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Apresentação 

 

O I Encontro de Pesquisadores Iniciantes das Humanidades da UFS é uma 

proposta que possibilita a pesquisadores iniciantes no campo das Ciências Humanas a 

apresentação dos trabalhos de pesquisa por eles desenvolvidos e o intercâmbio entre as 

diferentes áreas de pesquisa. Este evento é organizado pelo Programa de Educação 

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

Departamento de História.  

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

Pedagogia, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Museologia e Arqueologia da 

Universidade Federal de Sergipe.  

Iniciando em novembro de 2011, o IH! deverá ocorrer anualmente no segundo 

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

iniciantes, de forma a 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. 
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Comissão organizadora 

 

 Prof.Dr. Dilton C. S. Maynard (DHI/UFS) 

 Anailza Guimarães Costa (PIBIT/FAPITEC) 

 Carla Darlem Silva dos Reis (PIIC/COPES) 

 Carolline Acioli (PET/FNDE/MEC) 

 Célio Ricardo (PIBIT/FAPITEC) 

 Clara Regina Almeida (Monitora de História Contemporânea II) 

 Débora Souza Cruz (PET/FNDE/MEC) 

 Edvaldo Alves de Souza Neto (PET/FNDE/MEC) 

 Jéssica da Silva Souza (PET/FNDE/MEC) 

 Igor Prado (Projeto MemoriaSegundaGuerra.org) 

 Luyse Moraes Moura (PIBIC/FAPITEC) 

 Marlíbia Raquel de Oliveira (PET/FNDE/MEC) 

 Natália Abreu Damasceno (PET/FNDE/MEC) 

 Pedro Carvalho Oliveira (PET/FNDE/MEC) 

 Raquel Anne Lima de Assis (PIBIT/FAPITEC) 

 Talita Emily Fontes da Silva (PET/FNDE/MEC) 
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PROGRAMAÇÃO 

 

21/11 – Segunda-feira 

 

Palestra de abertura: “O fazer científico nas ciências sociais”. – Prof. Dr. 

Francisco José Alves (DHI/UFS) 

Horário: 19h 

Local: Auditório de Geografia – Departamental II 

 

22/11 – Terça-feira 

 

GT 1 – Estudos Culturais 

Horário: 15h – 18h 

Local: Auditório do Departamento de Educação – Departamental III 

Coordenadores: 
Aaron Sena Cerqueira Reis 

Carolline Acioli Oliveira Andrade 

 Cartografia Iurdiana: A Territorialidade da IURD em Aracaju-SE. 

Célio Ricardo Silva Ribeiro Filho 

 “Nos Caminhos da Fé e da Evangelização: o Advento da Igreja 

Presbiteriana em Lagarto (1926 a 1937)” 

Izabel Cristina Monteiro dos Santos Nascimento 

 A presença feminina no Poema de Mio Cid: Uma proposta de análise 

histórica à luz dos estudos de gênero 

Lívia Maria Albuquerque Couto 

 Relativismo Cultural e Universalismo dos Direitos Humanos: um duplo 

olhar antropológico e internacionalista do debate 

Raísa Ferreira Santos 

 O Barroco como elemento constitutivo da Latino-Americanidade. 

Cristiano Armando Diniz Guerra Silvestre 

Co-Autora: Camille Mota Lima 

 O Pensamento Intelectual no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

Oitocentista  
Aaron Sena Cerqueira Reis  
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  Walter Benjamin: Tempo e Messianismo no Romantismo Alemão 

Daniel Francisco dos Santos  

 Mãe, Esposa e Rabina: O Tripulo Papel da Mulher na Cultura Marrana 

Carolline Aciolli Oliveira Andrade  

 Os Três da Guerra: Uma análise histórica das primeiras obras de Pepetela 

Felipe Paiva Soares 

GT 2 – Patrimônio e Memória 

Horário: 15h – 18h 

Local: Auditório do Departamento de Letras – Departamental II 

Coordenadora: Luana Silva Bôamorte de Matos 

 Véritas Mouseion – Olhar sobre a Documentação Museológica 

Heyse Souza de Oliveira  

Co-autora: Estefanni Patrícia Santos Silva  

 Véritas Mouseion e seu Estudo acerca da Conservação Preventiva 

Romário Rodrigues Portugal  

Co-autor: Marcio Souza Ferreira  

 Véritas Mouseion – Olhar sobre a Museografia 

Sendy Santos Matos  

Co-autora: Joelma Dias Matias  

 O Uso do Museu na Sala de Aula 

Anne Mirraylla Santos Santana 

 Sobre práticas de Educação Patrimonial em escolas aracajuanas (1988) 

Luana Silva Bôamorte de Matos  

 Entre o Rei e a Sociedade Colonial: Os Capitães-Mores de Sergipe 

(1595/1820) 

Silvia Maia de Oliveira  

 Patrimônio Aracajuano em estátuas: Preservação e Memória 

Joelma Dias Matias 

 De Palmeiras a Rios: Aspectos do Tombamento de Bens Naturais em 

Sergipe 1979-2001 

Leandro Sousa de Oliveira 

 Um Estudo da Arquivologia Histórica sobre as Ruínas do Hospital São João 

de Deus e Teatro São Pedro em Laranjeiras (SE) 

Danielle de Oliveira Cavalcante 
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 Ruínas de Laranjeiras (SE): Casa Grande e Capela Sant‟Anninha sob o 

estudo de uma arqueologia da paisagem 

Raymundo de Mattos Mello 

Co-autora Giceli Andrade Rocha Santos 

GT 3 – Educação, Ensino e Formação 

Horário: 15h – 18h 

Local: Auditório do Departamento de Psicologia – Departamental II 

Coordenadores:  

Kleber Luiz Gavião Machado de Souza 

Márcia Barbosa Silva 

 

 Modus Operandi Historiográfico: O Crescimento nas Produções 

Biográficas sobre Práticas Docentes e Dirigentes na Historiografia 
Educacional Sergipana 

Anna Karla de Melo e Silva  

 Análise da Convergência entre o Desempenho de Alfabetizados em 

Narrativas e na Provinha Brasil 

Ayane Nazarela Santos de Almeida  

 E Quando „Dizer é Fazer‟: O Comandos da Provinha Brasil em Cena 

Jaqueline dos Santos Nascimento  

 Percepções de tutores a distância sobre a mediação da aprendizagem 

colaborativa na EaD – reflexões epistemológicas e metodológicas 

Elaine dos Reis Soeira  

 Extensão Universitária e Formação inicial e continuada de Professores de 

E/LE: O Curso de Línguas para Comunidade (CLIC) 

Ligia Lima de Oliveira  

Co-autora: Danielly Fonseca Santana  

 Aspectos de Variação e Mudança na Formação de Professores de E/LE 

Wagner Menezes Pereira  

Co-autor: Sandro Marcio Drumond Alves  

 Mudanças e permanências nos conceitos meta-históricos dos livros didáticos 

de História avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM) (1997-2005) 

Kleber Luiz Gavião Machado de Souza 

 Livro Didático um Valioso Objetivo da Cultura Escolar 

Márcia Barbosa Silva 
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GT 4 – Questões Internacionais 

Horário: 19h – 23h 

Local: Auditório do Departamento de História – Departamental II 

Coordenador:  

Hugo Vinícius Dantas Barreto 

 

 Considerações acerca da (im)possibilidade de instauração da paz no Sudão 

pós-secessão 

Andréia Teixeira dos Santos  

 A Guerrilha do Araguaia sob o ponto de vista da população da região do 

Bico do Papagaio 

Carla Betânia Reiher  

 1943 A 1949: Quando a Questão Alemanha regeu o Pêndulo da Ordem 

Internacional 

Cléverton Bezerra da Silva  

Co-autor: Hugo Vinícius Dantas Barreto  

 O Conflito Regional dos Cartéis de Drogas no México, as ações do Governo 

Mexicano e a Cooperação com os Estados Unidos 

Hugo Vinícius Dantas Barreto  

Co-autor: Cléverton Bezerra da Silva  

 Dois nomes, um problema: Uma análise do conflito anglo-argentino 

Matheus de Oliveira Pereira 

Co-autora: Danielly Fonseca Santana  

 As novas Faces do Terrorismo após 2001 e suas influencias diretas no 

cenário internacional 

Natália Oliveira Costa 

 Suriname e Integração: Desafios e Perspectivas(1997-2005) 

Priscila Monteiro de Almeida Santos  

 As Guerras Assimétricas e o Sendero Luminoso: uma nova Realidade no 

Paradigma dos Conflitos 

Mariana Fortaleza Vieira  

Co-autor: Fábio José da Silva Franco 

GT 5 – Política e Sociedade 

 

Horário: 19h – 23h 

Local: Auditório do Departamento de Letras – Departamental II 
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Coordenadores:  

Carla Darlem Silva dos Reis 

Rafael Reinaldo Freitas 

 

 O Governo Seixas Dórias (1963 – 1964): Primeiros apontamentos sobre a 

repressão militar no Estado de Sergipe 

Antonio Cosmo Bispo 

 O papel da Imprensa aracajuana durante o governo militar: Análise da 

Gazeta de Sergipe (1964). 

Carla Darlem Silva dos Reis  

 A Propaganda Militar na Imprensa 

Isabela Chagas Santos  

 Evolução dos Discursos Femininos de Sergipe (de 1932 a 1950) 

Jaqueline Lima Fontes  

 O Canto Calado: Chico Buarque e a Censura Musical no Brasil (1970-1979) 

Mislene Vieira dos Santos 

 Praça e Bandeira; Ritual: considerações iniciais a cerca da exaltação da 

Bandeira Nacional das escolas da rede municipal de Aracaju no período da 

Abertura Política (1979-1985), na Praça da Bandeira. 

Rafael Reinaldo Freitas 

GT 6 – Cinema, Representação e Sociedade 

Horário: 19h – 23h 

Local: Auditório do Departamento de Psicologia – Departamental II 

Coordenadores:  

Ébano Nunes de Gois Vieira Santana 

Paulo Roberto Alves Teles 

 

 Um celular, uma promoção telefônica e o mundo em suas mãos. O Orkut 

como um novo login no ensino de história 

Adson do Espírito Santo 

 Famoso e obsceno: recepções ao cinema pornô de celebridades brasileiras 

Ébano Nunes de Gois Vieira Santana 

 George W. Bush através do cinema de Oliver Stone 

Talita Emily Fontes da Silva 
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 Películas, Hooligans e skinheads: Representações da Intolerância no 

Cinema Contemporâneo 

Paulo Roberto Alves Teles 

 História e Imagens na Sala de Aula: Representações Artísticas da Seca do 

Nordeste 
Gledson dos Santos Inácio 

 Reflexões sobre a Guerra na Idade Média Central: O Caso de Castela no 

século XII 

Rafael Costa Prata 

 O Papel da Educação Ambiental na Formação da Cidadania em Cursos de 

Licenciatura: uma investigação na UFS 

Mônica Andrade Modesto 

 O Desenrolar do Desenvolvimento Sustentável 

Greyce Sobral Calasans 

 

Dia 23/11 – Quarta-feira 

 

GT 7 – Meios Digitais e Cibercultura 

 

Horário: 15h – 18h 

Local: Auditório do Departamento de Psicologia – Departamental II 

Coordenadores:  

Natália Abreu Damasceno 

Pedro Carvalho Oliveira 

 

 Portal II Guerra Mundial: Implementando um lugar de memória na web 

Igor Alexandre de Jesus Prado 

 Intolerância On-Line: História e Extrema-Direita no site Valhalla88.com 

(1997 – 2007) 

Irlan Mark Elias Vieira  

 Neonazis.com: A Nova Extrema-Direita Chilena em Tempos de Internet 

Luyse Moraes Moura 

 “Como ser um ativista neo-nazi”: reflexões sobre o Manual de Campo do 

Blood and Honour 

Natália Abreu Damasceno  
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 “Ódio ao vivo: Hate Music e a memória fascista na América do Sul” 

Pedro Carvalho Oliveira 

 Projeto Segunda Guerra Mundial: Cotidiano, Fontes e Narrativas 

Raquel Anne Lima de Assis  

Co-autor: Célio Ricardo Silva Ribeiro Filho  

 Construindo Informações Específicas da Museologia Digital por meio de 

Verbetes para o Véritas Mouseion 

Irla Suellen da Costa Rocha  

Co-autor: Fabiano da Conceição Lima Luz  

 Ciberespaço: Revolução versus Golpe em 1964 

Luzimary dos Santos Rocha 

GT 8 – Estudos Linguísticos  

 

Horário: 15h – 18h 

Local: Auditório do Departamento de Educação – Departamental III 

Coordenadora: 

Ana Lúcia Golob Machado  

 

 A Fonética Hispânica na Formação do Professor de Espanhol como Língua 

Estrangeira 

Alayse Alcântara de Oliveira  

Co-autora: Edjane Souza Santos 

 Perífrases Verbais na Expressão do Aspecto Imperfectivo: um Estudo na 

Interface Sociolinguística/ Gramaticalização 

Amanda Matos Santos  

 Formas de Tratamento e Relações de Poder 

Ana Lúcia Golob Machado  

 Variação na expressão do tempo verbal passado: o valor iminencial 

Breno Trindade Cardoso 

 Metáforas Conceptuais: Um Olhar Argumentativo 

Kéllen Lima Barbosa 

 Metáfora Conceptual, Argumentação e Texto Publicitário: A Revista Perfil 

em Cena 

Jorge dos Santos Cruz 
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 A Leitura Institucionalizada: uma Análise de Projeto Pedagógico na 

Formação de Docentes em Línguas da UFS 

Luciene Feitosa da Silva Goveia 

 Intencionalidade, Linguagem e Subjetividade na estruturação do Universo 

Social: Uma reflexão acerca da filosofia de John Searle 

Yasmin de Farias Nascimento  

Co-autor: Felipe Paiva Soares 

GT 9 – Aspectos Regionais 

 

Horário: 15h – 18h 

Local: Auditório do Departamento de Letras – Departamental II 

Coordenadores: 

Elayne Messias Passos 

Jonas José de Matos Neto 

 

 Nos trilhos do progresso: um estudo sobre os bondes na cidade de Aracaju 

(1908-1926) 

Amanda de Meneses Santos  

 A Primeira Estação Ferroviária de Aracaju 

André Luiz Sá de Jesus  

 Aspectos da Sociedade Sergipana através do Diário Oficial do Estado de 

Sergipe (1895-1900) 

Bruna Morrana dos Santos 

Co-autora: Edla Tuane Monteiro Andrade  

 Meretrizes e Prostíbulos: Lazer e Prazer no Cotidiano de Aracaju Durante 

o Estado Novo 

Débora Souza Cruz  

 Cotidiano de Aracaju durante a Segunda Guerra Mundial 

Lívia Helena Barreto Barros  

 Os Torpedeamentos no Litoral de Sergipe em 1942: Estrangeiros e 

Integralistas sob Suspeitas 

Anailza Guimarães Costa  

 “Sabores além do açúcar…”: Alimentação segundo depoimento de Maria 

do Perpétuo Socorro Duarte Leite Durante a Trajetória na Usina 

Oiteirinhos (1954-1960) 

Priscilla Araújo Guarino Silveira 
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 Urbanização e Desencanto: Notas sobre Cartilha do Silêncio 

Elayne Messias Passos 

 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

 

Dia 23/11 – quarta-feira 

 

Bazar 

Horário: 18h 

Local: Hall do Resun 

 

Dia 24/11 - quinta-feira 

 

Sarau 

Horário: 17h 

Local: Hall do Resun 

 

ENTREGA DOS CERTIFICADOS 

Horário: 18h35 

Local: Hall do Resun (durante o Sarau) 
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GT 1 - Estudos Culturais 

 

A PRESENÇA FEMININA NO POEMA DE MIO CID: UMA PROPOSTA DE 

ANÁLISE HISTÓRICA À LUZ DOS ESTUDOS DE GÊNERO 

 

 

       Lívia Maria Albuquerque 

Couto 

Graduanda em História/UFS 
                     couto.livia@gmail.com 

            

Orientador: Prof. Msc. Bruno Alvaro 

Departamento de História/UFS  
brunoalvaro@yahoo.com.br 

 

 

 

 
A comunicação a seguir corresponde às nossas primeiras leituras e reflexões acerca da 

presença feminina no Poema de Mio Cid, escrito, em 1207, pelo clérigo Per Abbat e 

destinado às cortes castelhanas da época ao narrar os sucessos militares de Rodrigo Díaz 

de Vivar, conhecido como El Cid. Nosso objetivo principal em tal pesquisa, ainda em 

andamento, é analisar à luz dos Estudos de Gênero como são representadas pelo autor as 

mulheres presentes neste documento medieval. Para tal, partimos do pressuposto de que 

as representações sociais estão calcadas nos interesses de grupos específicos. Sendo 

assim, a maneira como se dão suas construções, para nós, ajudam a entender como as 

mulheres estavam ou deveriam estar inseridas na sociedade castelhana dos séculos XII-

XIII na perspectiva, especificamente, deste clérigo. 

 

 

Palavras chave: Medievo - Estudo de Gênero - Poema de Mio Cid 

 

CARTOGRAFIA IURDIANA: A TERRITORIALIDADE DA IURD EM 

ARACAJU-SE. 

 

Célio Ricardo Silva Ribeiro Filho 

 Graduando em História/UFS antigo participante do PIBIC/CNPq - Integrante do Grupo 

de Estudo Presente GET/CNPq 

mailto:couto.livia@gmail.com
mailto:brunoalvaro@yahoo.com.br
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celio@getempo.org   

 

   Orientador: Prof. Dr. Péricles Andrade  

Departamento de Ciências Sociais 

 

 

O trabalho analisa o modelo de territorialidade dos neopentecostais, particularmente da 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Aracaju, estado de Sergipe. Parte-se da 

hipótese que o mesmo é marcado pela descentralização de decisões e por uma 

informalidade que facilita, de maneira considerável, a difusão no espaço urbano. 

Juntamente com seu território, sua difusão se define momentaneamente na 

transitoriedade e mobilidade. Assim, é delimitada, a cada momento, uma nova geografia 

da sua atuação. A lógica de ocupação comporta mecanismos capazes de promover 

ajustamento às transformações advindas da sociedade contemporânea. O trabalho 

demonstra como as localizações dos templos iurdianos se relacionam com alguns 

indicativos sociais (renda, anos de estudo e moradores por domicílio) obtidos a partir 

das estatísticas demográficas realizadas pelo IBGE, através do Censo realizado em 

2000.  

 

Palavras-chaves: IURD; cartografia; Aracaju. 

 

 

MÃE, ESPOSA E RABINA: O TRIPLO PAPEL DA MULHER NA CULTURA 

MARRANA 

 

Carolline Acioli (Autora) 

Graduanda História/UFS - Bolsista PET História/UFS 

carolline1992@hotmail.com  

 

Prof. Dr. Marcos Silva (Orientador) 

Departamento de História/UFS 

silva.marcos@uol.com.br  
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O presente trabalho visa demonstrar a mudança do papel desempenhado pela mulher no 

interior do marranismo após a diáspora Atlântica do final do século XV e a influência 

desta modificação para a cultura marrana brasileira, demonstrada nas histórias de 

resistências de marranas brasileiras frente à Inquisição, nos séculos XVII e XVIII. O 

trabalho examinará esta modificação a partir da trajetória de Gracia Mendes, rica judia 

portuguesa que tornou-se símbolo da resistência cultural marrana, sendo aclamada como 

―o coração no corpo de seu povo‖. Em paralelo, propõe-se a analisar, num olhar 

comparativo, a condição de descendentes marranas que viviam no Brasil entre os 

séculos XVII e XVIII e que acabaram por desempenhar papel análogo ao de Gracia, 

sendo, além de mães e esposas, rabinas, ou seja, instrumentos de uma resistência 

cultural que perdurou através dos séculos. 

 

Palavras chave: Anti-Semitismo; Mulheres; Resistência Cultural. 

 

NOS CAMINHOS DA FÉ E DA EVANGELIZAÇÃO: O ADVENTO DA IGREJA 

PRESBITERIANA EM LAGARTO (1926 A 1937) 

 

 

Izabel Cristina Monteiro dos Santos Nascimento 

Graduanda em História/UFS – Bolsista PIBIX  

iza.monteiro@hotmail.com  

 

Orientador: Prof. Me.Claudefranklin Monteiro Santos  

Departamento de História/UFS  

Doutorando em História – UFPE  

franklindhi@ufs.br  

 

 

 

Este estudo tem como objetivo a implementação da igreja presbiteriana na cidade de 

Lagarto.Vista a importância da religião na sociedade brasileira. O presente trabalho 

busca apresentar um estudo minucioso sobre a chegada da igreja protestante na cidade 
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de Lagarto, Sergipe, ocorridas no início do século XX. A relevância do trabalho é 

aprimorar o conhecimento acerca da instalação da religião protestante na cidade de 

Lagarto, contribuindo não só para uma melhor compreensão da história do povo 

lagartense, das suas vivências de fé e de sociedade, como também a reação de outras 

igrejas com tal advento. Para da conta da pesquisa foram utilizados levantamento de 

bibliografias, análise dos dados recolhidos, documentos históricos e entrevistas. Pode-se 

perceber até o momento que Igreja Presbiteriana de Lagarto organizou-se como 

instituição religiosa no início do século XX, ano de 1914, no dia 15 de maio, no 

povoado de Urubutinga, migrando para o centro da cidade em 1937, juntamente com 

seus membros em decorrência do êxodo rural.  

 

 

Palavras-chave: História - Presbiterianismo – Lagarto 

 

O BARROCO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DA LATINO-

AMERICANIDADE. 

 

Cristiano Armando Diniz Guerra Silvestre 

Graduando em Relações Internacionais/UFS 

cadgs@hotmail.com 

 

Camille Mota Lima 

Graduando em Relações Internacionais/UFS 

mille-mota@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Me. Lucas Miranda Pinheiro 

Núcleo de Relações Internacionais/UFS 

 

 

O presente artigo visa observar o conceito de Latino-Americanidade, a partir do 

Barroco, observando tanto sua essência, quanto sua transformação individual nos países 

latino-americanos. Passado o tempo, a herança cultura barroca, e logo católica, embora 
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diluída em realidades independentes de cada país, ainda pode ser observada num singelo 

fio cultural que liga o continente do Rio Grande à Patagônia. Destacamos a relevância 

do tema, uma vez que ele apresenta pontualmente semelhanças e divergências entre os 

povos desta região. O debate ganha relevância ao se considerar critérios identitários e 

agregativos à América Latina no novo contexto internacional. Assim, buscamos 

formular em três partes, uma linha evolutiva desse sentimento identitário: a primeira, o 

barroco em sua concepção ibérica e sua vinda; a segunda, a fusão e o hibridismo do 

barroco com as tradições de cada país; e a terceira, depois da individualização, 

resgatamos a herança: a Latino-Americanidade.  

 

Palavras-chave: barroco – latino-americanidade - hibridismo   

 

O PENSAMENTO INTELECTUAL NO INSTITUTO HISTÓRICO E 

GEOGRÁFICO BRASILEIRO OITOCENTISTA 

 

Aaron Sena Cerqueira Reis 

Graduado em História e Mestrando em Educação/UFS – CAPES 

aaron_sena@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Itamar Freitas  

Departamento de Educação/UFS 

 

 

Este trabalho é resultado inicial do projeto ―História e Ensino de História no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1900)‖, aprovado no processo seletivo 2011 do 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Nossa proposta é levantar 

questões que possibilitem compreendermos a atuação do IHGB no desenvolvimento do 

Ensino de História durante o século XIX. Para tanto, analisamos o periódico que, desde 

1839, início de sua circulação, leva o nome da instituição. Nesta comunicação em 

específico, buscamos compreender as principais correntes teóricas que circulavam no 
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Brasil e, por consequência, no IHGB. Nossa abordagem considera o ―lugar‖ de onde 

―falam‖ os membros da agremiação, seguindo a corrente de pensamento estabelecida 

pela Nova História Cultural. 

 

Palavras-chave: Iluminismo Francês, Historicismo, Romantismo, IHGB. 

 

OS TRÊS DA GUERRA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DAS PRIMEIRAS 

OBRAS DE PEPETELA 

Felipe Paiva Soares  

Graduando em História/UFS – Bolsista PIIC 

paiva.his@gmail.com 

Orientador: Prof. Me. Carlos Liberato 

Departamento de História/UFS  

 

As primeiras obras de Pepetela são, comumente, tratadas em separado, como se fossem 

produções independentes entre si. Todavia, nesta comunicação, discute-se a idéia de que 

os três romances produzidos pelo autor durante a guerra de libertação nacional de 

Angola só podem ser compreendidos plenamente se analisados em uma perspectiva 

histórica que as unifique e dê sentido. Grosso modo; Muaná Puó, Mayombe e As 

Aventuras de Ngunga formam de fato uma trilogia. Ainda que a unidade seja apenas 

implícita, pode-se observar que o conjunto está condicionado estilística, ideológica e 

tematicamente pelo período histórico no qual foi tecido. Assim, este trabalho inscreve-

se na esteira da tradição da crítica literária histórica produzida nos países africanos de 

língua oficial portuguesa. Essa tradição fundamenta-se em grande parte nos trabalhos de 

Mário Pinto de Andrade e, entre outros, desemboca em Inocência Mata e Francisco 

Noa. Por fim, intenta-se não só lançar nova luz sobre a história recente angolana, mas 

também apresentar uma perspectiva analítica alternativa sobre esta fase da obra de 

Pepetela.  

 

 

Palavras-chave: Pepetela - História de Angola - Crítica Literária.  
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RELATIVISMO CULTURAL E UNIVERSALISMO DOS DIREITOS 

HUMANOS: UM DUPLO OLHAR ANTROPOLÓGICO E 

INTERNACIONALISTA DO DEBATE. 

 

 

Raísa Ferreira Santos  

Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia 

raisa_fsantos@hotmail.com 

 

Prof. Tiago Luedy  

Núcleo de Relações Internacionais/UFS 

 

 

Muito tem sido discutido na área de humanidades sobre o embate entre relativismo 

cultural e universalismo dos direitos humanos sem que se tenha chegado a um médio 

termo minimamente aceito pelos dois lados envolvidos nas querelas com posições 

sempre diametralmente opostas. Por um lado o relativismo considera válido todo tipo de 

prática cultural, por mais cruel e desumana que possa parecer aos olhos estrangeiros; 

por outro, o universalismo diz respeitar as individualidades, mas não admite que 

―atrocidades‖ sejam cometidas mundo à fora em nome do relativismo cultural. A 

posição das Nações Unidas presente na Declaração Universal da Diversidade Cultural, 

documento da UNESCO, é paradigmática para a análise da questão em tela, que no 

presente trabalho pretende terá um duplo olhar antropológico, para tratar das questões 

culturais, e internacionalista, para discutir não só os direitos humanos, mas, 

especialmente, a possibilidade de haver conflito no cenário internacional em virtude da 

falta de entendimento cultural entre os povos. 

 

Palavras-chave: Relativismo Cultural, Universalismo, Direitos Humanos. 

 

WALTER BENJAMIN: TEMPO E MESSIANISMO NO ROMANTISMO 

ALEMÃO 
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Daniel Francisco dos Santos 

Estudante do Curso de Filosofia da UFS  

francisco.daniel58@yahoo.com.br  

 

 Everaldo Vanderlei de Oliveira 

Departamento de Filosofia/UFS  

evoetha@hotmail.com  

 

 

O presente trabalho visa expor a filosofia do jovem Walter Benjamin, com especial 

referência à filosofia da história e à concepção de temporalidade presente em seus 

estudos acerca dos primeiros-românticos alemães. Tendo em vista o que propunha o 

primeiro romantismo com seu conceito de reflexão, que pressupõe uma concepção de 

tempo medial e qualitativo, pode-se localizar nos românticos uma concepção messiânica 

da história. Assim, em contraposição às concepções de história que trazem em si a 

ideologia do progresso e postulam uma concepção de tempo vazio, homogêneo e 

quantitativo, a progressividade romântica por sua vez, perfaz um processo de realização 

infinito e não um simples devir. 

 

 

Palavras-chave: Walter Benjamin - Romantismo alemão - Messianismo. 

 

GT 2 - Patrimônio e Memória 

 

DE PALMEIRAS A RIOS:                                                                                                             

ASPECTOS DO TOMBAMENTO DE BENS NATURAIS EM SERGIPE 1979-

2001 

 

 

Leandro Sousa de Oliveira                                                                                                                                                         
Graduando em História- UFS                                                                                                                    

leandroperegrinno@gmail.com 

 

mailto:leandroperegrinno@gmail.com
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Orientador: Profº. Dr. Francisco José Alves                                                                                                 

Departamento de História/UFS  

fjalves@infonet.com.br 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar a política estadual de tombamento de 

monumentos paisagísticos no Estado de Sergipe entre 1979 e 2011. Tomando como 

base as peças legais (decretos, processos, leis e etc.) examina as representações sobre 

estes bens, subjacente ao discurso oficial e dos peritos. Usa como metodologia a análise 

do discurso (A.D.) associado a alguns procedimentos da chamada análise de conteúdo. 

Os resultados até agora obtidos apontam para os seguintes aspectos: a) a pluralidade de 

motivações para o ato de tombar, que vão desde razões de natureza ―culturais‖ até 

―ambientais‖. b) a heterogeneidade dos bens objetos da proteção legal, pois o conjunto 

abriga desde elementos da flora, itens geológicos e geográficos até elementos 

arquitetônicos. c) os acionadores do processo de tombamento são membros do Conselho 

Estadual de Cultura, agentes da Justiça (promotores, juízes e etc.) e agentes do 

Legislativo e Executivo (secretários, vereadores, prefeitos e etc.). d) a política sergipana 

de tombamento de bens naturais parece estar associada às metamorfoses da ideologia 

ecológica presente no Brasil e no Mundo na época.          

 

Palavras chaves: Sergipe, Tombamento, Bens Naturais 

 

ENTRE O REI E A SOCIEDADE COLONIAL: OS CAPITÃES-MORES DE 

SERGIPE (1595/1820) 

 

 

 

Silvia Maia de Oliveira  
Graduanda em História/UFS 

silviarock@hotmail.com 

 

 

 

Orientador: Augusto da Silva 
Departamento de História/UFS 

 

 

 

mailto:fjalves@infonet.com.br
mailto:silviarock@hotmail.com
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Pertencentes à administração colonial, os governadores e capitães-mores das praças 

militares e capitanias foram figuras importantes na expansão e consolidação do Império 

Português. O objetivo desta pesquisa é identificar o perfil dos capitães-mores (titulação 

nobiliárquica, experiência militar, tempo de exercício no cargo, vínculos familiares e/ou 

patrimoniais que constituíram no reino ou na América, especificamente na capitania de 

Sergipe d‘El Rei). O trabalho consistiu na composição de um quadro prosopográfico na 

análise da historiografia, no banco de dados denominado Optima Pars e, leitura dos 

manuscritos no Arquivo Ultramarino, em Lisboa (disponíveis digitalmente em CD pelo 

projeto Resgate Barão do Rio Branco, no Programa de Pesquisa Histórica do 

DHI/UFS).  

 

 

Palavras-chave: Capitães-mores – Administração Colonial – Governo 

 

O USO DO MUSEU NA SALA DE AULA 

 

                                           Anne Mirraylla Santos Santana 
Graduanda em História/UFS – Bolsista PIBID/CAPES 

Mirraylla.ufs@gmail.com  

 

Orientadora : Prof.ª Drª.Célia Costa Cardoso  
Departamento de História/UFS 

celcard@hotmail.com 

 

Esse artigo tem como objetivo discutir o uso do Museu na Sala de aula, e como o 

professor poderá se utilizar dessa ferramenta, no Ensino de História, proporcionado ao 

aluno um complemento as atividades realizadas em sala. Inicialmente, o artigo vem 

discutir o que é o Museu, como um local que conserva objetos, um lugar de memória, 

analisando a questão de por que visitar um museu? Na segunda parte, analiso o Museu 

no Ensino de história como um tema transversal a ser trabalhado em sala, tratando da 

Ação educativa dos museus. Como fonte de pesquisa tem a História Oral, com 

entrevistas com alunos do Colégio Aricio Fortes. Na terceira parte, apresento a cidade 

de São Cristovão como um Museu a Céu aberto, proporcionado um passeio ao leitor, e 
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oferecendo sugestões de lugares para visitação. Por fim esse trabalho fomentou para um 

discussão sobre a ação educativa dos museus, como um complemento para O Ensino de 

historia.Portanto, o museu é um local que pode e deve ser usado como complemento 

educacional, e não só para o Ensino de História. 

Palavras-chave: Museu, Sala de aula,Ensino de historia.  

 

PATRIMÔNIO ARACAJUANO EM ESTÁTUAS: PRESERVAÇÃO E 

MEMÓRIA 

 

 

 Joelma Dias Matias  

Graduanda em Museologia/UFS – Bolsista PIIC 

 joelmaa-dias@hotmail.com  

 

Prof. Me. Fábio Costa Figueirôa 

Departamento de Museologia/UFS 

ff.jor@hotmail.com  

 

 

O presente artigo tem como objetivo examinar o nível de percepção e conhecimento que 

os aracajuanos possuem acerca das personalidades sergipanas representadas nas estátuas 

em bronze de praças da cidade de Aracaju (Fausto Cardoso, Olímpio Campos, 

Construtor João Alves e Tobias Barreto) e suas ações. Além disso, pretendemos 

observar a percepção do público sobre o estado de conservação das estátuas em bronze 

que homenageiam os personagens ilustres de Sergipe e as suas impressões acerca da 

relevância da preservação destes monumentos para a manutenção da memória destes 

―grandes homens‖ e da sociedade sergipana. Para isso aplicamos questionários com 

perguntas fechadas a 40 pessoas, aleatoriamente, divididas em 4 grupos de 10, que se 

manifestaram, respectivamente, sobre 4 monumentos objetos da pesquisa, cujos nomes 

referenciam as praças onde foram instaladas. 

 

Palavras-chave: Conservação – Monumentos - Memória.  
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RUÍNAS DE LARANJEIRAS (SE): CASA GRANDE E CAPELA SANT' 

ANNINHA SOB O ESTUDO DE UMA ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM 

 

Raymundo de Mattos Mello 

Graduando de Arqueologia/UFS - Bolsista PIBIC-CNPq 

ray@montevideo.com.uy 

 

Giceli Andrade Rocha Santos  

Graduanda em Museologia/UFS – PICVOL 

 

Orientadora: Janaina Cardoso de Mello 

Departamento de Museologia  

 

 

Através de um olhar aplicado à Arqueologia da Paisagem, o trabalho busca analisar a 

materialidade do sítio Santa Anna, cuja propriedade no século XIX fora de Francisco 

Alves da Motta, pertencendo hoje a família Ribeiro Guimarães, conservando na 

atualidade as ruínas do antigo sobrado, da senzala e da Capela Sant‘Aninha que remonta 

aos tempos de opulência da região. A Capela Sant‘Aninha, construída em 1860 no local 

onde havia um depósito de pólvora, na zona rural de Laranjeiras, à margem esquerda do 

rio Contiguiba, foi erguida pela devoção da filha do proprietário à Nossa Senhora da 

Conceição. Os caminhos da salvaguarda de um patrimônio em ruínas também serão 

discutidas. 

 

Palavras-chave: Casa Grande – Capela – Arqueologia da Paisagem 

 

SOBRE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM ESCOLAS 

ARACAJUANAS (1988) 

 

 

 Luana Silva Bôamorte de Matos 

Mestranda em Educação/UFS 

luanaboamorte@hotmail.com 

 

Orientadora: Prof. Dra. Josefa Eliana Souza 

mailto:ray@montevideo.com.uy
mailto:luanaboamorte@hotmail.com
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Departamento de Educação 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas considerações sobre práticas de 

Educação Patrimonial desenvolvidas pela DPHAA – Divisão de Patrimônio Histórico, 

Artístico e Arqueológico da FUNDESC – Fundação Estadual de Cultura de Sergipe, 

empreendidas na década de 1980 em escolas da rede estadual localizadas na Capital 

sergipana: Revivendo Aracaju e Cartilha João Santeiro. Sob a perspectiva histórica, 

fontes documentais e legislativas, orais, e aquelas registradas em livros e artigos 

científicos foram analisadas com o propósito de asseverar que a elaboração dessas 

atividades foram, em certa medida, reflexos do fomento do Governo Federal para 

proteger o chamado patrimônio histórico, artístico, arqueológico e natural do país.   

 

Palavras-chaves: Educação Patrimonial; Aracaju; Fundação Estadual de Cultura de 

Sergipe; 

 

UM ESTUDO DA ARQUEOLOGIA HISTÓRICA SOBRE AS RUÍNAS DO 

HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS E TEATRO SÃO PEDRO EM 

LARANJEIRAS (SE) 

 

Danielle de Oliveira Cavalcante 

Estudante do Curso de Museologia da UFS – Bolsista PIBIC- CNPQ 

danielleoliveiracavalcante@hotmail.com  

 

 Janaina Cardoso de Mello  

Professora do Departamento de Museologia da UFS 

 

A arqueologia histórica se desenvolve em nosso país como sendo uma contribuição no 

entendimento das relações sociais estabelecidas em diferentes fluxos de tempo. Com o 

passar dos anos, a cidade histórica de Laranjeiras-SE, vem sofrendo diversas 

transformações no seu ambiente social e urbano, trazendo ao presente estudo o objetivo 

de identificar, através das ruínas das estruturas que compuseram o antigo hospital São 

João de Deus e o Teatro São Pedro, o papel desse patrimônio na formação de uma 
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identidade sócio-cultural local. A cultura material é fundamental para o resgate do 

passado no presente, ressaltando aspectos que a documentação oficial não nos revela 

sobre tais espaços. Compreendido como um patrimônio urbano, mantém os vestígios da 

sociedade que ali viveu, encontrando na Arqueologia Histórica a metodologia para a 

prospecção de objetos e interpretação social do local.  

Palavras-chave: Laranjeiras – Ruínas - Patrimônio. 

VÉRITAS MOUSEION – OLHAR SOBRE A DOCUMENTAÇÃO 

MUSEOLÓGICA 

 

Heyse Souza de Oliveira  

Graduanda em Museologia/UFS – Bolsista PIIC 

heysesouza@hotmail.com 

 

Estefanni Patrícia Santos Silva  

Graduanda em Museologia/UFS - GEMPS/CNPq  

estefanni.p@gmail.com 

 

Prof. Dra. Janaína Cardoso de Mello  

Departamento de Museologia/UFS  

 janainamello@uol.com 

 

Este trabalho apresenta um projeto de pesquisa que será desenvolvido em um ambiente 

computacional para a construção de um dicionário eletrônico de termos museológicos, 

que será disponibilizado a estudantes e profissionais da museologia e áreas afins. A 

construção do corpus terminológico será realizada através da seleção de um vocabulário 

integrante da área da Museologia, no que diz respeito à Documentação Museológica, se 

insere em uma área mais ampla denominada Museologia Aplicada ao cuidado de 

Acervos e processos, desdobrando-se em temas que abrange a Educação Patrimonial, o 

Patrimônio Natural, Ações Educativas especiais em Museus e Avaliação de Público. 

 

Palavras-chave: Museologia - Dicionário - Documentação. 
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VÉRITAS MOUSEION – OLHAR SOBRE A MUSEOGRAFIA 

 

Sendy Santos Matos  

Graduanda em Museologia/UFS – Bolsista PIBITI-FAPITC-SE 

sendy2529@hotmail.com  

 

Joelma Dias Matias 

Graduanda em Museologia/UFS – Bolsista PIIC 

 

Orientadora: Janaína Cardoso de Mello 

Departamento de Museologia 

 janainamello@uol.com  

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da elaboração de um 

Dicionário Terminológico direcionado a Museologia. As pesquisas de anterioridade 

constataram a inexistência e um suporte esclarecedor contendo termos Museológicos 

para auxiliar no cotidiano profissional das instituições museais. O primeiro eixo de 

seleção de palavras do Dicionário, a Museografia, aborda as técnicas de exposição de 

objetos a fim de que o visitante dos museus tenha a ―sensação‖ de estar mais próximo 

da proposta da exposição. O Véritas Museión vem para suprir esta necessidade na 

Museologia e áreas afins.   

 

Palavras-chave: Museologia –  Museografia-- Dicionário 

 

VÉRITAS MOUSEION E SEU ESTUDO ACERCA DA CONSERVAÇÃO 

PREVENTIVA. 

 

  

Romário Rodrigues Portugal  

Graduando em Museologia/Bolsista PIBITI 

 romariohom@yahoo.com.br 

 

 

mailto:sendy2529@hotmail.com
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Márcio Souza Ferreira  
Graduando em Museologia/ PITVOL 

 

 

Orientadora: Prof. Dra. Janaína Cardoso de Mello 

Departamento de Museologia/UFS 

 

 

O trabalho se propõe a abordar como a construção de conhecimentos específicos da 

Museologia, a elaboração de um dicionário eletrônico, coloca-se enquanto uma pesquisa 

de inovação tecnológica ao se utilizar de conteúdos interdisciplinares e informatizados.  

