneração irrisória e não obstante, 

 
25 O peón poderia ser de tarea ou acasillado, diferença que implicava ao segundo a permanência ou não do 
trabalhador na fazenda.  
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em alguns casos, usar essa remuneração para comprar mantimentos na própria fazenda, através 

da tienda de raya. 

De tal modo, ao insurgir contra o Estado porfirista, aliaram-se a Madero diversos 

grupos, como os villistas e os zapatistas, que serão fundamentais para inclusão de pautas sociais 

no seio da Revolução. Segundo Barbosa, é de responsabilidade Zapatista a inclusão dessas 

reivindicações, responsáveis pela fundação do México moderno no pós revolução.  

Após a queda de Díaz, em 1911, Madero arrume a presidência do país até o ano de 1913, 

quando é traído por Victoriano Huerta (1850-1916), general que o ajudou a derrotar o ex-

ditador, mas que em acordo com porfiristas, assassina o então presidente e seu vice numa 

emboscada. A partir de então, os conflitos se intensificam e a revolução chega a sua fase mais 

violenta. Entre o golpe de Huerta e a chegada de Villa e Zapata na Cidade do México em 1915, 

o exército revolucionário vive sua fase gloriosa, responsável pela criação do imaginário em 

torno da figura de seus líderes, mas também pela cisão entre os revolucionários. Villa e Zapata 

rompem com os constitucionalistas, liderados por Álvaro Obregón (1880-1928) e Venustiano 

Carranza (1859-1920), e a partir de então, zapatistas e villistas são derrotados, não só 

militarmente, mas também perdem o monopólio da questão agrária quando é lançada a lei 

agrária carrancista em janeiro de 1915.  

Com a vitória constitucionalista, e a aprovação da nova Constituição em 1917, estavam 

lançadas as bases do México moderno. De todo modo, os conflitos não cessaram totalmente. 

No final da década de 1920, a Guerra Cristera (1926-1927) faz reacender os embates. Como 

consequência, Álvaro Obregón, que governou o país entre 1920 e 1924, é assassinado em 1928, 

quando comemorava a vitória para um novo mandato. O Estado mexicano vive à sombra da 

figura de Plutarco Elias Calles (1877-1945) até a chegada de Lázaro Cárdenas (1895-1970) à 

presidência em 1934, quando Calles se afasta da política nacional. É com Cárdenas que as 

reivindicações zapatistas são levadas a cabo. A reforma agrária no país diminuiu de forma 

ampla a presença dos latifúndios. As haciendas são substituídas pelos ejidos e encerra a 

chamada “fase tardia da revolução”26. 

Para além de um legado político, social e econômico, o movimento revolucionário é 

responsável por uma reforma cultural no país, que resgata símbolos pré-hispânicos como 

 
26 Esse termo, utilizado pelo historiador Hans Werner Tobler é corroborado por Carlos A. S. Barbosa, que 
entende o governo Cardenista como fundamental para consolidação da Revolução. Ver: BARBOSA, 2010.  
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formadores da identidade mexicana e cria na arte o Muralismo, e o chamado Romance da 

Revolução. Essas produções, de acordo com Barbosa eram distintas, uma vez que  

 

“A visão dos escritores com relação à Revolução Mexicana foi marcada pelo 

pessimismo com que interpretavam os acontecimentos. Consideravam bárbara a 

atuação dos camponeses e manifestavam uma profunda decepção para com os 

principais caudilhos revolucionários. Nesse sentido suas imagens contrastam com as 

dos muralistas, que, via de regra, deixaram uma visão positiva do processo 

revolucionário.” (2010, p. 116) 

 

Como campo de disputa, essas narrativas ajudaram a sustentar alguns ideários sobre a 

revolução e de seus herdeiros no campo político, uma vez que o Partido Revolucionário 

Institucional (PRI), criado em 192927, governou o país até o ano 2000 de forma ininterrupta. 

Nos anos 1980, o PRI passa a adotar reformas neoliberais, abandonando a linha social-

democrata que seguia desde as décadas anteriores. Segundo Barbosa (2010), é nessa década 

que o legado revolucionário passa a ser disputado com maior intensidade. O Partido da 

Revolução Democrática (PRD), criado a partir de uma disputa interna no PRI, e o Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) atuante desde 1994, são exemplos desses grupos 

reivindicadores.  

É nesse contexto de reivindicação da memória da revolução que Laura Esquivel 

ambienta seu romance em Chihuahua, local de atuação do exército villista, no norte do país.  

 

COMO ÁGUA PARA CHOCOLATE: REALISMO MÁGICO REESCREVENDO A 

HISTÓRIA DA AMÉRICA 

 

Laura Esquivel (1950-), é uma escritora, roteirista e deputada (2015-2018)28 mexicana, 

nascida na capital, Cidade do México. Em 1985, Laura lançou seu primeiro trabalho como 

roteirista, com o premiado filme Guido Guán Y Los Tacos De Oro. Este trabalho antecede 

aquele que se tornou seu maior sucesso, um roteiro que foi adaptado para romance devido à 

 
27 Criado por Calles como Partido Nacional Revolucionário (PNR) e depois renomeado por Cárdenas em 1938, 
para Partido da Revolução Mexicana (PRM). O PRI é adotado a partir de 1946 e permanece até os dias de hoje.  
28 Laura Esquivel foi eleita deputada pelo Movimento de Regeneração Nacional (MORENA) para a legislatura 
LXIII no Congresso Mexicano. 
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falta de verbas, Como Água Para Chocolate (1989)29, que após o sucesso internacional alçou a 

autora a posição de destaque na literatura latino-americana. 

Na obra, a sobrinha-neta de Tita de La Garza, conta sua história a partir de seu livro de 

receitas, criado durante os anos no rancho da família que registrou além da culinária, uma 

história de amor. Filha mais nova de Mamãe Elena, Tita estaria ligada a mãe até sua morte, 

seguindo uma tradição que a impedia de casar-se. O romance se passa na maior parte do tempo 

na cozinha do rancho, local em que a personagem nasceu, cresceu, se apaixonou e lutou pela 

consumação desse amor. É possível associar a cozinha do rancho à Macondo, que de acordo 

com Alicia Llarena, representa para o realismo mágico o ponto de coesão entre realidade e 

ficção 

 

“No es difícil demostrar como —desde una interpretación simbólica—el espacio 

narrativo puede ser un centro cohesionador y unitivo capaz de homologar sus 

contenidos, y que por consiguiente los espacios «míticos», «simbólicos» o 

«imaginarios» hayan servido a nuestros escritores para satisfacer la necesidad 

verosímil de sus escrituras respectivas: Macondo es, en este caso, la síntesis perfecta 

de la evolución espacial en Latinoamérica, el lugar en el que se desarrollan todas las 

posibilidades del espacio como «Jórma a priori de lo jántástico»” (LLARENA, 1997, 

p. 114) 

 

Buscando definir o realismo mágico, Llarena apresenta características que observou em 

autores como García Márquez e Rulfo, que estão presentes no romance de Esquivel. Segundo 

ela, além do já citado espaço, o romance mágico-realista cria em sua narrativa a 

verossimilhança diante dos acontecimentos mágicos a partir de uma espécie de persuasão do 

narrador, em outras palavras, há ao longo de toda a narrativa uma coesão entre o real e o mágico 

que não necessita ao leitor uma explicação dos fatos, este, por sua vez é convencido. 

É o que de fato ocorre com Esquivel que nos convence decerto, que o mágico convive 

com o real em toda a história: “Contava Nacha que Tita foi literalmente empurrada para este 

mundo por uma torrente impressionante de lágrimas transbordando sobre a mesa e o chão da 

cozinha” (ESQUIVEL, 2015, p. 12). 

Há ainda um outro elemento essencial nessa caracterização, o realismo mágico 

apresenta um continente em contradição, portanto, está sempre presente a temática histórica. 

 
29 Após o sucesso do romance, Como água para chocolate finalmente virou filme em 1992, arrebatando 
diversas premiações internacionais. 
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Dessa maneira, Esquivel, no fim dos anos 80, ao ambientar seu romance durante a revolução 

mexicana, parece resgatar o legado de ruptura com a tradição, que aparece não só na localização 

espacial e temporal da obra, mas nas próprias personagens. Em Como Água para Chocolate, 

mesmo sem datas precisas, a autora deixa pistas para a montagem de uma cronologia, que são 

reconstituídas no estudo de Miranda  

 

“[...] a revolução pessoal de Tita acompanha cronologicamente a Revolução 

Mexicana: se inicia em 1910, quando ela se apaixona por Pedro e é impedida de casar-

se, e se conclui em 1934, quando, após muitos conflitos, a protagonista assiste à 

ruptura da tradição familiar, simbolizada pelo casamento de sua sobrinha. Dessa 

forma, fica assinalada a vitória da revolução pessoal de Tita na mesma época em que 

as transformações sociais reivindicadas pela Revolução começaram a acontecer.” 

(2011) 

 

De tal modo, a obra escrita em 1989 apresenta os aspectos necessários para que seja 

definida como pertencente ao realismo mágico. São eles, a narrativa, o local e o tema histórico. 

Com tais elementos devidamente apresentados, buscarei analisar a seguir a presença desse 

processo histórico no romance, levando em consideração o exposto inicial sobre a Revolução e 

o livro, além das considerações referentes ao campo da pesquisa.  

 

REVOLUCIONÁRIOS E APAIXONADOS: OS DE LA GARZA VIVEM A 

REVOLUÇÃO 

 

É possível dizer que a revolução aparece de três formas distintas ao longo do romance, 

sem que uma se oponha a outra, pelo contrário, essas diferentes visões acerca do conflito e seus 

envolvidos se completam e nos fornecem subsídios para construção de uma malha interpretativa 

sobre os episódios. 

O rancho da família de La Garza, situava-se no extremo norte do país, na zona rural de 

Piedras Negras, em Chihuahua. Do outro lado da fronteira com os EUA, Eagle Pass, onde 

residia o Doutor Brown, médico da família. Essas referências geográficas são importantes para 

entendermos que tipo de menções encontramos no romance. Desde a primeira vez em que é 

citada, no segundo capítulo, a Revolução deflagra batalhas no território próximo ao rancho, 

fecha a fronteira com os EUA e impede produtos e pessoas de circularem pelo país, como 
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podemos perceber no momento do casamento entre Pedro e Rosaura: “Realmente tiveram sorte 

de ter conseguido seda francesa nessa época de instabilidade política. A revolução não permitia 

que um [sic] pessoa viajasse de maneira segura pelo país.” (ESQUIVEL, 2015, p. 34). Ou no 

momento do nascimento do primeiro filho do casal, quando Pedro viaja a Eagle Pass e é preso 

pelos federais, enquanto Mamãe Elena e Chencha se abrigam na casa dos Lobo ao irem à cidade 

comprar mantimentos, devido a um tiroteio.  

Essas primeiras passagens narram como a vida da população se alterava com a presença 

dos exércitos na região, porém, com a proximidade dos combatentes, crescia em número e grau 

a quantidade de boatos e histórias a respeito deles. São histórias que projetam uma visão muitas 

vezes irreal dos revolucionários e de seus líderes. Esses boatos contavam por exemplo com uma 

certa fama e curiosidade romântica, causada pela “aventura” revolucionária, como o trecho em 

que Gertrudis foge com um soldado: “Começou a suar e a imaginar o mesmo que sentiria se 

estivesse sentada no lombo de um cavalo, abraçada por um soldado villista, um desses que tinha 

visto uma semana antes entrando na praça da cidade, cheirando a suor, terra, a amanheceres de 

perigo e incerteza, a vida e a morte.” (ESQUIVEL, 2015, p. 49).  

Entretanto, nem sempre esse imaginário incidia sobre uma curiosidade. Na verdade, era 

muito mais comum – e acontece no romance com mais frequência – que os boatos fossem sobre 

a violência e barbárie causada pelos insurgentes villistas:  

 

“[...] Chencha tentava assustá-la com histórias de enforcados, fuzilados, 

desmembrados, degolados e inclusive sacrificados aos quais se arrancava o coração 

em pleno campo de batalha! Em outro momento teria gostado de se entregar ao 

sortilégio da graciosa narrativa de Chencha e terminar por crer em suas mentiras, 

inclusive a de que Pancho Villa levara os corações sangrando de seus inimigos para 

que os comesse, mas não agora” (ESQUIVEL, 2015, p. 64) 

 

Em que pese a hipérbole, o romance nos permite inferir sobre o real nesses boatos. Não 

sobre Pancho Villa ser um comedor de corações, mas sobre existirem histórias a seu respeito 

que o projetavam dessa forma, um louco sanguinário, movido pela violência. Barbosa (2010), 

ao traçar um perfil do líder nortista, revela que sua biografia é quase toda composta de mitos e 

histórias mirabolantes sobre ele. Aqui, cabe nos atermos um pouco mais a essas lendas. 

Segundo o professor Barbosa (2010), existem três conjuntos de mitos sobre Pancho Villa: 1. 

Há um Villa que é um homem honrado e digno, porém vítima do sistema social mexicano. Essa 

primeira versão é criada principalmente pelo livro Memórias de Pancho Villa de Martín Luis 
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Guzmán; 2. Pancho Villa é um bandido sem escrúpulos, ladrão de gado e assassino sanguinário. 

Essa versão que demoniza o líder revolucionário é criada por Celia Herrera no livro Francisco 

Villa ante la Historia; 3. Há para além dessas duas versões, uma que é criada dentro do próprio 

processo revolucionário, principalmente após as vitórias contras os exércitos federais, o Pancho 

Villa como grande herói popular, atuante antes mesmo da revolução. É possível perceber nessa 

passagem que há uma dupla percepção da imagem de Villa. Chencha apresenta a versão do 

louco sanguinário, não aceita por Tita, que até se divertia com as histórias, mas entendia que 

eram mentiras.  

Tita e Gertrudis, acabam sendo as personagens que de alguma forma mais simpatizam 

com a Revolução. A caçula, mente para a mãe no dia em que Gertrudis foge com um soldado 

Villista, diz que ela foi raptada pelos exércitos federais a fim de não “culpar” os revolucionários. 

Gertrudis por sua vez, se junta as tropas e lidera exércitos em batalhas: “Gertrudis falou com 

Tita por longo tempo, lamentando não poder ficar para ajudá-la no infortúnio, mas lhe havia 

chegado ordens de atacar Zacatecas.” (ESQUIVEL, 2015, p. 170). Mamãe Elena, por sua vez 

não simpatizava em nada com a revolução. Mulher afeita às tradições, como a que impôs a sua 

filha, ela os entendia sob a ótica de desordeiros, um grupo de bandoleiros saqueadores. Essa 

percepção acaba por mudar quando os soldados chegam ao rancho.  

 

“No dia em que chegaram os rebeldes só estavam no rancho Mamãe Elena, Tita, 

Chencha e dois peões: Rosálio e Guadalupe. [...] Rosálio chegou a galope para 

informar que uma tropa se aproximava do rancho. Imediatamente Mamãe Elena pegou 

a escopeta e, enquanto limpava, pensou em esconder da voracidade e do desejo destes 

homens os objetos mais valiosos que possuíam.” (ESQUIVEL, 2015, p. 80) 

 

Ela os enfrenta com espingarda em punho e os homens a reverenciam e vão embora. 

Essa “falta de violência” deixa Mamãe Elena desconcertada, que muda de opinião sobre os 

revolucionários a partir daquele dia, mas claro, ela nunca mais opinaria sobre a revolução. 

Em suma, a revolução é abordada de diferentes maneiras, ora como entrave ao cotidiano, 

ora a partir de boatos sobre a violência e também a partir da simpatia das personagens com o 

processo. Essas referências convergem para um ponto comum, criar uma versão da Revolução 

Mexicana alicerçada na história de Tita. Mesmo que sem intencionalidade, o romance provoca 

o leitor a pensar sobre esses acontecimentos, e à medida que a história se desenvolve, fica nítido 

como o Revolução é mostrada de maneira positiva a partir da contraposição entre os boatos e a 
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convivência que os De La Garza passam a ter com os revolucionários. Há de se reforçar que 

existem alguns saltos cronológicos e que a posição geográfica do rancho nos permite falar sobre 

um lado da revolução popular, uma vez que no Sul, os comandados de Emiliano Zapata atuavam 

de maneira diferente dos revolucionários do Norte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escrito no final dos anos 1980, Como Água para Chocolate apresenta uma visão 

positiva dos revolucionários nortistas e da causa. Para tal, a autora utiliza dos famosos boatos 

que foram criados ao longo da História, inclusive por romances anteriores que projetavam 

visões negativas e que disputam ainda nos dias de hoje a memória da revolução e o legado de 

seus agentes. O rancho De La Garza é o ponto âncora no qual orbitam em perfeita sinergia os 

diversos elementos empregados por Esquivel em sua obra. São as receitas, o amor de Tita e 

Pedro, a coragem de Gertrudis, o ciúme de Rosaura e o passado de Mamãe Elena, todos ali 

orbitando na típica cozinha latino-americana, uma cozinha que cheira a realismo mágico.  

Assim, o presente estudo tem sua relevância tanto para as pesquisas sobre a Revolução 

Mexicana quanto para os trabalhos a respeito da literatura latino-americana, em especial que 

tratem do realismo mágico enquanto fenômeno histórico. A abordagem utilizada aqui, permite 

que outras análises possam ser realizadas de maneira a contribuir com novas perspectivas sobre 

a História da América.  
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Introdução 

 O romance Serafim Ponte Grande (1933) se destaca por ser reconhecido como um dos 

maiores romances do escritor modernista José Oswald de Sousa Andrade. A obra traz uma 

estrutura distinta em relação ao padrão estético instituído em produções literárias que 

antecederam o modernismo, ou seja, o romance foi considerado como um livro de memórias 

que não possui capítulos, sendo composto por 203 fragmentos que são reunidos em 11 partes. 

No romance, Oswald traz à tona não só uma crítica bem-humorada em relação a escrita e a 

linguagem de outras escolas literárias, como também revela, através do personagem Serafim, 

uma sociedade burguesa que vivia de aparências não só em relação à política, mas 

principalmente em relação à moral e aos bons costumes. A obra apresenta uma denúncia social 

através de um personagem burguês que conhecia profundamente o universo no qual vivia, 

satirizando os costumes da época através de uma narrativa carregada de muito humor.  

É constante a presença da sexualidade no romance por meio das aventuras do 

personagem protagonista, que vive em busca de mulheres, uma em cada porto, além da presença 

do homossexualismo e do uso de palavras obscenas, que através de um tom debochado tinham 

como objetivo escancarar todas as facetas de uma sociedade burguesa que era extremamente 

opressora. Dessa forma, é possível se fazer uma comparação com o Manifesto Antropófago, já 

que nele também existe a concepção da liberdade que foi oprimida por uma civilização 

europeia: “A antropofagia nasce exatamente como resposta a isso. Um revide desabusado que 

busca inspiração no homem natural e nos elementos étnicos, estéticos e culturais reprimidos e 

deturpados pela ação colonizadora” (AZEVEDO, 2012, p. 60).  