Ao lidar com o conceito de conservação preventiva o Véritas Mouseion a compreende 

como um dos princípios fundamentais das instituições museais, que é efetivada a partir 

de cuidados especiais por parte daqueles que, no trabalho diário, lidam diretamente com 

o acervo. Nos museus os agentes que contribuem para a degradação material do acervo 

estão por todas as partes, e, sobretudo no processo de acondicionamento inadequado. 

Dito isto, vários termos como: termohigrometria, data loggers, base polimérica, 

luximetro, entre outros, permeiam o trabalho dos profissionais de museus e por isso 

necessitam ser compreendidos para utilização eficaz na salvaguarda dos acervos. 

 

Palavras-chave: dicionário; conservação; museu 

 

GT 3 - Educação, Ensino e Formação 

 

ANÁLISE DA CONVERGÊNCIA ENTRE O DESEMPENHO DE 

ALFABETIZANDOS EM NARRATIVAS E NA PROVINHA BRASIL 

 

 

Ayane Nazarela Santos de Almeida 
Mestranda em Letras / UFS - Observatório da Educação / CAPES 

ayanesantos@hotmail.com 

 

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag 
Departamento de Letras/UFS 

rkofreitag@uol.com.br 
 

Considerando o contexto de aprendizagem inicial de leitura e alfabetização, neste estudo 

objetiva-se analisar o desempenho dos alfabetizandos na produção de narrativas orais e 

escritas e sua convergência com o desempenho na Provinha Brasil. A partir da estrutura 
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narrativa proposta por Labov e Waletzky (1967) e Labov (1972), bem como da 

metodologia de Heilmann et al (2010), busca-se elaborar uma matriz de competência 

narrativa para avaliar o desempenho dos alunos alfabetizandos neste tipo de produção e 

possibilitar a comparação com os resultados obtidos na aplicação da Provinha Brasil 

2011. Como corpus, tomamos histórias orais e escritas produzidas por alunos do 2º ano 

do ensino fundamental de uma escola municipal de Aracaju. Espera-se que articulação 

entre a matriz de competência narrativa em conjunto com a matriz de referência da 

Provinha Brasil 2011 permita contribuir significativamente para o aprimoramento da 

competência comunicativa e letramento do aluno alfabetizando. 

Palavras-chave: Ensino. Provinha Brasil. Narrativas. 

 

ASPECTOS DE VARIAÇÃO E MUDANÇA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE E/LE 

 

Wagner Menezes Pereira 

Graduando em Letras/UFS 

wagner-se@hotmail.com 
 
 

Orientador: Prof. Me. Sandro Marcio Drumond Alves 

smda@oi.com.br 

 
 

Ao longo do curso de formação de professores de Espanhol como Língua Estrangeira 

(E/LE) da Universidade Federal de Sergipe, os licenciandos recebem um input 

informacional referente aos aspectos de variação e mudança linguísticas. O intuito é 

que, ao longo da formação, o futuro professor consiga refletir sobre a língua frente aos 

diferentes fenômenos sociolinguísticos evitando a construção de uma visão 

estereotipada e excessivamente estrutural da língua estrangeira. Esse trabalho tem por 

objetivos: apresentar as diretrizes tomadas na reformulação do projeto pedagógico do 

curso de licenciatura em língua espanhola tomando por base a concepção de variação e 

mudança lingüística e definir a importância dos aspectos sociolingüísticos sincrônicos e 

diacrônicos que perpassam a formação do professor de E/LE. A articulação teórica desta 

apresentação estará centrada em Labov (1978), Mollica (2005), Moreno Fernández 
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(2010) e nas Diretrizes para Formação inicial de professores do Ensino Básico do 

Conselho Nacional de Educação.  

Palavras-chave: Sociolinguística – Variação e Mudança – Formação de Professores 

 

E QUANDO „DIZER É FAZER‟: 

OS COMANDOS DA PROVINHA BRASIL EM CENA 

 

 

Jaqueline dos Santos Nascimento  

Graduanda em Letras/UFS – Bolsista PICVOL 

 

Orientadora: Prof. Dr. Leilane Ramos da Silva  

Departamento de Letras/UFS 

 

A par da máxima acional de que ―dizer é fazer‖, compreendemos que saber as regras de 

gramática e conhecer o léxico não é suficiente para a interpretação de um discurso, pois 

o locutor por meio de estratégia linguística pode determinar o sentido do que está sendo 

dito, visando influenciar o comportamento do receptor. Sob essa perspectiva, o presente 

trabalho busca observar os comandos que constam no Caderno do Professor Aplicador, 

Teste 2, segundo semestre – 2010, da Provinha Brasil (PB), uma das formas de 

avaliação instituída pelo Ministério da Educação – MEC para verificar o nível de leitura 

e letramento dos alunos que cursam o segundo ano do Ensino Fundamental. Para dar 

conta dessa proposta, mesclamos conceitos caros à Teoria dos Atos de Fala com 

princípios inerentes à Teoria da Modalização Linguística. A análise se centra na 

identificação do tipo de ato ilocucionário veiculado pelo comando e na sua relação com 

o objetivo da PB.  

 

Palavras-chave: Atos de Fala - Provinha Brasil - Comandos.  
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

PROFESSORES DE E/LE: O CURSO DE LÍNGUAS PARA COMUNIDADE 

(CLIC) 

 

Ligia Lima de Oliveira  
Graduanda em Letras/UFS – Bolsista PIBIX 

liginha.lima@yahoo.com.br 

 

Danielly Fonseca Santana 
Graduanda em Letras/UFS – Bolsista PIBIX 

danyufs@gmail.com 

 

Orientador: Sandro Marcio Drumond Alves 

Departamento de Letras 

smda@oi.com.br 

 

A Universidade se sustenta em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. No ano de 

2010, com a criação do Departamento de Letras Estrangeiras (DLES), apresentou-se o 

Projeto de Extensão de Curso de Línguas para Comunidade (CLiC). O projeto congrega 

os núcleos de espanhol, inglês e francês do recém-criado DLES com o objetivo de criar 

um ambiente propício ao desenvolvimento de pesquisa na área de línguas estrangeiras e 

suas respectivas reflexões de educação (sócio)linguística e abrir mais um campo de 

atuação e aperfeiçoamento para os alunos concluintes e egressos dos referidos cursos. 

Esta comunicação tem como meta: apresentar o projeto de extensão CLIC, perfazer um 

histórico desde seu planejamento até os dias atuais e mostrar como se dá na prática a 

relação ensino-pesquisa-extensão por meio deste. A articulação teórica está centrada em 

Liberalli & Zyngier (2000, 2001). 

 

Palavras-Chave: Ensino de Línguas Estrangeiras – Extensão Universitária – Educação 

(Socio)linguística 

 

LIVRO DIDÁTICO UM VALIOSO OBJETO DA CULTURA ESCOLAR. 

                                                                                                 

              Márcia Barbosa Silva 

Mestranda em Educação/UFS - CAPES  

mailto:liginha.lima@yahoo.com.br
mailto:danyufs@gmail.com
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marcia_aju@hotmail.com 

 

 

Orientador: Dr. Itamar Freitas 

Departamento de Educação/UFS 

 

 

 

O Presente trabalho é resultado das reflexões empreendidas sobre o conceito de Cultura 

escolar e sua resignificação a partir da Nova História Cultural. Diante dessas reflexões, 

ficou notório que o livro didático tornou-se um valioso objeto de investigação das 

práticas que se formalizaram em uma devida época e espaço escolar. Portanto este 

artigo fará uma breve apresentação sobre o livro didático como objeto para pesquisa em 

Educação. Para construção desse trabalho foi empreendida uma pesquisa bibliográfica 

em autores como: Marta Maria Chagas de Carvalho, Dominique Julia, entre outros que 

se debruçaram sobre as mudanças ocorridas na pesquisa em História da Educação com o 

surgimento da Nova História Cultural. 

 

Palavras- chave: Livro didático; História da Educação; Nova História Cultural;   

 

NAS PRODUÇÕES BIOGRÁFICAS SOBRE PRÁTICAS DOCENTES E 

DIRIGENTES NA HISTORIOGRAFIA EDUCACIONAL SERGIPANA  

 

  

Anna Karla de Melo e Silva 

Licenciada em Pedagogia e Especialista em Didática do Ensino Superior/UFS  

Annakarla.melo@ig.com.br  

 

Orientadora: Prof. Dra. Josefa Eliana Souza 

Departamento de Educação/UFS 

  

Esta pesquisa propõe uma breve reflexão sobre a recomposição historiográfica da 

biografia e sua legitimidade como abordagem histórica, dentro de um recorte temporal 

entre os anos de 2005 a 2009. Nossa inquirição se apóia nos constructos teórico-

metodológicos do Movimento dos Annales pela perspectiva de alargamento do conceito 

de objeto e de fonte, pela ruptura com a História puramente Política, sobretudo, pela 

mailto:marcia_aju@hotmail.com
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aproximação e diálogo com outras ciências sociais. Utilizamos como fontes as 

dissertações produzidas no Núcleo de Pós-Graduação em Educação (NPGED) da 

Universidade Federal de Sergipe dentro do marco temporal supracitado. Percebemos, a 

diversidade de objetos e períodos e a influência teórico-metodológica do Movimento 

dos Annales e da Nova História Cultural como fustes para essas produções biográficas.   

Palavras- Chave: Abordagem biográfica. Historiografia Sergipana. História da 

Educação. 

 

MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NOS CONCEITOS META-HISTÓRICOS 

DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA AVALIADOS PELO PROGRAMA 

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO (PNLEM) (1997-

2005) 

 

 

Kleber Luiz Gavião Machado de Souza 

Graduado em História e Mestre em Educação pela UFS 

kleberluiz.ufs@gmail.com  

 

Orientador: Prof. Dr. Itamar Freitas 

Departamento de Educação 

 

Este trabalho investiga as mudanças e permanências nos conteúdos conceituais de duas 

coleções de História antes e depois de sua avaliação pelo Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio (PNLEM). O objetivo desse texto é saber se as políticas 

publicas para o livro didático foram responsáveis por uma adequação das coleções ao 

que recomendam os parâmetros de analise dos editais de seleção do referido programa. 

Foram analisadas as coleções História das cavernas ao terceiro milênio de Patrícia 

Ramos Braick e Myriam Becko Motta, nas edições de 1997 e 2005 e História Global: 

Brasil e Geral, de Gilberto Cotrim, nas edições de 2002 e 2005. Utilizamos os 

procedimentos metodológicos da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (1977) para 

categorizar os conceitos que foram extraídos nas proposições históricas presentes no 
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texto didático. A importância desse trabalho está em conhecer o grau de influência das 

políticas públicas nos livros de História para esse nível de ensino. 

 

Palavras chave: Ensino de História - Livro Didático - Conteúdos Conceituais. 

 

PERCEPÇÕES DE TUTORES A DISTÂNCIA SOBRE A MEDIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA EAD – REFLEXÕES 

EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS  

 

 

Elaine dos Reis Soeira 

Mestranda em Educação/UFS 

elainesoeira@gmail.com 

 

Prof. Dr. Henrique Nou Schneider 

 Departamento de Educação/UFS 

 

 

Apesar da grande expansão da EaD online e dos diversos estudos sobre a relevância da 

interação para a construção de conhecimentos, alguns cursos não incorporam situações 

de aprendizagem que visem a mediação para a construção da aprendizagem 

colaborativa, dificultando a atuação do tutor como um mediador. Frente a esta 

dificuldade, nasce o interesse pelo objeto de estudo desta pesquisa de mestrado. Neste 

artigo são apresentadas reflexões epistemológicas e metodológicas acerca do objeto de 

estudo desta pesquisa, cujo objetivo é descrever a relação entre a mediação tutorial e a 

aprendizagem colaborativa através da percepção dos tutores à distância de uma 

instituição pública de ensino superior sobre a sua atuação docente no AVA. Pretende-se 

desenvolver um estudo de caso descritivo, com análise qualitativa dos dados. A coleta 

de dados dar-se-á por meio de dois métodos de coleta: um interrogativo (interação num 

grupo focal) e outro associativo (questionário). Por estar em desenvolvimento, ainda 

não há resultados para análise e discussão. 

 

Palavras-chave: Percepção; Representações sociais; Tutores a distância. 
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GT 4 - Questões Internacionais 

 

1943 A 1949: QUANDO A QUESTÃO ALEMANHA REGEU O PÊNDULO DA 

ORDEM INTERNACIONAL 

 

Cléverton Bezerra da Silva 

Graduando em Relações Internacionais/UFS - Bolsista da Assessoria Internacional 

UFS, Aluno-pesquisador do Laboratório de Estudos de Conflitos e Paz – LABECON
  

clevertonbezerra.ri@gmail.com
 
 

 

Hugo Vinícius Dantas Barreto 

Graduando em Relações Internacionais – UFS, Bolsista PIBIC/ Assessor de Pesquisa do 

Núcleo de Simulações Negociais da Universidade Federal de Sergipe – NUCSIN-UFS - 

Aluno-pesquisador do Laboratório de Estudos de Conflitos e Paz – LABECON 

hugo.vinicius.ri@gmail.com 

 

Professora Doutora Tereza Cristina Nascimento França 

Núcleo de Relações Internacionais/UFS 

heresnemo@gmail.com
 
 

 

 

Os anos de 1943 e 1949 são extremos de um período de fundamental importância para 

as Relações Internacionais. Esse momento foi marcado pelos anos finais da Segunda 

Guerra Mundial, quando os Aliados movimentaram a balança da guerra em seu favor, 

pelas Conferências Internacionais, nas quais os mesmos estabeleceram as ações para 

alcançar a vitória na guerra, pelo estabelecimento da Guerra Fria e pela divisão da 

Alemanha.  É possível, diante desse período, encontrar um ponto em comum a todos 

esses fatos, o tratamento da Questão Alemã. E é nesse ponto que o presente trabalho 

focalizará, tendo como objetivo, em última instância, demonstrar como a ordem 

internacional do período em questão sofreu fortes reflexos do tratamento da Questão 

Alemã e se a mesma ordem pode ser considerada uma variável dependente do 

tratamento de tal questão, uma vez que os próprios Aliados reconheciam que caberia à 
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Alemanha a capacidade de determinar a forma a ser adotada pela ordem internacional 

pós-guerra. 

 

Palavras-chave: Questão alemã; Bloqueio de Berlim; Ordem Internacional. 

 

A GUERRILHA DO ARAGUAIA SOB O PONTO DE VISTA DA POPULAÇÃO 

DA REGIÃO DO BICO DO PAPAGAIO 

 

 Carla Betânia Reiher 
Graduanda em Ciências Sociais/UFS 

carla.reiher@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sergio da Costa Neves 
Departamento de Ciêcncias Sociais/UFS 

 

 
 

Durante o regime militar, militantes do PCdoB decidiram implantar um movimento 

armado no Brasil no início dos anos 1970, com o intuito de abrir uma frente 

revolucionária na selva amazônica, baseada nos moldes das Revoluções Cubana e 

Chinesa. Evento conhecido como a Guerrilha do Araguaia. Esta pesquisa tem como 

objetivo geral a realização de um estudo que priorizasse o ponto de vista da população 

local da região do Bico do Papagaio, prioriza-se a análise sobre o processo de 

(re)construção da memória social de um grupo de camponeses local. Para a realização 

da pesquisa utiliza-se da ida a campo para realização de entrevistas; análise documental 

em órgão de imprensa, instituições locais e nacionais e literatura sobre o tema. A 

(re)construção da memória coletiva deste grupo se dará a partir da memória individual, 

tendo como referência a coletividade e devem ser analisadas considerando-se a posição 

do sujeito dentro deste grupo, pretende-se assim, analisar as posições ocupadas por estes 

sujeitos dentro deste grupo, como estas são importantes no processo da memória 

coletiva destes e como a memória de cada indivíduo é revivida a partir do coletivo, e de 

que forma estes sujeitos percebem-se dentro deste grupo. 
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AS GUERRAS ASSIMÉTRICAS E O SENDERO LUMINOSO: UMA NOVA 

REALIDADE NO PARADIGMA DOS CONFLITOS 

Mariana Fortaleza Vieira 

Graduanda em Relações Internacionais /UFS - Integrante do grupo de pesquisa 

LABECON Laboratório de Estudos de Conflitos e Paz 

mfortal@gmail.com 

 

Fábio José da Silva Franco 

Graduando em Relações Internacionais /UFS - Integrante do grupo de pesquisa 

LABECON Laboratório de Estudos de Conflitos e Paz 

 fabio.francori@gmail.com 

 

Orientadora: Profa. Dra. Tereza Cristina Nascimento França 

Núcleo de Relações Internacionai/UFS 

heresnemo@gmail.com 

 

 

O advento da intensificação do processo de globalização ocasionou o aumento 

expressivo de atores não-estatais no cenário internacional. O fato de existirem várias 

fontes de insegurança no cenário internacional, que não advém, substancialmente, das 

estruturas estatais possibilita a derrocada do Estado como ator único do ambiente 

internacional. Entretanto, mesmo não sendo o único, o Estado é o principal elemento de 

qualquer estudo sobre segurança internacional. É neste contexto que torna-se mister 

explicitar que os conflitos tradicionais, atualmente, perdem espaço para os chamados 

conflitos assimétricos. Dentro desse quadro, o Sendero Luminoso surge no Peru, em 

meados da década de 60, oriundo de rupturas no Partido Comunista do Peru. Os efeitos 

do Sendero Luminoso irradiam-se para a América do Sul como um todo, posto que o 

grupo é resultado de uma realidade ainda presente na grande maioria dos países latino-

americanos, de profundas pobreza e concentração de renda.  

Palavras-Chaves: Guerras Assimétricas, Peru, Sendero Luminoso. 

AS NOVAS FACES DO TERRORISMO APÓS 2001 E SUAS 

INFLUENCIAS DIRETAS NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Natália Oliveira Costa 

Graduanda em Relações Internacionais/UFS 
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nataliaocosta@gmail.com 

 

Orientadora: Prof. Dra. Tereza Cristina Nascimento França 

Núcleo de Relações Internacionais 

 heresnemo@gmail.com 

 

Após os atentados de 11/09/01, foi iniciada a caçada àqueles que causaram todo aquele 

terror à população norte americana, e isso incluía uma guerra contra todo o Estado 

Afegão, indiciando tal Estado, perante a sociedade internacional, como o maior 

responsável pelos danos causados pelos atentados, por abrigar Osama Bin Laden, chefe 

da Al Qaeda, que assumiu publicamente a autoria dos ataques. Contudo, toda a 

sociedade internacional pode sentir os efeitos dessa nova ameaça dentro do cenário, e 

dez anos após os atentados, são inúmeros os efeitos que podem representar 

conseqüências desse evento. As formas de lutas contra esse terrorismo, bem como as 

causas gerais podem ser analisadas sob a luz dos conceitos realistas do Hard Power e do 

Soft Power, o mais recente Smart Power do teórico Joseph Nye Jr., bem como de outros 

teóricos que analisam os conceitos relativos à segurança estatal, havendo também a 

necessidade de serem cogitadas as saídas que não envolvam o uso da força para 

situações como essas. 

Palavras Chave: Estados Unidos, Guerra, Terrorismo 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA (IM)POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO 

DA PAZ NO SUDÃO PÓS-SECESSÃO 

 

Andréia Teixeira dos Santos  

Graduanda em Relações Internacionais/UFS 

deia.teixeira.s@gmail.com 
 

Orientadora: Profa. Dra. Tereza Cristina Nascimento França 

Núcleo de Relações Internacionais/UFS 

heresnemo@gmail.com
 
 
 

 

O presente texto visa apresentar um panorama acerca do conflito no Sudão, relacionado 

à histórica oposição entre Norte e Sul do país, analisando as possibilidades de 
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finalização do mesmo a partir das premissas do Acordo Geral de Paz, assinado em 2005 

por algumas facções do Norte e do Sul do país. Tal acordo, apesar de indicar a 

unificação, trouxe em seu bojo a perspectiva de secessão do país. Em janeiro deste ano 

ocorreu o referendum no qual a população do sul expressou o desejo de pertencer a um 

Sudão unificado ou não, e seu resultado, favorável à secessão, implicou na criação de 

mais um Estado, estabelecida a partir de julho. Questiona-se então se a secessão 

arrefecerá o conflito, tendo em vista que nem todas as partes envolvidas foram 

signatárias do Acordo de Paz de 2005, e que regiões fronteiriças ente Norte e Sul, a 

exemplo de Abyei, se encontram em situação indefinida quanto ao pertencimento, sendo 

alvo de constantes embates que já vitimaram centenas de pessoas. Além disso, o Sudão 

do Sul que já se configura como um Estado-membro das Nações Unidas, não apresenta 

uma estrutura mínima de funcionamento de um Estado, o que configura mais um fator 

de instabilidade da paz da região.  

 

Palavras-chave: Sudão. Secessão. Paz 

 

DOIS NOMES, UM PROBLEMA: UMA ANÁLISE DO CONFLITO ANGLO-

ARGENTINO 

 

Matheus de Oliveira Pereira 

Graduando em Relações Internacionais/UFS  

matheus.mop@gmail.com 

 

Orientadora: Prof. Dra. Tereza Cristina Nascimento Franca  

Núcleo de Relações Internacionais/UFS 

heresnemo@gmail.com 

 
 

Ao longo dos anos, a disputa pela soberania do arquipélago das Falklands vem opondo 

Reino Unido e Argentina, com o grau de violência passando por diversos matizes e 

permanecendo até hoje como uma disputa importante para ambos os países. Nesse 

sentido, é especialmente relevante a guerra travada em 1982, após a invasão argentina 

das Ilhas Falklands, que mobilizou a maior operação naval britânica desde a Segunda 

Guerra Mundial, numa guerra travada a milhares de quilômetros de distância do Reino 

Unido. Assim, entendendo a importância do estudo deste conflito, o presente artigo 

busca realizar uma análise do ciclo de vida do conflito anglo-argentino, mormente da 

Guerra de 1982. Para tanto, o texto está arrimado em uma análise histórica do conflito, 

mailto:matheus.mop@gmail.com
mailto:heresnemo@gmail.com


I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

41 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

seguida da utilização do aporte teórico-metodológico oferecido por Swanström e 

Weissman. 

 

Palavras-chave: Guerra das Falklands –  História Argentina –  História Britânica.  

 

O CONFLITO REGIONAL DOS CARTÉIS DE DROGAS NO MÉXICO, AS 

AÇÕES DO GOVERNO MEXICANO E A COOPERAÇÃO COM OS ESTADOS 

UNIDOS. 

 

 

Hugo Vinícius Dantas Barreto 

Estudante do Curso de Relações Internacionais/UFS – Bolsista PIBIC 

Assessor de Pesquisa– NUCSIN-UFS /Aluno-pesquisador do Laboratório de Estudos de 

Conflitos e Paz – LABECON 

hugo.vinicius.ri@gmail.com  

 

Cléverton Bezerra da Silva 

Estudante do Curso de Relações Internacionais da UFS  

Bolsista da Assessoria Internacional UFS 

Aluno-pesquisador do Laboratório de Estudos de Conflitos e Paz – LABECON 

Membro fundador da Empresa Júnior de Relações Internacionais 

clevertonbezerra.ri@gmail.com 

  

Tereza Cristina Nascimento França 

Doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília 

Professora do Núcleo de Relações Internacionais da UFS 

heresnemo@gmail.com  

 

Com o fim da Guerra-Fria, problemas que perduravam no cenário internacional, mas se 

distanciavam diretamente do foco do choque bipolar passaram a ganhar mais atenção do 

Estado, que passou a ampliar sua visão para além das ameaças tradicionais (advindas de 

outro Estado) à segurança de sua população e de suas instituições. Dentro do contexto 

de novas ameaças, podemos ressaltar as advindas do tráfico de drogas, desde sua 
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produção até o tráfico para outros países. O objetivo do trabalho será analisar o choque 

entre os Cartéis de drogas Mexicanos, que são os atuais hegemons do tráfico de drogas 

na América, de um lado, e o governo Mexicano, do outro. Além de destacar as 

principais medidas de cooperação estatal que envolve o conflito esclarecendo o porquê 

de ser considerado como um Intractable Conflict. Para realizar a análise do conflito e o 

período no qual ele será analisado utilizaremos como ferramenta metodológica a escala 

de intensidade de conflitos do Conflito Barômetro, instrumento criado pelo Heidelberg 

Institute for International Conflict Research.  

 

Palavras-chave: México – Cartéis - Narcotráfico. 

 

SURINAME E INTEGRAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
 

 

Priscila Monteiro de Almeida Santos 
Graduanda em Relações Internacionais/UFS – PicVol 

priscilamonteiro.ri@hotmail.com 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Israel Roberto Barnabé 
Núcleo de Relações Internacionais 

 

 

 

Sabe-se que a integração regional é fulcral para a inserção dos Estados em um mundo  

interligado e globalizado. A integração é, pois, uma maneira de minorar as dificuldades 

que os Estados Modernos enfrentam. Dentro desse contexto, é importante destacar 

como os países pequenos comportam-se diante do fenômeno da globalização, tanto no 

âmbito político quanto no âmbito econômico. Para tanto, a análise histórica do 

Suriname é fundamental assim como conexão com os processos de integração. Faz-se 

necessário analisar, de maneira mais geral, a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e o Comunidade do Caribe (CARICOM) e, de maneira mais específica a União 

das Nações Sul Americanas (Unasul) e os empecilhos e perspectivas do Suriname frente 

a integração sul-americana.  

 

Palavras-chave: Suriname –  Integração Regional –  Unasul 

 

GT 5 Política e Sociedade 
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A PROPAGANDA MILITAR NA IMPRENSA 

 

 

                                                          Isabela Chagas Santos 

Graduanda em História da UFS – Bolsista PIBID/CAPES 

Isabela.ufs@gmail.com  

 

Orientadora: Prof. Dra. Celia Costa Cardoso 

Departamento de História/UFS  

 

 

Essa pesquisa se propõe analisar a propaganda politica dos militares na imprensa 

sergipana. Utilizando inicialmente como fonte de pesquisa o jornal Gazeta de Sergipe. 

Dessa forma poderemos discutir a influência do discurso militar propagado nos meios 

de comunicação e, como ele influenciou a população. Essa análise nos proporcionou 

compreender como os governos ditatoriais utilizavam a propaganda como artificio de 

manipulação das massas. Inicialmente fazemos um breve resumo sobre o golpe de 1964. 

A segunda parte buscou-se compreender como esse discurso foi utilizado como forma 

de legitimação do golpe desencadeado pelos militares para a construção de uma imagem 

positiva de nação, livre de qualquer ato arbitrário. Em suma, o que se pretende é realizar 

uma análise preliminar do discurso militar veiculado na imprensa sergipana.  

 

Palavras-chave: Discurso - Propaganda - Governo.  

 

EVOLUÇÃO DOS DISCURSOS FEMININOS 

DE SERGIPE (de 1932 a 1950) 

 

Jaqueline Lima Fontes 

Graduanda em Letras/UFS – Bolsista PIBIC/CNPq 

jaquelinefontes21@gmail.com 

 

Orientadora: Prof. Drª. Maria Leônia Garcia C. Carvalho  

Departamento de Letras/UFS  
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Em Sergipe, a luta feminina por igualdade social se deu, principalmente, através da 

participação da mulher em jornais e revistas, onde elas propagavam suas idéias, 

angústias, queixas e seus apelos, assumindo posições que as faziam romper o silêncio 

imposto pela sociedade predominantemente patriarcal. Este trabalho, resultado parcial 

das contribuições da pesquisa de iniciação científica intitulada ―Práticas discursivas 

femininas em Sergipe de 1932 a 1950‖, reflete acerca das transformações dos discursos 

femininos presentes na mídia impressa sergipana. Recorreu-se, num primeiro momento, 

a estudos da história de Sergipe e do Brasil a fim de entender as condições de produção 

desses discursos para, a partir daí, serem feitas as análises dos textos (de autoria 

feminina ou não). Sustentado pela Análise do Discurso de linha francesa, 

acompanharemos as evoluções nos discursos, baseando-se nos estudos de Michel 

Pêcheux (1988) e outros teóricos da análise do discurso. 

Palavras-chave: Discursos femininos - análise do discurso - evoluções discursivas. 

O CANTO CALADO: CHICO BUARQUE E A CENSURA MUSICAL NO 

BRASIL (1970-1979) 

 

 

Mislene Vieira dos Santos 
Graduanda em História/UFS 

mislenevieirasantos@gmail.com 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Célia Costa Cardoso 
 Departamento de História/UFS 

celcard@hotmail.com 

 

 

 

A pesquisa analisa músicas censuradas de 1970 a 1979, visto que após a criação do Ato 

Institucional nº 5, em 1968, os agentes das Divisões de Censura e Diversões Públicas 

(DCPD) passaram a atuar de forma mais enérgica. A música popular configura-se no 

país como um importante veículo de comunicação, reveladora de sentimentos, tensões e 

valores culturais. A MPB em sua ―versão protesto‖ será porta voz, por excelência, das 

inquietações em efervescência nos anos da Ditadura Militar (1964-1985). O conceito de 

representação de Roger Chartier e suas contribuições no campo da História Cultural 

balizaram nossas reflexões sobre a significação temática das canções censuradas, a 

mailto:mislenevieirasantos@gmail.com
mailto:celcard@hotmail.com
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repercussão destas na sociedade, a atuação dos censores das DCPD e as perseguições 

políticas aos músicos e compositores. 

 

Palavras-chaves: Música – Censura – Ditadura militar 

 

O GOVERNO SEIXAS DÓRIAS (1963 – 1964): PRIMEIROS APONTAMENTOS 

SOBRE A REPRESSÃO MILITAR NO ESTADO DE SERGIPE. 

 

Antonio Cosmo Bispo 

Graduando em História /UFS – Bolsista PICVOL 

cosmo.bispo@hotmail.com 

 

Orientadora: Prof. Dra. Célia Costa Cardoso 

Departamento de História/UFS  

 

A presente comunicação tem como objetivo apresentar as primeiras reflexões acerca dos 

meandros políticos que engendram a deposição do outrora governador de Sergipe, 

Seixas Dória, ocasionado pelo regime ditatorial militar instaurado em todo o país a 

partir do Golpe de 1964. Desta maneira, a nossa pesquisa que se encontra em estágio 

inicial, ganhou corpo a partir do segundo semestre de 2011, seguindo a orientação da 

Prof. Dra. Célia Costa Cardoso, quando entramos em contato com fontes primarias 

encontradas no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHG-SE), destacando nosso 

raio analítico nos periódicos do Jornal ―A Gazeta de Sergipe‖. 

Palavras – Chave: Ditadura Militar, Governo, Partido político 

 

O PAPEL DA IMPRENSA ARACAJUANA DURANTE O GOVERNO 

MILITAR: ANÁLISE DA GAZETA DE SERGIPE (1964) 

 

Carla Darlem Silva dos Reis 
Graduanda em História/UFS - Grupo de Estudos do Tempo Presente (UFS) / Grupo de 

Pesquisa e Cultura, Memória e Política Contemporânea (UFRB) - Bolsista PIIC/COPES 

 carlareisufs@gmail.com 

 

Profª Drª Célia Costa Cardoso  
Departamento de História/UFS 
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A censura aos veículos de comunicação se deu em todo o território nacional durante o 

golpe militar instaurado em 1964, em Sergipe não foi diferente. No entanto, um jornal 

conseguiu ser veiculado durante os 21 anos de estado ditatorial sem sofrer grandes 

danos, foi o periódico Gazeta de Sergipe (GS), de propriedade do político e jornalista 

Orlando Dantas. O mais provável era o fechamento do jornal naquele mesmo ano, visto 

que o periódico assumia uma postura socialista, algo abominado pelo novo Regime 

governamental. Com isso buscamos analisar as notícias e o corpo editorial para 

traçarmos um perfil do jornal. Será que ele realmente tinha um caráter socialista ou se 

moldava de acordo com que estava no governo? Para responder esses questionamentos a 

pesquisa estuda os jornais de janeiro a dezembro de 1964, tendo assim uma visão 

panorâmica do antes e depois do golpe militar, percebendo dois momentos distintos na 

redação do GS, um de resistência e outro de conivência. Pautando-se, sobretudo, na 

história política e na história cultural, por entender que essas duas correntes primam 

pela análise da representação da sociedade através de fatos políticos e de uma fonte 

como o periódico.  

Palavras-chave: Imprensa – censura - ditadura militar. 

PRAÇA E BANDEIRA, RITUAL: CONSIDERAÇÕES INICIAIS A CERCA DA 

EXALTAÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL DAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ARACAJU NO PERÍODO DA ABERTURA POLÍTICA (1979-

1985), NA PRAÇA DA BANDEIRA 

 

Rafael Reinaldo Freitas 

Graduando em História/UFS – Bolsista PIBID/CAPES 

profrafaelfreitas@yahoo.com.br 

 

Orientadora: Profa. Dra. Celia Costa Cardoso 

Departamento de História/UFS  

celcard@hotmail.com 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar as diversas formas de preparação e execução dos 

rituais de exaltação da bandeira nacional nas escolas públicas aracajuanas, no período 

da Abertura Política do governo João Baptista Figueiredo. O estudo dessa problemática 

permite compreender o imaginário político e social criado e formador da cultura política 

das instituições escolares de Aracaju-SE, tendo como referência teórico-metodológica 

os trabalhos de Bronislaw Baczko e José Murilo de Carvalho. Utilizam-se como fontes 
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os documentos produzidos e recebidos pela Secretaria de Educação e Cultura de 

Aracaju, Câmara de Vereadores, e diretores das respectivas escolas referente as 

comemorações cívicas. Tais fontes permitem vislumbrar a organização dos ritos, 

justificam a escolha de locais para a realização dos eventos, evidenciando interesses na 

construção do saber escolar dos estudantes dos cursos fundamentais de ensino.        

 

Palavras-chave: Ditadura – Cultura – Política – Imaginário – Sociedade.  

 

GT 6 - Cinema, Representação e Sociedade 

FAMOSO E OBSCENO: RECEPÇÕES AO CINEMA PORNÔ DE 

CELEBRIDADES BRASILEIRAS 

 

 

Ébano Nunes  

Graduado em História pela UFS  

Pesquisador do Grupo de Estudos do Tempo Presente (UFS) 

ébano@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Maynard 

Departamento de História/UFS 

diltonmaynard@gmail.com  

 

 

Este trabalho objetiva analisar as recepções ao cinema pornô brasileiro dos anos 2000. 

Os filmes da categoria foram marcados pela participação de celebridades como o ator 

Alexandre Frota, a dançarina Rita Cadillac e a cantora Gretchen; figuras que 

colaboraram com o desenvolvimento de um fôlego - suprimido com a extinção da 

Embrafilme durante o governo Collor – que reconfigurou a audiência do cinema pornô 

no Brasil, questionando o estigma social de que somente pessoas pervertidas participam 

da feitura da pornografia. A abordagem, baseada na conceituação culturalista de Lynn 

Hunt e na perspectiva de recepção cinematográfica de Regina Gomes, é realizada pela 

análise da natureza histórica e socialmente condicionada da espectatorialidade e pela 

observação da presença midiática das celebridades e outras personas do pornô, ocasião 

derivada da recepção ao gênero. Através desses elementos referenciais, esta pesquisa 
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abordará a história do recente pornô brasileiro enquanto sendo a história dos 

significados que as audiências atribuem a suas obras. 

  

Palavras-chave: pornografia – recepção - celebridades 

 

GEORGE W. BUSH ATRAVÉS DO CINEMA DE OLIVER STONE 
 

 

 

Talita Emily Fontes da Silva 

Graduanda em História/UFS - Bolsista PET História 

talifontes@yahoo.com.br  
 

Orientador: Prof. Esp. Luís Eduardo Pina Lima 

Departamento de História/UFS 
 
 
 

Este trabalho tem como principal objetivo mostrar de que forma o cinema veio 

representando a figura do ex-presidente norte-americano George W. Bush nos últimos 

anos, tendo como exemplo central o filme W. (2008), dirigido por Oliver Stone. 

Utilizando algumas das cenas contidas no longa-metragem, serão discutidos alguns 

pontos que marcaram o governo Bush, desde o surto de insegurança que começa a 

pairar sobre o mundo após os ataques de 11 de setembro de 2001, até os diversos jogos 

políticos que envolveram a II Guerra do Iraque, todos sombreados pelas variações na 

popularidade do ex-presidente texano. Assunto discutido intensamente na 

contemporaneidade, a política externa norte-americana influencia todo o mundo. Tentar 

compreender algumas ações do governo de George W. Bush durante os seus oito anos 

de mandato trará um melhor entendimento das ações dos EUA na atualidade, 

especialmente quando vista pela ótica do cinema. 

  

 

Palavras-chave: Cinema – Política – EUA – George W. Bush  

 

HISTÓRIA E IMAGENS NA SALA DE AULA: REPRESENTAÇÕES 

ARTÍSTICAS DA SECA DO NORDESTE 
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 Gledson dos Santos Inácio 

Graduando em História/UFS – Bolsista PIBID/CAPES 

gledsongsi@yahoo.com.br 

 

            Orientadora: Prof.ª Drª.Célia Costa Cardoso
 

Departamento de História/UFS 

 

Nos últimos tempos vemos um alargamento do campo de pesquisa do historiador, 

fazendo uso de outras fontes além do documento escrito. Esse trabalho se propõe a 

utilizar à imagem como fonte fomentadora de questionamentos e problemáticas. De 

modo que a própria imagem se torna um importante testemunho de sua época, tornando-

se assim evidência histórica. O objetivo principal é apresentar o fenômeno da seca do 

nordeste do Brasil para compreender a produção de discursos pela elite nortista, 

comparando-os as pinturas de Cândido Portinari, especificamente algumas obras da 

série ―Os retirantes‖. E por fim, apresentar como o conhecimento histórico, 

fundamentado em imagens, pode ser construído e transmitido em sala de aula, 

abordando os cuidados que se deve ter ao fazer tal utilização.  

Palavras-chave: História, Imagem, Seca, Ensino, Portinari 

 

O DESENROLAR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Greyce Sobral Calasans 

Graduanda em Relações Internacionais/UFS 

greycesobral@gmail.com  

 

Orientadora: Prof. Drª. Tereza Cristina Nascimento França 

Núcleo de Relações Internacionais/UFS 

  

O objetivo do presente trabalho é analisar o processo histórico que levou ao surgimento 

de um novo conceito de desenvolvimento, a partir do estudo dos acontecimentos prévios 

que levaram a sua concepção. O qual visa conciliar as necessidades de crescimento 

econômico e a preocupação crescente com a conservação ambiental. O conceito de 

Desenvolvimento Sustentável em análise foi cunhado em 1987 pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), composta por representantes de 

ONGs, da comunidade científica, e de governos de inúmeros países. Por meio da 

elaboração do documento Nosso Futuro Comum. Neste estudo também será discutida a 
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atual e crescente relevância deste novo conceito de desenvolvimento assim como seus 

desdobramentos políticos internacionais, bem como os resultados efetivos alcançados a 

partir do seu emprego destas políticas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável - Relatório de Brundtland – CMMAD. 

 

O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DA CIDADANIA 

EM CURSOS DE LICENCIATURA: UMA INVESTIGAÇÃO NA UFS 

 

Mônica Andrade Modesto 

Graduanda em Pedagogia – UFS 

monicamodesto1@gmail.com 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Heimar Souto 

Departamento de Educação 

 

 

Atualmente as discussões acerca da Educação Ambiental (EA) perpassam diversas áreas 

do conhecimento. Em meio ao tema, versa-se o seu papel na formação do cidadão. Esta 

investigação considera a dimensão da EA capaz de exigir justiça social, cidadania 

nacional, planetária e ética nas relações sociais e com a natureza. Este trabalho é fruto 

de uma pesquisa de iniciação científica que tem como objetivo compreender o papel da 

EA na formação da cidadania nos cursos de licenciatura em Pedagogia e Ciências 

Biológicas oferecidos pela UFS. Assim, faz-se mister, como procedimentos 

metodológicos, a análise curricular dos referidos cursos e entrevistas com docentes e 

discentes. Espera-se que os dados coletados possibilitem contemplar ações 

institucionais pautadas no conceito da cidadania planetária que busquem suscitar uma 

nova percepção do planeta Terra promovida pela ação humana. 

 

Palavras-Chave: Formação, Educação Ambiental, Cidadania Planetária. 

 

PELÍCULAS, HOOLIGANS & SKINHEADS: REPRESENTAÇÕES DA 

INTOLERÂNCIA NO CINEMA CONTEMPORÂNEO 
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Paulo Roberto Alves Teles 

Mestrando em Sociologia – UFS / Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente 

pauloteles_aju@hotmail.com 

 

Orientador: Professor Doutor Paulo Sérgio da Costa Neves 

Departamento de Ciências Sociais 

 

 

Não é recente a discussão entre a ideia estabelecida de modernidade ao longo do século 

XX e a sua relação com a instrumentalização da intolerância. Considerando a 

globalização e o ressurgimento de grupos intolerantes como um dos fenômenos mais 

marcantes dos últimos anos, este artigo tem como objetivo discutir como a ideia de 

modernidade e de globalização está relacionada com a instrumentalização da 

intolerância, e ainda, pretendemos analisar como essa relação se manifesta na recente 

produção fílmica. Selecionamos para isso as películas: Skinhead Attitude (2003) de 

Daniel Schweizer; Diário de um skinhead (Diario del um skin – 2005) de Jacobo Rispa;  

This is England (2006) de Shane Meadows e por fim, Hooligans (2005) de  Lexis 

Alexander por acreditar que estas reúnem aspectos interessantes sobre o tema, além 

disso, tais produções abordam, em perspectivas diferenciadas, questões como 

nacionalismo, anti-semitismo e intolerância, além de ter como foco a adoção de posturas 

éticas questionáveis e da intolerância como resposta ao mundo globalizado. 