O ritual antropofágico realizado pelos indígenas consistia em se alimentar da carne 

humana de seus inimigos capturados, a fim de assimilar as qualidades que aquela vítima 

mailto:rosangela-freire@hotmail.com
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possuía. Assim, é possível se fazer uma comparação do romance com o manifesto antropófago, 

sendo essa atitude da assimilação das diversas culturas análoga com a antropofagia apresentada 

em Serafim Ponte Grande, que traz à tona a assimilação das diferentes manifestações da 

sexualidade, com exceção do homossexualismo. Serafim possui traços de um verdadeiro 

antropófago, mas em sentido sexual, ou seja, aquele que também “devora pessoas”, mostrando-

se obsessivo pelo sexo em suas andanças, tornando-se assim um verdadeiro “escravo da carne”. 

Por isso, Serafim Ponte Grande apresenta a metáfora da devoração sem limites, com o propósito 

de assimilar o prazer sexual da carne e ao mesmo tempo dar vazão ao que se encontrava 

reprimido.   

Em virtude da presença de uma sexualidade que é constante na obra, foram analisadas 

algumas passagens que abordaram esse tema a fim de entender de que forma a comicidade atua 

em Serafim Ponte Grande, visto que a sexualidade no romance é exposta de maneira debochada 

e atrevida, causando um tom humorístico que desperta o riso no leitor. Diante desta libertação 

dos impulsos sexuais que se faz tão presente em praticamente todo o corpus da análise 

desenvolvida, foi possível através dos estudos sobre a teoria da comicidade relacionar Serafim 

Ponte Grande com a teoria de Freud em Os Chistes e Sua Relação com o Inconsciente (1905), 

pois o cômico de acordo com o psicanalista se denomina como libertador, trazendo à tona 

através de aspectos cômicos presentes na obra, concepções que eram criticadas socialmente e 

que normalmente se ocultavam.  

De acordo com Freud, a verdadeira utilidade dos chistes seria expressar desejos 

reprimidos pertencentes a uma sociedade e que estariam excluídos do movimento consciente, 

sendo o inconsciente a porta de entrada para que esses desejos que se encontram proibidos 

possam ser exprimidos, ou seja, seria uma espécie de válvula de escape. O humor despojado 

em relação ao erotismo presente na obra, parece querer fomentar uma sociedade mais autêntica, 

livre de certos preconceitos que a denominam como uma sociedade recalcada. 

  

Uma cômica obscenidade 

O romance apresenta as aventuras de Serafim Ponte Grande, um personagem 

extremamente debochado e aventureiro, que denuncia não só os costumes da sociedade 

burguesa da época através de suas críticas apuradas, trazendo como cenário a revolução de 

1924; como também nos revela um erotismo exacerbado de forma irreverente através de todas 



 

168 

 

as suas façanhas amorosas. Na primeira parte do romance são relatadas experiências vividas 

por Serafim na infância e adolescência, já com uma certa dose de erotismo, assim como o seu 

casamento forçado com Lalá por tê-la desvirginado, cedendo aos padrões sociais da época. O 

matrimônio não deu certo e Lalá acaba fugindo com Manso, um dos amigos de Serafim da 

repartição federal   na qual trabalhava, à qual chamava de “escarradeira”. Além de Manso, havia 

outros personagens que representavam bem a realidade de um sistema que vivia de aparências: 

Birimba que acaba fugindo com Dorotéia, uma dançarina que mais tarde desperta uma paixão 

em Serafim; Benedito Carlindonga, chefe da repartição, detestável por todos e José Ramos de 

Góes Pinto Calçudo, um tremendo puxa-saco de Serafim, que acaba se destacando um pouco 

mais na narrativa através de suas peripécias. Com a fuga de Lalá com Manso e de Birimba com 

Dorotéia, Serafim se revolta e nesse momento se iniciava uma revolução em São Paulo, a 

revolução de 1924, à qual é sarcasticamente atacada pelo próprio Serafim. 

Na segunda parte da obra, logo após matar o seu chefe Carlindonga com um tiro de 

canhão, nasce um novo Serafim, que após roubar o dinheiro que seu filho Pombinho havia 

guardado a mando dos líderes da revolução, resolve viver de viagens e aventuras pela Europa 

e Oriente. Primeiramente, ele embarca no navio Rompe Nuve onde são narradas algumas 

passagens cômicas que são protagonizadas principalmente pelo seu fiel companheiro Pinto 

Calçudo, que foi expulso do romance pelo próprio Serafim por se destacar tanto durante a 

narrativa: “Diga-me uma coisa. Quem é neste livro o personagem principal? Eu ou você? Pinto 

Calçudo como única resposta solta com toda a força um traque, pelo que é imediatamente posto 

para fora do romance” (ANDRADE, 2011, p. 127). Durante essas viagens, Serafim conhece 

algumas mulheres com quem passa a ter casos amorosos, dentre elas estão: Dona Solanja, que 

conhece a bordo do navio Conte Pilhanculo e com quem inicia um romance que termina em 

tragédia com a morte dela na cidade de Nápoles e Caridad-Claridad, chamada por Serafim de a 

‘Girl-d’hoj’em-dia, à qual ele conhece durante a viagem para o Oriente e que mesmo possuindo 

uma relação amorosa com uma outra ‘Girl’ chamada de Pafuncheta, Caridad acaba se 

entregando completamente aos encantos de Serafim.   

No desfecho da obra, há o retorno de Serafim para o Brasil e, na cidade de São Paulo, 

ainda durante a revolução de 1924, ele decide atacar a imprensa colonial e o serviço sanitário, 

quando finalmente é cercado pela polícia. Enquanto isso, cai uma tempestade e Serafim que 

havia colocado um para-raios em sua cabeça é fortemente atingido por uma nuvem carregada 

de eletricidade, ocasionando assim a sua morte. Logo após, Lalá, Manso e Pombinho resolvem 

construir um asilo para tratamento de loucura com o nome de Serafim, no intuito de preservar 



 

169 

 

a sua memória e contratam um pintor que acaba enlouquecendo por não conseguir construir a 

imagem do personagem protagonista com todos os detalhes exigidos, inaugurando assim as 

celas do Asilo Serafim. De volta à narrativa, o personagem Pinto Calçudo, agora a bordo do 

navio El Durazno traz à tona a libertação dos desejos carnais, renegando todos os tipos de 

repressão existentes na cultura ocidental.  

Alguns trechos da obra apresentam a sexualidade de uma maneira debochada e bem-

humorada que revela a presença do cômico de uma maneira geral. Logo na primeira parte da 

obra já é possível identificar a presença desta sexualidade em um relato de memórias de Serafim 

que pertenciam a sua infância e adolescência.  

 

A estação da estrela-d’alva. Uma lanterna de hotel. O mar cheinho de siris. Um 

camisolão. Conchas. A menina mostra o siri. Vamos à praia das Tartarugas! O menino 

foi pegado dando, atrás do monte de areia. O carro plecpleca nas ruas (ANDRADE, 

2011, p. 63). 

 

Neste trecho, ao mencionar a frase “a menina mostra o siri”, é notável a presença de um 

duplo sentido ou double entendre com a palavra ‘siri’, pois de acordo com o contexto no qual 

a frase está inserida, a menina se encontra em um ambiente que possui mar, então o significado 

usual da palavra ‘siri’ seria o próprio crustáceo. Porém, a construção textual possui também um 

significado sexual, sendo a palavra ‘siri’ utilizada para se referir ao órgão sexual feminino, e é 

este o sentido que nos levará ao cômico através de uma leitura minuciosa, pois de acordo com 

Freud “o significado vulgar das palavras é, longe, o mais proeminente, enquanto seu significado 

sexual está como que encoberto e escondido, podendo mesmo escapar completamente a alguma 

pessoa desprevenida” (FREUD, 1905, p.47).  

Outras passagens da obra também apresentam a comicidade, pois nos remete a quebra 

de expectativa que, mencionada por Bergson em sua teoria O riso: Ensaio sobre a significação 

do cômico (1983), se refere ao momento em que Serafim e Caridad-Claridad quase conseguem 

consumar o ato sexual. 

 

Ele entrara de manso, sentara-se na couchette de Caridad. Conversavam. Ela acordara 

e dizia asneiras. Ele sentiu-lhe nas mãos as coxas ásperas de virgem, o ventre mole. 

Apertava o busto nu contra o seu busto peludo. Que suor! Que frio! Um vômito 

emocional ia sacudi-lo. Abotoou-se. Saiu da cabina, pálido, enquanto ela esperava 

(ANDRADE, 2011, p. 184). 



 

170 

 

 

Nessa passagem da obra, o leitor se depara com uma cena na qual espera-se que a relação 

sexual entre Serafim e Caridad possa se consumar, pois uma sequência de fatos vai ocorrendo 

como carícias e sentimentos de prazer que, ao chegar ao clímax, a expectativa é quebrada 

quando Serafim precisa sair correndo porque se sente mal com as sacudidas da cabina e precisa 

vomitar, deixando Caridad cheia de vontades, causando assim um efeito cômico no leitor pela 

forma engraçada como se dá o desfecho da cena.  

Em um outro trecho semelhante também há uma quebra de expectativa no desfecho da 

cena: “Afinal a criada foi uma desilusão. Compursquei o meu próprio leito conjugal, 

aproveitando a ausência de Lalá e das crias. No fim, ela gritou! – Fiz um peido! Travessuras de 

Cu...pido!” (ANDRADE, 2011, p. 77). Nesse momento, Serafim Ponte Grande aproveita que a 

esposa e os filhos não estão em casa para cometer o adultério, consumando assim o ato sexual 

com a criada, que o decepciona ao falar através de um grito e soltar uma flatulência durante a 

relação, quebrando a expectativa do ato em si. É marcante como o modo cômico se deu no 

desfecho da cena, pois além da decepção pela criada ter soltado um pum em meio ao clímax do 

sexo, Serafim ainda finaliza utilizando a expressão: “Travessuras de Cu...pido”, o que gera um 

tom engraçado pela forma como o personagem tenta disfarçar o termo pejorativo utilizado, 

transformando-o em uma outra palavra.  

Aliás, é notória no decorrer da narrativa a utilização da sílaba “cu” em praticamente 

todos os capítulos. Ela não só aparece no início do romance como uma simples e inocente 

aprendizagem das sílabas, no capítulo intitulado “Primeiro Contato de Serafim e a malícia”, 

como também, surge como uma espécie de trocadilho, ou seja, uma brincadeira utilizada com 

as palavras que a todo momento é atribuído a uma conotação sexual. Estas palavras podem se 

referir ao título de um fragmento do romance como: ‘cúcegas’ ou ‘cudelumes’ e até mesmo 

como foi mencionado acima com a palavra ‘cupido’. 

 

Neste sentido, apresenta-se uma palavra em específico, geralmente escamoteada da 

literatura considerada em um espaço socialmente mais elevado; mostra-se o que, em 

outra situação, seria escondido para não “afrontar” os olhos e ouvidos “delicados” da 

sociedade, ou melhor, de determinadas camadas sociais, violentas, porém, de várias 

outras maneiras. O que vem à tona surpreende principalmente quando pensado em 

relação a um padrão moral da camada social dominante (SILVA, 2018, p. 21). 
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Silva mostra o quanto a obra procura provocar a elite repressora da época através da 

obscenidade em relação às palavras, principalmente no que se refere a conotação sexual, que é 

um dos pontos mais frequentes no romance. O deboche através dos trocadilhos que são 

utilizados com a sílaba “cu”, demonstram a malícia que é característica marcante de Serafim e 

o quanto está relacionada ao grotesco, um rebaixamento vinculado ao cômico. Além da 

brincadeira com as palavras, o romance traz outros termos para se referir a própria relação 

sexual, como: trepar, enrabar, ou até mesmo quando Serafim convida uma das mulheres 

escolhidas para as suas aventuras a ‘suarem juntos’. 

 

Serafim: Ponte Grande ou Ponte Pequena? 

Um outro ponto a ser levantado no romance se refere ao personagem Serafim que vive 

em busca de casos amorosos. Mesmo depois de se casar de maneira forçada com Lalá, ele segue 

firme em suas traições, se relacionando até mesmo com as criadas que trabalhavam em sua casa. 

Diante disso, de uma maneira bem-humorada, ele chega à seguinte conclusão: “Continuo a 

viver uma vida acanalhada. Só vejo um remédio para me moralizar – cortar a incômoda 

mandioca que Deus me deu!” (ANDRADE, 2011, p. 75), nessa passagem do romance, o uso da 

palavra ‘mandioca’ foi utilizado como metáfora, com o objetivo de relacioná-la ao órgão sexual 

masculino. Nesse sentido, a mandioca mencionada em seu significado literal, enfatiza a 

comparação que o personagem faz em relação ao tamanho do pênis, que assim como a 

mandioca, que geralmente possui um tamanho maior que o normal, o seu órgão genital também 

possui, sendo o tamanho relevante para demonstrar o seu machismo. Dessa forma, a metáfora 

utilizada, provoca um deslocamento ao exagero, ocasionando assim um efeito cômico, pois o 

personagem ressalta o seu pênis através da comparação com a mandioca que é grande e grossa.  

É interessante salientar a referência constante na obra que se faz ao pênis ao demonstrar 

a relevância do sexo masculino que precisa provar a sua virilidade para uma determinada classe 

machista, que determina o papel do homem másculo como fundamental, principalmente em 

relação ao sexo. Algumas passagens no romance demonstram essa atribuição ao órgão genital 

masculino: “Ontem, último dia de Carnaval, fizemos o Corso na Avenida Paulista. Vaca com o 

Manso para pagar o táxi. Além disso, ele, gentilmente, ofereceu uma bisnaga das grandes à 

Lalá” (ANDRADE, 2011, p.81). Nesse caso, a ‘bisnaga das grandes’ possui um duplo sentido, 

pois a palavra ‘bisnaga’, além do seu sentido usual, um tubo com água muito utilizado nos 

carnavais antigos, ainda traz uma conotação sexual ao se referir ao pênis, além de enfatizar o 
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seu tamanho. “Acha que Doroteia não me largará por causa de certas vantagens” (ANDRADE, 

2011, p.88), “o já famoso burocrata raté Ernesto Pires Birimba teve, no momento do beijo, uma 

inconvenientíssima ereção que infelizmente foi filmada” (ANDRADE, 2011, p.90), nestes dois 

trechos do romance também se destaca a importância da virilidade masculina por possuir ‘certas 

vantagens’ e a ‘ereção’ em relação ao sexo.  

 

Reforçando a ideia de que o falo é um componente importante para história, desde o 

“Ponte Grande” como sobrenome do protagonista até seu fiel amigo, o “Pinto” para 

que não reste dúvidas, está o nome do secretário e na relevância que ele adquire na 

obra (SILVA, 2018, p. 69). 

 

Silva destaca o valor atribuído ao pênis que se faz presente de forma atrativa e contínua 

na narrativa, e que essa relevância já se inicia através do sobrenome do personagem 

protagonista, Serafim Ponte Grande, ou seja, o ‘Ponte Grande’ faz referência ao órgão genital 

masculino, enfatizando o seu tamanho a fim de definir a virilidade de Serafim. O autor ainda 

menciona Pinto Calçudo, que no caso do ‘Pinto’ seria um outro nome dado ao pênis utilizado 

dentro de uma linguagem coloquial. Calçudo, que se sobressaiu no romance através de suas 

peripécias, passou a ter um lugar de destaque na obra.  

De uma maneira debochada, o romance apresenta ainda outras formas de se referir ao 

pênis, demonstrando a intensidade do tema sexual presente na obra: “e nos dias de parada sai 

na frente seminu, mexendo aquele negócio” (ANDRADE, 2011, p.112), “Pinto Calçudo não 

tarda em produzir no soalho do tombadilho uma piroquinha” (ANDRADE, 2011, p. 124). Além 

de palavras mais usuais para nomear as partes baixas do corpo, o romance ainda traz outros 

termos como: ‘lança-perfume’ e ‘lança’, que também são metáforas utilizadas com a intenção 

sexual: “Não fiz escândalo por causa de Pafuncheta. Me fez pegar no seu lança-perfume!” 

(ANDRADE, 2011, p. 185), “sinto as tuas duas pontas espetarem o meu coração enquanto a 

minha lança se revolta contra a tua virgindade.” (ANDRADE, 2011, p. 187). “aprumava-se 

como um falus sob uma calça o duro nervo de uma personalidade” (ANDRADE, 2011, p. 165). 

De acordo com os trechos do romance, fica evidente a intenção de mostrar a importância da 

figura masculina que sempre deve estar em evidência, principalmente no que se refere ao sexo, 

ou seja, ele precisa ter um pênis para fazer sexo e assim demonstrar ser um homem ‘macho’. 

Ainda em relação ao trecho em que se compara a mandioca com o seu pênis, é notória 

a preocupação de Serafim em continuar vivendo uma vida baseada em adultérios, ou seja, ele 
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não consegue respeitar o matrimônio com Lalá, chegando à ideia de que se ele cortar a sua 

‘incomoda mandioca’ conseguirá se corrigir. Nesse caso, o personagem se vê como um 

verdadeiro ‘escravo do sexo’, ou seja, que é dominado pelos seus instintos; o sexo para Serafim 

é uma necessidade vital e isso leva a uma mecanização risível do valor sociológico da virilidade 

masculina.  

Vimos então que, Serafim Ponte Grande se vê tão dominado pelos instintos sexuais, que 

até desconfiou de uma bebida que sua esposa Lalá preparou para ele beber: “Lalá fez a surpresa 

de me preparar um quentão com gengibre e amendoim. Será que não estou com a escrita em 

dia?” (ANDRADE, 2011, p. 80). Tendo em vista que o quentão com gengibre e amendoim é 

considerada uma bebida afrodisíaca, o personagem desconfia que sua esposa o serviu porque 

talvez suas funções sexuais não estivessem com a mesma potência30. Então, Serafim se utiliza 

de uma metáfora ao comparar a sua potência sexual com a escrita, que talvez não estivesse em 

dia. A preocupação em sempre querer estar preparado para o sexo, também leva Serafim a tomar 

gemada, considerada também um outro tipo de estimulante sexual. Através dessa preocupação, 

fica evidente que o mundo de Serafim gira em torno do sexo e é justamente essa mecanização 

sexual que traz o efeito cômico, ou seja, é como se o corpo deixasse de ter uma alma para se 

tornar uma máquina, no caso de Serafim, uma máquina de fazer sexo. Sobre essa mecanização, 

nos afirma Bergson em sua Teoria sobre o Riso. 

 

O corpo se converterá para a alma no que a roupa era há pouco para o próprio corpo, 

isto é, certa matéria inerte imposta a uma energia viva. E a impressão de comicidade 

se produzirá desde que tenhamos o sentimento nítido dessa superposição. Te-la-emos 
sobretudo se nos mostrar a alma incomodada pelas necessidades do corpo — por um 

lado a personalidade moral com a sua energia inteligentemente variada, e por outro o 

corpo obtusamente monótono, intervindo e interrompendo com a sua obstinação 

maquinal. Quanto mais mesquinhas e uniformemente repetidas essas exigências do 

corpo, mais o efeito se fará sentir. Trata-se, porém, de uma questão de grau, e a lei 

geral desses fenômenos poderia formular-se assim: É cômico todo incidente que 

chame nossa atenção para o físico de uma pessoa estando em causa o moral 

(BERGSON, 1983, p. 27). 