 

Palavras-chave: Intolerância – Representação – Modernidade 

REFLEXÕES SOBRE A GUERRA NA IDADE MÉDIA CENTRAL: O CASO DE 

CASTELA NO SÉCULO XII 

 

Rafael Costa Prata 

Graduando em História/UFS - Monitor da Disciplina História Medieval I – DHI 

rafaelcostaprata@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Msc. Bruno Alvaro 

Departamento de História/UFS  

brunoalvaro@yahoo.com.br 

 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar nossas primeiras reflexões realizadas no 

decorrer da pesquisa acerca da natureza da Guerra realizada no Ocidente Medieval, 

tomando como eixo de análise, o fazer a guerra em Castela no século XII, buscando 
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compreender a planificação político-militar posta em prática pelos castelhanos durante 

as investidas militares que engendram o processo de Reconquista ibérica. Partindo 

dessas premissas, tomaremos como referencial teórico o conceito de inteligência 

política apresentado pelo medievalista Francisco Garcia Fítz em seu artigo ¿Hubo 

estratégia en la Edad Media? A Propósito de las relaciones castelhano – musulmanas 

durante la segunda mitad del siglo XIII,  no intuito de corroborar igualmente com a 

quebra de certo paradigma depreciativo enraizado pela Historiografia sobre a atuação 

político-militar dos governantes medievais. 

Palavras-chave: Guerra – Castela – Reconquista. 

 

UM CELULAR, UMA PROMOÇÃO TELEFÔNICA E O MUNDO EM 

SUAS MÃOS: O ORKUT COMO UM NOVO LOGIN NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

Ádson do Espírito Santo 

Graduando em História – UFS 

adsonaes@yahoo.com.br 

 

Orientador: Prof.Dr. Marcos Silva 

Departamento de História/UFS 

Silva.marcos@uol.com.br 

 

Cada vez mais nos deparamos com aparelhos sofisticados, que condensam em si uma 

gama enorme de funções, fato este  que possibilita às pessoas estarem conectadas à rede 

mundial à todo instante, seja durante a espera na fila do médico, durante uma viagem, 

enfim atualmente basta ter em mãos um aparelho celular razoável e uma boa promoção 

telefônica. Com essa facilidade atual de se estar conectado a todo o momento, o perfil 

do estudante atual é muito mais dinâmico e interativo que antes. Consequentemente, 

essas mudanças na sociedade refletem na pratica pedagógica dos professores de história 

que necessitam de novos meios para atrair o aluno. No presente artigo pretendemos 

discutir a utilização da rede social, como uma ferramenta didática no ensino de História, 

de maneira que também, elevaremos esta a mais um caminho que pode nos levar às 

fontes históricas. Para tal proposta analisaremos algumas comunidades da rede social 
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com um número elevado de usuários e na qual aconteçam debates constantes entre os 

membros da mesma. 

Palavras - chaves: Ensino de História, Novas Tecnologias e Orkut  

 

GT 7 - Meios Digitais e Cibercultura 

PORTAL II GUERRA MUNDIAL: IMPLEMENTANDO UM LUGAR DE 

MEMÓRIA NA WEB 

 

Igor Alexandre de Jesus Prado 

Graduando em História/UFS  

ip@infonet.com.br  

 

Prof. Dr. Dilton Maynard 

Professor do Departamento de História da UFS  

 

 

Este trabalho apresenta a construção do site II Guerra Mundial: cotidiano, fontes e 

narrativas, concebido como um lugar virtual de memória. Devido à importância da 

internet na contemporaneidade, o historiador não pode mais ignorá-la. Graças à 

viabilidade econômica e acessibilidade, a web posiciona-se como ambiente viável, pois 

se compararmos a uma iniciativa convencional, isto certamente exigiria muito mais 

recursos. O projeto utilizou: documentos digitalizados do período de 1939-1945, 

imagens e mapas, depoimentos entre outros. A produção foi dividida em três grupos: 

Tecnologia da Informação; Digitalização do Acervo; Coordenação de Conteúdo. Este 

processo nos levou a refletir sobre o uso do ciberespaço como recurso didático e 

ambiente de pesquisa do historiador. 

 

Palavras-chave: Memória - Segunda Guerra - Internet. 

 

INTOLERÂNCIA ON-LINE: 
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HISTÓRIA E EXTREMA-DIREITA NO SITE VALHALLA88.COM (1997 - 

2007) 

 

 

Irlan Mark Elias Vieira  

Graduado em Licenciatura em História pela UFS 

 Membro do Grupo de Estudos do Tempo Presente GET/UFS) 

irlan@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 

Departamento de História/ UFS  

 

 

Este trabalho investiga como a Cibercultura transforma as relações sociais. De que 

maneira grupos de extrema-direita se apropriava de suas ferramentas para disseminar 

ideais de intolerância no Brasil? Para isto, utilizamos como objeto de estudo o material 

do extinto site www.valhalla88.com, considerado o maior site neonazista brasileiro com 

a significativa marca de 200 mil visitas diárias antes de ser retirado do ar pela Polícia 

Federal brasileira, em agosto de 2007. As diferentes páginas do web site apresentavam 

forte apologia ao racismo e à ideologia nazista, além de doutrinarem seus visitantes 

(chamados ―irmãos brancos‖) ao ativismo como uma espécie de iniciação.  Este acervo 

digital foi estudado considerando-se conceitos como Extrema-Direita, Neofascismos e 

Cibercultura. Portanto, a investigação evidencia como a Internet tem facilitado a 

veiculação do trabalho dos grupos extremistas e, como um espaço estratégico para 

propagação dos movimentos neofascistas. 

 

 

Palavras-chave: História – Cibercultura - Extrema-Direita 

 

NEONAZIS.COM: A NOVA EXTREMA-DIREITA CHILENA EM 

TEMPOS DE INTERNET 

 

http://www.valhalla88.com/
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Luyse Moraes Moura 

Graduanda em História/UFS – Bolsista PIBIC/CNPq 

luyse@getempo.org 

 

    Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 

Departamento de História da UFS  

dilton@getempo.org  

 

Este trabalho buscou investigar como novos grupos de extrema-direita do Chile 

apropriam-se de elementos da cibercultura – especialmente sítios eletrônicos –, para 

expandirem sua atuação no século XXI. Para isso, foram selecionados para análise o site 

do grupo neofascista Frente Orden Nacional (http://www.chilens.org/), e o site do 

Movimiento de Acción Nacional-Socialista de Chile (http://www.manschile.org/). 

Através da análise desses portais, pôde-se traçar um perfil das atividades de grupos 

neofascistas chilenos que utilizam a Internet para propagar mensagens racistas, 

xenófobas, antissemitas e homofóbicas; para atrair novos adeptos; para comercializar 

e/ou disponibilizar materiais de inspiração fascista.  

Palavras-chave: História – Extrema-direita – Internet 

 

COMO SER UM ATIVISTA NEO-NAZI': REFLEXÕES SOBRE O MANUAL 

DE CAMPO DO BLOOD AND HONOUR 

 

 Natália Abreu Damasceno 

Graduanda em História/UFS - Bolsista PET História UFS 

 natalia@getempo.org 

 

 Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 

Departamento de História/UFS  

dilton@getempo.org  

 

 

 

 

http://www.chilens.org/
http://www.manschile.org/
mailto:natalia@getempo.org
mailto:dilton@getempo.org
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Este trabalho analisa as características e as propostas de ativismo do movimento 

skinhead neonazista Blood and Honour (B&H) a partir do seu Manual de Campo, 

disponível para download em www.skrewdriver.org, além de diversos outros sites e 

fórums neonazistas da web. Escrito pelo ativista veterano Max Hammer, em 2000, a 

obra traz desde princípios básicos da ideologia nacional-socialista e relevantes 

informações sobre o funcionamento do grupo, à exposição de procedimentos de 

propaganda bem como de diretrizes pedagógicas de ativismo. Tendo em vista o seu 

caráter persuasivo e motivador de violência, a análise deste manual se faz pertinente 

para refletirmos sobre a construção de perfis ideais de skinheads neonazistas. Mediante 

leitura, tradução e fichamento do documento analisado, visamos não só examiná-lo 

como uma cartilha de posturas e comportamentos, mas também discutir algumas 

limitações do escrito, que em suas lacunas ou mesmo em breves linhas revelam 

fragilidades do movimento. 

 

Palavras-chave: neonazismo – skinheads – Manual de Campo 

 

Ódio ao vivo: Hate Music e memória fascista na América do Sul. 

 

Pedro Carvalho Oliveira 

Graduando em História/UFS - /Bolsista PET - integrante do Grupo de Estudos do 

Tempo Presente (GET/UFS) 

pedro@getempo.org 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 

Departamento de História/UFS 

dilton@getempo.org 

 

O presente trabalho em andamento propõe uma análise sobre bandas da chamada Hate 

Music, ou ―música de ódio‖, que utilizam seus shows como forma de celebração de 

memórias fascistas, observando de que maneira estes discursos se adaptam ao contexto 

da América do Sul. Por meio da análise de sites e blogs sul-americanos voltados ao 

neofascismo, que dispõem de músicas, releases e divulgação de shows deste tipo, 

perceberemos quais são as características que distinguem estes movimentos dos 

existentes na Europa e Estados Unidos. Desta maneira, o trabalho nos permitirá 

http://www.skrewdriver.org/
mailto:pedro@getempo.org
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conhecer a relação entre a história mais próxima de nós e a memória de elementos de 

um passado que, embora compreendido como resultado de um contexto específico, 

insiste em ressurgir na juventude no século XXI.   

Palavras chave: neofascismo; música de ódio; intolerância.   

 

PORTAL SEGUNDA GUERRA: COTIDIANO, FONTES & NARRATIVAS 

Raquel Anne Lima de Assis  

Graduanda em História/UFS – Bolsista PIBITI/FAPITEC 

raquel@getempo.org 

 

Célio Ricardo Silva Ribeiro Filho  

Graduando em História/UFS – Bolsista PIBITI/COPES 

Projeto Segunda Guerra Mundial: cotidiano, fontes & narrativas 

Integrantes do Grupo de Estudo Presente (GET/CNPq) 

celio@getempo.org 

 

Orientador: Prof.Dr. Dilton Cândido S. Maynard 

Departamento de História/UFS 

 

O Portal Segunda Guerra: cotidiano, fontes & narrativas 

(http://www.memoriasegundaguerra.org) tem como objetivo construir e manter um 

memorial virtual com informações sobre a Segunda Guerra, partindo principalmente dos 

torpedeamentos na Costa sergipana (agosto de 1942), utilizados como o estopim para a 

entrada do Brasil no conflito mundial. O site conterá diferentes tipos de registros tais 

como notícias da época, vídeos, entrevistas, imagens, depoimentos, mapas, resenhas, 

planos de aula, entre outros, que poderão ser utilizados tanto para pesquisas acadêmicas, 

quanto pelo público em geral. Além de promover a difusão de ferramentas para suportes 

didáticos no ensino de historia, o ambiente deve contribuir para preencher a lacuna 

deixada na historiografia sobre o assunto de forma atrativa e acessível a todos.  

Palavras-chaves: Portal – Segunda Guerra – Memória  

 

CONSTRUINDO INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA MUSEOLOGIA 

DIGITAL POR MEIO DE VERBETES PARA O VÉRITAS MOUSEION 
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Irla Suellen da Costa Rocha
 

Estudante do Curso de Licenciatura em Letras Português da UFS – Bolsista PIBITI-

CNPq 

irlasuellen@gmail.com  

 

Fabiano da Conceição Lima Luz
 

Estudante do Curso de Museologia da UFS – Bolsista AT/NM-CNPq 

fabianoconceicao@gmail.com  
 

Orientadora: Profa. Dra. Janaina Cardoso de Mello 

Professor do Núcleo de Museologia da UFS  

Doutora em História Social (UFRJ) 

Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Memória e Patrimônio Sergipano 

(GEMPS) 

 janainamello@uol.com.br  

 

O presente artigo se propõe a abordar como a construção de conhecimentos específicos 

da Museologia, através da elaboração de verbetes para um dicionário eletrônico, coloca-

se enquanto uma pesquisa de inovação tecnológica ao se utilizar de conteúdos 

interdisciplinares e informatizados. O projeto Véritas Mouseion atende a premissa 

básica enquanto produto de inovação tecnológica: criativo, com acúmulo de diversos 

conhecimentos do homem, da cultura e da sociedade. Propondo assim através do que 

diz respeito à Museologia Digital, esta incluir à priori uma dinâmica interdisciplinar no 

diálogo de áreas como a Museologia, a Ciência da Informação, a Ciência da 

Computação e a Arquitetura. Assim, as palavras que permeiam esse universo podem ser 

identificadas como: Museu Virtual, Modelagem Conceitual 3D, Patrimônio Digital, 

Cibercultura, Ciberespaço, Memória, Internet, Redes Sociais, dentre outras.  

 

Palavras-chave: Dicionário - Museologia Digital - Cibercultura. 

 

CIBERESPAÇO: REVOLUÇÃO VERSUS GOLPE EM 1964 

 

       Luzimary dos Santos Rocha 

Graduanda em História/UFS – Bolsista  PIBID/CAPES/MEC  

Yramizul@hotmail.com 
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Orientadora: Prof.ª Drª.Célia Costa Cardoso  

Departamento de História da UFS  

celcard@hotmail.com 

     

O presente trabalho apresenta como finalidade abordar o uso do ciberespaço como 

ferramenta de disseminação das visões das correntes partidárias de esquerda e direita 

sobre o regime militar nos tempos atuais. Dessa forma, buscou-se fazer uma breve 

retrospectiva da formação do golpe de 1964, apresentar os conceitos de esquerda e 

direita partidária e suas visões sobre o governo militar. E no segundo momento 

mostrou-se a formação do ciberespaço utilizando como base teórica a obra 

―Cibercultura‖ de Pierre Lévy. Por último será feita a analise dos sites para isso foram 

selecionados o sites dos grupos Tortura Nunca Mais (esquerda) e Terrorismo Nunca 

Mais (direita) procurando assim explicitar a ideologia e objetivo de ambos. 

Palavras-chave: Ciberespaço – Esquerda – Direita 

 

GT 8 - Estudos Linguísticos 

A FONÉTICA HISPÂNICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

Alayse Alcântara de Oliveira 

Graduanda de Licenciatura em Letras português - Espanhol/UFS 

Alayse_barue@hotmail.com 

 

Edjane Souza Santos 

Graduanda de Licenciatura em Letras português - Espanhol/UFS 

Edjanesouza_15@yahoo.com.br 

 

Orientador: Prof. Dr. Sandro Marcio Drumond Alves 

Professor do Departamento de Letras/UFS 

smda@oi.com.br 
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No curso de Formação inicial de Professores (licenciatura plena) de Língua Espanhola 

da Universidade Federal de Sergipe, os alunos cursam a disciplina intitulada Fonética 

Hispânica. Nesta, o licenciando recebe as noções teóricas básicas de fonética e 

fonologia voltadas para a língua espanhola. Nesse contexto, também recebe informações 

relativas ao trabalho contextualizado desse aporte teórico em conjunção com a 

abordagem sociolingüística. Os objetivos desta comunicação são: mostrar como essa 

atividade é desenvolvida no curso de formação de professores de espanhol como língua 

estrangeira (E/LE), levantar as vantagens desse trabalho em função de seu 

direcionamento sociolingüístico e apontar, na prática, por meio do recorte do fenômeno 

de yeísmo, como se iniciam os futuros professores na prática de reflexão metalinguística 

por meios empíricos. A base teórica deste trabalho está centrada em Moreno Fernández 

(2000, 2010, 2011), Gil Fernández (2007) e Drumond Alves (2010).  

Palavras-Chave: Sociolinguística - Fonética Hispânica – Formação de Professores 

 

PERÍFRASES VERBAIS NA EXPRESSÃO DO ASPECTO IMPERFECTIVO: 

UM ESTUDO NA INTERFACE SOCIOLINGUÍSTICA/ 

GRAMATICALIZAÇÃO 

Amanda Matos Santos 
 Mestranda/FAPITEC 

amanda.letras@yahoo.com.br 

 

Orientadora: Prof. Dr. Raquel Meister Ko. Freitag 

Departamento de Letras/UFS 

rkofreitag@uol.com.br 

 

 

Este projeto foca o estudo de construções perifrásticas constituídas por verbo auxiliar 

com morfema de pretérito imperfeito do indicativo (V1) acompanhado pelo verbo pleno 

no gerúndio (V2)―estava fazendo‖. Assumimos a hipótese de que passam por 

gramaticalização, processo em que itens lexicais – verbo pleno – tornam-se gramaticais 

– verbo auxiliar (LEHMMAN, 2002), ocorrendo a integração do verbo auxiliar (V1) a 

uma base verbal em uma das formas nominais (V2) (LONGO; CAMPOS, 2002). 

Segundo Castilho (2002), a descrição de construções perifrásticas deve contemplar o 

aspecto verbal, já que a partir do verbo auxiliar é possível identificarmos diferentes 
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traços aspectuais, e, no caso da construção em pauta, estudos têm demonstrado a sua 

relação com o aspecto imperfectivo cursivo, devido ao traço durativo que lhe é 

característico. Diante disso, buscamos aferir o grau de gramaticalização das perífrases 

verbais de traço aspectual mais produtivas na fala e escrita de Itabaiana/SE, atentando a 

escala de valores aspectuais imperfectivos, mediante o viés variacionista, em que 

diferentes auxiliares verbais codificam o mesmo valor aspectual. Para isso, 

recorreremos aos princípios teórico-metodológicos do Sociofuncionalismo (TAVARES, 

2003), a partir de amostras coletadas dos bancos de dados do Grupo de Estudos 

Linguagem, Interação e Sociedade – GELINS. 

Palavras-chave: Perífrases aspectuais. Imperfectividade. Gramaticalização. 

FORMAS DE TRATAMENTO E RELAÇÕES DE PODER 

Ana Lucia Golob Machado 

Mestrando em Letras – UFS/CAPES 

luciagolob@yahoo.com.br 

 

Orientadora: Prof. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag 

Professora do Departamento de Letras 

rkofreitag@uol.com.br 

 
 

A questão do poder está presente em muitas interações sociais, em graus diversos, a 

depender da cultura analisada. Esta última indica também o que deve ter seu valor 

agregado ao poder, como idade, gênero, determinada profissão, dinheiro, entre outros. O 

poder deixa marcas na língua e, mais perceptivelmente, nos pronomes de tratamento, 

pois seu uso depende de fatores determinantes, como as relações de poder, o grau de 

familiaridade e formalidade, como discutido por vários autores. As formas de 

tratamento, com uso similar ao dos pronomes, também possuem a propriedade de 

distinção de grupos através de marcas de poder. Este artigo visa a analisar as formas de 

tratamento utilizadas por alunos do ensino médio do Colégio de Apliação, em São 

Cristóvão/SE, com relação à construção e manutenção do poder em determinados 

grupos de alunos. 

 

Palavras-chave: formas de tratamento, poder, distinção de grupos. 
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VARIAÇÃO NA EXPRESSÃO DO TEMPO VERBAL PASSADO: O VALOR 

IMINENCIAL 

Breno Trindade Cardoso 
Graduando em Letras Português/CESAD (UFS) – Bolsista PICVOL 

brenoacs@ig.com.br 

 

Orientadora: Profª Drª Raquel Meister Ko. Freitag 
Departamento de Letras/UFS 

rkofreitag@uol.com.br 

 

 

O valor iminencial insere-se no paradigma verbal da língua portuguesa denotando uma 

aspectualidade caracterizada por uma anterioridade eventiva, ou seja, uma ação não 

iniciada e que apresenta a possibilidade ou não de sua ocorrência, sendo este valor 

expresso pelas formas de futuro do pretérito (faria), pretérito imperfeito (fazia) e a 

forma perifrástica ia + infinitivo (ia fazer). Tomando por base os pressupostos teórico-

metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008) e do Funcionalismo 

norte-americano (GIVÓN, 2011), procedemos à investigação dos contextos e fatores 

que propiciam a ocorrência do valor iminencial no paradigma verbal do português. Os 

dados analisados fazem parte das amostras de fala do corpus ―Entrevistas 

Sociolinguísticas‖ e de textos escritos da seção ―Seja vc o repórter‖ do site Itnet. 

Acreditamos que a análise variacionista nos permitirá delinear alguns dos fatores 

inerentes ao valor iminencial, favorecendo um maior aprofundamento do tema aos 

profissionais da área de Letras. 

 

Palavras-chave: Iminencial. Paradigma verbal. Variação. 

 

METÁFORAS CONCEPTUAIS: UM OLHAR ARGUMENTATIVO 

                                                                                Kéllen Lima Barbosa 

Graduanda em Letras/UFS – PICVOL/UFS 

 

 Orientadora: Profa. Dra. Leilane Ramos da Silva 

Departamento de Letras/UFS   
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Diferente de Aristóteles, que concebia a metáfora como um adorno usado para 

embelezar a linguagem, Lakoff e Johnson (1980) propõem que as metáforas fazem parte 

de um esquema conceptual estruturado. Partindo desse pressuposto, o presente estudo 

colocou em pauta 60 ocorrências metafóricas encontradas na edição comemorativa de 

10 anos da revista Perfil, foco nas capas de 2003 a 2008, buscando observar o valor 

argumentativo dessas atualizações. Para tanto, mesclaram-se discussões de natureza 

metafórico-conceptual propriamente dita (Lakoff; Johnson, 1980; Sardinha, 2007) com 

as postulações de Ducrot (1987) em suas teorias dos Topoï. Comprovou-se que as 

metáforas conceptuais são muito relevantes na construção de significado e na 

representação social dos enunciados, constituindo um estilo próprio, marcado por uma 

constância de auto-avaliação.  

METÁFORA CONCEPTUAL, ARGUMENTAÇÃO E TEXTO PUBLICITÁRIO: 

A REVISTA PERFIL EM CENA 

 

Jorge dos Santos Cruz  

Graduando em Letras/UFS - Bolsista PIBIC/CNPq 

 

Orientadora: Prof. Dr. Leilane Ramos da Silva 

Departamento de Letras - UFS  

 

Os estudos metafóricos ganharam nova perspectiva em 1980, com a edição de 

Metaphors we live. Lakoff e Johnson começaram, a partir daí, a observar o caráter 

sociocognitivo das metáforas conceptuais -MCs. A visão desses autores dá ênfase ao 

caráter de transferência de significados de um objeto para outro graças a um processo 

mental. Cruzando-se essa vertente com os estudos de Ducrot (1988), notadamente com a 

Teoria dos Topoï, busca-se um melhor entendimento das MCs como mecanismo 

argumentativo a partir da análise de enunciados metafóricos extraídos da revista Perfil, 

em sua edição comemorativa de 10 anos. Comprovou-se que as metáforas atuam na 

construção argumentativa da revista, nela imprimindo um estilo próprio, marcado por 

uma auto-avaliação sobre sua importância para o interior sergipano. 

 

Palavras-chave: metáforas conceptuais – argumentação - revista Perfil  
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A LEITURA INSTITUCIONALIZADA: UMA ANÁLISE DE PROJETO 

PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES EM LÍNGUAS DA UFS 

    

                                             Luciene Feitosa da Silva Goveia  

Graduanda em Letras/UFS  

lugoveia@yahoo.com.br  

 

Orientadora: Prof. Drª. Maria Aparecida Silva Ribeiro 

Departamento de Letras/UFS 

 

É sabido que, para que se formem leitores proficientes, faz-se necessário que seus 

docentes sejam capazes de lidar de forma crítica com a linguagem, e que estes se 

conscientizem da importância da participação reflexiva na sua formação inicial quanto 

ao processo de desenvolvimento de competências comunicativas. Portanto, o presente 

trabalho tem por objetivo precípuo identificar práticas leitoras, bem como perceber 

como se constitui o modelo de leitor elencado pelo discurso institucional acadêmico e 

reafirmado pela prática pedagógica docente, a fim de traçarmos um perfil dos leitores e 

formadores de leitores através da pesquisa documental. A metodologia investirá na 

analise do Projeto Pedagógico da habilitação Português licenciatura (matutino e 

noturno) do curso de Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal de 

Sergipe, as ementas e planos de curso de algumas disciplinas que promovem 

diretamente as práticas leitoras.  

 

Palavras-chave: leitor – leitura – projeto – pedagógico 

 

INTENCIONALIDADE, LINGUAGEM E SUBJETIVIDADE NA 

ESTRUTURAÇÃO DO UNIVERSO SOCIAL: UMA REFLEXÃO ACERCA DA 

FILOSOFIA DE JOHN SEARLE 
 

 
 

Yasmin Farias 

Graduanda em Letras/UFS – Bolsista PIBIC/CNPq 

yasmingtapop@hotmail.com 
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Felipe Paiva Soares 

Graduando em História da UFS – Bolsista PIIC 
 paiva.his@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Tárik de Athayde Prata 

Departamento de Filosofia/UFS 

 
 

 

O sujeito psicológico se caracteriza pela capacidade de efetivar estados mentais (como 

cognições, volições, emoções, etc.). Tais estados podem ser intencionais ou não. Os 

estados intencionais seriam aqueles dirigidos a determinados estados de coisas no 

mundo, teriam, pois, um conteúdo proposicional. Exemplos desses estados seriam as 

crenças, intenções, emoções; já os estados não intencionais – aqueles que não se 

referem a algum conteúdo seriam; dores, cócegas, formas de nervosismo e depressão 

sem conteúdo intencional. Todavia, tal intencionalidade não existe somente no campo 

da individualidade, mas antes só é possível em uma rede de inter-relações subjetivas 

coletivas fundamentadas e estruturadas a partir da linguagem – enquanto atributo 

tipicamente humano -. Dessa forma, norteando-se pelas concepções do filósofo John 

Searle busca-se na presente comunicação – que é por sua vez fruto de uma pesquisa de 

iniciação científica já finalizada - analisar como se estrutura a ontologia social a partir 

da Intencionalidade, da Linguagem e da conseqüente rede intersubjetiva coletiva. 

 

Palavras-chave: Linguagem – Ontologia Social – Intencionalidade.  

 

GT 9 - Aspectos Regionais 

NOS TRILHOS DO PROGRESSO: UM ESTUDO SOBRE OS BONDES NA 

CIDADE DE ARACAJU (1908-1926) 

 

Amanda de Meneses Santos 
Graduanda em História Licenciatura/UFS – PIIC/COPES  

 menesessan@hotmail.com 

 

 Orientador: Prof. Dr. Fabio Maza 
Professor do Departamento de História/UFS 

 fabiomaza@uol.com.br 

 

mailto:paiva.his@gmail.com
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O bonde possibilitará o inicio do progresso à cidade de Aracaju que, apesar de ser 

movido à tração animal, auxiliava na locomoção dos novos aracajuanos, mexia com a 

economia e a imagem da cidade. Visando analisar como se configurava essa estrutura de 

transporte a bonde a tração animal, é demarcado o período entre 1908-1926. Para a 

realização da presente pesquisa são utilizados documentos do fundo de viação e obras 

públicas, os relatórios de presidentes de província de Sergipe, jornais, revistas, e 

bibliografias  relacionadas a temática do progresso transporte e urbanização. O resultado 

esperado dessa pesquisa é construir um quadro da estrutura de funcionamento do bonde 

a tração animal nas duas primeiras décadas da cidade de Aracaju que permita uma visão 

panorâmica do funcionamento desse tipo de transporte na cidade. 

 

Palavras – Chave: Progresso, Bonde, Aracaju. 

A PRIMEIRA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ARACAJU 

 André Luiz Sá de Jesus 
Graduando do curso de Licenciatura em História/UFS 

sa.andrel@yahoo.com.br  

 

 Orientador: Prof. Dr. Francisco José Alves 

Professor do Departamento de História/UFS 

 

 

 

A pesquisa tem como objetivo caracterizar os papéis sociais exercidos pela Primeira 

Estação Ferroviária de Aracaju no período de 1913 a 1950. Toma como base notas de 

jornais, velhas fotografias, textos literários e relatórios oficiais. Os resultados até agora 

obtidos mostram como a velha Estação de Aracaju, exerceu algumas funções sociais 

básicas: econômicas (importação e exportação de mercadorias); sociais (local de festas 

em homenagem a autoridades e local de sociabilidade); geográfica (ligação da capital 

sergipana com os demais estados da Federação) e política (meio de transporte de 

governantes locais e meio de acesso de autoridades de fora). Como referencial teórico 

utiliza o conceito de função social formulado por Lucien Febvre na obra (A Terra e a 

Evolução Humana). E utiliza como metodologia alguns aspectos da análise do discurso. 

Palavras-Chave: Aracaju, Ferrovia, Transporte. 
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ASPECTOS DA SOCIEDADE SERGIPANA ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO DE SERGIPE (1895-1900). 

 

Bruna Morrana dos Santos 
Graduanda em História Licenciatura/UFS 

brunahta_92@hotmail.com 

 

Edla Tuane Monteiro Andrade 
Graduanda em História Licenciatura/UFS 

edla_tock@hotmail.com 

 

Orientador: Prof° Msc.Claudefranklin Monteiro Santos 
Departamento de História/UFS 

franklin.monteiro@hotmail.com 
 

São poucos os trabalhos em torno da historiografia sobre a imprensa em Sergipe. Afora 

alguns trabalhos acadêmicos servem como referência textos de Acrísio Torres de Araújo 

(1993), Sebrão Sobrinho (1947) e Armindo Guaraná (1913). Longe de ser apenas um 

veículo propagador de ações de Estado, o Diário Oficial de Sergipe revela facetas 

importantes da História e da Cultura de Sergipe e para a pesquisa histórica. O presente 

trabalho será pautado pela análise do papel da imprensa oficial no período de transição 

entre os regimes de governo: Monarquia e República. Em suma, pretende-se aqui uma 

interpretação preliminar do conteúdo veiculado no Diário Oficial, para que a partir 

destas notícias seja possível obter um panorama acerca dos diversos aspectos da 

sociedade neste período. 

 

Palavras-chaves: Imprensa – Diário Oficial – Sociedade Sergipana. 

MERETRIZES E PROSTÍBULOS: LAZER E PRAZER NO COTIDIANO DE 

ARACAJU DURANTE O ESTADO NOVO 

 

Débora Souza Cruz 
Graduanda em História/UFS – Bolsista PET  

 deborasouzapet@hotmail.com 

 

Prof. Dr. Dilton Cândido Maynard  
Professor do Departamento de História da UFS  

 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

68 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

Este trabalho se propõe abordar alguns aspectos do cotidiano em Aracaju durante o 

Estado Novo (1937-1945), tendo como foco os cabarés e as prostitutas como ambientes 

e personagens que proporcionaram momentos de lazer, prazer e sociabilidade. Alegando 

se tratar de uma medida necessária e urgente para proteger a Nação diante do perigo 

proporcionado, principalmente pelo comunismo, Getúlio Vargas instituiu o Estado 

Novo (1937-1945). Consequentemente, na tentativa de controlar a população brasileira, 

Vargas nomeou alguns interventores. Entretanto, apesar de tanta vigilância, 

principalmente em ambientes como os cabarés, percebemos que a população aracajuana 

encontrou meios para burlar as medidas que estavam sendo estabelecidas pelo governo. 

Para chegar a tais conclusões e realizar este estudo, foram utilizadas prioritariamente 

fontes como jornais locais do período (Correio de Aracaju, Folha da Manhã, O 

Nordeste), além de livros de memórias (Aracaju romântica que vi e vivi e Roteiro de 

Aracaju) e a Revista Novidade. 

 

Palavras-chave: Estado Novo – Prostitutas - Cabarés.   

 

COTIDIANO DE ARACAJU DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

                                                                         

Lívia Helena Barreto Barros  
                            Graduanda em História/ UFS                                                 

 liviahelenabarros@hotmail.com 

                                                                                       

                     Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 
Departamento de História/UFS  

dilton@getempo.org  

 

 

Após os torpedeamentos na costa Sergipana em 1942 a Cidade passa a conviver com 

transformações em um espaço de tempo curto. Augusto Maynard, Interventor Federal, 

declarava à população Aracajuana que se preparasse para a Guerra, pois ainda se 

esperavam ataques aéreos. Houve um grande reboliço na Cidade, as pessoas iam às ruas 

manifestar. Nas praias, corpos eram encontrados, muitas mulheres e crianças. Os 

aracajuanos enfrentaram muitas dificuldades, havia falta de água, de alimentos e os 

jovens eram preparados para a Guerra. Como se vê o Cotidiano de Aracaju não será 

mais o mesmo, a população, que não tinha consciência da dimensão da Segunda Guerra 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

69 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

Mundial passou a lidar com a mesma, muito proximamente. Aracaju, mesmo sendo uma 

Cidade pequena, com poucos recursos viveu a Guerra de uma forma peculiar.  

 

 

Palavras chave: Aracaju – Cotidiano – Segunda Guerra Mundial 

 

OS TORPEDEAMENTOS NO LITORAL DE SERGIPE EM 1942: 

ESTRANGEIROS E INTEGRALISTAS SOB SUSPEITAS 

 

Anailza Guimarães Costa 
Graduanda em História /UFS - Integrante do Grupo de Estudos do Tempo Presente - 

GET/UFS - Bolsista PIBIT/CNPq 

anailza@getempo.org 
 

 

Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard 
Professor do Departamento de História/UFS 

diltonmaynard@gmail.com 

 

Esta pesquisa investiga o tratamento dispensado aos estrangeiros e integralistas, vistos 

como suspeitos de ajudar os alemães, quando sob o comando do capitão Harro Schacht, 

afundaram navios brasileiros (Aníbal Benévolo, Baependi, Araraquara, Arara e Itagiba) 

que trafegavam entre Bahia e Sergipe na noite de 16 de agosto de 1942. Após este fato, 

a população sergipana passou a viver em tempos de Guerra e sob um forte clima de 

suspeitas. Diante da relevância do ocorrido para a História, este trabalho aborda como 

os autores, especialmente os da historiografia sergipana, discorreram sobre o assunto. 

Usamos como fonte, os processos crime e as notas de jornais sergipanos como Correio 

de Aracaju, Folha da Manhã, O Nordeste e o Sergipe jornal. 

 

Palavras-chaves: II Guerra - Torpedeamentos - Suspeitos 

“SABORES ALÉM DO AÇÚCAR...”: ALIMENTAÇÃO SEGUNDO 

DEPOIMENTO DE MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DUARTE LEITE 

DURANTE A SUA TRAJETÓRIA NA USINA OITEIRINHOS (1954 a 1960) 

 

Priscilla Araujo Guarino Silveira 

 Graduanda em História/UFS 

mailto:anailza@getempo.org
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priags@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Lindvaldo Sousa 

Departamento de História/UFS 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo resgatar através das lembranças da pernambucana 

Maria do Perpétuo Socorro Duarte Leite os modos de preparo e consumo da 

alimentação trivial e festiva da Usina Oiteirinhos, localizada no município de 

Japaratuba, durante a sua estadia entre os anos de 1954 e 1960. É neste espaço agrário 

sergipano, famoso pela produção da cana de açúcar, que Dona Baby, como comumente 

é chamada, obteve suas primeiras impressões sobre a cultura sergipana, os hábitos 

alimentares e o cotidiano de uma Usina. As fontes utilizadas para este intento foram 

entrevistas de história oral e receitas cedidas pela depoente. 

Palavras-Chaves: Hábitos Alimentares; História da Alimentação e Depoimentos. 

URBANIZAÇÃO E DESENCANTO: NOTAS SOBRE CARTILHA DO SILÊNCIO 

 

Elayne Messias Passos 

Mestranda em Antropologia - UFS 

 

Orientador: Prof. Dr. Ulisses Rafael  

Departamento de Ciências Sociais 

 

O livro Cartilha do Silêncio, de Francisco J. C. Dantas traz o desenrolar de histórias que 

envolvem cinco personagens centrais. Tais ficções, desenvolvidas em um cenário 

temporalmente delimitado, nos transmitem, através da fala das personagens, elementos 

que contribuem para uma análise do processo evolutivo de Aracaju no tocante à 

urbanização, seus problemas iniciais e seu crescimento. No início do século XX, houve 

um desenvolvimento mais acentuado em alguns setores do Estado, embora, 

concomitantemente, o setor rural esteve em declínio, o que provocou a migração para a 

capital, então em progressão. A exemplo de outras obras literárias que têm como 

característica o reflexo de aspectos sociais, econômicos e políticos, Cartilha do Silêncio 

nos possibilita agregá-la ao estudo desse desenvolvimento urbano de Aracaju e dos 

impactos positivos e negativos decorrentes de tal acontecimento. 

 

 Palavras-chave: Aracaju – Urbanização - Cartilha do Silêncio. 
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GT 1 - Estudos Culturais 

 

A PRESENÇA FEMININA NO POEMA DE MIO CID: UMA PROPOSTA 

DE ANÁLISE HISTÓRICA À LUZ DOS ESTUDOS DE GÊNERO 

 

Lívia Maria Albuquerque Couto 

Graduanda em História /UFS 

couto.livia@gmail.com 

Orientador: Msc. Bruno Gonçalves Alvaro (DHI/UFS) 

 

Considerações iniciais 

A figura da mulher na Idade Média, ainda hoje, foi pouco abordada pela 

historiografia. Grande parte dos documentos medievais que temos acesso foram escritos 

à luz do olhar masculino e clerical. Este fator adicionado à misoginia eclesiástica 

medieval, baseada, principalmente, na explicação bíblica para o surgimento da mulher, 

fez com que esta fosse considerada um ser inferior, portadora do ―pecado original‖. Em 

contraponto, o exemplo ideal a ser seguido no Medievo passa ser o de Maria, dando 

início, dessa maneira, ao desenvolvimento, principalmente, a partir do século XIII, de 

um culto entorno da sua figura.  

Por conseguinte, a imagem feminina era pensada diante de uma dualística 

representação, sendo por muitas vezes construída pelos clérigos, como um ser inferior, 

fraco e auxiliar do homem, que, por isso, necessitavam da presença masculina ao seu 

redor. Dessa forma, para a Igreja Medieval, a mulher só teria valor pela sua virgindade, 

sendo a forma mais pura de amor entre homem e mulher o amor espiritual, que 

propagava a abstinência sexual, já que assim não haveria contaminação dos corpos e as 

mulheres estariam mais próximas do amor divino.  

Contrapondo esta visão clerical sobre a mulher, se revelava o Amor Cortês, o 

qual ―trata-se do amor exclusivo, total, apaixonado que um jovem cavaleiro devota a 

uma dama de uma posição mais elevada que a sua, na maioria das vezes casada, às 

vezes com seu próprio senhor‖ (FLORI, 2005, p. 146), de forma que o amor e 

casamento seriam incompatíveis numa mesma esfera. 

Portanto, partindo desse contexto e utilizando o Método Comparativo em 

História e amparados teoricamente nos estudos de Gênero, analisaremos a representação 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

73 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

feminina no Poema de Mio Cid,
1
 escrito em 1207 pelo clérigo-poeta Per Abbat,

2
 

observando as possíveis diferenças e/ou similitudes na construção das personagens 

Doña Jimena, Doña Sol e Doña Elvira, esposa e filhas de El Cid, respectivamente. Este 

documento foi composto a partir de fatos históricos sobre a vida de Rodrigo Díaz de 

Vivar, o EI Cid, cavaleiro que viveu no século XI na região de Castela. Levaremos em 

consideração na obra o seu momento de produção e o contexto social no qual estava 

inserido o autor e o tipo de posicionamento dado por ele às mulheres presentes no 

poema.  

A metodologia de comparação histórica a ser utilizada será norteada pelo 

historiador alemão Jürgen Kocka através do seu artigo Comparison and Beyond e os 

fundamentos teóricos a partir dos trabalhos da historiadora americana Joan Scott, em 

especial, seu artigo Gênero: uma categoria útil de análise histórica.  

Neste texto, Scott apresenta os vários sentidos em que a palavra gênero pode ser 

apresentada e o referente uso feito tanto por historiadores homens como pesquisadoras 

feministas, demonstrando assim suas diferentes conotações, das mais simples a mais 

complexas:  

o termo ―gênero‖ enfatiza igualmente aspecto relacional das definições 

normativas da feminilidade. Aquelas que estavam preocupadas pelo fato de 

que a produção de estudos sobre mulheres se centrava nas mulheres de 

maneira demasiado estreita e separada utilizaram o termo ―gênero‖ para 

introduzir uma noção relacional em nosso vocabulário analítico. Segundo 

esta visão, as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e 

não poderia se compreender qualquer um dos sexos por meio de um estudo 

inteiramente separado (SCOTT, 1995, p. 72). 

 

Através desse artigo podemos perceber as relações entre o masculino e o 

feminino por uma ótica que não simplesmente a da História das Mulheres que, na 

                                                           
1
 A partir desse ponto utilizaremos a sigla PMC quando nos referirmos ao documento. Ressaltamos, 

também, que apesar de diversos personagens presentes no poema terem comprovação histórica 

quando nos referirmos a eles dentro da obra grafaremos seus nomes em itálico, diferenciando-os, na 

nossa redação, dos homens e mulheres que inspiraram o autor do texto literário que compõe nosso 

corpus documental de estudo. 

2
 Apesar de ser considerado por muitos especialistas como um texto de autoria anônima, seguiremos as 

teses que defendem como autor da obra Per Abbat, assinatura que aparece no final do único 

manuscrito preservado. Cf. (ALVARO, 2008). 
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maioria das vezes, as retratam como meras sombras dos homens considerados 

importantes, procurando dar voz às ―excluídas‖ do teatro histórico-social, mas sem 

problematizar tal situação. Tal exclusão é um assunto que precisa ser estudado dentro de 

um contexto histórico definido, dessa forma, provavelmente, encontraremos novas 

definições nesse contexto. Isto é, não estudaríamos apenas a questão do gênero, mas 

também como isso estava inserido na História. 

Entretanto, tais reflexões, a respeito dos estudos da representação da mulher em 

Castela por volta dos séculos XII-XIII, efetuada a partir do referido estudo de gênero, se 

apresentam longe de possuírem respostas conclusivas, que estarão inseridas em um 

quadro mais amplo de uma pesquisa que iniciamos há cerca de um mês do corrente ano, 

sob orientação do Prof. Msc. Bruno Gonçalves Alvaro, visando à redação de nossa 

monografia de conclusão no curso de História na Universidade Federal de Sergipe.  

 

O Imaginário sobre a Mulher no Ocidente Medieval: aspectos gerais 

Por ser ainda hoje uma temática pouco abordada na História, à figura feminina 

durante o medievo fora ignorada, recebendo maior interesse somente a partir dos anos 

1960 e 1970 do século passado. No entanto, ainda consideramos esse tema 

insuficientemente estudado, principalmente, quando amparado pelos estudos de Gênero, 

já que nessa época o maior interesse por esse estudo estava entre os historiadores (as) e 

pesquisadores (as) ligadas ao feminismo. 

Levando-se em conta o fato de que a maior parte da documentação existente fora 

escrita por homens e/ou clérigos, sob olhar da Igreja, podemos perceber como a 

sociedade, ou melhor, grupos específicos representavam o sexo feminino, considerado, 

em geral como pecador, portador da tentação suprema, fraco, inferior, tratado como uma 

moeda de troca de valor comercial e, em última instância, visto apenas como o meio de 

procriação.  

Deste modo, ―a mulher é então descrita como um ser fundamentalmente imoral; 

ela é inconstante, perversa, pérfida, insaciável, corrompida, impudica, etc. Uma 

devoradora de corpos e almas‖ (FLORI, 2005, p. 143).  Objetivamente devemos essa 

―visão‖ ao fato de que elas estavam inseridas em uma sociedade que Georges Duby 

chamou ―mâle Moyen Âge‖ ou ―máscula Idade Média‖.  

Contudo, com a ―ascensão‖ do chamado Amor Cortês, a visão da mulher atinge 

uma fase romântica, porém não podemos considerar que houve uma ―promoção da 
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mulher‖, na medida em que esta ainda permaneceria em posição de objeto manipulado. 

Essa nova forma de amor ―seria então uma reação ideológica da pequena cavalaria 

contra os ricos, os senhores, casados, que possuíam tudo: riquezas, poder, mulheres. 

Para quebrar essa total supremacia, os trovadores exaltariam o amor como valor 

supremo, a ‗cortesia‘ como expressão desse amor‖ (FLORI, 2005, p. 148).  

A visão da Igreja Medieval estava, basicamente, centrada na representação de 

Eva, sendo assim, todas as mulheres carregariam uma culpa pelo ―pecado original‖. 

Cabia, então, aos padres e maridos vigiar, direcionando essas mulheres ao ―caminho 

certo‖. Elas eram curiosamente consideradas, por São Tomás de Aquino, por exemplo, 

como um macho imperfeito e incompleto. Nesse caso ―via a sujeição feminina como 

algo benéfico uma vez que o feminino estaria associado ao corpo, à carne e ao 

corruptível, ao passo que o masculino estava ligado ao conhecimento e à cultura‖ 

(ZIERER, 2003). No mito arturiano, temos a rainha Guinevere, como exemplo dessa 

imagem. Dessa forma, as visões de cavaleiros e clérigos passam a se confrontar. 

Da mesma maneira, Georges Duby também nos mostra como a representação da 

figura feminina era bastante preterida neste mundo medieval predominantemente 

masculino. Ao estudar os momentos finais da vida do cavaleiro Guilherme, o Marechal, 

em sua obra Guilherme Marechal ou o Melhor Cavaleiro do Mundo, através da análise 

de uma gesta que lhe foi oferecida a posteriori, Duby observa que ―são pouquíssimas as 

figuras femininas no poema, e fugidias suas aparições‖ (DUBY, 1995, p. 55). Na 

verdade, em toda a obra, as mulheres apenas aparecem como um auxílio para a figura 

masculina, quando são convidadas a participar, em complemento das ações dos homens, 

na trama. Durante as descrições fúnebres que engendram boa parte desta gesta, estas 

―choram, desmaiam, desempenham o papel que em tais circunstancias convém ao sexo 

feminino‖ (DUBY, 1995, p. 55). 

Interessante destacar que dentro do grupo que sofria o ―preconceito‖ existia um 

subgrupo que seriam as mulheres pobres, camponesas, etc. Isto é, inferiores àquelas 

consideradas importantes. Estas estariam em uma condição ―pior‖ do que tais mulheres. 

Porém, a diferença poderia ser considerada mínima, já que elas estariam à ―sombra‖ de 

homens ilustres. Ainda segundo Duby, ―as mulheres valorizadas no medievo estão 

geralmente ligadas a algum homem. São vistas como a filha, irmã ou mulher de alguém 

importante e por isso as mulheres ricas têm por vezes a sua biografia narrada pelos 

cronistas‖ (ZIERER, 2003).  
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A Representação da Mulher no Poema de Mio Cid: O Contexto ibérico de Castela  

 O PMC encontra-se hoje dividido, para fins de estudo, em três núcleos 

narrativos, os quais, com frequência costumam ser denominados como: Desterro do Cid 

(Cantar I), Bodas das Filhas do Cid (Cantar II) e A Afronta de Corpes (Cantar III). 

Importante destacar que utilizamos como base a edição crítica elaborada por Colin 

Smith (2001) e uma versão em prosa traduzida por Maria do Socorro Correia Lima de 

Almeida (1988) a partir da edição espanhola prosificada por Alfonso Reyes (1948).  

O primeiro cantar começa com o El Cid sendo exilado por ordem de Afonso VI. 

O cavaleiro, deixa sua esposa, Doña Jimena, e filhas, Doña Elvira e Doña Sol, no 

monastério de São Pedro de Cardeña, aos cuidados do Bispo Don Sancho, o qual devia 

zelar sempre por sua segurança e saúde. Daí em diante, El Cid parte tranquilamente para 

as suas empreitadas militares.  Neste primeiro momento, nos importa analisar, um 

evento singular disposto no poema: a despedida de Doña Jimena, representada 

prostrada diante do Cid pedindo a Deus pelo sucesso de suas campanhas. 

O segundo cantar retrata as primeiras e grandiosas conquistas do Cid em suas 

campanhas na região do Levante e posteriormente com os processos que levam a 

conquista de Valência. Este cantar se encerra com um evento paradigmático para a 

nossa pesquisa: a narração dos eventos que o levam a aceitar as bodas de suas filhas 

com os Infantes de Carrión, através da mediação do soberano Afonso VI, o que será 

devidamente analisado nesta breve reflexão. 

O terceiro cantar encerra a trama apresentando o desfecho final da afronta por 

meio da restituição moral e financeira do Cid, obtida através de um torneio realizado 

após a convocação das cortes em Toledo. El Cid consegue recuperar sua honra e seu 

prestígio frente ao soberano e as cortes e é descrito retornando a Valência, onde vive, 

segundo o documento, com alegria até a sua morte. Neste momento, também nos cabe 

mensurar que Per Abbat nos informa que as filhas do Cid conseguem novas bodas com 

homens oriundos de uma família dinástica mais poderosa, sendo estes Infantes de 

Navarra. Os motivos desta consideração por parte do clérigo-poeta também será parte 

importante de nossa análise. 

 Não obstante, o primeiro evento a ser analisado no poema é aquele em que o 

clérigo descreve parte de uma oração feita por Doña Jimena, quando esta se encontra 

pedindo proteção para seu marido desterrado: 
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 (...) Longuinhos, cego de nascença, feriu-te com a lança, e o sangue correu 

por ela abaixo e ensopou-lhe as mãos e, tendo-as levado ao rosto, abriu os 

olhos, olhou ao redor e acreditou em ti, que assim o curavas de seu mal; 

senhor, que ressuscitaste do sepulcro, foste por tua vontade aos infernos, 

arrombaste suas portas e livraste os santos padres, tu que és rei dos reis e pai 

e senhor do mundo, a ti adoro e em ti creio de coração e rogo a São Pedro 

que me ajude a implorar-te para que guardes de todo o mal o meu Cid 

Campeador e, posto que agora nos separamos, permite-nos voltar e encontrar-

nos nesta vida (ANÔNIMO, 1988, p.14). 

 

Importante ressaltar que esse é o único trecho no qual Doña Jimena tem 

participação efetiva no poema e, para nós, está intimamente relacionado com a visão 

dualista da época: a mulher como portadora do pecado ou como no caso da personagem 

em questão, um modelo de mulher cristã. Contudo, a personagem histórica – e neste 

caso a não literária – Doña Jimena foi tão excepcional frente aos entraves de seu tempo 

que após a morte de seu marido, em 1099, governou o território de Valência por quase 

três anos, apenas capitulando quando não mais conseguiu resistir às ameaças 

almorávidas, pedindo, enfim, auxílio do soberano Afonso VI para a região (TEREZA 

LEÓN, 2004). Este fato pode ser evidenciado quando percebemos que: 

 

as biografadas casadas são consideradas como dotadas de aspectos de 

virilidade porque muitas vezes exercem um papel ativo, governando suas 

casas e bens enquanto os maridos estiveram fora, nas Cruzadas, por exemplo, 

o que era justificado pelos clérigos, como uma forma de ultrapassar o seu 

sexo, normalmente fraco e tentado ao mal (ZIERER, 2003). 

 

 A partir de toda a descrição que se segue durante o momento desta oração, é 

interessante destacar que há uma construção de relação matrimonial entre Doña Jimena 

e El Cid envolta de caracteres puramente assexuados, não sendo possível assim 

enxergar no poema demonstrações de afeto mais carnal envolvendo o casal. Apesar de 

se preocuparem um com o outro, a relação descrita entre o Cid e sua esposa é sempre 

feita de cima para baixo, quase como uma relação de vassalagem envolvendo os dois. 

Doña Jimena lida com seu marido, em palavras e gestos, da mesma maneira como os 

demais pertencentes do séquito cidiano tratam com ele. Daí é que:  

lo que más pone de manifiesto las cualidades morales del Cid en el poema es, 

quizá, la frecuente presencia de los personajes femeninos. Éstos no toman 
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inciativas y rara vez tienen voluntad propria, pero dicen mucho y reaccionan 

con frecuencia; a veces, incluso vemos al Cid a través de sus ojos  (SMITH, 

2001, p. 85-86). 

 

Esta menção nos ajuda a desenvolver uma hipótese que defenderemos no 

decorrer de nossa pesquisa monográfica, sobre a qual acreditamos que o fato de um 

clérigo haver escrito o poema corroboraria para que o ideal de amor a ser propagado em 

Castela fosse o de um amor espiritual e, também, porque não dizer, vassálico, 

evidenciando assim a costumeira função matrimonial da mulher no medievo, quase 

sempre voltada à procriação e ao respeito subserviente aos intentos de seu marido.  

 Tão substancial quanto esta primeira passagem analisada, encontramos nas 

referidas bodas das filhas do Cid com os Infantes de Cárrion, um evento revelador de 

questões de gênero no Medievo. Curiosamente, o casamento é realizado ainda que a 

despeito das desconfianças nutridas pelo Cid em relação àqueles jovens infantes. Este 

matrimônio, contudo, só acontece graças à mediação do soberano Afonso VI, no qual 

suserano frente ao vassalo se interpõem como verdadeiro responsável por aquela união.  

  Na entrega das mãos de Doña Elvira e Sol ao matrimônio, podemos perceber 

imediatamente como as mulheres se tornavam um instrumento de feudalidade, isto é, 

um verdadeiro elemento de troca, mais um item do enumerado jogo de ampliação de 

poderes que envolviam as relações de vassalagens nas cortes ibéricas medievais. Desta 

maneira: 

a partir de ahora las hijas del Cid constituyen – en la mente de todos, incluído 

el rei – los peones em la lucha pelo poder: el Cid siente por ellas una gran 

ternura, pero, commovedoramente obedientes, las mueve en el tablero como 

hacía qualquier otro señor medieval con sus mujeres. La acción en la corte se 

basa en el perjuicio económico que ha sufrido el Cid, y el detrimento a su 

honor, no en el daño físico causado a las mujeres em Corpes, ni en el hecho 

de que ellas han perdido a sus maridos (SMITH, 2001, p. 80). 

  

Quando as filhas do Cid são ultrajadas após o casamento, sendo abandonadas na 

floresta, é a honra do Cid que fica manchada (ALVARO, 2008), mas, é também a 

relação de vassalagem e suserania entre este e o soberano, o que também atribui a 

Afonso VI a obrigação de reparar um erro que em última instância, indiretamente, pode 

ser atribuído ao mesmo. Nessa situação até pensaríamos que a atitude imediata do Cid 

seria cingir a espada e limpar sua honra e de suas filhas frente aos Infantes de Cárrion, 
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no entanto, o ideal que envolve o Cid é descrito de forma tão perfeita que o clérigo 

representa suas ações de forma totalmente contrária. 

É justamente por saber o peso da relação política que tem em mãos, que o Cid 

consegue fazer com que o soberano convocasse as cortes em Toledo e, naquele 

momento, respeitando toda uma lógica de justiça em Castela, este consegue restituir sua 

honra frente às cortes e ao soberano, este último, de certa forma reparando o erro que 

havia cometido no patrocínio daquele matrimônio, conseguindo para as filhas do Cid 

um casamento ―melhor‖, tornando-as senhoras dos Infantes de Navarra, oriundos de 

uma casa dinástica mais poderosa e respeitada que os seus primeiros maridos. Frente a 

este dado, chegamos à conclusão de que casamento e amor não estariam 

necessariamente vinculados (BLOCH, 1995), mas, sim, as relações de poder voltadas 

para os interesses masculinos (ALVARO, 2008). De maneira que, ―se valora todavía la 

segunda boda de las muchachas por su posición social, no por la felicidad o 

compatibilidad, a pesar del primer fracaso; pero lo contrario, repetimos, seria más 

sorprendente en una narración medieval‖ (SMITH, 2001, p.80). 

Conclusões parciais da pesquisa  

 Apesar de estarmos no início da pesquisa percebemos como as mulheres eram 

tratadas naquela sociedade dos séculos XII e XIII na região de Castela. Isto é, a 

presença da visão dualista que ora tratava a mulher como santa, ora como pecadora. 

Focando na presença feminina no PMC, este, por sua vez, escrito, aparentemente, na 

necessidade de impor ―modelos de comportamentos‖, principalmente, em se tratando da 

nobreza de corte. Neste documento ibérico medieval percebemos qual seria o ideal de 

mulher e como estas deveriam se comportar à luz do pensamento clerical. Cabe agora, 

por meio de uma análise comparativa, no decorrer do nosso trabalho monográfico, 

analisar mais afundo e explicar, de maneira mais ampla, os motivos pelos quais as 

mulheres são representadas assim e se entre as três personagens femininas presentes no 

poema possuem similitudes ou diferenças nas suas representações. 
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Introdução 

 

 A expulsão dos judeus da Península Ibérica (1492) e a conversão em 

massa empreendida pela Coroa portuguesa (1497) deram início a uma longa Diáspora 

judaica que causou a divisão da chamada identidade judaica em dois ramos 

diferenciados: os judeus e os cristãos-novos. A distinção entre cristãos-novos e cristãos-

velhos – aqueles que haviam ―nascido católicos‖ – perdurou em Portugal e em suas 

colônias ultramarinas até fins do séculos XVIII, quando foi extinta pelo Marquês de 

Pombal. Com o estabelecimento da Inquisição, os cristãos-novos passaram a ser vistos 

como suspeitos de heresia judaizante e passíveis de denúncia ao Tribunal do Santo 

Ofício. Tanto em Portugal como no Brasil, a base para as prisões era o sangue judeu e 

não a crença. 

 É fato que houve cristãos-novos que verdadeiramente eram católicos, 

mas outros permaneceram fiéis à religião dos seus antepassados, praticando o judaísmo 

secretamente. Estes também são conhecidos como criptojudeus ou marranos. Vivendo 

numa cultura católica, seu judaísmo acabou por se transformar e misturar com 

elementos cristãos, adequando-se também às circunstâncias da perseguição. Ainda 

assim, podemos afirmar que as tradições judaicas foram transmitidas e conservadas 

através dos séculos, mesmo que de maneira distorcida ou, como ocorre no Rio de 

Janeiro setecentista, difusa. 

 Neste ambiente de perseguição, o papel da mulher marrana se modifica e, 

de apenas uma submissa facilitadora das funções masculinas, as mulheres passaram a 

ser encorajadas a serem fortes, assertivas e independentes (GOREINSTAIN, 2005, 

p.226). Assim, podemos contemplar o triplo papel desempenhado pelas mulheres na 

cultura marrana na Época Moderna: mãe, no sentido de cuidado e proteção dos filhos, 

ensinando-os inclusive como se portar diante da Inquisição; esposa, administrando os 
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negócios do marido e, não poucas vezes, assumindo a responsabilidade pelo patrimônio 

da família e por sua influência social; rabina, não no sentido ortodoxo do termo, mas 

sim por serem elas as guardiãs da memória e das tradições judaicas, tornando-se líderes 

espirituais de grupos marranos. 

 Exemplo desta condição feminina no marranismo é a trajetória da judia 

portuguesa Gracia Mendes e, de maneira menos destacada, porém relevante, o caso de 

algumas cristãs-novas fluminenses do século XVIII, estudadas por Lina Gorenstein na 

obra A Inquisição contra as mulheres. Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII. 

  

Gracia Mendes e a Resistência Cultural Marrana 

 

 Numa viagem ao Império Otomano, entre 1553 e 1555, um representante 

comercial dos Fugger, célebre família de banqueiros alemães, registra seu espanto ao 

notar que ―os judeus gozavam de uma situação privilegiada sob o domínio turco; em 

particular, a chefe de uma família, uma mulher portuguesa, tinha o descaramento de se 

trajar e comportar como uma aristocrata européia, rodeando-se de objectos de luxo e 

criados.‖ (BIRNBAUM, 2005, p.7). 

A mulher a quem o representante da família Fugger se referia era Gracia 

Mendes. Nascida por volta de 1510 em Portugal, ela descende de uma rica família 

hispânico-judia. Como cristã-nova, ficou conhecida como Beatriz de Luna e casou-se, 

em 1528, com Francisco Mendes, um cristão-novo que controlava um império 

comercial e bancário. Quando, em 1536, Francisco morreu e a Inquisição foi 

estabelecida, ela deixou Portugal e foi à Antuérpia. Tomou a frente dos negócios do 

marido, enquanto usava suas riquezas e influências para facilitar a saída de cristãos-

novos de Portugal. Foi presa em 1549, em Veneza, sob acusação de judaizante feita por 

um membro de sua própria família. Uma ameaça de confisco de seus bens criou um 

incidente internacional, no qual emissários da Turquia forçaram as autoridades 

venezianas a recuar (daí podemos vislumbrar um pouco da influência desta mulher). 

 Impedida de deixar a Itália, ela foi para Ferrara em 1550 e retornou ao Judaísmo 

aberto, retomando também seu nome judaico. Lá ela envolveu-se com a prática do 
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mecenato e tornou-se um símbolo para o marranismo ibérico, conquistando a fama de 

patrocinadora de colégios, sinagogas e academias, e protetora dos cristãos-novos. Um 

dos agraciados por ela foi Samuel Usque, importante escritor marrano do século XVI. A 

dedicatória de sua principal obra, Consolação às Tribulações de Israel, é dirigida a 

Gracia. Ao fim do livro, ele também a elogia, dessa vez com mais ênfase, comparando-a 

a Miriam, Débora e Ester, a um ―belo verão‖, a uma ―águia com as asas abertas‖ 

(YERUSHALMI, 1989, p.54 e 55). 

Antes mesmo de Consolação, Gracia participa da publicação da Bíblia de 

Ferrara, talvez a principal obra de Abraão Usque e Yom-Tob Athias, em 1553. Uma 

edição foi dedicada ao duque Ercole II e estava escrita em espanhol. Ao que parece, o 

duque facilitou a passagem da obra pela fiscalização do Tribunal do Santo Ofício. A 

segunda edição foi dedicada à ―senhora Gracia Nasi‖ e havia sido escrita em hebraico. 

(BIRNBAUM, 2005, p.79-81). De maneira mais assertiva ainda, Samuel Usque refere-

se a ela como ―o coração no corpo do seu povo‖.  

Em Ferrara, ela começou a freqüentar abertamente os círculos judaicos e sua 

casa foi ponto de encontro de estudiosos e talmudistas judeus (BIRNBAUM, 2005, 

p.79). O ambiente de Ferrara também proporcionou a Gracia conhecer uma mulher que 

lhe seria modelo intelectual: Benvenida Abravanel, viúva do filho do grande estadista-

filósofo Isaac Abravanel. Benvenida também foi uma judia popular em seu tempo, 

sendo celebrada por sua sabedoria, devoção e bondade. Foi ela que – diferentemente de 

Gracia, vinha de uma família reconhecidamente culta, reunindo em sua casa humanistas 

e intelectuais judeus e cristãos – influenciou Gracia a patrocinar a literatura marrana e 

foi, de certa forma, uma preceptora, embora, nesta altura de sua vida, Gracia ainda não 

estudasse tão ativamente o Talmude ou a Cabala (BIRNBAUM, 2005, p.83-85) 

Assim, Gracia Mendes participou de um dos momentos mais importantes do 

marranismo europeu, quando, gozando de relativa liberdade em território italiano, 

holandês e, mais tarde, otomano, apoiou e patrocinou a resistência cultural empreendida 

pelos marranos. Percebe-se o papel diferenciado de esposa, desempenhado por Gracia. 

Administradora dos negócios da família e patrocinadora da resistência cultural marrana 

frente à tentativa de assimilação cristã, ela cumpriu antes de tudo uma função social. Ao 
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mesmo tempo, percebe-se em Benvenida o papel da rabina, daquela que se torna um 

modelo de conduta a ser seguido. 

Cristãs-novas fluminenses e a perpetuação da Memória judaica 

 Em um contexto histórico muito diferente daquele vivido por Gracia, estão as 

cristãs novas fluminenses estudadas por Lina Goreinstein. No Rio de Janeiro do século 

XVIII, a situação sócio-econômica e cultural do Brasil encontra-se submissa à 

Metrópole e as família de origem judaica que, no século XVII, puderam viver em 

relativa paz, agora enfrentam uma onda de denúncias e prisões empreendidas pelo 

Tribunal do Santo Ofício. Se recuarmos até o século XVII e examinarmos o caso da 

primeira cristã-nova fluminense processada pela Inquisição, Isabel Mendes, presa em 

1627, vislumbraremos a existência de uma comunidade marrana no Rio de Janeiro, com 

shabbats nas sextas e comerciantes cristãos-novos que mantinham contato com os 

marranos de pólos como Amsterdã. Uma dessas pessoas era o cunhado de Isabel, Duarte 

Ramires Leão, também conhecido como Binyamim Benveniste. (GORENSTEIN, 2005, 

p.67). 

 Isabel Mendes falava hebraico e latim, segundo duas testemunhas que 

participaram do seu processo. Conhecia bem o funcionamento do Tribunal e, mais que 

isso, demonstrou possuir um espírito crítico aguçado contra os dogmas cristãos, apesar 

de negar ser criptojudia (GORENSTEIN, 2005, p.91-109). Porém, a força de sua crença 

perdeu-se no tempo e, um século depois, encontramos cristãs-novas fluminenses que 

não demonstram um conhecimento sequer razoável sobre as orações e as celebrações 

judaicas. Percebemos um sincretismo agudo no depoimento de algumas processadas. 

Isso se deve em parte pela perseguição e pressão que levava à exclusão dos cristãos-

novos e impedia o acesso ao idioma hebraico e aos livros judeus, em parte pela 

assimilação ao cristianismo vivida pela geração após Isabel Mendes. 

Apesar disso, Lina Gorenstein consegue apreender casos de mulheres que 

desempenharam um papel social importante na cultura marrana do Rio de Janeiro do 

século XVIII. Assim como em todas as partes onde a ―gente da nação‖ não podia 

praticar sua fé abertamente, o judaísmo marrano era uma religião doméstica, vivida no 

ambiente secreto do lar, que cotinha elementos cristãos misturados às tradições judaicas. 

Os marranos estavam inseridos na cultura patriarcal ibérica, na qual as mulheres eram 
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educadas para cuidar de seus lares e, por isso, tinham menor participação na vida 

pública. A família, para o Judaísmo, é a grande célula mater, o organismo que assegura 

a conservação da sua identidade. Assim, mais apegadas à religião ancestral, as mulheres 

tornaram-se o principal canal de transmissão das tradições judaicas.  

Não houve padrão quanto à idade do início do ensino das tradições judaicas, mas 

independente da idade dos discípulos, foram as mulheres que se destacaram como 

preceptoras, em especial as tias. Uma dessas mulheres foi Isabel da Paz, a qual iniciou 

jovens tanto de sua família como de outras, tornando-se uma verdadeira heresiarca 

fluminense (GORENSTEIN, 2005, p.364 e 365). Como ela existiram mulheres que 

tornaram-se líderes espirituais de grupos marranos, cumprindo o papel de rabina.Várias 

reuniões e cerimônias religiosas dos criptojudeus eram presididas por mulheres, 

especialmente as mais idosas, que conheciam de cor as orações judaicas e zelavam pela 

memória das tradições (SCHWART apud GORENSTEIN, 2005, p.368). 

 Como já foi dito, era necessário conhecer o funcionamento do Tribunal do Santo 

Ofício, pois disso também dependeria a sobrevivência dos acusados. Os processos 

rompiam as relações familiares e de solidariedade entre as cristãs-novas fluminenses, 

pois um dos pontos-chave para se obter uma baixa pena era a denúncia dos familiares. 

Não denunciá-los poderia resultar em castigos mais severos e, por isso, nos processos 

inquisitoriais vemos mães que denunciam filhos e vice-versa, assim como irmãos que 

entregam uns aos outros. Porém, também houve mães que aproveitaram-se do 

conhecimento do criptojudaismo e do funcionamento da Inquisição para proteger sua 

família. Foi o caso de Izabel de Barros Silva. Estudando a família Barros, a autora 

comenta: ―[...] pude perceber a importância da mulher dentro da família marrana, tendo 

encontrado pistas que indicavam as mulheres como as prováveis guardiãs da memória 

judaica e das práticas criptojudaicas.‖ (GORENSTEIN, 2005, p.25). 

 Izabel de Barros Silva, administradora de um patrimônio considerável, foi presa 

em 1712, com 27 anos. Sabia muito bem como proceder e, sem hesitar, denunciou 

metodicamente todos que conhecia, a começar pelos pais. Depois de finalizado o 

processo, conseguiu obter licença para voltar ao Rio de Janeiro a fim de cuidar dos 

filhos menores. Preocupada com os sobrinhos, o trouxe para morar com ela num 

engenho em Irajá. Fez de tudo para não identificar seus filhos e sobrinhos com os outros 
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cristãos-novos e, quando, anos depois, o Tribunal começou a prender pessoas de grupos 

familiares próximos, ela os aconselhou a se apresentarem voluntariamente ao Tribunal e 

denunciarem todos os que conheciam. Ela mesma lhes deu um rol de pessoas a quem 

nomear, a fim de livrar seus entes queridos da prisão, do vexame e da desgraça. Seus 

planos foram descobertos e ela foi presa em 1723, condenada ao açoite público e ao 

degredo em Algarve. Seus filhos e sobrinhos também foram presos e condenados. As 

filhas e sobrinhas receberam o mesmo castigo que ela. Apesar do insucesso do seu 

estratagema, ela demonstrou grande conhecimento do funcionamento do Tribunal e 

usou isso para tentar poupar sua família, arriscando, para isso, sua própria vida. 

(GORENSTEIN, 2005, p.274-279). 

Identidade Cristã-Nova 

 Assimiladas à cultura ibérica, mas não integradas a ela, essas cristãs-novas 

fluminenses possuem uma identidade cultural diversa e híbrida. Esta identidade foi 

forjada em meio à exclusão social da qual eram vítimas e da diferenciação imposta e 

interiorizada. Reconheciam-se como parte de uma comunidade distinta, unida pela 

discriminação que sofriam e pelo conhecimento de uma religião comum – não 

necessariamente praticada – que era fruto da ―educação cristã, da memória judaica e da 

intolerância‖ (GORENSTEIN, 2005, p.405). Assim, encaixam-se no conceito de 

―homem dividido‖ proposto por Anita Novinsky, assumindo uma identidade dupla e 

dividida. Sua condição judaica era peculiar e delicada. Para os cristãos-velhos, eram 

judeus dissimulados; para os judeus, eram cristãos. E não eram nem um, nem outro, mas 

cristãos-novos. 

 A sobrevivência da identidade cristã-nova dependia da conservação da memória 

coletiva, aspecto no qual as mulheres destacaram-se, assumindo o triplo papel 

demonstrado acima tanto no exemplo de Gracia Mendes, quanto nos casos das cristãs-

novas fluminenses. A sua identidade formou-se quando, devido à exclusão, uniram-se 

através de laços étnicos, religiosos e também matrimoniais (endogamia). Quando a 

distinção entre cristãos-velhos e cristãos-novos acabou, eles também desapareceram 

enquanto grupo. Restou, porém, a identidade cultural híbrida, a memória marrana que 

proporciona uma cultura judaica difícil de classificar. A resistência à completa 
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integração na sociedade cristã perdurou através dos séculos, tendo, nos tempos da 

Diáspora, as mulheres como instrumentos de conservação das tradições judaicas.  

Ainda que distorcida e minimamente conhecida, a cultura judaica transmitida 

pelas rabinas, mães e esposas marranas assegurou a manutenção do marranismo, misto 

– agrega elementos cristãos e judeus –, mas enraizado em seus descendentes. Estas 

cristãs-novas contribuíram para que a descendência marrana não permitisse que sua 

memória ficasse esquecida ou confinada aos livros de História, mas – e tomo aqui a 

liberdade de utilizar a bela expressão de Lina Gorenstein – preservaram sua própria 

história e origem, nunca sendo ―judeus imaginários‖. 
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O  p r e s en t e  a r t i go  se  a r r i s ca  a  e s tu d ar  p r o cess os  cu l tu r a i s  p a r a  

co ns t r u i r  a  co mp reen s ão  d e  um a  l i n h a  r e t ó r i c a  so b re  com o um 

s en t i m en t o  r eg io n a l  n a s ceu  e  ev o l u iu .  V am os  t r a t a r  da  Am ér i ca  

La t i n a ,  fu nd am enta lm en t e  a  d e  co lon iz ação  i b é r i c a ,  co ns id e r an do  

t od a  a  s ua  mu l t i p l i c i d ad e .  Es t ud io sos  v êm  a  a f i rm a r  qu e  h á  um 

s en t i m en t o  co mu m q u e  r eún e  t od as  e s s as  p a r t es  qu ase  q u e  nu ma 

i d en t id ad e  su pr anac i on a l :  o  con ce i t o  d e  La t in o - amer i can id ade .  

C om o e l em en t o  q u e  l i ga  o  un i ve r s o  i b é r i co  ao  d a  l a t i n o -

am er i can id ad e ,  p e r p a ss an do  os  d i s t i n t os  c en á r i os ,  bu s ca remos  

co mp r een d er  o  Ba r r o co .   

E m  p r i m ei ro  mo m ent o ,  f i x a r emo - n os  n a  com pr een s ão  

co n ce i t u a l  d o  Ba r ro co .  Em  s egu id a ,  ab o rd a r em os  as  f us ões  en t r e  o  

b a r r oco  e  a s  cu l tu r a s  ex i s t en t e s  em  cad a  cen ár io .  N a  p a r t e  f i n a l ,  

d i s cu t i r em os  o  con ce i to  d e  Am er i can id ad e  p r op r i am en t e  d i t o ,  e  

a t r av é s  d e l e ,  p rocu r a r em os  r es ga t a r  n a  he r an ça  ba r r o ca ,  o  

s en t i m en t o  co l e t iv o  d e  l a t i no - am er i can id ade .  N a  he r an ça  do  

ca t o l i c i sm o ,  o  q ue  a i nd a  n os  u ne?  

 

B a rro co  Ca tó l i co  co mo  n os so  pon t o  d e  pa r t id a :  

O  B a r r o c o ,  mo v i me n t o  c u l t u r a l  q u e  t i n h a  c o mo  b a s e  a  

c o n t r a p o s i ç ã o  d e  f o r ma s  e  s e n t i me n t o s .  F o r a  t r a z i d o  p e l a  c o l o n i z a ç ã o  

i b é r i c a ,  d e n t r o  d o  mo v i me n t o  d e  r e s i s t ê n c i a  d a  C o n t r a -R e f o r ma  

C a t ó l i c a .  O  B a r r o c o  f o i  u m mo v i me n t o  c u l t u r a l  e  e s t r a t é g i a  p o l í t i c a  q u e  

c o b r e  a  A m é r i c a  c o mo  ma n t o  p a d r ã o ,  c o m d i r e t r i z e s  b á s i c a s  p a r a  a  

c o l o n i z a ç ã o  d a s  ― n o v a s  t e r r a s ‖ .  N a  t e o r i a ,  o s  p r i n c í p i o s  f o r a m p a s s a d o s  

h o mo ge n e a me n t e ,  s e n d o ,  n a  p r á t i c a ,  ma s s i v o s ,  p r i n c i p a l me n t e  p e l o s  

e s f o r ç o s  d a  Co mp a n h i a  d e  J e s u s  p a r a  a n g a r i a r  f i é i s  à  c a u s a  d a  I g r e j a  d e  

R o ma .  P a r a  He l o i s a  C o s t a  M i l t o n :  

[ . . . ] mu i t o s  o s  e l e me n t o s  q u e  s i n t e t i za m a  l e g i ã o  

b a r r o c a .  E s t é t i c a  d a  d i f i c u l d a d e ,  d o  s i mu l a c r o ,  d a  

v a r i e d a d e ;  d i c ç ã o  e  c o n t r a -d i c ç ã o ;  e x t r a v a gâ n c i a ,  

r e q u i n t e ,  s u n t u o s i d a d e ;  o  i n e x p l i c á ve l ,  o  i l e g í v e l ,  o  

i n a c a b a d o .  M a i s  a i n d a ,  i r r e g u l a r i d a d e ,  

t r a n s i t o r i e d a d e ,  a b e r t u r a  d e  f o r ma s ,  t a l v e z  

c o n s c i ê n c i a  d a  i mp e r f e i ç ã o ,  ma s  s e m d ú v i d a  

h i b r i d i s mo  e  j o go  e x a c e r b a d o  d e  c o n t r a s t e s .  [ . . . ]  
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a c a b a r a m p o r  c i r c u n s c r e ve r  t o d a  u ma  me n t a l i d a d e ,  

[ . . . ] a s s i m  c o mo  s e  r e f i g u r o u  e m e s s ê n c i a  d e  mo d o  d e  

s e r ,  mo d o  d e  v i d a  [ . . . ] . ( 2 0 1 0 ,  p .  5 6 )   

 
P e n s a r  n o  B a r r o c o  é  c o n s i d e r a r  d u a s  c r í t i c a s :  a  l i n e a r i d a d e  

e s t é t i c a  e  c l á s s i c a  d o  R e n a s c i me n t o ,  q u e  n ã o  ma i s  s e r ve  à s  d ú v i d a s  d o  

h o me m q u e  s e  p r e s t a  e n t r e  a  s u b o r d i n a ç ã o  a  De u s  e  a  t e n t a d o r a  

d e c a d ê n c i a  p e l o  p e c a d o ,  e  c o mo  s e g u n d a ,  a  r e a ç ã o  à  Re f o r ma  

P r o t e s t a n t e ,  d i s t o r ç ã o  d a s  i d é i a s  c a t ó l i c a s  a mp a r a d a s  e m mo v i me n t o s  

c r í t i c o s  e  r e a c i o n á r i o s  à  e s t a b i l i d a d e  d o  P a p a d o .   

        ― A  c u l t u r a  b a r r o c a  n o  s é c u l o  X V I I  e s t á ,  s e m d ú v i d a ,  à  p r o c u r a  d e  

l e g i t i m i d a d e ‖ ( A G NO L IN ,  2 0 0 5 ,  p . 1 7 0 ) .  O  B a r r o c o  s u r g e  c o m e s s e  i d e a l  

d e  r e c i p r o c i d a d e :  e n q u a n t o  ma n t é m e  a l a r g a  o s  i n d i v í d u o s  q u e  c r ê e m n a  

s u a  c a u s a ,  p e r p e t u a  a  e s t r u t u r a  s o c i a l  q u e  s u s t e n t a .  As s i m ,  b a s t a  

o b s e r v a r  a  p r o d u ç ã o :  a s  s u n t u o s a s  c o n s t r u ç õ e s  s e r v i a m,  a  t o d o  i n s t a n t e ,  

d e  me mo r i a l ,  a  g l ó r i a  d o s  c é u s  e  o  p e c a d o  d o s  h o me n s  n u n c a  h a v e r i a m 

d e  s e r  e s q u e c i d o s ;  c l a r o  e  e s c u r o ,  o  p e s o  e  o  a l í v i o .  

[ . . . ]  b a r r o c o  p a r e c e  t e r  o  g o s t o  d a  mo r t e ,  d o s  

má r t i r e s ,  d o  s o f r i me n t o  a p r e s e n t a d o  c o m r e a l i s mo ,  

[ . . . ]  é  me l h o r  p a r a  e n c o n t r a r  o  d e t a l h e ,  p a r a  me l h o r  

c o n s t r u i r  o  v e r i s mo  d o s  d o g ma s ,  d o  p u r g a t ó r i o ,  d a  

V i r ge m,  d a  E u c a r i s t i a ,  d a  T r i n d a d e  [ . . . ] . ( R u b e m 

B a r b o za  F IL H O,  p .  3 2 1 -2 ) .   

E  a i nd a :   
N u m u n i v e r s o  d e  a b ó b a d a s  i n f i n i t a s ,  o  h o me m s e  

s e n t e  s ó  d e  r e p e n t e ,  e  o  Ba r r o c o  é  a  e x p r e s s ã o  

d e s e s p e r a d a  d e s t a  s o l i d ã o ,  d e s t a  t r á g i c a  d i s s o l u ç ã o  

d o s  ve l h o s  e  me t a f í s i c o s  s e n t i d o s  p a r a  a  v i d a .  ( p .  

3 1 7 ) .  

 
          F o r j a d o  s o b r e  o  c a l o r  d a s  d i s p u t a s  e  g u e r r a s  r e l i g i o s a s ,  a s s i m  é  

q u e  o  Ba r r o c o  c h e ga  à  A mé r i c a  Ib é r i c a .  A  d i n â mi c a  b a r r o c a  a c a b o u  s e  

r e d u z i n d o ,  p r i o r i t a r i a me n t e ,  n o  s e u  c a r á t e r  i d e o l ó g i c o  e  c o n ve r t e -s e  

e s p e c i f i c a me n t e  a o s  f i n s  d a  p r o p a g a n d a  c a t ó l i c a .  