 

 
30 Em sua dissertação de mestrado, Silva menciona também esse trecho, porém afirmando que o remédio caseiro 

que Lalá preparou para Serafim não seria usado para a cura do corpo, mas para a própria escrita do protagonista, 

optando em utilizar a palavra em seu sentido literal: “vincula-se o remédio a um produto da culinária caseira, para 

em seguida compará-lo a uma solução que remediaria não o corpo, mas a escrita de Serafim” (SILVA, 2018, p. 

41). 
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Bergson explica que é justamente quando deixamos de pensar na vitalidade, para 

imaginar somente a materialidade do corpo que o cômico se infiltrará, ou seja, a graça surgirá 

a partir do momento em que a atenção se volta somente às ações que se referem ao corpo 

materializado.  

 

O malandro Serafim 

Do início ao fim da narrativa, o leitor se depara com um personagem que se identifica 

como um típico conquistador e que, através da sua sagacidade em saber conquistar e se 

aproveitar de qualquer situação, sempre consegue o que quer, caracterizando-se como um 

verdadeiro malandro. É o que podemos verificar no livro Carnavais, Malandros e Heróis: Para 

uma sociologia do dilema brasileiro de Roberto Damatta, onde ele conceitua a figura do 

malandro: 

 

Do mesmo modo, o malandro recobre um espaço social igualmente complexo, onde 

encontramos desde o simples gesto de sagacidade, que, afinal, pode ser feito por 

qualquer pessoa, até o profissional dos pequenos golpes. O campo do malandro vai, 

numa gradação, da malandragem socialmente aprovada e vista entre nós como 

esperteza e vivacidade, ao ponto mais pesado do gesto francamente desonesto (1997, 

p. 269). 

 

De acordo com Damatta, o malandro pode apresentar pequenos gestos de esperteza que, 

são socialmente aprovados ou gestos considerados desonestos31. É o caso de Serafim Ponte 

Grande, que precisa prezar por sua imagem do homem que é voltado para a família, mas que 

foge dos padrões sociais por não conseguir viver uma vida regrada, ou seja, o personagem vive 

correndo atrás de mulheres, buscando uma em cada porto, desfrutando o sexo com cada uma 

delas, sendo esse comportamento também adotado por uma sociedade machista em que o 

homem deve ser sempre viril.  

Através da prática incessante do adultério e de querer viver uma ‘vida acanalhada’, 

Serafim abandona a hipocrisia burguesa da época, fugindo de suas leis, adotando uma postura 

do malandro conquistador: “E o malandro é um ser deslocado das regras formais [...] 

(DAMATTA, 1997, p. 263).  Diante disso, é possível identificar Serafim Ponte Grande como 

 
31 Ao roubar o dinheiro que o seu filho Pombinho guardou no quarto a mando dos revolucionários, Serafim também 

nos revela uma outra característica que o define como malandro, pois ele pratica um gesto considerado desonesto 

com o objetivo de ‘se dar bem’: “transformei em carta de crédito e pus a juros altos o dinheiro todo deixado pelos 

revolucionários no quarto do Pombinho” (ANDRADE, 2011, p.100). 
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um personagem pícaro, já que o malandro se define como uma renovação da picaresca, que se 

utiliza de suas estratégias para atingir o seu objetivo: denunciar e se libertar das forças 

opressoras da sociedade burguesa da época. Através de sua astúcia, Serafim consegue driblar a 

repressão, a fim de expor não só todos os seus desejos carnais, mas fazer com que as mulheres 

com quem se relaciona também possam desfrutar do sexo, revelando também a libido que 

sentem. 

 

Em poucas palavras, pode-se concluir que o malandro é uma atualização do pícaro 

porque os dois possuem uma atitude perante a vida que nega os valores consagrados 

pela sociedade em que vivem e, portanto, são elementos transgressores no meio de 

modelos rígidos que os oprimem. Parafraseando DaMatta, trata-se de uma lição de 

sabedoria social que revela as brechas no jogo do poder e nas relações entre os fortes 

e os fracos (RAMOS, 2018, p.89). 

 

De acordo com a autora, a literatura brasileira apresenta o pícaro através do malandro 

que, seria uma representação atualizada desse personagem. Essa atualização está centrada nas 

atitudes do protagonista do romance e que traz algumas características em comum com o pícaro, 

sendo uma delas a negação das regras ditadas por uma sociedade repressora. Através da 

artimanha considerada cômica na maioria das vezes, utilizada pelo personagem malandro, ele 

conseguirá ultrapassar essas opressões para que possa conviver em meio a esta sociedade que 

de acordo com DaMatta seria uma espécie de ‘sabedoria social’ que denuncia este tipo de 

repressão.  

 

Considerações Finais 

A análise de Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, revela a presença da 

comicidade na obra com o objetivo de se fazer uma denúncia social através da revelação de 

conteúdos reprimidos que se identificam como falhas sociais e culturais, principalmente no que 

se refere a sexualidade que é recorrente na narrativa.  

Através das aventuras do personagem protagonista da obra, foram revelados todos os 

tabus que pertenciam à sociedade burguesa da época. Serafim Ponte Grande era um tremendo 

conquistador de mulheres, sendo o sexo para ele uma necessidade vital, transferindo para o 

romance a metáfora da devoração da antropofagia de Oswald de Andrade, sendo esse ‘devorar’ 

em Serafim em seu sentido sexual. Dessa forma, Serafim não só tentava provar o tempo inteiro 
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uma masculinidade de forma debochada, como também se apresentava como o típico malandro 

por sempre através do seu ‘jeitinho brasileiro’ conseguir tudo o que queria, inclusive todas as 

mulheres que passaram pela sua vida.  

Por meio de uma linguagem bem humorada, Oswald de Andrade traz à tona a revelação 

de uma sociedade opressora que vivia de aparências em relação a moral e aos bons costumes 

por meio de personagens que retratam bem estes aspectos. Assim, a atuação do cômico na obra 

de Oswald possui uma finalidade reveladora de fatores que se encontram recalcados na 

sociedade, assim como um certo alívio de tensão, nos remetendo à teoria de Freud que define o 

cômico como libertador, aquele que é capaz de dar acesso a conteúdos proibidos.  
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Introdução 

No contexto das dinâmicas surgidas a partir do comércio atlântico de escravizados entre 

América e África, a região onde se localizava Salvador, na América Portuguesa, viu 

estreitarem-se, durante o século XVIII, seus laços comerciais, políticos e culturais com a região 

do Golfo do Benim, na África Ocidental. Fatores como a demanda por tabaco baiano entre as 

populações dessa região africana, a proximidade geográfica entre as localidades nas duas 

margens da costa atlântica e a formação de “famílias atlânticas” a partir da presença de súditos 

portugueses em Uidá (SILVA JR., 2017, p. 3), consolidaram os laços entre as duas regiões. 

O vínculo entre estes espaços foi reforçado institucionalmente na administração do 

Império Português, através de determinação do Conselho Ultramarino relativa ao Forte de São 

João Batista de Ajudá32, construído em 1721, informando que 

 

[...] toda a jurisdição, administração, encargos e direitos dele resultantes caberiam à 

Junta Comercial Geral do Brasil, a qual poderia nomear livremente seus respectivos 

quadros administrativos, com exceção dos governadores. A área ficava assim [...] 

sendo controlada pelos negociantes provenientes do Brasil, principalmente da Bahia” 

(MACEDO, 2018, p. 114-115) 

 

A região litorânea de Uidá tinha sido conquistada pelo Daomé em 1727, a partir de seus 

movimentos expansionistas, garantindo a este último um importante porto onde se realizava 

 
32 Ajudá era o nome dado pelos portugueses para a região de Uidá, que também aparece na bibliografia como 

Whydah ou Ouidah. Aproveito para destacar que, por vezes, o Golfo do Benim é mencionado nas fontes 

portuguesas como “Costa dos Escravos”. 

mailto:raphael.santos.goncalves@usp.br
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uma importante parte do comércio atlântico de escravizados na região. Outros portos e outros 

poderes locais também atuavam no Golfo do Benim, estabelecendo alianças ou rivalidades entre 

si. Por isso deve-se considerar, conforme o historiador Carlos da Silva Júnior (2017, p. 4), que 

“[...] qualquer análise sobre as relações bilaterais entre a Bahia e a Costa da Mina deve enfatizar 

essa região enquanto um espaço atlântico português, internacional e multicultural”. 

No quadro de múltiplas relações estabelecidas entre as duas regiões através do atlântico, 

estudadas por uma considerável bibliografia33, tomamos como eixo central de análise neste 

texto as relações diplomáticas entre o Daomé e o Império Português, evidentemente marcadas 

por suas articulações com as dinâmicas comerciais, políticas e culturais. Optamos por demarcar 

o período a ser analisado entre 1795 e 1805, quando da chegada de duas embaixadas daomeanas 

a Salvador, com prosseguimento para Lisboa. O período ainda contempla o envio de uma 

missão apostólica portuguesa, tal qual embaixada, ao Daomé em 1796 e a sucessão dinástica 

entre Agonglo e seu segundo filho Adandozan, após o assassinato daquele em 1797. 

Diante desse quadro espaço-temporal e com vistas às relações diplomáticas, buscou-se 

articulá-las e compreendê-las em sua conjuntura político-comercial e verificar rupturas e 

continuidades no tempo histórico demarcado, a virada do século XVIII para o século XIX. 

Almejou-se ainda a identificação dos atores africanos, europeus e atlânticos que determinavam 

e que compunham as práticas diplomáticas, atentando-se especialmente às representações 

construídas e trocadas nestes encontros. Verificou-se ainda suas habilidades diplomáticas 

através dos critérios de defesa e alcance de seus interesses e de coerência e consciência da 

conjuntura atlântica e africana em que atuavam. 