 

O  B a rro co  qu e  n os  in t eres sa :  s eu  e f e t iv o  na  A mér i ca  d os  

p o rtu gu es e s  e  e sp anh ói s  

T o r t u o s i d a d e ,  a mb i g ü i d a d e ,  c o mp l i c a ç ã o  d o  

s e n t i r  e  d a  e x p r e s s ã o  c o mo  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  

b a r r o c o ?  P o d e  s e r .  D e  q u a l q u e r  f o r ma ,  t r a t a - s e  d o s  

i n s t r u me n t o s  d e  u ma  a ç ã o ,  d e  u m f a ze r  h i s t ó r i c o  

q u e ,  t e n d o  s e  t o r n a d o  e mb l e má t i c o  p o r  me i o  d e  s u a  
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c r i a ç ã o  a r t í s t i c a  ( p i c t ó r i c a  e  e s c u l t u r a l ,  a l é m 

d a q u e l a  l i t e r á r i a ) ,  f e z  d e  s u a  p o l í t i c a  u ma  

v e r d a d e i r a ,  u ma  s u p r e ma  f o r ma  d e  a r t e . ( AG N OL IN ,  

2 0 0 5 ,  p .  1 7 7 )  

 

O  Ba r r o co  ch ega  à  A m ér i ca  com  a  i n t en ção  po l í t i co - r e l ig i o s a  

d e  p e rp e tu a r  o  r eg i m e  co lo n i a l  e s t ab e l ec id o ,  com  po u qu í s s i ma  

m ob i l i d ad e  so c i a l ,  a l i ad a  à  f un c i on a l id ad e  d o  con ju n to .  As s im ,  o  

Ba r r o co  am er i cano  f o i  s e  m old an d o  a  cad a  r ea l i d ad e  qu e  

en con t r av a :  ―E l e  s e r i a  a  v e rd ad e i r a  R ef o rm a  C a tó l i ca ,  q ue  d e s co bre  

o  m od o  d e  ex p r es são  a r qu i t e t u r a l ,  p l á s t i co  e  e s t é t i co  ad equ ado  à  

t eo lo g i a  d os  c l é r i go s ,  à  r ep r es en tação  i n t e l ec t u a l  d a s  e l i t e s  e  às  

n ecess i d ad es  d a  s en s i b i l i d ad e  po pu la r . ‖ ,  e s pec i f i c a  A gn o l in .  D es sa  

f o rm a ,  o  Ba r ro co  n ão  con s egue  p a ssa r  c ego  à s  t emá t i ca s  l oca i s ,  

t end o  d e  m ui t a s  vez es  abs o rv e - l a s  e  t r ans f o rm á - l a s ;  a  ―Es t é t i c a  

b a r r oca  ace i t a  t od os  os  p a r t i cu l a r i smos  e  t o d as  as  ex ceçõ es ‖ ,  d i r i a  

O ct av io  P az .   

       S im pl i f i c and o ,  o  Ba r r o co  ad mi t e  p l u r a l id ad e .  E  ao  a s s im  

f aze r - se ,  abs o rv e  p a r t e  da  cu l t u r a  a l i  ex i s t en t e  e  a  t r an s f i gu ra  

d en t ro  do s  s eus  p rece i t os .  S e  em  cad a  r eg i ão  o co r r e  sem el h an te ,  

o bs e r v an do -s e  a  va r i ed ad e  d e  cen á r i os ,  en t ão  o  Ba r r o co  p a ss a  a  s e  

q u eb r a r  em  d e t e rm in ad os  b a r r oq u i sm os .  N un ca  fo i  i n t en ção  do s  

co lo n iz ad o re s  q ue  a  i d en t id ad e  ibé r i c a  a cabass e  fo r j an do  os  

p r ece i tos  d a s  i d en t i d ad es  l oca i s .  M as  s e r i a  u m a  i ro n i a  co n t r ad iz e r  

e s s a  p e r s p ec t i va  do  Ba r r o co ,  j á  qu e  es t a  é  a  es t é t i c a  q ue  v iv eu  a  s e  

m ol da r  p a r a  a t i n g i r  s eu s  ob j e t iv os .  G ran d e  e  v a r i ad o ,  o  Ba r r o co  fo i  

a ce i t o  e  ace i to u  a s  d i v e r s as  s i t uaçõ es  q u e  ex i s t i am  aqu i  n a  

A m ér i ca .  O u  s e j a ,  p r ev a l ec i a  a  imp os s i b i l i d ad e  d e  d e s a f i a r  o  

m od e l o  em pr egad o ,  em  q u e  a  p o l í t i c a  e  r e l i g i ão  se  v a l em  d as  

f r aq uez as  h um an as  e  do  c r i t é r io  d o  cu lp ado  p ar a  m an t e r  a  

i mut ab i l i d ade  s o c i a l .  O  Ba r ro co  acabo u  c r i and o  d iv e r sas  s i t u ações  

d en t ro  de  u m ún i co  p en s am en to .  

P od em os  obs e r v ar  mu i to  b em  es s e  p ro ced im en to  no  

p ens am en t o  d e  H e lo i s a  Co s t a  Mi l to n :  
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S e n d o  a s s i m ,  o  b a r r o c o  a me r i c a n o  [ . . . ]  c o n s t i t u i u  

u ma  e s p é c i e  d e  a l t e r i d a d e  a r t í s t i c a ,  e x a t a me n t e  a  

q u e  f o i  i gn o r a d a  p e l o s  c o n q u i s t a d o r e s .  E s t e s ,  c o mo  é  

n o t ó r i o ,  n ã o  v i e r a m a o  No v o  M u n d o  p a r a  

i n t e r c a mb i a r  c u l t u r a [ . . . ]  e  s i m ,  p a r a  c o n c r e t i za r  o  

d e s e j o  d e  d o mi n a ç ã o  e  e x p l o r a ç ã o  d e  n o v o s  â mb i t o s  

[ . . . ] .  Ne s t e  p o n t o ,  é  i mp o r t a n t e  r e i t e r a r  q u e ,  n a  

A mé r i c a ,  e s s e s  p r o c e s s o s  h i s t ó r i c o s  o r i g i n a r a m u m 

c o r p o  c u l t u r a l  d i s s e mi n a d o  e m mú l t i p l o s  

b a r r o q u i s mo s [ . . . ]  o  f a t o  a  d e s t a c a r  é  q u e  o  b a r r o c o  

i n t e g r a  o s  p r o gr a ma s  e  a s  a ge n d a s  c u l t u r a i s  d a  

A mé r i c a  L a t i n a  c o mo  e s t r u t u r a  i n e r e n t e  a  q u a l q u e r  

i n v e n t á r i o  d e  l a t i n o - a me r i c a n i d a d e .  ( 2 0 1 0 ,  p . 6 5 )  

 

A s  f usõ es  e  t rans f o rma çõ es   

O  Bar ro co ,  p r im ei r a  co r r en t e  cu l t u ra l  a r t í s t i c a  eu ro pé i a  n a  

A m ér i ca  La t i n a ,  é  a  b as e  p a r a  o b r a s  d e  ex t r em a  o r i g i na l i d ad e  no  

co n t i n en t e ,  a l i c e rçad o  em ca r ac t e r í s t i c as  p r óp r i a s  d e  cada  

l o ca l i d ad e  em qu e  s e  fo rm a .   

N o s  a t em os ,  d e  f o r m a  b r ev e ,  a  c in co  lo ca l id ad es :  M éx i co ,  

C o l ômb ia ,  P e ru ,  Ur u gu a i  e  Br a s i l  -  ,  em  s ín t e s e  d a s  g r an d es  c i n co  

r eg i õ es  co l o n i a i s ,  v i s and o  a  ab r an gên c i a  do  n oss o  e s t ud o  f r en t e  a  

v a s t i d ão  t e r r i t o r i a l  d a  n os s a  Am ér i ca  La t i n a .  

A s s i s t im os  à  f o rm ação  d e  um a  co ns c i ên c i a  c r i ou l a ,  u ma  

i d en t id ad e  n ac i on a l  m ex ican a ,  a t r av és  d a  Vi r gem  d e  G u ad a lu p e ,  

q u e  r ep r e sen t a  a  f us ão  d e  p e r s on agen s  i n d í gen a  e  eu r op é ia ,  o  qu e  a  

t o rn a  o  em b r i ão  da  co n cep ção  d e  mis c i gen ação ,  c a r ac t e r í s t i c a  da  

p a r t i c ip ação  b ar r o ca  n a  h i s tó r i a  l a t i n o - am er i can a .    

E s t a  f o r ma  d e  r e p r e s e n t a ç ã o  l e v o u  a r t e s ã o s  

e u r o p e u s  e  i n d í ge n a s  a  p i n t a r e m c e n a s  p e d a g ó g i c a s  

( b a t i s mo s ,  ma t r i mô n i o s  e t c . )  c a p a z e s  d e  a u x i l i a r  n a  

o b r a  d e  c a t e q u e s e .  N e s s e  s e n t i d o ,  a  c o mu n i c a ç ã o  

e n t r e  e u r o p e u s  e  i n d í ge n a s  d e p e n d i a  d e s s a s  i ma ge n s .  

( L A F A Y E ,  

w w w . f f l c h . u s p . b r / d h / c e v e h / p u b l i c _ h t ml / b i b l i o t e c a / l i

v r o s / a b / a b -p - l - c a p i 9 . h t m ,  a c e s s o  e m 1 4  d e  S e t e mb r o  

d e  2 0 1 1 )  

 

A i nd a  d en t ro  d a  he r an ça  b a r ro ca ,  h ou v e  a  t r an s fo rm ação  do  

r i t u a l  do  Di a  dos  M o r t os ,  qu e  an t es  d a  ch egada  d os  eu r o p eu s ,  s e  

b a s eav a  em  p r ece i t os ,  mo t iv os  e  p rá t i c a s  q ue  a t e r ro r i z a r am  o s  

co lo n iz ad o re s .  P r e t end e nd o  co nv e r t e r  o s  n a t i vo s ,  o s  e s p anhó i s  
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f i z e r am  com  qu e  t a l  even t o  co i n c i d i s s e  com  su as  fe s t i v id ades  

ca t ó l i c as ,  r e a l i z ando  u m a  co mbi n ação  e  ad ap t ação  d os  cos tu mes  de  

am b as  as  cu l t u r as  den t r o  de  um a  ún ica  m an i f es t ação ,  qu e  o co r re  a t é  

o s  d i a s  a t u a i s  t an to  n o  M éx ico ,  co mo  n o  P er u ,  d e  f o rm a  b as t an te  

s imi l a r .   

A  C o lô mbi a ,  p o r  su a  v ez ,  c a r r ega  con s i go  f o r t es  t r a ço s  d o  

ca t o l i c i sm o ,  q u e  se  t o r na  o  g r and e  ca t a l i s ad o r  d a  cons t ru ção  d a  

i d en t id ad e  nac io n a l  d aq u e l e  p a í s .   

E l  c a t o l i c i s mo  [ . . . ]  e s  l a  r e l i g i ó n  d e  Co l ô mb i a ,  n o  

s o l o  p o r q u e  l o s  c o lo mb i a n o s  l a  p r o f e s a n ,  s i n o  p o r  

s e r  u n a  r e l i g i ó n  b e n e mé r i t a  d e  L a  P á t r i a  y  e l e me n t o  

h i s t ó r i c o  d e  l a  n a c i o n a l i d a d ,  y  t a mb i é n  p o r q u e  n o  

p u e d e  s e r  s u s t i t u i d a  p o r  o t r a .  [ . . . ]  L a  r e l i g i ó n  

c a t ó l i c a  f u e  l a  r e l i g i ó n  d e  n u e s t r o s  p a d r e s ,  e s  l a  

n u e s t r a ,  y  s e r á  l a  ú n i c a  p o s s i b l e  r e l i g i ó n  d e  n u e s t r o s  

h i j o s .  ( C A RO ,  2 0 0 7 ,  p . 1 3 0 )  

 

C om  r e f e rên c i a  ao  U r u gu a i ,  po demo s  en fa t i z a r  a  r i q u ez a  

a r t í s t i c a  p ro duz i d a  n a  r eg i ão ,  a  qu a l  s o f reu  g r an de  i n f luên c ia  l u s o -

b r a s i l e i r a .  

T e r r a  d e  f r o n t e i r a  e n t r e  o s  d o i s  i mp é r i o s ,  a  Ba n d a  

O r i e n t a l  a p r e s e n t a  u m p a t r i mô n i o  r i c o ,  ma s  h í b r i d o ,  

d e  f r o n t e i r a .  O r a  mu i t o  d o  q u e  s e  c o n s t r u i u  d e  

p r e s e n ç a  p o r t u gu e s a  n a  C i s p l a t i n a  f o i  o b v i a me n t e  

o b r a  d e  b r a s i l e i r o s  q u e ,  a o  e x p a n d i r  o  i mp é r i o  

l u s i t a n o ,  e s t a v a m a  a f i r ma r  a  s u a  p r ó p r i a  p r e s e n ç a  e  

i n t e r e s s e s .  ( M A CH AD O , 1 9 9 9 ,  p . 4 3 )  

 

J á  no  Br a s i l ,  a  p ro d ução  cu l tu r a l  b a r r o ca  s egu iu  d e  p e r t o  e  

ap l i co u  os  m od e lo s ,  a s  t é cn i cas  e  os  co n ce i t os  eu ro peus .  Co n t udo ,  

n e s s a  ap l i c ação ,  gan h am  e sp aço  os  p a r t i cu l a r i s mo s  qu e ,  ad ap t ad os ,  

ge r am  no vo s  p ad rões .  Na  d écad a  d e  17 3 0 ,  a  a rq u i t e t u r a ,  p in tu r a  e  

e s cu l t u ra  d a  e s t é t i c a  em  q u es t ão  gan h a ram  m ai s  au t en t i c i d ad e .  

N ess e  p e r í od o  s u r gem  con s t ru çõ es  in éd i t as  e  d e t e rm in an te s  p a r a  o  

r e co nh ec im en t o  do  Br as i l  en qu an to  cen t r o  a r t í s t i co ,  l i v r e  de  

p a r a l e los  n a  s u a  m e t ró p o l e .    

      Ap r es en t a  o  Br a s i l  r a í z e s  c l a r a men t e  po r tu gu es a s  no  qu e  d i z  

r e s p e i t o ,  p r i n c i pa lm en t e ,  ao  con j un t o  a r qu i t e tô n i co  d e  i g r e j as  

d aqu e la  épo ca ,  a  ex em pl o  d as  ― ig r e j a s  d e  o u ro ‖  d o  P or to .  
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E n t r e t an t o ,  a  d i sp os i ção  do s  co mp on en t es  d eco r a t i v os ,  do s  e f e i t os  

e  mi s tu r as ,  s ão  genu in am en t e  b r as i l e i ra s .   

S e  S a l v a d o r  p o d e  p a r e c e r ,  à  p r i me i r a  v i s t a ,  u ma  

L i s b o a  t r o p i c a l ,  s e  Ou t r o  P r e t o  c o m a s  s u a s  

f u l g u r a n t e s  i g r e j a s  f a z  p e n s a r  n o  P o r t u g a l  v e l h o ,  n ã o  

d e ve mo s ,  p o r é m,  i l u d i r -n o s .  As  c i d a d e s  c o l o n i a i s  

b r a s i l e i r a s  v i ve r a m o  s e u  t e mp o  d e  a f i r ma ç ã o  

a r t í s t i c a  c o m u ma  ma r c a  d e  o r i g i n a l i d a d e ,  q u e  n ã o  

n e ga ,  a n t e s  p o t e n c i a  a  s u a  r a i z  p o r t u g u e s a .  

( M AC H A DO ,  1 9 9 9 ,  p . 4 8 )  

 

P e r ceb em os ,  de s t a  f o r m a ,  qu e  a s  c r i a ções  e  m an i f es t açõ es  

d e s s e  p r o cess o  d e  t r an s cu l tu r ação  su p or t ad o  em r a í z es  b a r r o cas  

f e i t a s  n a  A m er i ca  La t i n a  não  d e ix am  d e  s e r  genu in am en te  

au tó c t on es  em  sua  t o t a l id ad e ,  mas  t amb ém  n ão  d e ix am  d e  s e r  

eu r op é i a s ,  p e l a s  con d i c i on an t es  h i s t ó r i c as  e  cu l t u r a i s  d a  s u a  gên ese  

e  d es env o lv im en to .   

 

A  (L a t ino ) A mer i ca n id ad e  em s eu  con ce i to  

O  c o n c e i t o  d e  A me r i c a n i d a d e  p e r f a z  a t r a v é s  d a s  

A mé r i c a s ,  r e t r a ç a n d o  s e u s  d e s l o c a me n t o s ,  s u a s  

t r a n s f e r ê n c i a s ,  e  a s  r a zõ e s  p e l a s  q u a i s  e l e  é  o r a  

r e i v i n d i c a d o  o r a  r e j e i t a d o ,  p a i r a n d o  q u a s e  s e mp r e  

n e l e  o  ma n t o  d i á f a n o  d a  a mb i g ü i d a d e .  J u s t i f i c a - s e  o  

e s f o r ç o  p o r  s e r  u m c o n c e i t o  i n t i ma me n t e  a s s o c i a d o  

à s  q u e s t õ e s  d e  i d e n t i d a d e ,  p o d e n d o  c o r r e s p o n d e r  a  

u m a n s e i o  d e  a f i r ma ç ã o  i d e n t i t á r i a  ma i s  a b r a n ge n t e ,  

p a r a  a l é m d a s  n a c io n a l i d a d e s ,  d o s  g ê n e r o s  e  d a s  

e t n i a s ,  p o r  t r a t a r - s e  d e  u m d e s a f i o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  

c o n t i n e n t a l .  ( B E R ND ,  2 0 1 0 ,  p . 3 8 ) .  

 

P ens am os  qu e  a  con s t r uç ão  d a  La t in o -A m er i can id ad e  n ão  e s t á  

em  r ach a r  a s  con s t r u çõ es  i den t i t á r i as  d e  cad a  n ação ,  m as  p e r ceb e r ,  

o bs e r v an do - as ,  que  a s  s em el han ças  é  q u e  con v er gem  n o  au t o -

r eco nh ec im en t o  com o  t a l .  O  ad ven t o  d o  Ba r ro co  t ro uxe  cu l tu r as  

co m f un d am en to s  p r óx im os ,  emb o ra  a  d i fe r en c i ação  en t r e  e l as  s e j a  

u m a  d ád iv a  e  o  d i s t an c i am en t o  en t re  a s  mesm as ,  um e l em en t o ,  

an t es  d e  tu do ,  en r i qu eced o r .  Po i s ,  en t ão ,  a  La t in o -A mer i can id ad e  

e s t á  em  p e r ceb e r  o  q ue ,  ap e sa r  d e  to d o  o  es f o r ço  d e  sep a r ação  e  

p a r t i cu l a r i z ação ,  a i nd a  h á  em  com um .  Yv an  Lam o n d e  en t en d e  po r  
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A m er i can id ad e  a  ― co ns t a t ação  (e  a  a ce i t a ção )  de  p e r t en ce r  ao  

co n t i n en t e  e  d e  v i ven c ia r  a s  ex p e r i ên c i a s  am er i canas . ‖  (20 0 1) .  

O  q u e  i n t e r e s s a  n ã o  é  p r o p r i a me n t e  o  a c a b a me n t o ,  

ma s  q u e  a s  t r o c a s ,  a s  i n t e r p e n e t r a ç õ e s ,  e  o s  

p r o c e s s o s  d e  d e s i h i e r a r q u i za ç ã o  c o n t i n u e m a  s e  

r e a l i z a r ,  e  q u e  a  i d é i a  d e  u ma  [ l a t i n o ] a me r i c a n i d a d e  

c o mp a r t i l h a d a  e n t r e  o  n o r t e  e  o  s u l  c o n t i n u e  a  

p o s s i b i l i t a r  a  r e l a ç ã o .  [ . . . ]  e l a  s ó  e me r ge  

v e r d a d e i r a me n t e  c o m a  c o l o c a ç ã o  e m ma r c h a  o s  

p r o c e s s o s  d e  t r a n s c u l t u r a ç ã o  e  d e  h i b r i d a ç ã o  c o m 

s e u  va l o r  a c r e s c i d o  d a  i mp r e v i s i b i l i d a d e .  [ De s t a q u e  

n o s s o ]  ( B E RN D,  2 0 1 0 ,  p . 3 0 ) .   

 

M ui to  a l ém  d es s a  p e r cep ção  d o  fu t u ro  com um  pa r a  a  La t i no -

am er i can id ad e ,  a s  r a zõ es  e  r e f l ex õ es  vêm  d es s e  p as sado  co mu m.  

 

C on c lus ões :  os  an t i go s  la ço s ,  a  id en t id ad e  p res en t e  

N o  s e io  ba r r oco  en con t r am os  as  d i r e t r i z e s  c a tó l i c a s ;  o  

r e s p e i t o  às  h i e ra r qu i as ,  a  p r ece  e  um a  fé  c ap az  d e  u n i r  e  cob r i r  

v a s t as  im ens i dõ es .  N ão  é  p oss ív e l  de ix ar  d e  f a l a r  do  ap e lo ,  d a  

n o ção  de  pe so  e  j u l gam en to  e  d e  to d a  a  e s t ru t u r a  con so l i d ad a  p ara  

am ar r a r  os  ho m ens .  É  n ess a  e s t ru tu ra  q u e  s e  enco n t ram  a s  b as e s  

p a r a  o  s en t im en to  co l e t i vo :  a  mot iv ação  s em p r e  fo i  amar r a r  tod os  

o s  ho mens .  D es s e  m od o ,  com o  j á  f o i  d i t o ,  n ão  p od emos  d e ix a r  d e  

o bs e r v ar  o  v i és  h i b r i do ,  em  qu e ,  ao  mes mo  t emp o  em  que  an ga r i a  e  

p r end e  s eus  f i é i s ,  é  su f i c i en t em en te  f l ex ív e l  p a r a  se  ad ap t a r ,  

f u nd i r - s e  e  t r an s fo rm ar - s e  p e r an t e  as  c a r ac t e r í s t i c as  e  

i nd iv i du a l id ad es .  O  Ba r r o co  f o i  g r an d i os o ,  n ão  só  p e lo  s eu  e s t i l o  

e s cand a l os o  e  o p re s so r ,  m as  p e l a  su t i l ez a  com  s e  ap r op r i a  de  

i mag i n ár io s ,  d i s t o rce  i d e i as  e  f i n d a  co mo  p ro du çõ es ;  co ns t ru çõ es  

n o vas ,  en t r e t an to ,  m un id as  d as  v e lh as  c r en ças  e  fo r j ada s  s ob  a  c ruz  

ca t ó l i c a .  

A  f u s ão  d o  Ba r ro co  com  a s  cu l tu r a s  l o ca i s  d e r i va r á  a  

ex p r es s õ es  cu l tu r a i s  gen u ín a s  e  m ai s ,  o  fu nd am ent o  d a  i d en t id ad e  

d e  cada  um  d ess e s  p ov os .  C ad a  fo rmação  no va  i r á  s e  i n cum bi r  de  

s e r  genu i n am en t e  d i f e r en te ,  au t ên t i c a .  Faz en do  q u es t ão  de  

ap r ov e i t a r  c ad a  p eq u en o  t r a ço  p a r t i cu l a r  com o m ar ca  s i n gu l a r  de  
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ex p r es s ão  cu l tu r a l .  A p ós  abs o rv e r  o  Ba r r o co ,  a  ch am ada  La t i no -

A m ér i ca  com eça  a  f e rm en t a r  d i v e r s a s  e  d i s t i n t a s  r e a l i d ades  

cu l tu r a i s ,  ún i cas ,  b a s ead as  em  h ib r id i s mos  e  t r ans cu l tu r ações ,  do  

v e lh o  a t r avés  do  no v o .  O  Ba r ro co  com o con ce i to  é  o  p ró p r i o  f i m  e ,  

i n c lu s i v e ,  m ei o  da  La t i n o - Am er i can i dad e .  

O  c e r t o  é  q u e  n o s s a  l a t i n o -a me r i c a n i d a d e ,  t ã o  

e v i d e n t e  p a r a  o s  q u e  n o s  o l h a m d e  f o r a  e  v ê e m n o s s a  

i d e n t i d a d e  ma c r o é t i n i c a  e s s e n c i a l ,  [ . . . ]  u ma  

f e d e r a ç ã o  d e  e s t a d o s  n a c i o n a i s  l a t i n o - a me r i c a n o s .  

[ . . . ]  A  q u e  s e  d e ve  e s s e  p o d e r  u n i f i c a d o r ?  [ . . . ]  A  

e x p l i c a ç ã o  e s t á ,  t a l ve z ,  n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  

d i s t i n t i va s  d o  p r ó p r i o  p r o c e s s o  d e  f o r ma ç ã o  d o s  

n o s s o s  p o v o s ,  q u e  s ã o  s u a  i n t e n c i o n a l i d a d e ,  s u a  

p r o s p e r i d a d e ,  s u a  v i o l ê n c i a .  ( R IB E IR O,  1 9 7 9 ,  p . l 9 . )  

[ Gr i f o s  n o s s o s ]  

 

P ens a r  n o  co n ce i to  do  l a t i no - amer i can o  é  bu scar  a  

co mp r een s ão  d e  qu e  a  m ul t ip l i c i d ade  d o s  e l em en t os  p r e s en t es  é  

g r aça  d o  to do .  E  qu e  a  m es m a b us ca  p o r  i n d ep end ên c i a  e  

o r i g i n a l i d ad e  en t r e  o s  po vo s  d e s t e  con t i nen t e ,  é  a  m es ma  a s p i r ação  

q u e  n os so  con t in en t e  t em  p e lo s  o u t ro s  co n t i n en te s .  Ras gam -s e  os  

an t i gos  m od e l os  eu r op eus  e  co ns t ro em - s e  b a r r e i r a s  ao s  no vos  

m od e l os  qu e  to do  o  t emp o  b us cam  sub m et e r  n os sa  p ró p r i a  es t é t i c a ,  

n os s as  p r óp r i a s  cu l t u r a s .  D e  f o rm a  co n c lu s i v a ,  p r i mam os  p or  

o bs e r v ar  qu e  o s  l aço s  q ue  no s  l i gam s ão  an t i go s  e  e s s en c i a i s  p a r a  

n os s a  i d en t i f i c ação  co n ju n t a .  A  La t in o - Am er i can id ade  e s t á  em 

t en t a r ,  em  b us ca r  cami nh os  n os sos ,  o lh a r  com  p e rs pec t iva s  n oss a s ,  

m ét od os ,  i d e i a s ,  c r en ças  n os s as ;  s ab end o  qu e  cad a  p a r t e  é  

f u nd am ent a l  p a r a  os  ru mos  d o  con ju n to .  

O  t o d o  s e m a  p a r t e  n ã o  é  t o d o ,  

A  p a r t e  s e m o  t o d o  n ã o  é  p a r t e ,  

M a s  s e  a  p a r t e  o  f a z  t o d o ,  s e n d o  p a r t e ,  

N ã o  s e  d i ga ,  q u e  é  p a r t e ,  s e n d o  t o d o .  

 

( Gr e g ó r i o  d e  M a t o s ,  e m s e u  ma i s  c é l e b r e  p o e ma  e  

o b r a -p r i ma  d a  p r o d u ç ã o  l i t e r á r i a  d o  b a r r o c o  

b r a s i l e i r o ,  Ao  b r a ç o  d o  me n i n o  J e s u s  q u a n d o  

a p a r e c e u )    

 

R ef erên c i as   
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F IG U E IR E D O ,  E u r í d i ce  (o r gan iz ação) .  Co n ce i to s  de  Li t e r a t u r a  e  

C u l t u ra .  R io  d e  J ane i ro :  Ed i to r a  U FJ F/E d U FF ,  20 10 .  

G O N ZÁ LE S ,  J o r ge  E nr iq u e  ( O r g . ) .  N ac i ón  y n ac io na l i sm o  em 

A m ér i ca  La t i n a .  Bogo t á ;  Lec t u r as  C ES  C LA CS O ,  20 07 .  

M Ä DE R,  M ar i a  E l i s a  e  P AMP LO N A ,  M ar co  A.  ( O r gs . ) ;  R evo l u çõ es  

e  In d ep en d ên c i a s  e  n ac i on a l i sm os  na s  Am ér i cas :  No va  G r an ad a ,  

V en ezu e la  e  Cu ba ,  C o l eção  Mar gen s :  A m ér i ca  La t in a  Vo l .  3 .  S ão  

P au lo :  P az  e  T e r r a ,  2 00 9 .  

M Ä DE R,  M ar i a  E l i s a  e  P AMP LO N A ,  M ar co  A.  ( O r gs . ) ;  R evo l u çõ es  

e  In d ep en d ên c i a s  e  n ac i on a l i sm os  na s  Am ér i cas :  P e r u  e  Bo l ív i a ,  

C o l eção  M ar gens :  A m ér i ca  La t i n a  V o l .  4 ;  1 ª  E d . ;  S ão  Pau lo ,  P az  e  

T e r r a ,  2 00 9 .  

M AR CO N DES ,  N e id e  e  BE LLO T O ,  M ano e l  ( O r gs . ) ;  Lab i r in tos  e  

n ós :  im agem  i b ér i c a  em  t e r r as  da  A m ér i ca ;  1 ª  E d . ;  S ão  P au lo ;  

E d i to r a  U NE SP:  Im p r ens a  O f i c i a l  do  Es t ad o ,  1 99 9 .  

N ÉS T OR,  G a r c í a  C an c l i n i ;  La t in o - am er i canos  à  p r o cu r a  d e  um 

l u ga r  n es t e  s écu lo .  S ão  P au lo :  I l u mi nur a s ,  20 08 .  

P AMP LO N A ,  M ar co  A.  e  D O Y LE ,  Don  H. ( O r gs . ) .  N ac ion a l i s mo  n o  

N o vo  M un do .  R io  de  J an e i r o :  R eco rd ,  2 0 08 .  

PR A DO ,  M ar i a  Lí g i a ;  A  fo rm ação  da s  n açõ es  l a t i no - am er i canas .  

S ão  P au lo ;  At u a l ,  19 9 4 .  

R IBE IR O ,  D a r c y;  A m ér i ca  La t i n a :  P á t r i a  Gr and e .  S ão  P au lo :  

G u an ab a r a ,  1 97 9 .  

T IR A P E LI,  P e r c i va l  ( O r g . ) ;  Ar t e  s ac ra :  b a r r o co  memó r i a  v iv a .  S ão  
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O interlúdio estabelecido a partir do projeto apresentado à banca de seleção do 

Mestrado em Educação da UFS até a conclusão da dissertação, exigida para obtenção 

deste título, permite-me refletir sobre muitas questões que apresentam grande 

importância para o amadurecimento intelectual que a escrita exige. Na medida em que 

avanço em diferentes leituras sobre a História da Educação, olho para as Revistas do 

IHGB, objeto definido como fonte da referida pesquisa, e tento imprimir as primeiras 
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ideias que a leitura das mesmas me permite fazer acerca das correntes teóricas que 

influenciaram seus escritores e também leitores. Assim, acredito que os dois primeiros 

volumes deste periódico, publicados originalmente em 1839 e 1840, revelam 

importantes características do pensamento intelectual brasileiro oitocentista, 

evidenciando ainda uma agremiação sintonizada com o seu tempo e lugar. 

Contudo, não só estas fontes me permitem entrever as marcas do século XIX, o 

que me leva a dialogar com estudiosos muito mais qualificados que ajudam a percebê-

las. Sigo, então, a trajetória do referido período entendendo que ―são problemáticas as 

interpretações do século [ante]passado que apresentam o Estado Monárquico como 

sendo completamente desaparelhado de projetos de educação e cultura‖, conforme 

apontou Nascimento (1999, p.30). Desta forma, ao buscar compreender aspectos destes 

projetos, não realizarei uma discussão exaustiva, quero tão somente entender como esta 

discussão fora pensada por importantes pesquisadores da história brasileira buscando 

conexões com meu objeto de estudo. 

EMBATES ENTRE TEORIAS 

Antes, se faz necessário entender a diferença entre dois paradigmas históricos 

predominantes nos últimos séculos, o historicismo e o iluminismo. Isto porque, 

conforme José Carlos Reis (2002) tais padrões foram responsáveis por uma 

―redescoberta da história‖, na medida em que estabeleceram profundas mudanças na 

percepção do tempo. Percepção esta que apresenta sentidos opostos e excludentes: 

enquanto o iluminista, de origem francesa, apresentava caráter revolucionário e 

emancipatório, com vistas para o futuro, o historicista, da Escola Histórica Alemã, 

apresentava caráter conservador e tradicionalista, com vistas para o passado. 

Seguindo o raciocínio deste pesquisador, entendo que os iluministas propunham 

a ruptura com o passado justificando, através de uma filosofia racionalista, a construção 

de um futuro. Por outro lado, os historicistas consideravam a importância e a validade 

das instituições predominantes através do estudo empírico, resultante do processo 

histórico (Cf. REIS, 2002, p.10-11). Ou seja, a Escola Alemã não defendia uma ―razão‖ 

existente a priori, como queriam os iluministas, mas sim, aquela manifestada nas formas 

e criações sociais. Para os historicistas, qualquer forma de razão especulativa só levava 

ao excesso, podendo gerar mudanças radicais e violentas. 
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Como um ―movimento romântico contra o racionalismo das Luzes‖, o 

historicismo defendia ―um homem multiforme, localizado e datado‖, ao contrário das 

teses consideradas ―anti-históricas‖, defendidas pelos franceses. Teses que permitiam o 

julgamento do indivíduo ―por valores exteriores no qual nasceu‖ (REIS, 2002, p.13). 

Em termos gerais, ―o historicismo não foi só uma formulação teórica sobre a 

história e nem o iluminismo era só uma teoria. Era um pensamento alemão contra um 

pensamento francês, em um contexto quase de guerra, quase eterno, entre dois povos‖ 

(REIS, 2002, p.14). Deste embate, o pesquisador considerou que, de fato, os 

historicistas impediram a dissolução do passado, como queriam os iluministas. Para ele, 

―a história científica [historicista] veio opor-se à história filosófica [iluminista francesa], 

aguarrás do passado!‖ (REIS, 2002, p.15). 

Diante da complexidade gerada pelo embate destas vertentes teóricas, Reis 

lembra que o tema central das discussões historicistas sempre foi o da autonomia das 

ciências humanas, valorizando esta cultura acima de outras consideradas exatas como a 

matemática, pois afinal, esta também era uma criação humana. A evolução destes 

debates mostra que: 

No final do século XVIII, ele [o historicismo] seria romântico e 

filosófico, ao fazer uma divisão ontológica entre natureza e 

história; em meados do século XIX, seria uma epistemologia 

com ―contaminações filosóficas‖, ao diferenciar o método das 

ciências humanas do das ciências naturais, mas no contexto de 

uma filosofia da vida; no século XX, tornou-se uma 

epistemologia ―científica‖, livre de tais influências filosóficas. 

Mas em crise! (REIS, 2002, p.21). 

Tal crise deveu-se à sua inadequação em meio às mudanças sociais, políticas e 

intelectuais ocorridas no século XX. Por exemplo: ―a história científica não dizia o que 

o homem era. Não discutia valores, buscando uma neutralidade, uma moderação, que 

soterrava os impulsos vitais.‖ (REIS, 2002, p.23). Sem citar o descrédito sofrido por ter 

se tornado sinônimo de ―relativismo de valores‖. 

A INTELECTUALIDADE NO BRASIL 

Um caminho interessante que ajudará a perceber as influências teóricas no Brasil 

oitocentista é aquele percorrido por Manoel Luiz Salgado Guimarães (2003). Ao olhar o 

século XIX buscando compreender uma ―cultura histórica brasileira‖, o historiador 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

99 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

reconheceu as tensões entre história e memória, ou seja, entre um projeto que se quis 

científico e outro que pretendeu ser portador de um discurso de afirmação política. 

Ambos, contudo, visavam um Brasil moderno, já que no referido período era 

constituído um novo tipo de sociabilidade. Tais relações eram estabelecidas pelos 

formuladores dos projetos nacionais e se apropriavam do modelo europeu, 

principalmente o francês, cujas bases foram incorporadas à intelectualidade Romântica 

brasileira. Conforme Nascimento: 

Foi sob a égide do Romantismo, é importante lembrar, que a 

intelectualidade brasileira desenvolveu as suas interpretações 

anticlericais e viu consolidar-se o pensamento liberal. Entre nós, 

o Romantismo foi efetivamente uma forma de combate 

assumida pelo liberalismo na sua luta contra as tendências 

conservadoras católicas. No Brasil, foi a intelectualidade 

Romântica que discutiu e defendeu a maturidade e o 

aprofundamento das tentações republicanas, democráticas, 

abolicionistas e nacionalistas (1999, p.62). 

Este pensamento, atrelado ao desenvolvimento que o Brasil passava a conhecer 

em diversos campos – dentre eles a democracia política e a economia – principalmente 

após sua independência, buscava atribuir significados a um passado, através do qual os 

brasileiros pudessem se identificar. Enfim, era um movimento em busca da identidade 

nacional, no qual o Estado recém-independente empreendeu um esforço a fim de 

manter, em certa medida, a estabilidade social. Elegendo a figura do índio para 

representar a nossa ―brasilidade‖ – para utilizar um termo mais recente – tal discussão 

adentra o IHGB que surge como um instrumento institucional a favor desta empreitada. 

Como discorre Arno Wehling: 

Romantismo e nacionalismo entrelaçam-se com bastante 

naturalidade, na Europa como no Império nascente. Os 

fundadores do instituto objetivavam reconstruir a história pátria 

para consolidar o ideal nacional. Como não dispõem de um 

passado medieval, recorrem à temática indígena. Muito antes de 

Gonçalves Dias ou Alencar, há um ―indianismo erudito‖ nas 

páginas da Revista do IHGB a partir de 1839 (1983, p.13). 

Este ―indianismo erudito‖ levantado por Wehling pode ser visualizado em 

estudos sobre comunidades indígenas, bem como nas discussões das atas publicadas 

ainda no primeiro volume da Revista do IHGB. Em ata da sessão de 04 de fevereiro de 

1839, o secretário Januário da Cunha Barbosa propôs as seguintes discussões: estudar as 

causas da extinção indígena; sua história e seus costumes; além de buscar novas formas 
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para sua ―colonização‖ (Cf. Revista do IHGB, 1908, p.47-8). Numa síntese, Guimarães 

assim caracterizaria este processo ocorrido nos oitocentos: 

Ao constituir o passado como projeção do presente, e desejo de 

futuro, posto que lugar por excelência da realização plena 

daquilo apenas insinuado neste tempo presente, a História é 

capaz de disciplinar este passado segundo os sentidos 

importantes para o presente em construção, conjugando 

incertezas e dúvidas próprias de um mundo vivendo em meio a 

um turbilhão de mudanças (2003, p.17). 

Porém, como discorro mais acima, não somente o pensamento Romântico de 

influência francesa emergia no pensamento intelectual brasileiro. Conforme Francisco 

Iglésias (2000)
3
, o segundo momento da nossa historiografia é marcado por 

preocupações científicas que permitem visualizarmos a corrente historicista alemã. 

Dentre os expoentes dessa fase renovadora da pesquisa brasileira ele cita o historiador 

Francisco Adolfo de Varnhagen, um dos primeiros estudiosos a valorizar o documento 

na busca de uma ―História Geral‖. Isto serve, inclusive, para lembrar que: 

O fato de o maior polo de desenvolvimento das ideias 

germânicas no Brasil ter sido mais visível a partir do núcleo da 

Faculdade de Direito do Recife não significa que essas ideias 

não se houvessem desenvolvido em outras áreas do território 

nacional (NASCIMENTO, 1999, p.120). 

Em síntese, a obra de Nascimento muitas vezes recorrida neste texto, explica o 

processo que levou à ocultação do pensamento brasileiro de influência germânica do 

século XIX. Em grande parte pela ascensão da República e vinculação de pesquisadores 

franceses à fundação do principal núcleo da produção intelectual brasileira, a USP. 

Além disso, o pesquisador destacou a importância dos estudos de Tobias Barreto e 

Sílvio Romero, delimitando-os não como adeptos da política alemã, mas da 

intelectualidade, mostrando-os críticos ao modelo de pensamento positivista. Desta 

forma, Nascimento contribuiu para a desmistificação da ideia de que só foi possível 

                                                           
3
 Em ―Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira‖ (2000), Francisco Iglésias identifica 

três momentos principais da trajetória historiográfica brasileira. O primeiro momento vai de 1500 a 1838, 

abrangendo trabalhos com teor mais memorialístico e informativo a exemplo de crônicas e relatos de 

viagens. O segundo momento surge com a fundação do IHGB em 1838, quando os trabalhos históricos 

passam a ter uma maior preocupação com a cientificidade, muito embora ainda coexistissem neste 

período os modelos anteriores. O terceiro momento se inicia com a Reforma Francisco Campos em 1931, 

cuja atuação contribui para a criação de novos cursos superiores, em especial o de Ciências Sociais. 
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visualizar um projeto de Estado Nacional Brasileiro a partir do século XX, quando, na 

verdade, as bases já haviam sido erigidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora os modelos teóricos do pensamento brasileiro sejam importados da 

Europa, não os entendo como cópias fiéis. O Brasil dos oitocentos possuía necessidades 

específicas que não permitiam, por exemplo, uma teoria que desprezasse seu passado, 

como fora o iluminismo francês. Entretanto, por ser um modelo amplamente aceito, e 

sinônimo de modernidade, é apropriado pelos nossos intelectuais de modo a fornecer 

um passado no qual houvesse a identificação de seu povo. Somente com a solidez desta 

base, poderia a nação heterogênea pensar o seu presente e espreitar o futuro. 

Quanto ao historicismo de influência alemã, este contribuiu para o brasileiro 

pensar de maneira pragmática as relações entre o indivíduo e a sociedade, onde o 

passado seria a razão explicativa das condições presente e futura, fornecendo sempre a 

ideia de progresso. De toda forma, ―o século XIX foi um momento no qual muitos 

intelectuais formularam projetos políticos coerentes e avançados, buscando dar 

identidade própria ao Estado Nacional Brasileiro‖ (NASCIMENTO, 1999, p.130). 
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I. Introdução 

 

O presente trabalho visa expor a filosofia do jovem Walter Benjamin, com 

especial referência à filosofia da história e à concepção de temporalidade presentes em 

seus estudos acerca dos primeiros-românticos alemães, tal como se pode encontrar em 

seu doutoramento intitulado ―O conceito de crítica de arte no romantismo alemão‖ 

(1919).  

Em seu texto de 1915, intitulado ―A vida dos estudantes‖, o pensador já concebe 

a história tendo como referência central a temática do messianismo, que ali aparece de 

modo breve mesmo que enfático; pouco depois, em texto de 1916, ―Sobre a linguagem 

geral e sobre a linguagem humana‖, se faz notória a forte presença de elementos 

românticos, o que nos leva à constatação de em seus primeiros trabalhos a conjunção 

entre messianismo, história e linguagem sempre se fez presente e, aqui e ali, 

acompanhada de ligações ou alusões aos românticos.  

No âmbito do doutoramento vê-se como o jovem filósofo, partindo da maneira 

como o primeiro romantismo formulou suas teorias da reflexão e da crítica de arte, 

estabelece as bases de sua concepção messiânica de história. Nesta, adquirem especial 

relevo as noções de progresso e progressividade visto que acionam diferentes modos de 

se relacionar à temporalidade.  

No presente trabalho, em primeiro lugar, será abordada em suas linhas gerais a 

leitura que Walter Benjamin realiza do primeiro romantismo alemão tomando como 

elementos de análise as teorias românticas de reflexão e de crítica de arte; em seguida, a 

mailto:daniel.francisco58@yahoo.com.br
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análise será completada pelo tratamento dos aspectos mais tangíveis da concepção 

messiânica de história que se encontra à base do doutoramento.  

 

 

II. Reflexão e crítica de arte no primeiro-romantismo 

 

Em ―O conceito de crítica de arte no primeiro romantismo alemão‖ a conjunção 

entre tempo e messianismo surge imersa às teorias da reflexão e crítica de arte do 

primeiro romantismo. Ao se falar em primeiro romantismo, cabe aqui delimitar a que 

fase específica do movimento esta expressão se refere, uma vez que a mesma fora 

utilizada por Walter Benjamin em um sentido temporal determinado. Trata-se, com 

efeito, do romantismo alemão ou primeiro romantismo ou ainda romantismo de Iena, 

situado na Alemanha em torno de 1800, portanto, na passagem entre o final do século 

XVIII e os anos iniciais do XIX. Seus maiores representantes são os irmãos August e 

Friedrich Schlegel e Novalis. 

Partindo da maneira como os românticos formulam sua teoria da reflexão, 

Walter Benjamin estabelece as bases de uma concepção de temporalidade que se 

encontra subjacente ao medium de reflexão, tal como elaborado pelos românticos. 

Denominado o medium do pensar, isto é, um sistema em que a reflexão se desdobra por 

um contínuo e gradativo conectar do pensamento, o simples pensar sobre algo é 

nomeado o primeiro grau da reflexão. A reflexão propriamente dita só nasce a partir do 

segundo grau da reflexão, ou seja, do pensar aquele primeiro pensar e, assim, ad 

infinitum, a reflexão se desenvolve em seu medium. (BENJAMIN, 2003). 

Tal sistema da reflexão traz consigo uma determinada noção de temporalidade 

peculiar ao pensamento romântico. Com o desdobramento da reflexão em seus graus, 

isto é, com a sua progressão sistemática, o filósofo captura uma concepção temporal que 

não deve ser confundida com noção moderna de progresso. Nesse ponto, em 

contraposição à temporalidade inerente ao progresso, Benjamin descobre nos 

românticos a diferença entre progresso e progressividade, sendo que este último é ―um 

processo de realização infinito e não um simples processo de devir‖.  

Aliada à temporalidade implícita nas conexões entre os graus de reflexão e seus 

medium temos a própria crítica (de arte), tal como pensada e executada pelos 

românticos. Para os românticos, a crítica de arte é o conhecimento de seu objeto, isto é, 
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o conhecimento da obra de arte no medium de reflexão. Uma vez que a crítica é o 

conhecimento da obra de arte, é também é o autoconhecimento desta, pois ―na medida 

em que ela a julga isso ocorre no autojulgamento da obra.‖ (BENJAMIN, 2003, p. 72). 

Portanto, com esta perspectiva, tem-se a concepção que os críticos modernos devem ao 

pensamento romântico: a noção de critica imanente: a obra sendo julgada e criticada por 

si mesma, isto é, segundo seus próprios parâmetros. 

Em vista disso, Walter Benjamin concebe que só com os românticos pôde ser 

estabelecido um contraponto entre a expressão usual de ―crítico de arte‖ no lugar da 

expressão mais antiga ―juiz da arte‖. Assim, o autojulgamento da obra é exclusivo da 

arte e, neste ponto, o objeto artístico se diferencia do objeto natural, pois este não 

admite julgamento algum. A obra de arte julga-se segundo seus próprios critérios 

imanentes e, deste modo, não cabe mais a concepção usual de julgamento como relação 

observador-obra.  

Dado que a crítica é o conhecimento da obra no medium de reflexão, cada obra 

singular é elevada a um grau de consciência de maior intensidade. A limitação da obra 

singular liga-se metodicamente à infinitude da arte enquanto ideia. Porém, cada obra 

traz em si seu próprio julgamento, sendo realizada e complementada em cada grau, uma 

vez que é incompleta em relação ao absoluto da arte. Portanto, para os românticos, 

apenas o incompleto é capaz de ser aperfeiçoado dando-lhe o acabamento necessário, 

capaz de nos levar além de si. (BENJAMIN, 2003). 

Atento ao medium de reflexão na arte, o jovem filósofo nos mostra que, inserido 

no medium das obras, é possível observar uma temporalidade peculiar ao primeiro 

romantismo. E aqui a diferença entre progresso e progressividade adquire a sua maior 

expressão. Escolhendo a poesia como a legítima expressão da arte, para os românticos 

―[...] o gênero poético romântico ainda está em devir; sua verdadeira essência é mesmo 

a de que só pode vir a ser, jamais ser de maneira perfeita e acabada. Não pode ser 

esgotado por nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar pretender 

caracterizar-lhe o ideal.‖ (SCHLEGEL, 1997, p. 65). Portanto, para os românticos, dirá 

Walter Benjamin, ―[...] não se trata de um progredir no vazio, de um vago sempre-

poetar-melhor, mas, antes, de um desdobramento e de uma intensificação 

continuamente mais abrangentes das formas poéticas. A infinidade temporal que se 

encontra neste processo possui um caráter medial e qualitativo.‖ (BENJAMIN, 2003, p. 

98).  
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III. Tempo e messianismo 

 

Friedrich Schlegel fora fortemente influenciado por Goethe e a concepção deste 

acerca da possibilidade da mediação recíproca entre o que há de divino e os homens. 

Uma vez que cada homem traz em si o divino, fundamenta-se a possibilidade de cada 

sujeito poder ser um mediador para todos os homens. Assim, a figura do artista ganha 

grande importância, uma vez que este se torna o mediador por excelência. Sendo 

considerado o poeta como sacerdote para os homens, este passa a possuir a capacidade 

de comunicar o finito com o infinito. (BORNHEIM, 2005). 

Ainda segundo Bornheim, o pensamento romântico se faz extremamente 

permeado por um feixe de conceitos composto de filosofia, arte, moral e religião. Neste 

sentido, para Schlegel, a filosofia e a arte estariam fortemente ligadas: a filosofia 

desvenda de maneira abstrata enquanto a arte realiza de modo sensível, o que resulta em 

maior concretude à filosofia. Daí que a poesia possa aparecer como o idealismo 

concretizado. Além disto, o pensador romântico procurou unir ao primeiro par, a 

religião e a moral, fazendo da moral o aspecto prático da religião. Com isto, Schlegel 

concluiu que a filosofia e a poesia só podem de fato ser compreendidas por meio da 

religião, uma vez que nesta se dá a expressão última da relação do homem com o 

divino. 

Por sua vez, Walter Benjamin, muito atento à importância que o primeiro 

romantismo dá à compreensão da arte por meio da religião, entrevê em tal perspectiva a 

existência de uma determinada concepção histórica, que é destacada por ele logo nas 

primeiras páginas de seu doutoramento. Daí que, no texto introdutório àquele seu 

trabalho, Benjamin apresente em nota de rodapé, de modo tão inesperado quanto 

certeiro, a relação entre o messianismo romântico e a concepção que tinham da história. 

Com efeito, Benjamin transcreve uma porção do fragmento n. 222 da Athenäum, no 

qual Schlegel afirma que ―[...] o desejo revolucionário de realizar o Reino de Deus é o 

ponto elástico da cultura progressiva e o início da história moderna. O que nela não 

apresenta nenhuma relação com o Reino de Deus é apenas algo secundário.‖ 

(BENJAMIN, 2003, p. 18, nota 3).  

Como se vê no fragmento citado, este ―desejo revolucionário de realizar o reino 

de Deus‖ liga-se à cultura ―progressiva‖ e configura propriamente ―o início da história 
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moderna‖. Nossa hipótese é que este conjunto conecta-se diretamente às teorias 

românticas de reflexão e crítica de arte, tal como interpretadas por Benjamin. Assim, ao 

sublinhar a infinidade temporal que se encontra implícita no medium de reflexão (da 

arte), Benjamin enfatiza seu caráter medial e qualitativo. A ―progressividade‖ presente 

tanto na poesia como na ―cultura‖ ―não pode ser de modo algum aquilo que se entende 

pela expressão moderna ‗progresso‘‖: assim como não se trata ―apenas de uma relação 

entre os graus de cultura entre si‖, também não se trata de uma simples relação entre os 

gêneros de arte. (BENJAMIN, 2003). Desta forma, Benjamin irá opor a concepção 

qualitativa de tempo infinito decorrente do messianismo romântico ― no qual ―a vida 

inteira da humanidade‖ é ―um processo de realização infinito‖ e não ―um simples devir‖ 

― ao tempo infinitamente vazio da ideologia moderna do progresso. (LÖWY, 2005). 

Em vista da importância conferida à religião para a compreensão da arte e da 

filosofia pode-se também incluir a história, pois, ―[...] a arte criando a partir do impulso 

da aspiração da espiritualidade, conecta esta em formas sempre novas com o acontecer 

do conjunto da vida do presente e do passado. A arte liga-se não a acontecimentos 

singulares da história, mas à sua totalidade.‖ (PINGOUD, 1914, p. 32ss apud 

BENJAMIN, 2003, p. 51).  

Esta concepção de história difere da postulada pela historiografia corrente, como 

se constata em ―A vida dos estudantes‖ (1915), originalmente uma conferência 

proferida por Walter Benjamin em 1914, portanto, alguns anos antes de redigir o 

doutoramento sobre os românticos. Aqui, o jovem filósofo oferece uma importante 

mostra de sua filosofia messiânica da história, mirando criticamente a perspectiva da 

história que ―[...] confiando na infinitude do tempo, distingue apenas o ritmo dos 

homens e das épocas que rápida ou lentamente avançam pela via do progresso.‖ 

(BENJAMIN, 2002, p. 31). Por um lado, esta concepção de tempo do progresso não 

trata do presente com o devido rigor e, por outro, no tempo ―messiânico‖, Benjamin 

assinala que, os elementos do ―estado final‖ não afloram à superfície como tendências 

amorfas do progresso, mas encontram-se encravados em todo presente como as criações 

e os pensamentos mais ameaçados, difamados e desprezados. (Ibid.).  

 

IV. CONCLUSÃO  
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Com base nas teorias da reflexão e da crítica no primeiro romantismo, Walter 

Benjamin extrai uma concepção de temporalidade peculiar que se encontra latente no 

medium de reflexão. Realizando os registros das devidas diferenças e distâncias entre as 

noções de ―progresso‖ e ―progressividade‖, o jovem filósofo destacou as diferentes 

temporalidades que lhes são subjacentes. Assim, com relação à crítica das obras de arte, 

Benjamin destaca a infinidade temporal aí presente. Neste caso, permite-se pensar o 

caráter medial e qualitativo da temporalidade, em franca oposição ao tempo como mero 

―processo de devir‖, tal como no tempo infinitamente vazio estipulado pela ideologia 

moderna do progresso. Deste modo, a concepção de história que assume o primeiro 

plano é precisamente aquela que tem em seu núcleo básico o messianismo, o que vale 

para os românticos alemães quanto para Benjamin, resguardadas as respectivas 

diferenças.  
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 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho atende ao objetivo de traçar algumas considerações sobre 

práticas de Educação Patrimonial desenvolvidas pela DPHAA – Divisão de Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arqueológico da FUNDESC – Fundação Estadual de Cultura de 

Sergipe, empreendidas na década de 1980 em escolas da rede estadual localizadas na 

Capital sergipana: ―Revivendo Aracaju‖ e ―Cartilha João Santeiro‖. 

 Sob a perspectiva histórica, fontes documentais e legislativas, orais e aquelas 

registradas em livros e artigos científicos foram analisadas com o propósito de asseverar 

que a elaboração dessas atividades foram, em certa medida, reflexos do fomento do 

Governo Federal para proteger o então chamado patrimônio histórico e artístico, 

arqueológico e natural do país.  

 Organizado em tópicos que lançam o olhar desde a importância em investigar o 

campo da Educação Patrimonial em Sergipe, perpassando pela abordagem das práticas 

mencionadas até uma breve análise de uma política federal de gestão cultural, este 

escrito apresenta algumas reflexões esboçadas diante do desenvolvimento da pesquisa 

que culminará na construção da dissertação de mestrado que analisa o mesmo objeto. 

De certo modo, constitui-se como um apontamento sobre a temática das ações 

educativas voltadas para a proteção dos bens patrimoniais e culturais no Estado, no 

período.  
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 A IMPORTANCIA EM CONHECER A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL 

 O reconhecimento da importância de atividades educativas visando à proteção 

do patrimônio cultural marca a trajetória da gestão da cultura em Sergipe.  Em meados 

da década de 1970, a lei nº 2.069 de 28 de dezembro de 1976 que dispõe sobre o 

Patrimônio Histórico e Artístico de Sergipe em seu artigo 19, ampara legalmente ações 

educativas como mecanismo de fortalecimento da memória do Estado: 

 

A Secretaria da Educação e Cultura realizará, juntamente com a 

Fundação Aperipê de Sergipe e outras emissoras de rádio e televisão, 

respeitada a legislação pertinente à radiodifusão, bem como junto aos 

estabelecimentos de ensino, uma sistemática campanha educativa com 

vistas a criar, no seio da comunidade e da juventude, uma consciência 

pública sobre o valor e o significado do patrimônio histórico, artístico, 

etnográfico e paisagístico do Estado e sobre a necessidade de sua 

preservação. (SERGIPE, 1976). 

 

Embora esta evidência, investigações sobre os sentidos associados aos discursos 

que estimularam estas ações e sobre o cartaz dessas práticas no universo cultural e 

educativo sergipano, demandam atenção dos pesquisadores. O conhecimento histórico 

desses elementos, em especial, contribui para a ampliação da memória e da experiência, 

propiciando um leque de escolhas e possibilidades aos atentos a este vigoroso exercício.  

De fato, os processos educativos que colocam o patrimônio cultural como fonte 

primária de conhecimento assumem grande peso no presente e disputam o status de 

atividade fundamental em prol da preservação cultural. Na esfera federal, por exemplo, 

a partir da década de 2000 o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional passou a contar com um setor responsável pela Educação Patrimonial 

(OLIVEIRA, 2010) e no ano de 2011 foi realizado na cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais, o II Encontro Nacional de Educação Patrimonial promovido por este órgão para 

discutir uma política nacional para este setor. 

Seguindo March Bloch, entendo que o passado está a serviço do presente e 

assim, reforço ser salutar neste cenário conhecer aspectos variados de atividades 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

110 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

educativas que foram desenvolvidas com o intento de resguardar o patrimônio cultural 

sergipano, para inclusive abandonar a premissa de que em Sergipe quase nada foi feito 

no campo da Educação Patrimonial. 

 

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DE AÇÕES E PROGRAMAS 

EDUCATIVOS  

A expressão Educação Patrimonial deu seus primeiros passos no Brasil no 

universo dos museus nos anos de 1980 como uma alternativa no processo de 

preservação de bens culturais. Desde então, ações educativas foram desenvolvidas nas 

unidades do IPHAN e passaram a influenciar atividades de preservação em diferentes 

pontos do país (CUSTÓDIO, 2008). 

Definida como o processo permanente e sistemático de trabalho educativo, que 

tem como ponto de partida e centro o patrimônio cultural com todas as suas 

manifestações (GRUNBERG, 2007), a Educação Patrimonial se revestiu de termos 

como ―ações‖ e ―programas educativos‖ em todo o Brasil, inclusive em Sergipe. 

 No Estado, algumas dessas práticas foram apresentadas por Ana Conceição 

Sobral de Carvalho no ensaio ―Sergipe e sua memória: atos e ações de preservação 

realizados pelo Poder Público Estadual‖ (CONCEIÇÃO; ROCHA, 2007).  

Entre elas figuram ―Revivendo Aracaju‖ e ―Cartilha João Santeiro‖. Ambas 

foram empreendidas pela antiga Divisão de Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arqueológico, constituída por uma equipe de profissionais ligados a produção artística, 

historiográfica, arqueológica, literária, arquitetônica no Estado e ao seu universo 

educacional, e que produziram na década de 1980 como produtos da fiscalização, 

importantes relatórios técnicos e fotográficos sobre os bens tombados em Sergipe. 

 A DPHAA estava vinculada a FUNDESC – Fundação Estadual de Cultura de 

Sergipe, criada através da lei nº 2.517 de 05 de dezembro de 1984, na gestão do 

governador João Alves Filho. A dita fundação estava vinculada a Secretaria de Estado 

da Cultura e segundo o dispositivo legal que a implantou, deveria executar, dentre 

outras coisas, ―atividades concernentes à difusão e incentivo dos Valores e das 

Entidades Culturais‖.  



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

111 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

 ―Revivendo Aracaju‖ empreendeu em quatro escolas da Capital, entre elas a 

Escola Estadual Tobias Barreto e o Atheneu Sergipense, a apresentação de um 

mostruário do centro histórico, a realização de palestras sobre a história, as artes e a 

arquitetura neste espaço, culminando o programa com uma dinâmica que consistia na 

visita de três praças do centro de Aracaju, entre elas a Praça Fausto Cardoso.  

A produção de trabalhos confeccionados pelos alunos durante este projeto foi 

exposta na sala Mestre Olívio Matos, no Centro de Criatividade de Sergipe, então 

gestado pela professora Agalé Fontes. 

 O outro projeto realizado por esta equipe no final dos anos de 1980 foi a Cartilha 

―João Santeiro‖. Elaborada pelo grupo técnico da DPHAA e tendo por base os relatórios 

de fiscalização dos bens tombados, depois transformada em livreto de cordel pelo 

cordelista Manoel D´Almeida Filho, com ilustrações da arquiteta Ana Libório. Este 

material defendia a importância da preservação da memória sergipana e segundo 

registros, a atividade foi divulgada intensamente nas escolas, alcançando um resultado 

representativo. 

 Visto essas atividades e levando em considerando os bens tombados até 1988, 

ano em que estas atividades foram realizadas, existe uma franca predileção pelos 

segmentos dominantes, as elites, e predominância dos exemplares da arquitetura civil e 

religiosa (ALVES, 2008). Assim, é possível afirmar a existência nesse momento de uma 

Educação Patrimonial tradicional caracterizada pela imposição de uma identidade e 

memória únicas exemplificadas unicamente por bens relacionados ao Estado e aos 

grupos dominantes (OLIVEIRA, 2011). 

 A POLÍTICA NACIONAL DE PATRIMONIO E SUA POSSIVEL 

RELAÇÃO COM AS AÇÕES SERGIPANAS 

 Muito embora o limite de abrangência característico deste trabalho, a iniciativa 

destas atividades certamente possui relação com a política nacional de cultura.  

 Nos anos de 1970 e 1980, na fase de abertura do regime militar, da crise da 

modernidade e diante de uma comunidade cientifica mais independente, estruturada e 

diversificada, a política cultural no nível federal foi orientada com o propósito de 

ampliar a noção de patrimônio e estimular a participação social (FONSECA, 2009). 
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 A formulação do estatuto legal e ideológico do patrimônio cultural brasileiro 

inicia-se no governo Vargas com a criação do SPHAN, porem é no inicio da segunda 

década do século XX que o movimento de ampliação da noção de patrimônio cultural, 

onde figura como importante expoente Aloísio Magalhães, ganha fôlego. 

 Em 1970 é assinado o chamado ―Compromisso de Brasília‖, uma carta 

patrimonial fruto do I Encontro de Governadores de Estado, Secretários Estaduais da 

área cultural, Prefeitos dos Municípios interessados, Presidentes e Representantes das 

Instituições Culturais, que tinha por objetivo o estudo da complementação das medidas 

necessárias à defesa do patrimônio histórico e artístico nacional.  

Este documento recomendava uma série de medidas essenciais para a 

salvaguarda do patrimônio. Orientava a criação de legislação específica para a 

preservação do patrimônio brasileiro, por exemplo, e salientava a necessidade de 

empreender atividades educativas que rememorassem o passado da nação, de Educação 

Patrimonial: 

 

Sendo o culto ao passado elemento básico da formação da consciência 

nacional, deverão ser incluídas nos currículos escolares de nível 

primário, médio e superior, matérias que versem o conhecimento e a 

preservação do acervo histórico e artístico, das jazidas arqueológicas e 

pré-históricas, das riquezas naturais, e da cultura popular (...). 

(BRASILIA, 1970). 

 

 As Cartas Patrimoniais são compromissos assinados por países e/ ou instituição 

a cerca da preservação do patrimônio cultural, cujo intuito é uniformizar os discursos do 

cuidado ao bem cultural (SALCEDO, 2007). Esses documentos representam um saber 

consolidado e respeitado pelos profissionais da área (OLIVEIRA, 2011). 

 Logo, serão alguns indícios que certamente sustentarão a assertiva de que a 

iniciativa de promover as duas mencionadas ações e outras tantas de divulgação, como a 

confecção dos catálogos ―Memória de Aracaju‖ e ―Aspectos Históricos, Artísticos, 

Culturais e Sociais da Cidade de São Cristóvão‖, foram reflexos da atividade conduzida 

no aparelho do Estado no âmbito federal, atendendo a lógica que ―[...] a grande política 

não é o oposto da pequena‖ (NOGUEIRA, 2010). 
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 CONSIDERAÇÕES  

 Diante do consenso consolidado no inicio do século XXI na área de proteção do 

patrimônio cultural, de que a Educação Patrimonial é peça fundamental para a sua 

preservação, na medida em que só de preserva o que se conhece, a importância em 

atentar para os sentidos responsáveis por sua promoção em Sergipe ganha vitalidade. 

 Somando a este estímulo, a evidência de dispositivos legais, tanto no âmbito 

federal como estadual, que fomentam a realização de atividades de educativas voltadas 

ao patrimônio, hoje defendido como cultural, assim como o trato que foi dado a sua 

efetivação, fortalece este intento em buscar representar os significados partilhados e 

construídos pelos agentes culturais em torno do tema educação. 

 Em Sergipe, atividades educativas voltadas para preservação e fortalecimento da 

identidade e memórias coletivas, mnão necessariamente sob a égide da expressão 

Educação Patrimonial marcaram o cenário sergipano e carecem de investigação, como 

já justificado. 

 ―Revivendo Aracaju‖ e a ―Cartilha João Santeiro‖ são amostragens destas 

práticas e integrante do agitado universo cultural que marcou Sergipe, como todo o 

Brasil, durante os anos de 1970 e 1980. 
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Laranjeiras é a segunda cidade mais antiga do Estado de Sergipe, com 

patrimônio arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, desde 1996. A cidade é uma das poucas no Brasil onde ainda se 
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destaca uma forte presença da cultura material configurada na arquitetura colonial, com 

grande quantidade de ruas, igrejas e casarios construídos sob o modelo português nos 

séculos XVII, XVIII e XIX, tornando-se uma cidade com potencial turístico devido a 

sua paisagem e manifestações tradicionais. 

Segundo Nadja Santos, a modernidade dentro de um contexto urbano, vai trazer 

idéias de mudanças no âmbito social, como uma forma de ruptura com o passado. Como 

consequência ocorrem destruição e perdas no espaço da cidade, podendo ser percebidas 

principalmente quando existem elementos da cidade antiga e ao lado subsistem 

elementos modernos. E as cidades brasileiras ainda vêm sofrendo muitas alterações 

sobre diversas formas: urbanas, sociais, econômicas e culturais (SANTOS, 2009, p.16). 

Sob esse aspecto podemos enquadrar a cidade de Laranjeiras-SE, como sendo 

uma cidade que sente os efeitos da evolução do tempo em sua materialidade, se 

modificando e/ou desaparecendo entre renovações e modernizações, processo que 

também deixa muitas marcas nas memórias de diferentes grupos socias. Ainda que a 

memória se afirme nas continuidades urbanas, o esquecimento está presente na 

deteriorização daquilo que já é passado (SANTOS, 2009, p.16). 

Assim, a partir da análise da cultura material desenvolvida por grupos humanos, 

quando estudados na cidade, outro importante testemunho deve ser ressaltado: as 

estruturas físicas que conformam o ambiente. Nesse sentido, o estudo das ruínas, 

conectado aos aspectos de memória, torna-se um importante instrumento para o 

entendimento das percepções desses grupos acerca do tempo e da espacialidade ocupada 

ou não. Nessas bases, se estabelece a presente proposta de estudo, pois aborda 

concepções, subjetividades e apreensões, a partir de espaços privilegiados aos usos 

humanos, no que tange seus aspectos sociais, econômicos e/ou políticos.  

Nas Ruínas, pode-se perceber este elemento efêmero: as suas 

constituições materiais modificam-se pela ação do próprio tempo, 

além da ação que é promovida pelo homem. Construções abandonadas 

estão à mercê deste constante processo de esfacelamento 

(FERREIRA, 2006, p.03). 

 

Beatriz Ferreira, ainda completa em seu texto ―Os silêncios da cidade - As 

Ruínas e suas capacidades memoriais‖, que através das ruínas é possível refletir certos 

comportamentos sociais, e ter acesso, assim, ao pensamento daqueles que são 

responsáveis por sua criação, já que as memórias estão impregnadas também nos 

lugares (FERREIRA, 2006 p.03). 
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Desse modo, a partir da perspectiva da Arqueologia Histórica, busca-se estudar o 

espaço ocupado e modificado pelo homem tendo por objeto as ruínas de Laranjeiras 

(SE) compreendendo o antigo Hospital São João de Deus e as ruínas do Teatro São 

Pedro, tencionando refletir sobre os grupos sociais pertencentes a esse ambiente 

arquitetônico urbano pouco conhecido e reconhecido pela sociedade moderna na sua 

relação com a estética do novo.  

Fig. 1 – Medição de coluna no Teatro São Pedro 

 

Fonte: Foto Janaina C. Mello, Acervo GEMPS/CNPq (2011) 

 

Vítor Jorge, define a cultura pesquisada pelos caminhos da arqueologia como 

portadora de um grande papel social e que necessita cada vez mais da coletividade, para 

assegurar a coesão social através de sinais palpáveis, materiais, visíveis, do passado e da 

coletividade (JORGE, 2000 p.93). 

A Arqueologia Histórica, produz estudos que ultrapassam a mera coleta de 

objetos, gerando interpretações a respeito do fazer e do viver de uma sociedade 

(FUNARI, 1988). Através do estudo da cultura material podemos entender a estrutura 

espiritual da sociedade e, a partir do olhar sobre o material, pode-se compreender a 

estrutura física e as suas relações de poder (FUNARI apud ORSER JR., 1992). 

Na América, nas últimas décadas do século XX,com a ampliação do 

conceito e do campo da Arqueologia Histórica, um dos seus ramos 

passou a considerar a cidade como um todo e a cultura material de seu 
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subsolo como objeto de estudo da Arqueologia Urbana. (SANTOS, 

2009, p.41) 

  

 A cidade antiga começou a ser objeto de estudo da Arqueologia a partir da 

compreensão de sua dimensão espacial. Foi através da ação sobre o espaço, o tempo e a 

destruição que se originou a Arqueologia Urbana, sendo utilizada na geração do 

conhecimento sobre a cultura material e a preservação do Patrimônio Cultural
4
 da 

cidade de Laranjeiras (SE). 

 

La arqueología urbana nación como un área de investigación de 

caráter interdisciplinario; entrar al pasado significa sumarle a la 

arqueología la historia, poner los restos materiales junto com los 

documentos escritos y gráficos, tres formas de registros diferentes, y 

usarlos juntos para interpretar el pasado (SCHÁVELZON, 2002 p. 

203). 

 

Ao pretender uma reflexão sobre a pluralidade das identidades dos grupos locais 

num sentido social e histórico, através das ruínas, decodificando as informações de 

forma inteligível para o acesso da população ai existente, empreende-se a valorização 

cultural, a salvaguarda, e a inserção cidadã dos laranjeirenses na apropriação de seu 

patrimônio. 

Transitar por edificações em ruínas, percebendo-as como elementos concretos na 

paisagem, refletindo sobre sua significação remonta ao contexto de um habitat sob o 

qual se construiu a civilização, sendo um dos mecanismos em que a comunidade 

escolheu entre muitas possibilidades para reunir uma massa de energia, pensamentos e 

relações sociais suficientes para edificar as diferentes culturas que tem havido na terra. 

(SCHÁVELZON, 2002 p. 204) 

No desenvolvimento desse estudo, como forma de identificar e registrar as 

informações das ruínas do hospital e do teatro, será necessária a sua separação em 

etapas que terão o objetivo mapear e sistematizar as áreas urbanas em foco. 

Uma primeira etapa já foi realizada com uma visita de campo aos locais de 

pesquisa, onde se fotografou as estruturas remanescentes em suas minúcias e se 

empreendeu a observação de detalhes arquitetônicos no que diz respeito às 

interferências humanas (vários tipos de tijolos, remodelações, aplicação de concreto), 

                                                           
4
 Entende-se como Patrimônio Cultural: ―Tudo o que está ligado às construções antigas e seus pertences, 

representativos de gerações passadas.‖ (LEMOS, 1985). 
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encanamentos, indicadores de pisos inferiores e superiores, detalhes das janelas e portas, 

vegetação enraizada, dentre outras. Produziu-se um documentário (MELLO, 2011), á 

partir das imagens coletadas, intitulado: On the trail of ruins: views on a social 

Archaeology in the city of Orange (Sergipe, Brazil), apresentado na reunião da 

Sociedade Brasileira de Arqueologia – SAB, em Florianópolis, em setembro de 2011. 

 

Fig. 2 – Ruínas do Hospital São João de Deus 

 

Fonte: Foto Janaina C. Mello, Acervo GEMPS/CNPq (2011) 

 

Entrevistas com moradores locais em busca das memórias sobre os 

prédios/ruínas em análise, que segundo Orser Jr., (1992, p.45) revela-se uma informação 

oral como muito útil, e em geral, nos casos em que o sítio em estudo foi ocupado em 

tempos ainda presentes na memória de testemunhas, ou nos casos em que o arqueólogo 

deseja conhecer a história do sítio após seu uso pelo povo que originalmente o construiu 

e usou, como é o caso das ruínas.  

 Os estudos de uma Arqueologia da Arquitetura visam o aprofundamento da 

reflexão sobre a cultura material representada pelas estruturas edificadas. Charles Orser 

Jr. (1992) faz menção à Arquitetura como sendo uma importante fonte para a 

Arqueologia Histórica, visto que ambas tem por objetivo o construído, assim: 

Todos os arqueólogos estudam os solos nos quais se encontram 

artefatos a fim de obter informações sobre quando estes artefatos 

foram depositados e que forças naturais – vento, chuva e enchentes – 
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atuaram após seu depósito original. O mesmo se refere às estruturas 

arquitetônicas. (ORSER JR., 1992, P. 37) 

 

Andrés Zarankin (2002), define a Arquitetura como sendo de forma útil e um ato 

de comunicação. Considerando que os edifícios fazem parte de uma narrativa cujo 

discurso está representado na arquitetura como um tipo de linguagem não-verbal. 

 

Fig. 3 – Ruínas do Teatro São Pedro 

 

Fonte: Foto Janaina C. Mello, Acervo GEMPS/CNPq (2011) 

 

Leituras teórico-metodológicas sobre a Arqueologia Histórica, procedimentos de 

coleta superficial sistemática e consolidação de ruínas são parte essencial desse 

trabalho, pois: ―cada argumento es una proposición teorética que necesita de 

justificación, que requiere ser debatida antes de darla por aceptada o rechazada. 

Ninguno de los argumentos reseñados es evidente por sí mismo, ni tiene que ver con el 

sentido común‖ (JOHNSON, 2000, p. 18).  

A investigação da área através de sondagens e coletas trarão indícios capazes de 

revelar dados sobre a identificação e integridade de tais estruturas, sendo também 

realizada a catalogação e higienização dos materiais encontrados nas ruínas, com a 

devida permissão dos órgãos responsáveis. 

Na edificação das pigmentações originais das paredes, os registros fotográficos 

tomados do edifício, com seus detalhes e arredores e filmagens poderão descortinar 

dúvidas sobre a originalidade das cores, considerando-se que: 
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uma fotografia de arquitetura, assim como todas as outras, é o 

resultado de uma observação da realidade e o que resta sobre o pedaço 

de papel fotográfico deixa de ser a realidade pura. Passa a ser um 

outro objeto irremediavelmente transformado pelo filtro de um olhar 

(MASCARO, 1994, p.72). 

 

 Entretanto, a partir do material coletado almeja-se com os resultados a 

elaboração de desenhos arquitetônicos, plantas baixas e a elaboração de maquetes em 

3D com a colaboração do Núcleo de Arquitetura na figura da profa. Dra. Carla Rimkus.  

A pesquisa das origens e do registro documental histórico das ruínas poderá ser 

realizada junto a prefeitura de Laranjeiras, na Biblioteca do IHGSE, nos arquivos de 

Laranjeiras e Aracaju em busca de informações adicionais sobre o estudo em questão, 

visto que os documentos primários como registros oficiais (certidões de nascimento e de 

óbito, material de recenseamento, estatísticas oficiais) e registros pessoais (cartas, 

diários, memórias) são  necessários ao arqueólogo por conter informações sobre o 

passado.    

Em outra etapa, analisados os dados, será elaborado um documento/relatório 

encaminhado a prefeitura de Laranjeiras e ao IPHAN-SE, além da realização de uma 

exposição fotográfica das ruínas no Campus Laranjeiras.  

Tais edifícios, freqüentemente vistos por não-arqueólogos 

simplesmente como prédios velhos, fornecem ao arqueólogo indícios 

do passado que, de outra maneira, muitas vezes seria extremamente 

difícil visualizar. (ORSER JR, 1992 p.38) 

 

A pesquisa através da Arqueologia Histórica irá contribuir para a consolidação 

das ruínas, com a preservação do Patrimônio local e a possibilidade de, a partir de 

informações coletadas, produzir conhecimentos capazes de corrigir distorções 

construídas historicamente nos enfoques dados aos locais de pesquisa. Busca-se um 

melhor entendimento do papel desempenhado pelo conjunto edificado em 

Laranjeiras/SE, remontando a sua materialidade social, econômica, política e cultural 

para fazer falar a sociedade que ali se fez presente. 

As ruínas, materiais ou imateriais, serão o ponto de partida para o exercício da 

tarefa de retomada do olhar sobre  passado no presente, confirmando que os restos 

materiais podem demonstrar aspectos significativos que a documentação oficial não nos 

revela, desmistificando ―causos‖ e/ou comprovando teorias. 
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Professora do Núcleo de Museologia e do Mestrado em Arqueologia da UFS 

 janainamello@uol.com    
 

 

1. Introdução 

 

Em 2007 a Universidade Federal de Sergipe implantou na cidade de Laranjeiras 

(SE) o Curso de graduação em Museologia. Desde então se notou a dificuldade dos 

estudantes em encontrar materiais sistematizados relacionados à sua área de formação, 

sendo assim, através de pesquisas de anterioridade tecnológica realizadas pela Drª 

Janaína Cardoso de Mello (NMS/PROARQ) constatou-se a inexistência de um suporte 

computacional no formato de um dicionário eletrônico terminológico que auxilie os 

estudantes, profissionais da Museologia e áreas afins. 

 Daí surgiu à idéia da elaboração de um produto de inovação tecnológica capaz 

de facilitar o contato com a linguagem das instituições com perfil museal, bem como 

nas universidades, possibilitando o acesso para atualização continuada: o ―Véritas 

Mouseion – Dicionário Eletrônico de Termos Museológicos‖. 

A construção do corpus terminológico será realizada através da seleção/extração 

de um vocabulário museológico integrante das áreas do Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Museologia da UFS
5
, definido pelo diagrama abaixo:  

 

A estrutura seguirá a metodologia de aplicação dos tesauros tendo como base a 

hierarquia de assuntos configurados em uma relação associativa e não de simples 

                                                           
5
 O PP do bacharelado em Museologia da UFS, foi elaborado entre 2010 e 2011 com base no Referencial 

da Rede de Professores de Museologia e comparação dos projetos pedagógicos e fluxogramas das 

graduações em Museologia no país, norteando-se pelos projetos da UniRio e na UFBA, os mais antigos 

formadores de museólogos no Brasil, sendo aprovado pelo CONEPE-UFS em 2011 para implantação pelo 

DAA-UFS em 2012-1. 

Museografia 
(Exposições) 

Expologia Expografia 

Gestão 
Museológica e 

Administração de 
Coleções 

Ética em 
Museologia 

Objetos e Coleções 
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palavras isoladas, conceituadas em ordem alfabética. Desse modo, a ênfase do 

dicionário estará em palavras cujo significado tenha um sentido integrador, de fácil 

reconhecimento e uso. 

Será considerada ainda a freqüência de uso dos termos, a ordem alfabética 

dentro dos parâmetros de associação, a atualização ortográfica, a inclusão de siglas e 

abreviaturas, os homônimos, as palavras compostas, os subverbetes, os estrangeirismos 

e os regionalismos.  

Nesse artigo, trataremos especificamente de situar o leitor na área da 

―Museografia‖ que compreende o conjunto de conhecimentos e termos da Expologia, 

Expografia, Gestão Museológica e Administração de Coleções, Ética em Museologia e 

Objetos e Coleções, centrando um estudo de caso mais aproximado na parte referente à 

―Expografia‖, uma vez que a pesquisa encontra-se em seu início. 

 

2. Museografia  

 

A Museografia é responsável pela organização do espaço museal que vai desde a 

climatização do local até a salvaguarda do acervo. De acordo com Marília Xavier Cury 

(2008): ―a museografia abrange toda a práxis da instituição museu, compreendendo 

administração, avaliação e parte do processo curatorial (aquisição, salvaguarda 

ecomunicação)‖.  

Segundo Francisca Hernandés (2001), os estudos do aspecto técnico da 

Museografia, ou seja: a instalação das colecções, a arquitectura, a climatologia do 

edifício administrativo, e assim por diante constituem-se como uma atividade 

essencialmente técnica e prática.  

Sob esse aspecto o museu é identificado como um sistema orgânico com um 

conjunto de procedimentos metodológicos, infra-estrutura, recursos humanos e 

materiais, técnicas, tecnologias, políticas, informações, procedimentos e experiências 

necessárias para o desenvolvimento de processos museais que interagem e agregam 

valor ao patrimônio cultural. 

O Curador é o profissional responsável pela execução da Museografia. Apesar 

de que ainda hoje existem diferentes concepções em algumas regiões sobre o que é ser 

Curador. Para Ulpiano Bezerra de Menezes curadoria significa:  
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[...] o ciclo completo de atividades relativas ao acervo, 

compreendendo a execução e/ou orientação científica das seguintes 

tarefas: formação e desenvolvimento de coleções, conservação  física 

das coleções, o que implica soluções pertinentes de armazenamento e 

eventuais medidas de manutenção e restauração; estudo científico e 

documentação; comunicação e informação, que deve abranger de 

forma mais aberta possível, todos os tipos de acesso, apresentação e 

circulação do patrimônio constituído e dos conhecimentos produzidos, 

para fins científicos, de formação profissional ou de caráter 

educacional genérico e cultural (exposições permanentes (sic) e 

temporárias, publicações, reproduções, experiências pedagógicas, etc.)  

(apud CURY, 2010, p.274)   

 

A Curadoria elabora o dia-a-dia do processo Museológico, tendo como 

auxiliares fundamentais a Expologia e Expografia (HAINARD, 2007). Seu objetivo 

principal é fazer com que o público visitante sinta-se a vontade ao visitar uma 

instituição museal. Segundo Elisa Guimarães Ennes (2003, p.7): ―as exposições têm o 

enfoque na comunicação do conteúdo e nos mecanismos de informação para ampliação 

do espaço de troca e possível interação do visitante com o espetáculo museológico‖. 