 

Fontes históricas para análise da diplomacia afro-luso-baiana e pressupostos teórico-

metodológicos 

 As relações diplomáticas do Império Português com reinos africanos ao longo dos 

séculos XVIII e XIX produziram uma documentação oficial na forma de missivas, ofícios e 

relatórios que encontra-se preservada em arquivos da Bahia, do Rio de Janeiro e de Lisboa. No 

entanto, para esse trabalho, considerando-se as limitações de uma Iniciação Científica, 

trabalhou-se com documentos digitalizados ou transcritos e publicados, optando pela análise do 

conteúdo e dos discursos contidos nas fontes históricas, às custas de uma análise de sua 

 
33 Podemos mencionar como trabalhos fundamentais para os estudos bibliográficos desta pesquisa, as produções 

de Pierre Verger (1987), Robin Law (1999, 2006), Ana Lúcia Araújo (2012), Luis Nicolau Parés (2013, 2016), 

Mariza de Carvalho Soares (2014) e Carlos da Silva Júnior (2017). 
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materialidade. Optamos por acessar textos contemporâneos ao período observados que fossem 

marcados pela construção de representações mútuas entre daomeanos e luso-baianos. 

 O acesso à transcrição das “Cartas do Daomé”, um conjunto de catorze missivas 

assinadas pelos potentados daomeanos (três por Agonglo, dez por Adandozan e uma por 

Guezo34) feita pelo Prof. Dr. Luis Nicolau Parés (2013) foi fundamental para a análise 

historiográfica a que essa pesquisa se propõe. De acordo com Ana Lúcia Araújo (2012, p. 14), 

“a correspondência oficial [...] nos permite entender melhor as relações diplomáticas, políticas, 

econômicas e culturais que conectam o Daomé, Portugal e Brasil durante o período do comércio 

Atlântico de escravos”. No entanto, é preciso atentar-se, quanto à autoria das missivas, que os 

potentados daomeanos não liam ou escreviam o português e eram orientados por conselheiros 

ao ditar as cartas, o que implica em um complexo processo de mediação epistolar, com 

“sucessivas traduções e ‘traições’ que permitem questionar até que ponto as cartas refletem de 

fato a voz dos reis” (PARÉS, 2013, p. 301). 

 As missivas, contendo, portanto, as vozes e interesses de diversos atores afro-atlânticos 

a serem identificadas e exploradas pelo historiador, foram articuladas à análise de outras fontes. 

A “Memória histórica sobre os costumes particulares dos Povos Africanos, com relação 

privativa ao Reino de Guiné, e nele com respeito ao Rei de Daomé” é um texto apresentado 

pelo luso-baiano Luis Antonio de Oliveira Mendes na Academia Real de Ciências de Lisboa 

em 1806 e nos interessa pois, de acordo com o historiador Alberto da Costa e Silva (2002), 

parte da escuta dos embaixadores de 1795, do intérprete que os acompanhava e de quadros 

administrativos que atuaram no forte português em Uidá. Segundo Silva (2002, p. 254-255), 

Mendes tinha “bons ouvidos” na relação com seus informantes, mas mais do que isso, produziu 

um texto que “nos revela como um brasileiro podia visualizar a África sem nela nunca ter 

estado”, o que muito nos interessa para compreender as representações luso-baianas acerca dos 

daomeanos com quem se relacionavam diplomaticamente. 

 Outro texto que carrega potencial semelhante é o relato “Viagem de África em O Reino 

do Dahomé”, publicado pelo sacerdote luso-baiano Vicente Ferreira Pires, um dos 

encarregados da missão apostólica da Coroa Portuguesa ao Daomé e que lá esteve por 8 meses 

como embaixador. A historiadora Júnia Furtado informa o valor do documento ao localizá-lo 

como “a única descrição luso-brasileira da região do Daomé, escrita em fins do século XVIII 

 
34 A décima carta de Adandozan é datada de outubro de 1810 e não foi analisada nos trabalhos de pesquisa, assim 

como a carta de Guezo, seu sucessor, que governou de 1818 a 1848. 
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por um viajante que observou a área in loco35” (FURTADO, 2014, p. 257-258, tradução nossa). 

A análise do relato de Pires foi cotejada pela leitura de “A Voyage to Africa with some account 

of the manners and customs of the dahomian people”, publicado pelo oficial militar e 

comerciante de escravos inglês John M’Leod, que atuou no porto de Uidá entre 1803 e 1804. 

Este viajante foi recepcionado a partir dos protocolos daomeanos para o lide com estrangeiros 

e deixou um relato escrito, que nos interessa não apenas para compreensão do contexto 

histórico, mas é especialmente relevante quando analisado paralelamente às informações e 

representações concebidas no relato de Ferreira Pires. 

 Tais relatos de viagem não foram analisados sob a dicotomia entre fontes históricas cuja 

produção é interna ou externa ao continente africano, optou-se pela perspectiva de Luis Nicolau 

Parés (2016, p. 35-36) que analisa esse gênero textual sob a perspectiva do encontro euro-

africano, sendo produzido na “zona gris de intersecção e interpenetração cultural” e 

desdobrando-se em um discurso mediado “não apenas pelos esquemas cognitivos dos viajantes 

cristãos, mas sobretudo pelos esquemas cognitivos daqueles que atuavam como seus 

informantes e intermediários culturais, africanos europeizados e europeus africanizados”. Por 

outro lado, o autor demarca que, embora os relatos equacionem testemunhos oculares e 

depoimentos de mediadores culturais, sua escrita e publicação no mundo ocidental acaba por 

redundar “em favor dos interesses ideológicos dos dominadores”, constituindo a ordem 

imperial europeia composta por significados globais que legava aos próprios europeus o lugar 

de centro da civilização (PRATT, 2008, passim). 

 Nesse sentido, o olhar lançado sobre essa documentação buscou mapear as razões de 

sua produção, questioná-la e relativizá-la, apoiando-se principalmente em trabalhos que 

fornecem “noções sobre o sistema simbólico autóctone e o contexto político da época” 

(SOUZA, 2018, p. 20), buscando descodificar as fontes utilizadas, de forma a “reconstituir a 

grelha cultural que preside ao discurso” de cada autor (HORTA, 1995, p. 193). Todavia, para o 

estudo das relações diplomáticas, o caráter eurocêntrico da documentação pode ser um caminho 

para a análise das representações que um polo diplomático construía sobre o outro. 

 Além de representações forjadas sobre outrem, o conceito de “escrita de si”, proposto 

pela historiadora Ângela de Castro Gomes (2004), é útil nesse artigo para compreensão das 

representações criadas para si mesmo no processo de escrita de missivas. Para a autora, a escrita 

de cartas implica um “destinatário específico com quem vai se estabelecer relações”, diante de 

 
35 Original: “This is the only Luso-Brazilian description of the Dahomey region written in the late eighteenth 

century by a traveler who observed the area in loco” 
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quem o autor se dará a ver, com objetivos diversos como informar, pedir, agradecer, desabafar, 

rememorar, consolar, estimular, comemorar etc.” (Ibid., p. 19). Dessa forma, lidou-se também 

com a autoimagem que cada ator diplomático projetou sobre si mesmo em seus textos. 

 Ainda no campo teórico-metodológico, este trabalho se alinha às perspectivas da 

História Atlântica discutida mais recentemente, em que observa-se a “transmissão de todos os 

elementos culturais, da identidade política aos bens materiais, linguagem e religião, ao redor da 

bacia atlântica”. (GAMES apud SILVA JR., 2017, p. 5). Para a análise da documentação, 

considerando os objetivos da pesquisa, foi adotado o conceito de “comunidades atlânticas”, 

apresentado por Robin Law e Kristin Mann (1999) para definir as comunidades trans-raciais e 

trans-étnicas que emergiram no contexto do comércio atlântico de escravizados, influenciando 

mutuamente as duas margens do Atlântico e, mais do que isso, conectando as elites político-

comerciais das Américas, da África e da Europa a partir de laços familiares, econômicos e 

culturais. Ainda segundo os autores, os próprios contatos diplomáticos, com a circulação de 

emissários, moldaram e consolidaram a comunidade atlântica (Ibid., p. 316). 

 Ao perspectivar as dimensões atlânticas da diplomacia afro-luso-baiana, o historiador 

africanista deve atentar-se para não desconsiderar as dinâmicas internas ao espaço político 

africano. Nesse sentido, Luis Nicolau Parés é propositivo ao afirmar que o exame da 

micropolítica, ou no caso deste trabalho dos fatos diplomáticos, deve ser considerado “na sua 

dinâmica interna, mas também a dialética paralela estabelecida com as influências externas que 

levam à progressiva inserção do local na economia atlântica global” (PARÉS, 2016, p. 40). 

Portanto, em nossa análise da documentação produzida pelas relações diplomáticas entre 

Daomé e Império Português, realizamos uma análise dos discursos e representações construídas 

nas relações atlânticas, mas considerando a todo instante o contexto e a agência histórica 

existentes no Golfo do Benim. 

 

Agentes, discursos e práticas diplomáticas 

 As embaixadas diplomáticas são um fenômeno político conhecido no continente 

europeu. Em geral, cumpriam a função de negociar, discutir e acordar temas como comércio, 

disputas territoriais e casamentos, além de confirmar publicamente o poder do monarca 

representado. No século XVI, o potentado cristão do Congo enviara seus embaixadores à 

Europa e o próprio Daomé organizara sua primeira embaixada em 1750 (LARA, 2001, p. 151-

152). No entanto, ao considerar o Golfo do Benim como espaço com “alianças e disputas entre 
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portos rivais pela primazia no comércio atlântico” (SILVA JR., 2017, p. 5), observa-se que os 

poderes locais possuíam estruturas diplomáticas desenvolvidas para negociarem entre si. 