Nesse contexto, alguns termos dialógicos que estão sempre presentes no cotidiano 

museográfico são: 

 

 EMISSOR     MENSAGEM     RECEPTOR 
 
 

 EXPOSIÇÃO 
Interação = encontro = dialógica 

Fonte: CURY, 2008, p.17. 

 

O ato de musealizar compreende a seleção de um objeto, valorizando-o, por 

meio da retirada de seu circuito original (ou in situ) conformando-o à um padrão de 

institucionalização, e assim transformando-os em vetor de conhecimento e de 

comunicação para um público mais amplo (CURY, 2005, p. 52). 

 Nas exposições a narrativa atua como um ativador cultural na forma 

monológica, mas redimensionando-se para uma interação capaz de estabelecer uma 

troca de experiências e intersubjetividade agradável aos usuários e profissionais de 

museus. Sua organização busca tornar visível uma ordem não explícita das coisas e se 

realiza quando a linguagem se entrecruza com o espaço. Por isso, o objeto 
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descontextualizado (retirado de um meio ou funcionalidade) necessita de introdução em 

um contexto, sendo possível assim, ampliar suas significações para torná-lo inteligível 

ao público visitante (ENNES, 2003, p.7). 

 

3. Expografia 

 

As exposições são montadas a partir do desejo de comunicar uma idéia, um 

tema, um conjunto de artefatos, uma coleção inusitada, parte da obra de um artista, um 

recorte conceitual sobre determinado acervo museológico, enfim, abrange ações de 

selecionar, pesquisar, documentar, organizar, exibir e difundir. Assim:  

a Expografia é a área da Museografia que se ocupa da definição da 

linguagem e do design da exposição museológica, englobando a 

criação de circuitos, suportes expositivos, recursos multimeios e 

projeto gráfico, incluindo programação visual, diagramação de textos 

explicativos, imagens, legendas, além de outros recursos 

comunicacionais (FRANCO, 2008, p.61). 

 

Sob esse aspecto a Museografia congrega a Expologia e a Cenografia como 

pressupostos essenciais do discurso expositivo: 

 

 

Fonte: FRANCO, 2008, p.62. 

 

Desse modo, a montagem de uma exposição implica definir a metodologia, 

pensar o processo de gestão, elaborar o planejamento, organizar o cronograma, captar 

recursos financeiros e promover a avaliação. Sendo os profissionais responsáveis pela 
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elaboração e montagem da exposição: o Curador, o Arquiteto, o Designer Gráfico e o 

Coordenador/Gestor.  

A distribuição de produtos gráficos como cartazes e folder, convite, propagandas 

em redes sociais e material educativo são de extrema importância para que a exposição 

seja bem sucedida. Seguindo-se então o diagrama abaixo: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

  

 

 

Fonte: CURY, 2008. 

 

O projeto expográfico deve levar em consideração a interface com a edificação, 

as condições de segurança, o conhecimento antecipado do espaço expositivo, a 

identificação, a criação e a definição de linguagens expositivas, a consonância de 

projetos e os discursos complementares, o discurso da iluminação do ambiente, o 

dimensionamento e atuação das equipes.  

Imagem 1 – Exposição ―No Rastro do Cangaço‖ no Memorial do Poder Judiciário do 

Estado de Sergipe (Aracaju) 

 

Realização da 

Exposição  

1- Evento 

Inaugural 

2- Manutenção (obras, 

equipamentos, espaço) 

3- Monitoramento das 

condições ambientais e de 

segurança. 

4 – Organização e 

monitoramento dos 

eventos relacionados. 
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Fonte: Foto Janaina C. Mello, Acervo GEMPS/CNPq (2011) 

 

 

 Na exposição ―No rastro do Cangaço‖ organizada no Memorial do Poder 

Judiciário do Estado de Sergipe (imag.1) aproveitou-se a estrutura da exposição anterior 

da Caixa Cultural para que fossem plotadas as imagens (fotografias, xilogravuras), 

textos curtos e dessa maneiras as janelas do Palácio Sílvio Roméro fossem ocultadas 

[mesmo que parcialmente]. A iluminação conduzia o olhar do visitante e no piso de 

madeira corrida setas amarelas indicavam o percurso. 

 No que diz respeito aos termos museológicos que podem ser elencados dentro do 

conjunto de discussões apresentadas até o momento encontram-se: expografia, curador, 

expologia, cenografia, expositor, objeto descontextualizado, narrativa expositiva, 

monitoramento guiado, dentre outros. 

 Pensando-se na diferenciação entre um dicionário léxicográfico da Língua 

Portuguesa, cujas palavras são dispostas em ordem alfabética sem interligação de 

conjunto e sentido temático, o dicionário eletrônico terminológico ao trabalhar eixos de 

compreensão orgânica confere o entendimento do termo em sua ambiência de uso 

funcional. Assim, por exemplo a palavra ―expositor‖ é definida pelo Minidicionário 

Aurélio (2001, p.307) como: ―Aquele que expõe‖, que pode identificar tanto um 

indivíduo que apresenta algo em público em qualquer contexto. No caso dos museus, 

expositor (imag. 2) é um ―mobiliário específico utilizado para acondicionar objetos, 

fotografias, documentos, podendo ser confeccionado em madeira, aço, ferro, vime, 

vidro, acrílico, concreto, de diversos tamanhos (altura x largura), possuindo ou não 

iluminação interna‖.  

Imagem. 2 – Expositor no Memorial do Poder Judiciário do Estado de Sergipe (Aracaju) 
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Fonte: Foto Janaina C. Mello, Acervo GEMPS/CNPq (2011) 

 

 

Enquanto o expositor do Memorial do Poder Judiciário (imag. 2) apresenta uma 

estética tradicional, o expositor destinado à exposição permanente sobre as obras 

urbanas da prefeitura de Maringá – PR (imag. 3) apresenta um formato dinâmico e 

interativo, podendo ser tocado, girado, manuseado e experimentado pelo visitante. 

 

Imagem. 3 – Expositor interativo na Prefeitura de Maringá – PR 
 

 

Fonte: Foto Janaina C. Mello, Acervo GEMPS/CNPq (2011) 

 

4. Conclusão 
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O museu é um local de aprendizado, onde atitudes de dinamização e interação da 

experiência cultural proporcionam a aquisição de conhecimentos de forma prazerosa. 

Contudo, a comunicação de um museu depende da ―Museografia‖ para a troca de 

informações entre a instituição e o público. Assim, é necessário que os profissionais de 

uma instituição museológica ao trabalhar com termos específicos da Museologia 

possam compreendê-los dentro de um corpus de sentido coletivo.  

A discussão buscou apresentar os papéis e técnicas em curso na Museografia e 

na Expografia apontando para uma profunda interdependência entre os conceitos que 

mostram-se fluidos e intercambiantes. A criação de um dispositivo eletrônico, que 

suprirá as necessidades de compreensão terminológica dos profissionais da Museologia 

e áreas afins, auxiliará no desenvolvimento da interdisciplinaridade nas instituições 

museais, padronizando a linguagem e tornando assim o trabalho mais eficiente.  
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1. Introdução 

A construção de conhecimentos específicos da Museologia, através da 

elaboração de verbetes para um dicionário eletrônico, coloca-se como uma pesquisa de 

inovação tecnológica ao se utilizar de conteúdos interdisciplinares e informatizados. A 

união de conteúdos da tecnologia da informação, cibercultura, informação digital, 

técnicas de produção de conhecimentos da ciência da informação, lingüística e 

terminologia atuam na elaboração de informações tão específicas como as que 

pertencem a Muselogia. Estas características mostram o quanto o projeto Véritas 

Mouseion atende a premissa básica enquanto produto de inovação tecnológica: criativo, 

com acúmulo de diversos conhecimentos do homem, da cultura e da sociedade, e que 
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serão futuramente aplicados nos mais diferentes ambientes, atingindo um grande grupo 

de profissionais que interagem nesses locais.   

A construção do corpus terminológico será realizada através da seleção/extração 

de um vocabulário museológico integrante das áreas do Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Museologia da UFS
6
, no que se diz respeito ao estudo sobre 

conservação preventiva ele se define a partir do seguinte diagrama: 

 

Essa estrutura seguirá a metodologia de aplicação dos tesauros tendo como base 

a hierarquia de assuntos configurados em uma relação associativa e não de simples 

palavras isoladas, conceituadas em ordem alfabética. Desse modo, a ênfase do 

dicionário estará centrada em palavras cujo significado tenha um sentido integrador, de 

fácil reconhecimento e uso. 

Será considerada ainda a freqüência de uso dos termos, a ordem alfabética 

dentro dos parâmetros de associação, a atualização ortográfica, a inclusão de siglas e 

abreviaturas, os homônimos, os subverbetes, os estrangeirismos e os regionalismos.  

 

2. Conservação preventiva 

 

No que diz respeito à conservação preventiva, compreende-se a mesma como 

um dos princípios fundamentais das instituições museais, não sendo esta menos 

importante do que a necessidade de investigação e de comunicação dos museus. Ela é 

efetivada a partir de cuidados especiais por parte daqueles que, no trabalho diário, lidam 

diretamente com o acervo, e observa previamente com o intuito de prever os riscos que 

                                                           
6
 O PP do bacharelado em Museologia da UFS, foi elaborado entre 2010 e 2011 com base no Referencial 

da Rede de Professores de Museologia e comparação dos projetos pedagógicos e fluxogramas das 

graduações em Museologia no país, norteando-se pelos projetos da UniRio e na UFBA, os mais antigos 

formadores de museólogos no Brasil, sendo aprovado pelo CONEPE-UFS em 2011 para implantação pelo 

DAA-UFS em 2012-1. 
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o acervo corre e as possíveis alterações e danos que podem vir a colocar em risco a 

estabilidade física e a integridade das peças de museus. De modo mais enfático, também 

podemos compreender a conservação preventiva como,  

o conjunto de medidas de caráter operacional — intervenções técnicas 

e científica, periódicas ou permanentes — que visão a conter a 

deterioração em seu início, e que em geral se fazem necessárias com 

relação às partes da edificação que carecem de renovação periódica, 

para serem mais vulneráveis aos agentes deletérios. (DRUMOND, 

2006. p. 108). 

 

  

Dentro do processo de conservação preventiva existem dois fatores que 

merecem ser observados com uma maior atenção: a temperatura e a umidade, pois estes 

quando não monitorados de maneira adequada podem se tornar grandes responsáveis 

pela degradação de acervos por meio do favorecimento da proliferação de organismos 

vivos, oxidação, rachaduras e craquelamento das peças no âmbito museológico.   

 

2.1. Principais agentes de degradação de acervos museológicos 

 

Nos museus os agentes que contribuem para a degradação material do acervo, e 

que acabam contribuindo para a diminuição do seu período de existência em um bom 

estado de conservação estão por todas as partes. Os principais fatores de degradação do 

acervo podem ser dos tipos: físicos, químicos, biológicos e mecânicos. 

 Agentes físicos: podem ser considerados basicamente a luz, a 

temperatura e a umidade. A luz que exerce grande influência nociva sobre obras de 

suporte frágeis como a tela e o papel, podendo ocasionar a mudança de cor ou 

esmaecimento de alguns papéis e tintas, quando utilizada de maneira inadequada, ou 

seja, sem respeitar a fragilidade de cada tipo de material em relação a nocividade dos 

raios infravermelhos (IV) e ultravioletas (UV), emitidos por lâmpadas fluorescentes, 

incandescentes, luz natural, dentre outras.  

No processo de conservação preventiva a temperatura e a umidade também são 

dois aspectos aos quais se deve dar atenção, pois estes são agentes físicos que podem 

causar sérios danos, muitas vezes irreversíveis, nas peças de acervos museológicos. Em 

um ambiente de temperatura elevada, consequentemente a sua umidade também estará 
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em um grande nível, pois ―quanto mais elevada for a temperatura, mais umidade a 

atmosfera poderá reter‖ (DRUMOND, 2006. p.113). Nesse sentido é fundamental lembrar 

que ambientes úmidos tornam-se favoráveis a proliferação de microorganismos como 

fungos e bactérias, e que esses também são considerados importantes fatores de 

degradação. 

Para uma boa conservação de acervos recomenda-se que estes estejam 

acondicionados em ambientes com temperatura entre 20 a 23°C, e que a umidade 

relativa esteja entre 50 e 60% (DRUMOND, 2006), e é importante lembrar ainda que a 

oscilação brusca da temperatura e da umidade é um dos principais perigos para a 

conservação das peças, pois esse fator ocasiona o desprendimento da policromia 

(pintura), craquelamento, empenamento e rachaduras. 

 Agentes químicos: dentro desse contexto estão os poluentes, que causam 

uma rápida destruição do acervo independente do suporte, seja ele papel, tela, pedra ou 

metal; e a poeira que ao se acumular sobre uma peça pode reter umidade e criar 

condições favoráveis para o desenvolvimento de micro organismos e facilitar a 

infestação de insetos. 

 Agentes biológicos: são considerados os cupins, térmitas, fungos, 

bactérias, traças, baratas e os roedores, pois esses têm uma grande facilidade de 

proliferação em ambientes úmidos e quentes, escuros e de pouca ventilação. Os cupins e 

brocas, por exemplo, são grandes devoradores de madeira e acervos em papel, os fungos 

e as bactérias são responsáveis muitas das vezes pelo surgimento de manchas em papel, 

madeiras pinturas em tela muitas das vezes irreversíveis, os roedores por sua vez 

costumam picotar para se aquecer papéis, couros, tecidos e plásticos. 

 Agentes mecânicos: são consideradas as ações feitas pelo homem sob os 

objetos, e, sobretudo as formas inadequadas de manuseio, de armazenamento e de 

exposição, que podem ocasionar, por exemplo, o desprendimento da policromia ou até 

mesmo de pedaços da peça. O vandalismo também pode ser classificando como um 

agente mecânico, porém desta vez com um agravante maior: a intensidade do dano, pois 

a depredação é feita de maneira proposital e mais incisiva. 

Qualquer material, por mais resistente que aparente ser, sofre influências que 

prejudicam a sua durabilidade, por isso é imprescindível: 
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assegurar a preservação de uma colecção ou de um objecto em 

particular, aumentando a sua esperança de vida. Tal é possível através 

de uma intervenção não directa sobre o bem ou conjunto de bens 

culturais, conseguindo diminuir ou eliminar os factores responsáveis 

pela sua degradação e que colocam em risco a sua estabilidade física, 

química, formal e estética (MOREIRA, 2011). 

 

Dito isto, os profissionais do campo da museologia devem estar cientes do 

significado de vários termos, inclusive daqueles que se referem a equipamentos 

utilizados no processo de monitoramento e que possibilitam o desenvolvimento de um 

controle ambiental no interior dos museus. Alguns dos termos de maior significância 

nesse sentido são: 

 Psicrômetro: utilizado para medir a umidade relativa do ar. 

 

Fonte: http://vectus.com.br/psicrometro.html (09/11/2011) 

 

 Termo-higrômetro: utilizado para medir a temperatura e a unidade 

relativa do ar (não registra).  

 

Fonte: Romário Portugal, LabPrev-UFS Campus Laranjeiras (2011) 
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 Termo-higrógrafo: utilizado para medir e registrar em papel a umidade e 

a temperatura relativa do ar. Sendo que em alguns modelos ele pode ser regulado para 

fazer o registro diário, semanal ou mensal. 

 

Imagem: Romário Portugal, LabPrev-UFS Campus Laranjeiras (2011) 

 Termômetro infravermelho de alimentos: utilizado na medição de 

temperatura de superfícies da pele, de um objeto ou paredes. 

 

Fonte: http://todaoferta.uol.com.br (09/11/2011) 

 

 Luxímetro: utilizado para medir a intensidade da luz visível. 

 

Fonte: Romário Portugal, LabPrev-UFS Campus Laranjeiras (2011) 

 

Esses equipamentos assim como outros de importáncia equivalente, permeiam o 

trabalho dos profissionais de museus e por isso necessitam ser compreendidos para 

utilização eficaz na salvaguarda dos acervos. 
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2.3. Processo de acondicionamento de acervos museológicos 

 

O acondicionamento correto de acervos museologicos irá lhes possibilitar uma 

maior durabilidade, pois estes quando não estiverem em exposição devem estar 

salvaguardados em reservas técnicas que ofereça uma boa estabilidade climática, não 

favorecendo assim o desenvolvimento de agentes de degradação do tipo físico químico 

ou biológico.  

O acondicionamento de obras em papel, por exemplo, deve ser feito em 

mapotecas ou sobre uma superfície plana maior que a dimensão do papel, sem dobrá-

los. Se houver necessidade de empilhamento as obras devem ser intercaladas com folhas 

de papel com PH neutro. Os livros também devem ser acondicionados em caixas de PH 

neutro e em suportes que lhes garantam o máximo de estabilidade, e assim como os 

demais suportes em papel, não devem ser guardados em ambientes que recebam luz 

solar direta e nem em lugares úmidos. 

As obras em tecido por sua vez nunca devem ser colocadas em contato direto 

com o chão, e nem guardadas em sacos plásticos, e quando emolduradas devem ser 

acomodadas de forma enfileirada, sendo que as maiores devem estar atrás, e as menores 

na frente, posicionadas face a face na posição vertical. As telas devem ser fixadas em 

trainéis ou em uma estrutura de metalon. As peças de vestuários devem ser 

dependuradas em cabides acolchoados e forrados com tecido sem cola. 

O acondicionamento das esculturas das mais diversas matérias como: madeira, 

metal, porcelana cerâmica, pedra, acrílico, entre outros devem ser acondicionados em 

estantes de metal. 

 

3. Considerações Finais 

 

A partir da explanação sobre o conceito de conservação preventiva podemos 

observar os vários termos que estão englobados nesse universo, sejam eles referentes 

aos agentes responsáveis pela aceleração do processo de degradação do acervo; os 

métodos indicados para uma melhor acomodação das suas peças, que consequentemente 

favoreceram a sua longevidade; ou os instrumentos utilizados para um monitoramento 

mais eficaz dos possíveis agentes deletérios, como a temperatura a umidade a poeira os 

micro organismos entre outros.  
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A palavra ―termo‖ ao definir um código lingüístico que veicula o significado das 

coisas e a referência a uma ciência específica permite a construção de um léxico 

aplicado ao exercício profissional.  

Para compreender melhor como será feito o trabalho de elaboração dos conceitos 

dos termos museológicos faz necessário saber como a terminologia se adequa a este fase 

de produção do dicionário. Citando Sager, o trabalho de Claudia Augusto Dias 

intitulado Terminologia - conceitos e aplicações, destaca a terminologia como: 

 

um conjunto de premissas, argumentos e conclusões necessário para 

explicar o relacionamento entre conceitos e termos especializados; 

como prática, é um conjunto de métodos e atividades voltado para 

coleta, descrição, processamento e apresentação de termos; como 

produto, é um conjunto de termos, ou vocabulários de uma 

determinada especialidade (2000. p. 90). 

 

À partir desse conceito de terminologia o trabalho será desenvolvido, buscando 

significados possíveis referentes ao sistema de conservação, criando um corpus com os 

termos de maior significância no âmbito da Museologia.  Isso possibilitará a atualização 

continuada dos conceitos por alunos e profissionais da área da Museologia, 

Arqueologia, Arquitetura, História dentre outras. Nesse sentido o Véritas Mouseion 

proporcionará aos usuários uma apreciação mais precisa e detalhada acerca dos termos 

referentes ao contexto museal encontrados em diversos textos ou documentos 

acessados, pois ―sem a terminologia, os autores não conseguiriam se comunicar, 

repassar seus conhecimentos, nem tampouco representar esse conhecimento de forma 

organizada‖ (DIAS, 2000. p. 91).  

Através da elaboração dos verbetes dos termos museológicos coletados através 

de entrevistas colaborativas com profissionais da área da Museologia, a terminologia 

será adequada à uma padronização. E tratando-se também da catalogação dos acervos, 

leva-se em consideração que: ―na área da documentação a terminologia é essencial para 

representar o conteúdo dos documentos e para facilitar o acesso a esse conteúdo‖ 

(DIAS, 2000. p. 91).  

 

Referências Bibliográficas 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

138 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

CARVALHO, C. S. R. e GÜTHS, S. Conservação preventiva: Ambientes próprios para 

coleções. In: Conservação de acervos/Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST) – Organização de Marcos Granato, Claudia Penha dos Santos e Cláudia 

Regina Alves da Rocha. Rio de Janeiro: MAST Colloquia Vol 9, 2007. (p. 25 ‒  43) 

DIAS, C. A. Terminologia conceitos e aplicações In: Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 1, p. 

90-92, jan./abr. 2000. 

 

DRUMOND, M. C. P. Prevenção e Conservação em Museus. In: Caderno de 

diretrizes museológicas I. Belo Horizonte: 2° Edição, 2006. (p. 107 – 133). 

 

__________; TEIXEIRA, R; DIAS, T. C. S; MELO, L. L. A. Gestão de Segurança e 

Conservação em Museus: Caderno 01. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de 

Cultura/Superintendência de Museus e Artes Visuais de Minas Gerais, 2010.    

 

MOREIRA, N. Conservação Preventiva - Algumas bases para a sua generalização nos 

Museus em Portugal. Revista Museu. disponível 

em:http://www.revistamuseu.com.br/artigos/art_.asp?id=1118> Acesso: em 28 

out.2011. 

GT 3 – Educação, Ensino e Formação 

ANÁLISE DA CONVERGÊNCIA ENTRE O DESEMPENHO DE 

ALFABETIZANDOS EM NARRATIVAS E NA PROVINHA BRASIL 

 

 

Ayane Nazarela Santos de Almeida 

Mestranda em Letras / UFS – CAPES 

  

Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag 

Professora do Departamento de Letras da UFS 
 

 

introdução 
 

O histórico educacional brasileiro é marcado pela falta de investimentos e de 

ações concretas que favoreçam a aprendizagem da leitura e da escrita, adiando o 
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processo de alfabetização da população. A família, a escola e o governo sempre foram 

apontados como os principais responsáveis por esse fracasso, podendo, da mesma 

forma, em uma somatória de esforços, mudar o rumo dessa história. Nesse sentido, a 

cada ano novos programas de governo têm sido implementados. 

Em 2007, o governo federal, através do Decreto nº 6.094, lança o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, que consiste ―na conjugação dos esforços 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, 

das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação 

básica‖ (BRASIL, 2007, p. 1). O plano institui uma série de medidas, como a 

alfabetização até os 8 anos de idade e a Provinha Brasil, para reverter o quadro do 

fracasso escolar atribuindo à educação a devida importância social, política e econômica 

para o desenvolvimento do país. 

Em adesão a esse compromisso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre uma série de ações voltadas para a melhoria 

na qualidade da educação brasileira, instituiu uma avaliação que permitisse ao professor 

diagnosticar o nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano de 

escolarização das escolas públicas brasileiras, a Provinha Brasil. 

Essa avaliação é uma importante ação desenvolvida no intuito de atender às 

demandas por informações sobre o nível de alfabetização das crianças, de 

forma a subsidiar as intervenções pedagógicas e administrativas que 

concorram para o sucesso do ensino e aprendizagem. [...] A intenção desse 

instrumento é a de possibilitar o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que alcancem níveis mais satisfatórios de alfabetização e letramento do que 

aqueles apresentados atualmente nas escolas do país. [...] Por meio da análise 

dos resultados da avaliação é possível responder, dentre outras, algumas 

questões sobre o processo de ensino e aprendizagem da língua escrita pelas 

crianças, sobretudo no que tange à leitura. (BRASIL, 2011c, p. 3-5) 

O projeto Ler + Sergipe: leitura para o letramento e cidadania, financiado pelo 

Programa Observatório da Educação, edital n
o
 38/2010/CAPES/INEP, também consiste 

em uma iniciativa que visa a valorização da alfabetização. O projeto objetiva identificar 

a concepção de leitura subjacente aos documentos oficiais, indicadores de desempenho, 

matrizes de competência (Provinha Brasil), a fim de verificar as convergências e 

divergências e como estas estão relacionadas e influenciam a habilidade de leitura do 

estudante. 

A pesquisa que estamos desenvolvendo está vinculada a este projeto e através da 

análise de narrativas orais e escritas, buscamos contribuir para uma compreensão ainda 
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maior do potencial da narrativa na alfabetização de crianças. As narrativas serão 

utilizadas como uma forma de analisar o comportamento linguístico das crianças, pois, 

ao contar e ouvir histórias, elas estabelecem uma relação direta com o desenvolvimento 

da linguagem. O estudo objetiva analisar o desempenho dos alfabetizandos na produção 

de narrativas orais e escritas e sua convergência com o desempenho na Provinha Brasil. 

Questiona-se, portanto: qual a correlação existente entre o desempenho dos estudantes 

na Provinha Brasil e o seu desempenho em narrativas? Para tanto, pretende-se: 

a) Elaborar uma matriz de competência que capte as habilidades dos alunos em 

processo de alfabetização na produção de narrativas orais e escritas. 

b) Correlacionar a matriz de competência narrativa elaborada à matriz de referência da 

Provinha Brasil, identificando pontos convergentes e divergentes quanto às 

habilidades de leitura e escrita. 

c) Realizar uma coleta de dados de narrativas orais e escritas dos alfabetizandos do 

segundo ano fundamental de uma escola pública municipal de Aracaju. 

d) Analisar produções orais e escritas de alfabetizandos do segundo ano fundamental 

de uma escola pública municipal de Aracaju, de acordo com a matriz de 

competência narrativa proposta. 

e) Cotejar os resultados do desempenho em narrativa com o da Provinha Brasil. 

Este estudo é relevante para o processo de alfabetização e letramento por seu 

objeto envolver elementos linguísticos e práticas sociais, além de favorecer o 

desenvolvimento da leitura e da escrita a partir de condições que motivam as crianças 

durante a exposição a contextos narrativos em que juntos, aprendizes e professores, 

acessam uma aprendizagem culturalmente envolvente e ampliam as experiências na 

comunicação com os outros. 

Além disso, ao analisar até que ponto os resultados da Provinha Brasil 

convergem com os da matriz de competência narrativa, esta proposta se configura em 

um instrumento complementar que pode auxiliar a escola na tomada de decisões e 

elaboração de planejamentos, bem como, subsidiar as propostas de atividades que 

auxiliem no desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita por meio de narrativas. 

 

narrativas 
 

Labov e Waletzky (1967, p. 20) definem narrativa como um método de 

recapitulação de experiências passadas comparando uma sequência de proposições com 

a sequência de situações que de fato ocorreu. Os autores enfatizam a narrativa como 
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discurso, considerando-a como uma técnica de construção de unidades que recapitulam 

a experiência na mesma ordem dos eventos originais. 

Entendemos por narrativa todo discurso que apresenta uma história que embora 

imaginária, possui características de realidade, formada por uma ou várias personagens, 

em tempo e espaço definidos. Devido ao fato de ser encontrada nas mais diversas 

culturas, possuir uma diversidade de funções e formas, estar sempre associada à 

experiência humana, despertando ideias, sentimentos e aguçando sensações, é o gênero 

tido como o mais universal. 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. É de início uma variedade 

prodigiosa de gêneros, eles próprios distribuídos entre substâncias diferentes, 

como se toda matéria fosse boa para o homem confiar- lhe sua narrativa: a 

narrativa pode ter como suporte a linguagem articulada, oral ou escrita, a 

imagem, fixa ou móvel, o gesto ou a mistura ordenada de todas essas 

substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, 

na epopéia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, no 

quadro pintado (pense-se na Santa Úrsula de Carpaccio), nos vitrais, no 

cinema, nas histórias em quadrinhos, nas notícias de jornais, na conversa. 

Além disso, sob essas formas quase infinitas, a narrativa está presente em 

todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades (...) 

internacional, trans-histórica, transcultural, a narrativa está sempre presente, 

como a vida. (BARTHES, 2001, p. 103-104) 

Assim sendo, a narrativa não se realiza apenas na estética dos textos literários, 

mas através de situações funcionais variadas e contextos comunicativos verbais, visuais 

ou mistos, geralmente classificada num quadro diversificado de ocorrências. As 

narrativas são gêneros interessantes à prática escolar por permitir o direcionamento 

adequado da fala ou da escrita em vista às variadas situações de comunicação. 

A atividade de contar histórias para crianças em fase pré-escolar é um incentivo 

à ampliação do vocabulário, acesso à cultura, desenvolvimento da imaginação, da 

leitura e da escrita, desenvolve sua competência narrativa, a partir do reconhecimento de 

sua experiência com a sucessão dos eventos no tempo, organizando eventos 

cronologicamente. Por ser inerentemente cultural, a narrativa possibilita a observação na 

criança da sua evolução linguística e cognitiva. 

Nesse sentido, pretendemos correlacionar o desempenho dos estudantes na 

Provinha Brasil com o seu desempenho em narrativas por meio da elaboração uma 

matriz de competência narrativa com base em adaptações feitas na matriz de 

competência narrativa elaborada por Heilmann et al (2010), considerando os seis 

elementos estruturais de uma narrativa propostos por Labov e Waletzky (1967) e Labov 
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(1972). Com esta matriz, espera-se, a partir das produções, identificar se o educando 

possui uma competência narrativa proficiente, emergente ou imatura. 

Heilmann et al (2010) consideram uma narrativa proficiente quando o educando 

descreve o cenário e as personagens com riqueza de detalhes, utilizando um léxico 

vasto, desenvolvendo a trama com clareza através de uma transição coerente entre os 

eventos até concluí-la. A narrativa emergente é caracterizada pela descrição do cenário 

e das personagens sem detalhamento, nem todos os conflitos da trama são resolvidos, 

detalhes excessivos voltados a eventos secundários desviam o ouvinte/leitor, e a história 

não é concluída na sua abrangência. Ainda de acordo com os autores na narrativa 

imatura, a criança não menciona o cenário, começa a história de forma inconsistente, 

com ausência de personagens importantes para a trama avançar, usa vocabulário 

restrito, os resultados são apresentados aleatoriamente, com incoerência nas transições e 

apresentando um fim brusco para a história. Esperamos, pois, verificar se esse gradiente 

de competência narrativa tem equivalência com o desempenho dos alfabetizandos na 

Provinha Brasil, que também possui uma matriz de competência gradual, em cinco 

níveis.  

metodologia 
 

Para correlacionarmos o nível de competência em leitura que os alunos 

obtiveram na Provinha Brasil e o nível de competência narrativa, procederemos a uma 

análise quantitativa dos processos de alfabetização e letramento.  

Primeiramente, serão definidos critérios para a quantificação da competência 

narrativa, com a elaboração de uma matriz de competência que capte a importância da 

narrativa na alfabetização de crianças, observando o que e como elas dizem ou 

escrevem de acordo com as circunstâncias apresentadas, demonstrando seu 

conhecimento de um código comum bem como sua habilidade de usá-lo. O ponto de 

partida para a elaboração desta matriz são os elementos estruturais propostos por Labov 

e Waletzky (1967) e Labov (1972), bem como nas propriedades do esquema de 

pontuação narrativa proposta por Heilmann et al (2010). 

Para aplicar a matriz de competência narrativa elaborada, tomaremos como 

amostra dados coletados em uma escola da rede municipal de Aracaju, Sergipe, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Tenisson Ribeiro. Situada no bairro Robalo, a escola 

foi fundada em 1955, e teve seu prédio praticamente reconstruído em 2009, renovando 
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toda sua estrutura física bem como se adequando às normas de acessibilidade. Atende 

aproximadamente a 620 alunos, 90 pertencentes à educação infantil, 483 do ensino 

fundamental e 47 da educação de jovens e adultos. 

Para a constituição da amostra, visitamos a escola para a observação da 

aplicação da Provinha Brasil, realizada, em sua primeira etapa, no dia dez de maio de 

dois mil e onze com o objetivo de verificar os procedimentos adotados pelos aplicadores 

bem como a reação dos alunos no decorrer da aplicação. Os resultados da Provinha 

Brasil foram fornecidos pela direção da escola uma semana após a sua aplicação e serão 

utilizados como ponto de partida para identificar o desempenho dos alunos no que diz 

respeito à habilidade de leitura. 

A coleta de narrativas que serão cotejadas à matriz elaborada será constituída 

por três etapas, respectivamente denominadas situação (a), situação (b) e situação (c). 

No mês de junho de 2011, foi realizada a coleta de situação (a), que consistiu em uma 

coleta de dados em que os alunos desenvolveram suas próprias narrativas orais e 

escritas a partir de uma história em quadrinhos não-verbal, o que constituiu a primeira 

amostra de narrativas produzidas pelos alunos. 

Posteriormente, serão utilizados, para a segunda coleta de narrativas, situação 

(b), três tipos de histórias sem imagens para que o alfabetizando faça a leitura oral das 

historinhas no intuito de identificar suas habilidades em leitura e registrá-las através de 

gravação. Na terceira coleta, situação (c), será entregue uma sequência de figurinhas 

para que as crianças contem a história, primeiro de forma escrita e depois de forma oral 

para evitar interferência de um na leitura do outro. 

Após a coleta de todas as fases, as narrativas serão avaliadas quanto à matriz de 

competência narrativa desenvolvida e cotejaremos com o resultado obtido do nível de 

competência de leitura determinado pela Provinha Brasil, a fim de averiguarmos o 

quanto este instrumento de diagnóstico capta da competência narrativa do alfabetizando. 

 

situação (A) e prospecção 
 

Na primeira etapa da pesquisa, denominada situação (a), foi realizada uma visita 

à escola objetivando coletar narrativas escritas e orais de alunos do segundo ano 

fundamental, no dia 3 de junho de 2011, no turno matutino, quando uma sala de aula foi 

transformada em um ambiente propício aos contadores de história. Participaram desta 
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coleta de dados, 30 alunos pertencentes ao 2º ano A, a professora titular da turma, a 

autora desta pesquisa e outra pesquisadora, ambas integrantes do projeto Ler + Sergipe: 

leitura para o letramento e cidadania. 

O ambiente foi preparado de modo que as crianças se sentissem à vontade, com 

pedaços coloridos de TNT espalhados pela sala, simulando tapetes, para que deitassem e 

pensassem sobre a sequência de gravuras que constituíam a historinha e as tradicionais 

carteiras organizadas em volta, em círculo largo e aberto, caso achassem melhor 

produzir o texto escrito sentados. 

A proposta apresentada foi de produção de narrativas a partir de uma história em 

quadrinhos não-verbal, da personagem de Maurício de Sousa, Chico Bento, enfocando a 

questão ambiental. Ressalta-se que, para esta atividade, é preciso valer-se de uma 

narrativa constituída sobre um evento envolvente, descrevendo algo que mereça ser 

contado, que desperte a atenção dos envolvidos e ofereça-lhes algum aprendizado, 

preferencialmente um acontecimento que proporcione o máximo de bem-estar. 

A partir das motivações e inquisições das pesquisadoras, as crianças foram 

explorando o texto: qual a abordagem, reconhecendo as personagens envolvidas, o que 

estavam fazendo e por que. Após estarem inseridos no contexto, foi solicitada a 

produção das narrativas escritas, cuja elaboração não sofreu interferência das 

pesquisadoras, visando à fidedignidade dos dados. Em seguida, espontaneamente as 

crianças contaram suas histórias, que foram devidamente gravadas e depois transcritas 

com base nas normas propostas por Preti (2006). Os dados foram coletados em duas 

sessões de aproximadamente quarenta minutos cada. 

É importante destacar que a turma já vinha sendo observada pelas pesquisadoras 

que semanalmente acompanharam as aulas da professora titular. Estas visitas 

promoveram um vínculo entre as pesquisadoras e os alunos, o que facilitou o processo 

de coleta de dados. 

Participaram desta coleta 30 alunos do 2º ano com faixa etária de 7 a 8 anos, 

sendo que destes, 5 faltaram e 4 não estão alfabetizados, pois não conseguem formar 

palavras, não possuem consciência fonológica, não conseguem reconhecer as letras; 

portanto, foram obtidos 21 textos escritos e 12 orais. 

A segunda coleta de narrativas, situação (b), consistirá na aplicação de três tipos 

de histórias sem imagens para que o alfabetizando faça a leitura oral das historinhas no 
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intuito de identificar suas habilidades em leitura e registrá-las através de gravação. Em 

seguida, as amostras serão analisadas conforme a metodologia proposta com o objetivo 

de verificar algumas habilidades desenvolvidas pelos alunos na elaboração do que foi 

solicitado.  

Posteriormente, será realizada a terceira coleta, situação (c), na qual será 

entregue uma sequência de figurinhas para que as crianças contem a história, primeiro 

de forma escrita e depois de forma oral para evitar interferência de um na leitura do 

outro. Diferentes habilidades encontradas nas narrativas orais e escritas serão 

salientadas a partir dessa amostra, conforme foi destacado também na situação (a). 

No decorrer das coletas, será feita uma análise quantitativa para verificar a 

correlação entre o desempenho em narrativa, verificada por meio da matriz proposta 

neste estudo, com a competência de leitura determinada pela Provinha Brasil. O 

resultado encontrado em cada tabulação, após as análises das narrativas será comparado 

com os resultados das duas aplicações da Provinha Brasil 2011. 

Continuaremos a realizar visitas constantes à escola para acompanhar as 

atividades desenvolvidas, observar as aulas, manter o contato com os alunos para que se 

sintam desinibidos durante as coletas de histórias necessárias para a realização desta 

pesquisa. 
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1- Introdução 

O presente trabalho tem como proposta uma análise dos comandos que constam 

no Caderno do Professor Aplicador, Teste 2, segundo semestre – 2010, da Provinha 

Brasil (PB). Tomando como base a Teoria dos Atos de Fala, buscamos fazer uma 

classificação dos atos ilocucionários desses comandos. De modo geral, os estudos têm 

evidenciado como estratégias linguísticas são capazes de ―guiar‖ a forma por meio da 

qual a mensagem expressa deve ser assimilada pelo interlocutor e, sem dúvida, essa 

peculiaridade dialoga com o tipo de ato de fala usado pelo locutor para estabelecer o 

pacto de negociação comunicativa.  

Mais precisamente, a análise se centra na identificação do tipo de ato 

ilocucionário veiculado pelo comando e na sua relação com o objetivo da PB. Para dar 

conta dessa proposta, apresentamos conceitos caros à Teoria dos Atos de Fala, dando 

destaque aos estudos de Austin (1962) e de Searle (1969, 2002).   

2- Linguagem como forma de ação 

A máxima ―dizer é fazer‖ reporta à Teoria dos Atos de Fala, que teve como 

mentor o filósofo inglês John Austin (1962). Tal assertiva nos faz conceber a linguagem 

como forma de ação, fazendo refletir sobre a capacidade que o homem tem de agir por 

meio da linguagem.  

Dessa forma, compreendemos que saber as regras de gramática e conhecer o 

léxico não é suficiente para a interpretação de um discurso, pois o locutor por meio de 

estratégia linguística pode determinar o sentido do que está sendo dito, visando 

influenciar o comportamento do receptor. A depender das circunstâncias de uso, o dito 

pode ser interpretado de diferentes formas.   

Koch (1984, p. 30) nos apresenta essa ideia a partir de três atos: o falar, o dizer e 

o mostrar. Conforme a autora, o ato de linguagem é constituído por esses três atos: a 

fala – produção de frases, relacionado à capacidade do falante de produzir sentenças de 

acordo com as regras gramaticais; o dizer – produzir enunciados estabelecendo uma 

relação entre o dito e um estado de coisas; e o mostrar – que está ligado à enunciação. 
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Na enunciação, o enunciado apresenta um sentido, incorpora o processo de significação 

e mostra a direção para a qual o aponta. Resumindo, a linguagem não é apenas uma 

construção gramatical, nem uma reunião de significados, mas também uma maneira de 

dizer de determinada forma para se conseguir diferentes efeitos. 

Podemos estabelecer uma relação entre os três atos apontados por Koch (1984) 

com a Teoria dos Atos de Fala (TAF), na medida em que a fala está relacionada ao ato 

locucionário, o dizer e o mostrar ao ato ilocucionário, pois para a TAF o texto oral ou 

escrito consiste na realização de um ato locucionário, isto é, a emissão do falante de 

acordo com as regras de uma língua; de um ato ilocucionário, o falante atribui à 

emissão uma determinada força, com o objetivo de influenciar o comportamento do 

interlocutor; e um ato perlocucionário, relacionado aos efeitos produzidos no 

interlocutor. 

 Por exemplo, um professor, ao falar para seus alunos ―Responda a atividade Y‖, 

está fazendo algo, pois a sentença não se resume ao jogo de regras gramaticais (ato 

locucionário), mas representa também um pedido e/ou uma ordem (ato ilocucionário). E 

esse dizer – pedir ou ordenar – acarreta reações: os alunos podem ou não responder a 

atividade (ato perlocucionário). 