 O reino de Oyó, a leste do Daomé, era um dos principais poderes políticos na região, a 

quem Daomé e Porto Novo, por exemplo, pagavam tributos. Assim é possível considerar a 

informação fornecida pelo padre Vicente Ferreira Pires ao informar que “[...] como há grande 

distância entre a morada de Dahomé e a confinação dos Aiônos, comumente existem dos 

Aiônos dois Embaixadores em Dahomé”, com a função de recolher os tributos (PIRES, 1957, 

p. 41). Mas o Daomé não apenas recebia representantes dos poderes vizinhos, como também os 

enviava. Adandozan informa em carta à D. João VI que utilizou embaixadores para negociar 

com um potentado vizinho: “mandando eu o meu bastão com um enviado [...] ao rei de Apê a 

contratar um negócio [...] aonde o rei de Arda soube que eu tinha mandado essa embaixada, 

mandou um cabo de guerra seu aprisionar a minha gente” (PARÉS, 2013, p. 360, grifos meus). 

 A menção a “meu bastão” é exemplar dos códigos e símbolos que caracterizavam uma 

diplomacia específica ao Golfo do Benim. O mesmo Ferreira Pires ao relatar a passagem de um 

grupo de funcionários de Adandozan, informa que, se o grupo for interrompido “o capataz lhe 

corta a cabeça com o alfange, cujo poder lhe dá a grande bengala do rei” (PIRES, 1957, p. 125). 

Em sentido semelhante, Oliveira Mendes informa em sua Memória Histórica que os 

embaixadores do Daomé “por seu distintivo, têm parte da cabeça rapada, ou uma poupa de 

cabelo, e ao embaixador se entrega o bastão, figurando ser o do rei, para [que] se tenha a 

embaixada por verdadeira” (SILVA, 2002, p. 272). Podemos concluir, a partir do cruzamento 

de fontes, como esse objeto, bastão ou bengala, conforme o narrador, funciona como 

legitimador das embaixadas e da atuação em nome do potentado daomeano. 

 Entretanto, não era somente através da utilização de práticas locais que o Daomé 

demonstrava suas habilidades diplomáticas. Através da leitura da documentação, foi possível 

localizar estruturas consolidadas no Daomé para recepção de estrangeiros, sejam eles 

comerciantes privados, autoridades dos fortes europeus36 ou embaixadores, como no caso de 

Vicente Ferreira Pires. 

 John M’Leod relata que, logo ao desembarcar em Uidá e contando com a mediação do 

governador do forte inglês que atuava há 37 anos na região, foi introduzido às autoridades locais 

como capitão de um navio mercante (M’ LEOD, 1820, p. 10). Em estilo semelhante, Ferreira 

 
36 É importante mencionar a existência de fortes europeus de três nações em Uidá: o forte português São João 

Batista de Ajudá, o forte Williams da nação inglesa e o forte Saint Louis da nação francesa (SILVA, 2004, p. 41-

46). John M’Leod menciona a presença dos três fortes e suas funções comerciais: “Three european forts, or 

settlements, have been established there for the last hundred years, by the English, French, and Portuguese, for the 

purpose of carrying on a trade in slaves, ivory, palm-oil, &c.”; (M’LEOD, 1820, p. 13). 
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Pires informa que, após seu desembarque, o “capitão da praia” logo avisou a seus superiores 

sobre a chegada de estrangeiros e que, então, foram recebidos em Uidá, debaixo de uma árvore, 

pelos “grandes cabeceiras”37 da região, da mesma forma que eram recebidos os capitães dos 

navios, sob os “devidos cortejos” (PIRES, 1957, p. 29). Como o sacerdote luso-baiano 

desembarcou em Uidá acompanhado pelo capitão do navio que realizou seu transporte38, deve 

ter sido informado por seus pares que aquele protocolo de recepção era um padrão conhecido. 

 No relato de Pires, o Avogá – forma aportuguesada de menção ao Yovogan, que 

governava a região de Uidá em nome do potentado daomeano – recepciona os padres, 

ostentando signos de poder como um “chapéu de galão” e “panos da costa” e, além disso, oferta 

“excelentes e generosos vinhos” em uma bandeja de prata para os padres luso-baianos (Ibid., p. 

31). Esse gesto, que demonstra a utilização de bens europeus acessados através do comércio 

atlântico para recepcionar os próprios europeus, pode ser analisado junto à informação de John 

M’Leod segundo a qual “cooks are procured, who understand the mode of preparing European 

dishes; even table cloths, with knives and forks, although never used by themselves, are 

furnished” (M’LEOD, 1820, p. 56). Nota-se evidentemente como os dois viajantes constataram 

o recurso daomeano aos “gostos europeus” para a recepção dos estrangeiros ilustres. 

 Os elementos que compunham a estrutura diplomática existente no Daomé não estavam 

restritos somente à Uidá. Em Abomé, onde se localizava o palácio do rei, também havia a 

presença de cozinheiros com domínio da gastronomia europeia. Quando os sacerdotes luso-

baianos vão à Abomé para “dar sua embaixada” à Agonglo, são hospedados em uma “sanzala” 

que, segundo Pires (1957, p. 118), serve “comumente para Quartel dos Governadores, e 

Capitães dos navios quando vão falar ao Rei, ou quando vão às grandes festas do Costume do 

Rei.”. John M’ Leod informa que, nessas viagens à capital, os governadores dos fortes, os donos 

de feitorias e capitães de navios são esperados e “usually take this opportunity of paying their 

respects to the king” (M’LEOD, 1820, p. 55). É bastante interessante notar que, enquanto o 

Daomé organizava embaixadas para conseguir acessar a diplomacia com os poderes centrais do 

Império Português, os europeus interessados em realizar o trato diplomático com o potentado 

daomeano precisavam apenas deslocar-se dos fortes europeus sediados em Uidá para, em cerca 

de 100 quilômetros para o interior, serem recebidos pelo rei daomeano. 

 
37 Em uma demonstração da compreensão luso-baiana e da projeção de categorias europeias sobre a realidade 

política africana, Ferreira Pires define cabeceira como “um dos grandes do Reino, e, ao mesmo tempo, são 

comerciantes e governadores de uma porção de gente no distrito que lhe é determinado, bem como um capitão que 

governa sua Companhia” (PIRES, 1957, p. 21). 
38 A viagem entre Salvador e Uidá foi realizada na corveta N. Sra. da Glória e Sant’Ana, envolvida no comércio 

atlântico de escravizados. 
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 Entretanto, o acesso ao potentado não era cotidiano. Havia uma série de intermediários 

para os tratos diplomáticos entre o Daomé e os estrangeiros. O já mencionado Yovogan é citado 

por John M’Leod (1820, p. 34-35) como “captain of the white men”, sendo associado pelo 

viajante à jurisdição sobre os navios, o comércio atlântico e o recolhimento dos tributos para o 

rei. O oficial militar inglês é bastante elogioso aos modos do Yovogan, talvez como forma de 

demonstrar como o contato com os elementos europeus havia civilizado este homem africano. 

De qualquer forma, os elogios dizem respeito à sua complacência, à seus modos e à sua 

afabilidade, mencionando aqui que “he was master, besides his own, of the English, French, 

and Portuguese languages; having resided from his birth chiefly in the vicinity of the forts, and 

in his younger days been much connected with the officially, as a linguist.” (Ibid., p. 36), 

apontando o Yovogan como um quadro bastante preparado para sua função mediadora. 

 Vicente Ferreira Pires também diferencia quem chama de “Avogá” dos demais 

cabeceiras por sua “viveza e política” (PIRES, 1957, p. 32). No entanto, o relato de Pires é 

revelador de outro quadro administrativo relacionado à diplomacia. Trata-se do “Meú”, 

apresentado sob uma lente bastante eurocêntrica como “Secretário dos Negócios Extrangeiros” 

(Ibid., p. 54). Acessando os trabalhos do historiador Robin Law (2006, p. 99-100), descobrimos 

tratar-se do “Mehu”, um dos grandes chefes que aconselha o rei e que está vinculado aos 

negócios do comércio atlântico. Em Pires (1957, p. 97), ele aparece como aquele incumbido 

“dos despachos da repartição dos Extrangeiros ou brancos, que vale o mesmo”. Já em M’Leod 

(1820, p. 41), o Mehu é apresentado como aquele “whose office it is to receive and introduce 

all strangers, whether black or white, and also to take care of them during they stay at court, 

and to see them well fed and lodged, with all their attendants”. A partir do cruzamento de fontes 

e da bibliografia, comprova-se o direcionamento de um dos maiores quadros políticos do 

Daomé para as funções de recepção e cuidado dos principais visitantes estrangeiros. 

 As menções elogiosas de Vicente Ferreira Pires e de John M’Leod ao Yovogan e, por 

vezes, ao Mehu, não devem ser consideradas como demonstrativas de um olhar estritamente 

positivo dos viajantes europeus em relação ao Daomé. A lente eurocêntrica, marcada pelas 

categorias do barbarismo, da selvageria e da ausência de civilização em África prevalece ao 

longo dos relatos. Um trecho de John M’Leod (Ibid., p. 54-55) demonstra como era equacionada 

a crítica ao “usos e costumes” daomeanos com o elogio a seus diplomatas: “There appears to 

be an extraordinary mixture of ferocity and politeness in the character of these people; though 

terrible to their enemies, nothing can exceed their urbanity and kindness to strangers”. 
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 A agência da diplomacia afro-luso-baiana não deve ser analisada somente a partir da 

relação entre visitantes estrangeiros e quadros administrativos locais. O encontro entre esses 

dois grupos era profundamente mediado por intermediários culturais, especialmente aqueles da 

já mencionada comunidade atlântica. 

 Em carta de 1790, Agonglo discorre, em carta ao Príncipe Regente português, sobre os 

recursos com que contava o porto de Uidá, citando a presença de “governadores e comissários, 

e moços brancos, que sabem ler e escrever para corresponder com os capitães e informarem 

Vossa Excelência do estado da terra para poder desembarcar e fazer o seu resgate [...]” (PARÉS, 

2013, p. 330, grifos nossos). Esses “brancos” são apresentados por Agonglo como aqueles que 

dominam as línguas europeias. Ferreira Pires, enquanto sacerdote, afirma que “brancos 

Cristãos” era o nome dado a todos assim que fossem batizados (PIRES, 1957, p. 85). Já John 

M’Leod (1820, p. 106) localiza “white men” como título dado pelo potentado daomeano a 

alguns homens nativos, garantindo a eles alguns privilégios. Observa-se, afinal, como a 

categoria “branco” relaciona-se diretamente ao domínio de um ou mais aspectos da cultura 

europeia. 

 Desassociados de qualquer relação com seu fenótipo, esses “brancos” são também 

informantes e mediadores culturais dos viajantes que produziram os textos aqui trabalhados. 

Vicente Ferreira Pires evidencia esse aspecto ao informar que 

 

falavamos com algumas pessoas da terra, e outros mulatos e pretos cristãos 

americanos, que por desgraçados, alí existiam como cativos [...] Destes, pois, e de 

outros que por naufragados alí deram à Costa, que de comum sempre nos 

acompanhavam na nossa choupana [...] inquirimos os usos e costumes mais célebres 

deste gentilissimo, onde estávamos metidos (PIRES, p. 86) 

 

Da mesma forma que luso-baianos envolvidos no comércio atlântico e que habitavam 

Uidá há certo tempo foram informantes dos padres, também “africanos europeizados” atuaram 

como mediadores culturais. Seja no palácio de Agonglo, que afirma possuir “quem soubesse 

ler a escrita Portugueza” (Ibid., p. 57), seja como funcionários dos europeus. John M’Leod, por 

exemplo, foi “aconselhado” e informado por seu intérprete africano, Eysau, que os nativos não 

estavam percebendo M’Leod como um bom homem de negócios (M’LEOD, 1820, p. 121). 

Amparados por esses homens atlânticos, os potentados do Daomé puderam expressar 

seus interesses e mobilizaram diversos recursos para tentar alcançá-los junto a seus 

interlocutores europeus. Agonglo e Adandozan demonstraram, por exemplo, estar informados 
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sobre a hierarquia administrativa do Império Português ao tratar o governador da Bahia, 

destinatário de 5 das cartas analisadas, como “amigo” e “Vossa Excelência”, enquanto o 

Príncipe Regente fora mencionado como “irmão” e “Vossa Alteza” (PARÉS, 2013, passim). 

A menção à categoria “irmão” presente em sete cartas de Adandozan indica uma 

intenção em expressar a proximidade e o vínculo que uniria Portugal e o Daomé. No entanto, é 

bastante interessante notar que o próprio Vicente Ferreira Pires (1957, p. 60) não se inibe em 

relatar que tratou Dom João como um rei “irmão” de Agonglo ao realizar sua embaixada: 

 

logo o Rei nos fez perguntar como estava seu irmão o Rei de Portugal, ao que 

respondemos” [...] o melhor que nos foi possível, certificando-lhe o muito que seu 

Irmão o Principe de Portugal também o estimava, e por isso, de tão longe nos havia 

mandado a sua terra, como o melhor presente que podia fazer. 

 

A escolha do Padre Pires em apresentar Dom João como “irmão” do potentado 

daomeano pode ter sido mobilizada como recurso para estimulá-lo a converter-se ao 

cristianismo. Essa proposta foi aceita por Agonglo, provavelmente como forma de estreitar seus 

vínculos com um importante parceiro comercial. O potentado daomeano teria dito, como 

colocado por Pires (Ibid., p. 62), que “isso mesmo era o que ele queria, e pelo que há muito 

suspirava, e portanto pretendia que nós logo, e sem dilação, o batisássemos”. 

Provavelmente tratava-se de uma conversão interessada, sem representar uma 

transformação no cotidiano dos praticantes do vodum daomeano. No entanto, na Memória 

Histórica de Oliveira Mendes (2002, p. 267) é informado que “o precedente rei, por querer 

mudar de religião, foi envenenado pelos seus”. Seu segundo filho e sucessor, Adandozan, relata 

em carta ao “Sereníssimo Senhor” de Portugal que seu “amado pai” teve um quadro leve de 

varíola e que “se aproveitaram os opostos ao seu sistema desta ocasião e o mataram com veneno 

no termo de duas horas” (PARÉS, 2013, p. 343), reduzindo a centralidade que o sacerdote 

cristão atribuira à futura conversão ao cristianismo como causa do golpe de Estado. 

Adandozan parece ter demonstrado grande habilidade diplomática ao optar por, 

instalado no poder, rapidamente despachar os padres, que também contraíram varíola, do 

Daomé. Vicente Ferreira Pires (1957, p. 104) escreve que o novo rei “ficou com grande 

sentimento e pena” e não queria que embaixadores de “seu Irmão, rei de Portugal” morressem 

na sua terra, como “lá tinha morrido seu Tio”39. Essa escolha parece conciliar duas soluções: 

 
39 Referência a um dos embaixadores daomeanos de 1795 que faleceu em Lisboa. O outro embaixador, batizado 

como D. João Carlos de Bragança, retornou ao Daomé junto à missão dos sacerdotes luso-baianos. 



 

187 

 

uma interna, ao acalmar aqueles que pensavam que Adandozan também abandonaria sua 

religião em prol do cristianismo; e uma externa, ao utilizar os próprios padres como seus 

mensageiros e encarrega-los de entregar quatro missivas, além de presentes como “panos da 

costa” e “dentes de elefante” para seu irmão, o Príncipe Regente português (PIRES, 1957, p. 

104), que assim poderia se informar sobre a ascensão de um novo potentado. 

O novo potentado iniciaria seu reinado, em 1797, sob um contexto de uma crise 

econômica, com o declínio do comércio atlântico de escravos em Uidá e com a concorrência de 

portos como Porto Novo e Onim (atual Lagos) (ARAÚJO, 2012, p. 6). Esse processo culminaria 

no encerramento das atividades dos três fortes europeus ao longo das duas primeiras décadas 

do século XIX e estimularia Adandozan, desde sua chegada ao poder, a se valer de recursos 

diversos para atrair os negociantes luso-baianos à Uidá (PARÉS, 2016, p. 105). 

A diplomacia foi um dos recursos mobilizados. Em seu conjunto de quatro cartas de 

1797, Adandozan se preocupa em reforçar os laços com Portugal, afirmando que, após a morte 

de seu pai, continuaria a respeitar a autonomia do forte de São João Batista de Ajudá e que era 

grato a seu irmão português, pois “o meu embaixador me certificou das muitas honras e 

grandezas com que Vossa Alteza tanto [o] enobreceu, favor que eu agradeço e jamais poderei 

compensar” (PARÉS, 2013, p. 344). Já à D. Fernando José de Portugal, Governador da Bahia, 

Adandozan escreve agradecendo o “bom tratamento e grandeza com que recebeu o meu 

embaixador” e envia como presente “panos de algarez bons para sua cama”, sem deixar de 

sugerir que a reciprocidade pudesse ser realizada de duas formas: “Um tinteiro para eu ter tinta 

nele para [es]crever etc. // Mande-me bastante navio para o meu porto” (Ibid., p. 346-347). 

 

Considerações finais 

 A leitura crítica da documentação apresentada permite demonstrar como a diplomacia 

entre o Daomé e as autoridades luso-baianas se vincula às dinâmicas do comércio atlântico de 

escravos, como estratégia na concorrência entre portos escravistas do Golfo do Benim. 

 Os laços diplomáticos, construídos, recosturados e, por vezes, tensionados, eram 

compostos por uma diversidade de elementos, discursos e práticas, como, por exemplo, 

missivas, embaixadas, presentes, concessões político-religiosas (como a conversão de Agonglo 

ao cristianismo), pedidos e barganhas. Sendo arranjados e configurados conforme a conjuntura 

atlântica, a conjuntura local e as habilidades do agente diplomático em questão. Quanto às 

habilidades diplomáticas, os agentes atlânticos intermediários mostraram-se imprescindíveis 

para a execução das práticas, atuando como intérpretes, mensageiros, mediadores, escritores e 
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negociadores. Mais do que isso, foram agentes ativos e criativos na documentação ao sugerir e 

transformar a escrita das missivas e ao informar os viajantes europeus ou luso-baianos. 

 Por fim, é possível afirmar que, no período de dez anos analisado, o principal objetivo 

diplomático daomeano foi negociar a primazia ou o monopólio do comércio atlântico de 

escravizados em seu porto de Uidá, fazendo o possível para demonstrar os vínculos políticos 

entre si e o Império Português. Os luso-baianos, por sua vez, demonstravam cada vez menos 

interesse na relação política com os daomeanos, entendidos sob a lente do barbarismo. Porém 

não deixaram de criar expectativas para o Daomé e representá-lo como uma unidade política 

autônoma, legítima e organizada, onde, estava grande parte da oferta de escravizados que 

chegava à Bahia e governava “um bárbaro Rei” que, se houvesse tornado-se cristão, “ainda 

poderia servir de exemplo para a maior parte do seu povo e dos visinhos” (PIRES, 1957, p. 62). 
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