2.1- Classificação dos atos ilocucionários segundo Austin (1962) 

O mentor da TAF é quem primeiro desenvolve uma classificação dos atos 

ilocucionários, estabelecendo cinco tipos: vereditivos, exercitivos, compromissivos, 

expositivos e comportativos. Apresentando de forma resumida temos: 

 Vereditivos: ―consistem na pronúncia de um veredito, oficial ou não-

oficial, sobre a evidência ou as razões relativas a valor ou fato, tanto 

quanto estes se possam distinguir.‖ 

 Exercitivos: ―consistem em proferir uma decisão favorável ou 

desfavorável a certa linha de ação ou advogá-la...‖ 

 Compromissivos: consiste em comprometer o locutor com uma linha de 

ação. 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

149 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

 Expositivos: ―ligados a atos de exposição envolvendo a explanação de 

concepções, a condução de argumentos e o esclarecimento de usos e 

referências.‖ 

 Comportativos: relativos ao comportamento e à sorte de outra pessoa 

diante da conduta passada ou iminente de alguém. 

Essa classificação serviu como base para outras classificações propostas por 

estudiosos, porém para o nosso estudo destacamos apenas as considerações teóricas 

sobre a taxonomia dos atos ilocucionários proposta por Searle (1969, 2002), a qual 

destacamos a seguir. 

 

2.2- Classificação dos atos ilocucionários segundo Searle (1969, 2002) 

 Searle busca desenvolver uma classificação arrazoada dos atos ilocucionários 

levando em conta a classificação austiniana, para isso propõe uma avaliação dessa 

classificação tentando estabelecer limites quanto à sua adequação. Ele elabora doze 

dimensões significativas de variação como forma de distinção dos atos ilocucionários, 

pois nos afirma que ―... há diferentes espécies de diferenças que nos permitem dizer que 

a força dessa emissão é diferente da força daquela emissão.‖ (SEARLE 2002, p. 2-3), 

por isso a necessidade dessas doze dimensões que consistem em: 

1. Diferença quanto ao proposito do (tipo de) ato; 

2. Diferença quanto à diferença do ajuste entre as palavras e o mundo; 

3. Diferença quanto aos estados psicológicos expressos; 

4. Diferença quanto à força ou vigor; 

5. Diferença quanto ao estatuto ou posição do falante e do ouvinte, no que isso 

concerne à força ilocucionária da emissão; 

6. Diferença quanto ao modo como a emissão se relacionam com os interesses do 

falante e do ouvinte; 

7. Diferença quanto às relações com o resto do discurso; 

8. Diferença quanto ao conteúdo proposicional determinadas pelos dispositivos 

indicadores da força ilocucionária; 
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9. Diferença entre os atos que devem sempre ser atos de fala e os que podem, mas 

não precisam ser realizados como atos de fala; 

10. Diferença entre os atos que requerem e os que não requerem instituições 

extralinguísticas para a sua realização; 

11. Diferença entre os atos em que o verbo ilocucionário correspondente tem uso 

performativo e aqueles em que isso não acontece; 

12. Diferença quanto ao estilo de realização do ato ilocucionário. 

A partir dessas dimensões Searle destaca alguns problemas na classificação 

austiniana. Segundo o teórico, as categorias estabelecidas por Austin servem ―... mais 

como uma base para discussão do que como um conjunto de resultados estabelecidos.‖ 

(SEARLE, 2002, p. 12).  Eis o resumo dos problemas da classificação de Austin feito 

por Searle: 

―...há uma confusão persistente entre verbos e atos, nem todos os verbos são 

verbos ilocucionários, há sobreposição demais entre as categorias, muitos dos 

verbos catalogados nas categorias não satisfazem a definição dada para a 

categoria, e o que é mais importante, não há princípio consistente de 

classificação.‖ (SEARLE, 2002, p. 18) 

 

O levantamento desses problemas por Searle faz com que busque estabelecer 

uma taxonomia alternativa, que de certa forma redireciona, em alguns aspectos, a 

classificação de Austin. 

Embora Searle aponte doze dimensões para a distinção dos atos ilocucionários, 

conforme apresentamos anteriormente, em sua classificação toma como base apenas os 

três primeiros aspectos: 

a) O propósito ilocucionário: que está ligado à pretensão que o falante tem ao 

emitir determinado enunciado. O propósito de um pedido, por exemplo, é fazer 

que o ouvinte realize algo. 

b) A direção do ajuste entre as palavras e o mundo: ligado às relações com o 

mundo estabelecidas pelas palavras, por exemplo, ao fazer um pedido, o locutor 

quer fazer com que o mundo corresponda às palavras proferidas, nesse caso 
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temos a direção do ajuste para pedido mundo-palavra. Observamos que um ato 

de fala, emitido via palavras, pode se tornar realidade. 

c) Estado psicológico expresso relacionado à atitude, a um estado que o falante 

expressa ao realizar qualquer ato ilocucionário. Por exemplo, quem promete 

fazer algo, expressa a intenção de fazer algo. Searle destaca que o estado 

psicológico expresso em um ato ilocucionário é a condição de sinceridade de um 

ato. 

Dada a base para a classificação de Searle, vamos à própria taxonomia, que, ao 

ser apresentada, também é relacionada à de Austin. As categorias básicas dos atos 

ilocucionários propostos por Searle são: assertivos, diretivos, compromissivos, 

expressivos e declarações. 

Os assertivos comprometem o falante com a verdade expressa, sendo os 

membros dessa classe avaliados como verdadeiro e falso. A direção do ajuste de ato é 

palavra-mundo e o estado psicológico expresso é a crença (que p).  

Na segunda classe, temos os diretivos, cujo propósito ilocucionário consiste 

nas tentativas do falante de levar o ouvinte a fazer algo. A direção do ajuste dessa 

categoria é o mundo-palavra e a condição de sinceridade é a vontade (ou desejo). Searle 

apresenta como uma subclasse dos diretivos as perguntas, pois ao fazer uma pergunta o 

falante tenta levar o ouvinte a responder algo, ou seja, a realizar um ato de fala. 

Na classe dos compromissivos, Searle apropria-se da definição estabelecida por 

Austin, destacando apenas que alguns verbos englobados nessa classe não pertencem a 

ela, por exemplo, shall (haver de), intend (ter a intenção de) e favor (favorecer). Os 

compromissivos têm como propósito ilocucionário comprometer o falante com alguma 

linha futura de ação, isto é, que o falante realize alguma ação futura (F faz A). A direção 

do ajuste dessa classe é mundo-palavra e a condição de sinceridade a intenção.  

Observamos que a direção do ajuste para os diretivos é a mesma utilizada para 

os compromissivos (mundo-palavra), porém o propósito ilocucionário muda, enquanto 

nos diretivos temos o desejo do falante em levar o ouvinte a fazer algo (O faz A), nos 

compromissivos o falante se compromete em fazer algo (F faz A).  
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 A quarta classe a dos expressivos, que têm como propósito ilocucionário 

expressar um estado psicológico, não apresenta direção do ajuste, pois ao realizar um 

ato expressivo o falante não pretende que o mundo corresponda às palavras, nem está 

tentando fazer com que as palavras correspondam ao mundo, o que temos em atos deste 

tipo é uma verdade pressuposta.  

A quinta e última classe é a das declarações. Esta classe, quando bem 

sucedida, apresenta uma correspondência entre o conteúdo proposicional e a realidade, 

o ―dizer faz existir‖. A direção do ajuste para essa classe é tanto palavra-mundo quanto 

mundo-palavra, e não há condição de sinceridade. 

 Após essa breve apresentação da classificação dos atos ilocucionários em Austin 

e em Searle, eis a análise/classificação dos comandos da PB. Tomaremos como base a 

classificação de Searle, pois julgamos ser a mais adequada para o nosso estudo.  

3- Classificação dos comandos da Provinha Brasil 

A PB é uma forma de avaliação instituída pelo Ministério da Educação – MEC 

para verificar o nível de leitura e letramento dos alunos que cursam o segundo ano do 

Ensino Fundamental. Essa avaliação é composta por vinte e quatro questões com 

comandos que constam apenas no caderno do professor/aplicador. Este faz a leitura dos 

comandos em voz alta repetindo no máximo duas vezes, pois o caderno do aluno 

contém apenas as alternativas e em alguns casos textos e/ou uma pequena pergunta.  

Ao realizarmos a análise notamos que os comandos da PB são caracterizados 

segundo os tipos de atos de fala destacados em Searle (1969, 2002) como diretivos. Os 

comandos analisados podem ser divididos em dois grupos: a) o grupo das não 

perguntas, que corresponde a aproximadamente 66% da avalição; b) o grupo das 

perguntas que equivale à aproximadamente 34% da avaliação. 

Por questões espaciotemporais apresentamos apenas dois exemplos do grupo das 

não perguntas e um exemplo das perguntas. 

Alguns exemplos do grupo das não perguntas são: 

(1) Faça um X no quadradinho do desenho onde aparecem SOMENTE 

letras. (BRASIL, 2010, p. 12) 
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(2) Faça um X no quadradinho da palavra que começa com o som de <DA> 

como em DATA. (BRASIL, 2010, p. 15) 

 

Em (1) e (2), observamos que o objetivo é fazer o ouvinte (o aluno) realizar uma 

ação (identificar a questão que melhor corresponde ao enunciado), que equivale ao 

propósito ilocucionário dos diretivos proposto por Searle. A direção do ajuste 

apresentada é mundo-palavra, pois o locutor quer fazer com que o mundo corresponda 

às palavras proferidas, ou seja, quer que os alunos realizem a ação de responder as 

questões. E quanto à condição de sinceridade, temos o desejo, uma vez que o locutor 

tem desejo (vontade) que o ouvinte faça algo. 

No contexto de aplicação da PB, podemos considerar os comandos deste grupo 

como ordens, pois o aplicador, que normalmente é o professor da turma, possui um 

estatuto que lhe permite emitir uma ordem e seu ato ser compreendido como ordem. O 

verbo fazer, que aparece no imperativo: Faça, também nos confirma esse caráter de 

ordem para os comandos desse grupo.  

Como exemplo do grupo das perguntas temos: 

(3) Veja a figura. 

 

 

   

 

BA__NA  

 

Qual é a sílaba que completa o nome da figura que você viu? (BRASIL, 2010 p. 16) 

 

 

Como o próprio Searle nos coloca, as perguntas consistem em uma subclasse dos 

diretivos, pois apresentam características dessa classe. Podemos observar em (3) que há 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

154 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

uma tentativa de fazer o aluno realizar uma ação – identificar a resposta mais adequada 

para a pergunta feita. 

 No geral, o fator avaliação presente na base da PB já representa um diretivo, 

pois o que se pretende em uma avaliação é justamente levar os alunos a fazer algo – 

propósito ilocucionário dos diretivos definido por Searle. Assim, os comandos, na sua 

condição de instrumento avaliador, não fogem a sua característica fundamental 

(avaliar), nem se desvinculam do seu objetivo: verificar o nível de leitura e letramento 

dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Portanto, a PB como um todo se 

apresenta com características dos diretivos, uma vez que consiste em uma avaliação, ou 

seja, pretende por meio dos comandos fazer as crianças responderem questões. 

  

4- Considerações finais 

A análise realizada nos permite classificar os comandos da PB segundo a 

taxonomia de Searle (1969, 2002) como atos ilocucionários diretivos, pois apresentam 

características dessa categoria. Por exemplo, o propósito ilocucionário dos comandos 

consiste na tentativa de levar o ouvinte (aluno) a realizar algo (responder corretamente 

às questões propostas), que de acordo com Searle é o propósito dos diretivos. 

Enquanto atos diretivos, os comandos estão relacionados ao objetivo da PB e à 

sua própria constituição enquanto instrumento avaliativo, pois sabemos que a avalição é 

utilizada para levar o aluno a fazer algo, isto é, responder questionamentos, expor seu 

ponto de vista. É por meio desse fazer que o aluno irá demonstrar o que assimilou. 
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LIVRO DIDÁTICO UM VALIOSO OBJETO DA CULTURA ESCOLAR.  

Márcia Barbosa Silva 

Mestranda em Educação na UFS – financiada pela CAPES 

(marcia_aju@hotmail.com) 

Orientador: Dr. Itamar Freitas 

Professor do Departamento de Educação e do NPGED. 

 

 

Nos últimos anos, sobretudo a partir do final da década de 70 do século passado, a 

produção historiográfica brasileira passou por profundas reformulações conceituais e 

epistemológicas, resultado em grande parte das novas tendências calcadas na Nova 

História Cultural que vêm redefinindo fronteiras e ampliando o leque de objetos e 

métodos no campo da pesquisa em História. Essa renovação teórico-metodológica 

também se fez sentir na História da Educação, de modo que houve uma ampliação nos 

objetos de pesquisa e uma redefinição das fronteiras.  

Com a importância dada as práticas e aos materiais escolares dos sujeitos a partir 

das novas reformulações conceituais propiciadas pela Nova História Cultural, o livro 

didático tornou-se uma fonte de suma importância para pesquisas em História da 

Educação. Portanto, esse trabalho apresentará uma breve reflexão sobre a importância 

do livro didático na cultura escolar e consequentemente nas pesquisas na área da 

Educação. Para construção desse trabalho foi empreendida uma pesquisa em fontes 

bibliográficas, ou seja, artigos e livros de teóricos que se debruçaram sobre o conceito 

de Cultura escolar e livro didático.  

Foi com a Nova História Cultural que se processou um direcionamento das 

pesquisas para as práticas culturais, seus sujeitos e seus produtos. Por isso ―[...] a antiga 

história das idéias pedagógicas se reconfigura, distanciando-se do que é considerado 

interno descabido: estudar ideias desencarnadas das práticas dos agentes que as 

produzem ou das formas impressas que as põe em circulação. Uma delas é a história do 

impresso e de seus usos pedagógicos‖ (CARVALHO, 2003, p.261)  
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Segundo Carvalho: ―[...] Nessa reconfiguração, a História da Educação se 

especializa em uma pluralidade de domínios – historia das disciplinas escolares, história 

da profissão docente, história do currículo, história do livro didático, etc.[...]‖ 

(CARVALHO, 2003.p. 270). Pois se inicia uma valorização que antes era dada apenas 

para os modelos pedagógicos (leis, doutrinas, regulamentos, etc.) em si, passando para 

uma nova concepção de olhar, ou seja, inicia- se uma investigação para os usos que se 

faz deles, levando-nos a compreender quais as diferentes práticas de apropriação feita 

desses objetos pelos sujeitos escolares. 

Para se analisar a apropriação que se faz dos materiais impressos, em particular os 

livros didáticos, direciona-se a investigação da pesquisa sobre sua materialidade, seus 

dispositivos, sua construção, seus usos e disposições, sua apropriação e sua circulação 

para que através desses elementos se faça entender como foi feita apropriação desse 

material por professores e alunos em uma determinada época. 

Portanto fazendo uso desses elementos a pesquisa terá suporte para responder, de 

que modo se propagou a materialidade, e o ensino e aprendizagem em uma dada época a 

partir desse suporte pedagógico o ―material impresso‖. Por isso entendemos que o 

impresso pedagógico se mostra uma fonte para compreensão das normas pedagógicas e 

das práticas escolares.  

Fica evidente a valorização dada às formas de apropriação feita pelos sujeitos, se 

entendermos o conceito de apropriação apresentado por Carvalho:  

 

O conceito de apropriação como tática que subverte dispositivos de 

modelização que está no cerne dessa história cultural dos saberes 

pedagógicos não somente porque demarca o intento e as questões 

centrais desse tipo de investigação, mas, também, porque lhe indica 

um percurso: rastrear a presença de modelos culturais inscritos nos 

usos dos saberes pedagógicos. Pois é a partilha de um conjunto 

determinado de códigos culturais que se distingue as práticas de 

apropriação, definindo comunidades distintas de usuários e 

configurando os usos que fazem de objetos e dos modelos culturais 

que lhe são impostos.(CARVALHO,2003,P.273) 

 

O LIVRO DIDÁTICO: 
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Os livros escolares, de modo geral, configuram um objeto em circulação – como 

bem frisa Chartier (1990) – e, por essa razão, são veículos de circulação de idéias que 

traduzem valores, como já dissemos, e comportamentos que se desejou que fossem 

ensinados. Some-se a isso o fato de que a relação entre livro escolar e escolarização 

permitem pensar na possibilidade de uma aproximação maior do ponto de vista 

histórico acerca da circulação de idéias sobre o que a escola deveria transmitir/ensinar e, 

ao mesmo tempo, saber qual concepção educativa estaria permeando a proposta de 

formação dos sujeitos escolares.  

Baseados nessa visão de Chartier dos livros escolares façamos uma ponte com a 

visão de Dominique Julia (2001) quando afirma que o manual escolar não é nada sem o 

uso que dele for realmente feito, tanto pelo aluno como pelo professor. Guiados pelo 

olhar de Julia não devemos ser anacrônicos e analisar os manuais sem inseri-lo no 

contexto da sua época, pois em muitos deles estão à proposta de formação que queriam 

que fosse transmitida a comunidade escolar.  

Nesse sentido, esse tipo de fonte pode servir como um indicador de projeto de 

formação social desencadeado pela escola. Isso é permitido por meio das interrogações 

que podem ser feitas, quer em termos do conteúdo, quer de discurso, sem deixar de 

levar em consideração aspectos referentes à temporalidade e espaço. O que, por sua vez, 

possibilita indagar sobre a que e a quem serviu como um dos instrumentos da prática 

institucional escolar. Nesse aspecto em particular, vincula-se à história das instituições 

escolares e, amplamente, à das políticas educacionais. 

Essa visão de Chartier nos leva a nos guiar pelo conceito de cultura material 

escolar de Souza (2007): 

 

A expressão cultura material escolar, por sua vez, passou a ser 

utilizada na História da Educação nos últimos anos, influenciada nos 

estudos em cultura escolar [...]. Ao recortar o universo da cultura 

material especificando um domínio próprio, isto é, o dos artefatos e 

contextos materiais relacionados à educação escolarizada, a expressão 

não apenas amplia o seu significado reinserindo as edificações, o 

mobiliário, os materiais didáticos, os recursos audiovisuais, e até 

mesmo as chamadas novas tecnologias do ensino, como também 

remete à intrínseca relação que os objetos guardam com a produção de 
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sentidos e com a problemática da produção e reprodução social.‖ 

(SOUZA, 2007, p.170) 

  

Fica notório então que para Souza (2007) o valor do estudo histórico sobre a 

cultura material, e o valor que este termo ganha quando é levado para o campo da 

História da Educação é imenso, quando compreendemos que a cultura material é tudo 

aquilo que é apropriado pelo universo físico e social, e no caso da educação essa 

apropriação é feita a partir dos saberes, práticas e materiais escolares graças as novas 

possibilidades que surgiram com a Nova História Cultural. Por isso baseando nossa 

pesquisa nesse conceito percebemos que ao investigar os livros didáticos temos que 

fazer uma relação desse objeto à sua reprodução na sociedade, pois ele é algo que está 

inserido na cultura escolar e material da comunidade e a partir deles, poderemos 

compreender se instituiu um processo educacional, como se processou a formação de 

identidades, e saberes de uma determinada sociedade e época, pois como já foi dito 

aqui, os livros didáticos são ferramentas pedagógicas de ensino-aprendizagem, sendo 

assim eles revelam muito de uma época. 

Itamar Freitas define o livro didático como um artefato impresso em papel, que 

veicula imagens e textos em formato linear e seqüencial, planejado, organizado e produzido 

especificamente para uso em situações didáticas, envolvendo predominantemente alunos e 

professores, e que tem a função de transmitir saberes circunscritos a uma disciplina escolar 

(FREITAS, no prelo, p. 76-77). 

Com base nessa definição, entende-se que o livro didático é formado por uma 

série de elementos (textos, imagens) e que ele é o manual do aluno e do professor, pois 

assume o papel de transmissor de conhecimento por ser utilizado em situações de ensino 

e aprendizagem. E, é ele que proporciona ao aluno a base da construção de seu 

conhecimento e de seus valores morais dentro da sociedade e do grupo em que está 

inserido. Diante disso as representações e discursos sobre a diversidade sexual nos 

livros tornam-se essenciais para que seja dado inicio a uma educação na qual respeite a 

diversidade.  

Segundo Itamar Freitas, para o aluno, o livro didático: ―[...] contempla a matéria a 

ser lecionada, as atividades que viabilizam a aquisição de capacidades necessárias ao 

convívio em sociedade, à sobrevivência no mundo do trabalho e à construção da 
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cidadania [...]‖ . A partir dessa afirmação, percebemos a importância do livro como um 

agente construtor dos valores da sociedade, pois na maioria das vezes, como lembra 

Freitas ―... Os livros didáticos são, em muitos casos, o único impresso que o professor lê 

durante um ano e os únicos exemplares que constituem a biblioteca familiar da maioria 

dos alunos e dos pais ou responsáveis pelos alunos da escolarização básica no Brasil‖. 

(FREITAS, 2009, p.7). 

No que se refere ao livro didático o professor Kazumi Munakata, afirma: ―o livro 

didático é um artefato de papel e tinta, costumeiramente utilizado em situações 

didáticas‖. Ele também alerta que: ―não são meramente idéias, sentimentos, imagens, 

sensações, significações que o texto possa representar. Nem tampouco é o texto em 

abstrato, pois esse texto de que as pessoas normalmente vêem apenas idéias, 

sentimentos, imagem, etc., é constituído de letras (confeccionadas com tinta sobre o 

papel) segundo uma família de tipo (ou face de tipo ou fonte), que lhes dá 

homogeneidade‖. (MUNAKATA, 1997, p.84). 

Circe Bitencourt afirma que: As pesquisas e reflexões sobre o livro didático 

permitem apreendê-lo em sua complexidade. Apesar de ser um objeto bastante familiar 

e de fácil identificação, é praticamente impossível defini-lo. Pode-se constatar que o 

livro didático assume ou pode assumir funções diferentes, dependendo das condições, 

do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas diferentes situações 

escolares. Por ser um objeto de "múltiplas facetas", o livro didático é pesquisado 

enquanto produto cultural; como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da 

lógica de mercado capitalista; como suporte de conhecimentos e de métodos de ensino 

das diversas disciplinas e matérias escolares; e, ainda, como veículo de valores, 

ideológicos ou culturais.  

Os manuais didáticos são veículos de um sistema de valores, de ideologias, de 

uma cultura de determinada época e determinada sociedade. (BITTENCOURT, 2004, 

p.303). Por isso, se faz necessário compreender se as ilustrações de obras didáticas 

transmitem estereótipos e valores dos grupos dominantes e generalizaram os temas de 

acordo com uma ideologia. 

Freitas (2009) evidencia a importância em lembrar que o livro didático é 

instrumento de construção de identidades e de grupos. Seja por meio da escrita, seja por 
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meio da iconografia , é através do livro didático que o aluno sedimenta uma memória 

sobre os outros e sobre si, selecionando e adotando sinais diferenciadores. No entanto 

ele nos alerta que o livro didático não é o único material que orienta o processo de 

construção da imagem do ―outro‖.  

Diante do exposto fica nítido o valor dos manuais didáticos para cultura escolar, 

pois eles são veículos de um sistema de valores, de ideologias, de uma cultura de 

determinada época e determinada sociedade. E são os livros escolares que assumem 

papel importante na construção e na transmissão do conhecimento e acompanham as 

crianças desde o início de sua vida escolar. Desta forma, são ferramentas fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagem e na maioria das vezes, é o único livro no qual 

professore e aluno têm acesso, por isso é considerado uma fonte respeitadíssima no 

campo de pesquisa da História da Educação. 
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Introdução 

 

 

Contrariando as pesquisas e estudos relacionados às potencialidades pedagógicas 

da Web 2.0, na qual os princípios da interatividade, da colaboração e da cooperação 

constituem o cerne dos aplicativos, a Educação a Distância (EaD) ainda está longe de a 

unanimidade ser viabilizada através propostas pedagógicas que contemplem tais 

princípios. 
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Conforme Silva (2008) muitos dos cursos oferecidos à distância continuam 

centrados no paradigma da distribuição da informação, próprio dos meios de 

comunicação em massa, desprovidos de interatividade. Neste caso, a Internet 

transforma-se apenas num veículo de acesso ao repositório de conteúdos outrora 

disponíveis em impressos, vídeos e áudio. Não obstante, em outros cursos percebe-se 

um posicionamento diferente, estruturados sob um desenho didático propicio à 

interação. 

Para Santos e Silva (2009) 

O desenho didático precisará levar em conta que no contexto 

sociotécnico do computador on-line não há prevalência da mídia 

de massa baseada na lógica da transmissão e no controle do pólo 

da emissão. Precisará levar em conta que o ambiente on-line de 

aprendizagem permite ao docente e aos discentes a comunicação 

personalizada, operativa e colaborativa em rede. (p. 106) 

 

Considerando as duas realidades apresentadas, pensa-se que a reflexão sobre o 

processo ensino-aprendizagem é profícua, já que a ação pedagógica dos professores e 

dos tutores refletirá os propósitos definidos pelo desenho didático dos cursos. Para esta 

pesquisa interessa a investigação sobre cursos, cujos desenhos didáticos tenham uma 

base teórica interacionista. 

Sabendo das diferentes abordagens na construção de cursos para a EaD, surgem 

alguns questionamentos, principalmente no que tange à mediação com vistas à 

aprendizagem colaborativa, nos AVA (ambiente virtual de aprendizagem): A 

organização do AVA favorece a aprendizagem colaborativa? Estando o AVA propício 

para a concretização da aprendizagem colaborativa, esta ocorre espontaneamente entre 

os estudantes? Professores e tutores instigam os estudantes a aprenderem 

colaborativamente? Se o fazem, como isso ocorre? Em sua formação, professores e 

tutores são preparados para trabalhar na perspectiva da mediação? Como os conceitos 

de mediação e aprendizagem colaborativa são compreendidos? São percebidas relações 

de interdependência entre mediação e aprendizagem colaborativa? 
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A partir doss questionamentos citados, pretende-se desenvolver um estudo de 

caso
7 

qualitativo
8,

 de natureza descritiva, sobre a percepção dos tutores a distância – 

vinculados a uma instituição pública de ensino superior – acerca da relação entre a 

mediação e a aprendizagem colaborativa.  

A decisão sobre a instituição a ser investigada ocorreu com base em 3 (três) 

fatores: a instituição escolhida inclui a aprendizagem colaborativa e a mediação como 

princípios norteadores das ações pedagógicas no âmbito da EaD; os tutores da 

instituição estão, desde o ano de 2010, participando do Curso de formação de 

coordenadores, professores e tutores, o qual engloba as temáticas relacionadas a esta 

pesquisa no seu rol de conteúdos; não há substituição de tutores com muita frequência, 

havendo casos de tutores que já estão vinculados à instituição há mais de dois anos. 

Dessa forma, entende-se que os tutores já possuem contato com os conceitos de 

aprendizagem colaborativa e mediação, sendo possível a coleta de dados com estes 

indivíduos, tanto através do grupo focal quanto do questionário. 

 

Do olhar epistemológico 

 

Investigar a percepção de indivíduos acerca de determinado tema ou fenômeno 

não é tão somente motivador quanto desafiador. Motivador pela possibilidade de 

compreender como o sujeito compreende o que acontece ao seu redor, a partir do seu 

repertório cognitivo, atribuindo significados diferenciados com base no seu arcabouço 

cultural. Desafiador pela minúcia e neutralidade com a qual o pesquisador irá trazer à 

tona tais percepções, sem deixar-se contaminar pelas próprias percepções e 

interpretações. 

Conforme Stratton (2003, p. 171) a percepção é ―[...] um processo pelo qual 

analisamos e atribuímos significados às informações sensoriais que recebemos.‖ O 

mesmo autor também afirma que ―[...] a percepção pode ser diferenciada da sensação, a 

                                                           
7
 Yin (2005, p. 20) afirma que, como estratégia de pesquisa, ―utiliza-se o estudo de caso em muitas 

situações, para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos relacionados.‖ 
8
 Para Bortoni-Ricardo (2008, p. 34) ―[...] a pesquisa qualitativa não se propõe testar essas relações de 

causa e conseqüência entre fenômenos, nem tampouco gerar leis causais que podem ter um alto grau de 

generalização. A pesquisa qualitativa procura entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um 

contexto.‖ 
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qual diz respeito à estimulação dos órgãos sensoriais e pode também estar restrita aos 

primeiros estágios do processamento das informações recebidas.‖ (p. 172) 

Na busca por uma teoria do conhecimento que favorecesse a compreensão da 

percepção, contemplando sua dimensão cognitiva e não meramente o campo sensorial, 

optou-se pela fenomenologia, entendida como uma lente através da qual se pode chegar 

a essência dos fenômenos, ultrapassando o contexto mais imediato, através da 

identificação das intencionalidades. Além disso, acredita-se, que sob um olhar 

fenomenológico, a identificação e a análise dos indícios – oriundos das interações entre 

os participantes da pesquisa – acerca dos processos de ancoragem e objetivação, tornar-

se-ão mais aprofundadas. 

A fenomenologia, sistematizada por Husserl, teve grande influência na Filosofia 

contemporânea e serviu de lastro para o surgimento de algumas correntes filosóficas que 

se popularizaram após a Segunda Guerra Mundial, a exemplo do Existencialismo. Um 

dos principais conceitos da fenomenologia husserliana é o de intencionalidade, a qual é 

oriunda da ―[...] consciência que sempre está dirigida a um objeto. Isto tende a 

reconhecer o princípio de que não existe objeto sem sujeito.‖ (TRIVIÑOS, 2010, p. 42-

43). 

Conforme Merleau-Ponty (1999, p. 1)  

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os 

problemas, segundo ela tornam a definir essências: a essência da 

percepção, a essência da consciência, por exemplo. Mas também 

a fenomenologia é uma filosofia que substitui as essências na 

existência e não pensa que se pode compreender o homem e o 

mundo de outra forma senão a partir de sua ―factilidade‖. 

 

Outro motivo pelo qual se optou pela abordagem fenomenológica relaciona-se 

com o tipo de estudo que se pretende realizar. Trata-se de um estudo descritivo da 

percepção dos tutores à distância, no que tange dois princípios pedagógicos: a mediação 

e a aprendizagem colaborativa. Para Merleau-Ponty (1999) ―trata-se de descrever, não 

de explicar nem de analisar. Essa primeira ordem que Husserl dava à fenomenologia 

iniciante de ser uma "psicologia descritiva" ou de retornar "às coisas mesmas" é antes 

de tudo a desaprovação da ciência.‖ (p. 3). 
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A compreensão de percepção
9
 apresentada por Mereau-Ponty (1999), bem como 

a busca pela sua essência
10

, também reforçam a opção por esta abordagem 

epistemológica.  

 

Do olhar metodológico 

 

A compreensão de que a percepção dos indivíduos – na sua dimensão cognitiva 

– incorpora elementos construídos e interiorizados através das práticas sociais, ou seja, 

elementos da cultura dos grupos interferem na construção de mapas mentais e 

representações, os quais se imbricam com as percepções individuais e coletivas, 

orientou a escolha pelo método das representações sociais. 

Para Moscovici (1978) 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 

circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de 

uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. 

A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos 

produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas 

estão impregnados. Sabemos que as representações sociais 

correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, 

tal como a ciência ou aos mitos correspondem a uma prática 

científica e mítica. (p. 41) 

 

Através da abordagem das representações sociais, o paradigma cognitivista na 

psicologia, possibilita a compreensão de fenômenos que escapavam dos limites que ele 

conseguia elucidar. Isto porque, os fatores cognitivos não são apenas relacionados com 

o funcionamento de cada indivíduo, mas sofrem influência do meio social, tanto que 

Moscovici embasa parte das suas teorizações nos estudos de Vygotsky e Piaget, no que 

tange às interações e o seu lugar no desenvolvimento dos indivíduos. 

                                                           
9
 A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição 

deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles. (p. 6) 

10
 Buscar a essência da percepção é declarar que a percepção é não presumida verdadeira, mas definida 

por nós como acesso à verdade. (p. 14) 
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Os estudos de Moscovici serviram de inspiração para outros pesquisadores, 

dentre os quais se destacam Jodelet, Abric e Doise. Cada um deles inaugura uma 

vertente de aprofundamento acerca das pesquisas em representações sociais, tanto do 

ponto de vista teórico quanto metodológico.  

Jodelet segue uma linha de análise do conteúdo das interações a fim de 

identificar os indícios que lhe permitam compreender as objetivações e as ancoragens 

nas representações dos indivíduos. Abric e Doise preocupam-se mais com a abordagem 

estrutural dos enunciados, sendo que Abric desenvolve a Teoria do Núcleo Central 

(identificação do tema central das representações) e Doise, precursor na Escola de 

Genebra, confere um peso maior aos processos de ancoragem, os quais, segundo ele, 

são construídos sob determinantes sociais. A pesquisa apresentada aqui trabalhará na 

linha de Willem Doise, pois, compartilha-se da ideia de que o social tem uma 

significativa parcela de interferência na construção de sentidos – ancoragem – daquilo 

que é vivenciado e percebido diuturnamente. 

No campo das Representações Sociais, a depender dos objetivos do pesquisador, 

diferentes técnicas podem ser incorporadas com o intuito de tornar mais evidente os 

processos de ancoragem e objetivação. 

Para Anadon e Machado (2001) ―o processo de ancoragem consiste em 

incorporar os elementos de saber não familiares que criam problemas no interior da rede 

de categorias que é própria do indivíduo‖ (p. 23). Anadon e Machado (2001) também 

afirmam que a ―objetivação refere-se ao processo de agenciamento do conhecimento 

que concerne ao objeto da representação.‖ (p. 21) Isto é, os dois processos dizem 

respeito a como os indivíduos interiorizam conhecimentos e fazem uso destes para a 

compreensão e percepção do mundo. 

Anadon e Machado (2001) afirmam que podem ser identificadas duas tendências 

de análise das representações sociais: uma interacionista, que privilegia os conteúdos do 

discurso; a outra estruturalista, privilegiando a forma do discurso, deixando o conteúdo 

em segundo plano. 

Doise, situado na abordagem estruturalista, propõe que o estudo das 

representações não enfoque o conteúdo pelo conteúdo, pois assim se limitaria a uma 

visão consensual da realidade. Ele propõe que se pense na estrutura como uma 

possibilidade de destacar também as diferenças. 
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A presente pesquisa pretende reunir dados para descrever a percepção dos 

indivíduos, através da identificação das representações sociais implícitas, através de 

dois métodos de coleta: um interrogativo e outro associativo. 

O método interrogativo dar-se-á por meio da interação em um grupo focal, 

composto com 07 (sete) tutores a distância que atuam nos cursos de graduação, 

especialização e/ou extensão de uma instituição pública de ensino superior. No grupo 

focal, a partir de um roteiro previamente estruturado, os participantes serão convidados 

a interagir com os conceitos de mediação e aprendizagem colaborativa. A relevância do 

grupo focal para esta pesquisa pode ser melhor compreendido a partir destas afirmações 

de Gatti (2005). 

[...] A ênfase recai sobre a interação dentro do grupo e não em 

perguntas e respostas entre moderador e membros do grupo. [...] 

Há interesse não somente no que as pessoas pensam e 

expressam, mas também em como elas pensam e porque pensam 

o que pensam. [...] 

O grupo focal permite fazer emergir uma multiplicidade de 

pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de 

interação criado, permitindo a captação de significados que, com 

outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar. (p. 9) 

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de 

construção da realidade por determinados grupos sociais, 

compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e 

eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 

importante para o conhecimento das representações, percepções, 

linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 

questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, 

relevantes para o problema visado. (p. 11)  

 

A adequação do grupo focal para esta investigação também pode ser justificada 

a partir das considerações de Miguélez (2004, p. 59) 

El grupo focal de discusión es ―focal‖ porque focaliza su 

atención e interés em un tema específico de estudio e 
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investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y 

sentir; y es de ―discusión‖ porque realiza su principal trabajo de 

búsqueda por medio de la interacción discursiva y la 

contrastación de las opiniones de sus miembros. El grupo focal 

es un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las 

actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace 

en un espacio de tiempo relativamente corto. 

 

O método associativo será realizado através da aplicação de um questionário – 

aos mesmos participantes do grupo focal – antes da interação no grupo. O questionário 

compõe-se de uma seção de identificação para a criação de um perfil do grupo, e outra 

de associação, na qual os indivíduos devem atribuir valores de 1 a 5 (escala likert) a 

características do mediador e da aprendizagem colaborativa, considerando a sua 

aproximação com cada uma das características.  

Após a coleta das informações, pretende-se produzir gráficos e tabelas para a 

sistematização das informações e proceder a análise, desde uma perspectiva qualitativa, 

considerando os aspectos culturais das representações, conforme a perspectiva de Doise. 

 

Algumas considerações 

 

Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, ainda não se tem resultados a 

serem apresentados e discutidos. 

As reflexões aqui apresentadas representam uma aproximação ao objeto de 

estudo desde os referenciais epistemológicos e metodológicos, demonstrando em que 

medida estes referentes convergem na construção do campo teórico-metodológico que 

sustenta a pesquisa. 
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A Questão Alemã e a ordem internacional 

 

 

 Entre os anos de 1943 e 1949, no cenário internacional, a Questão Alemã esteve 

relacionada à persistência da Alemanha como um tema central, desde os anos finais da 

Segunda Guerra Mundial até a divisão da mesma em dois Estados, no tratamento de 

questões internacionais por parte dos Aliados e, posteriormente, com o firmamento da 

Guerra Fria, pelos dois polos de poder internacional, e com força para moldar a ordem 

internacional do período. 

 Em seu livro ―On Human Conduct‖, Michael Oakeshott afirma que há uma 

maneira de associação humana denominada societas, através da qual é estabelecida uma 

relação moral entre as partes, que perseguem objetivos próprios. Nicholas Lewkowicz, a 

partir da ideia de Oaskeshott, aponta o reconhecimento por parte dos Aliados de que 

para que fosse alcançado um acordo sólido em torno da Questão Alemã, no período em 

torno do fim da Segunda Guerra Mundial, uma associação do tipo societas entre os 

Aliados era necessária. 

Em um primeiro momento, entre 1943 e 1945, os Aliados tentaram estabelecer 

uma relação de cooperação, entre os mesmos, em torno do tratamento da Questão 

Alemã, através da discussão, ocorrida durante a Conferência de Casablanca de 1943, 

sobre a rendição incondicional da Alemanha. Primeiramente, esta impediu que qualquer 

aliado acordasse uma paz à parte com a Alemanha. No entanto, Lewkowicz, sobre a 
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possibilidade de estabelecimento desse acordo de paz em separado, afirma ter sido 

impossível e ilógica, uma vez que, se firmado, ele levaria a um conflito certo entre 

Ocidente e Oriente. Dessa forma, esse aspecto da rendição incondicional representaria 

uma garantia da construção de uma estrutura de cooperação no cenário internacional e, 

para a União Soviética, asseguraria que as divergências ideológicas não colocariam em 

xeque tal estrutura sendo desenvolvida. 

A rendição incondicional também expôs o consenso entre os Aliados de que a 

Alemanha era o principal país do Eixo na Europa e que, após a queda do Nazismo, esse 

país seria o determinante da forma a ser adotada pela ordem internacional pós-guerra 

(LEWKOWICZ, 2010, p. 20). Para reverter esse consenso e assegurar que caberia aos 

Aliados a determinação de tal ordem política, a rendição incondicional era crucial. E 

nesse ponto é importante ressaltar que um elemento que fortemente impediu um 

possível choque entre Ocidente e Oriente foi a inclusão da União Soviética (URSS) 

como elemento participativo dessa discussão e da determinação da ordem política 

internacional. 

 Dentro de um viés econômico, outro elemento de cooperação nesse período de 

1943 a 1945 foi o programa ―Lend Lease‖ aprovado pelos Estados Unidos para 

financiar a Guerra em questão. O sucesso desse programa se deveu ao percebimento do 

papel crucial que a URSS representaria para uma vitória militar sobre a Alemanha e, 

assim sendo, os Estados Unidos estenderam o financiamento ao país soviético, 

novamente incluindo-o em movimentações ocidentais em torno da ordem internacional. 

 Essas duas tentativas de estabelecimento de uma relação moral entre os Aliados 

se enquadram no pensamento de Oakeshott. Nelas, os Aliados buscaram firmar uma 

estrutura de cooperação no tratamento da Questão Alemã, como no consenso sobre a 

rendição incondicional do país germânico, e, ao mesmo tempo, seus objetivos próprios 

foram mantidos, como o objetivo de não isolamento pelo Ocidente por parte da URSS. 

Apesar disso, os Aliados e, principalmente, Estados Unidos (EUA) e União Soviética, 

gradualmente abandonaram os esforços de estabelecimento de uma estrutura de 

cooperação e puseram em prática uma escalada de divergências, devido à busca dos 

próprios objetivos sem empenhos de estabelecimento de moralidade (baseada na 

cooperação) nas relações no cenário internacional. 

Essa mudança no relacionamento entre os Aliados seria primeiramente 

evidenciada na ideia do desmembramento da Alemanha, que foi um tema constante na 
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agenda dos Aliados entre 1943 a 1945. De um lado, a União Soviética vacilou entre a 

união e o desmembramento do país germânico por questões de segurança própria, 

almejando evitar um ressurgimento alemão que ameaçasse o país. Por outro lado, 

inicialmente, os Estados Unidos se revelaram a favor dessa ideia, com o apoio do 

presidente Roosevelt ao Plano Morgenthau, que pregava, dentre outros pontos, a 

desmilitarização da Alemanha, sua partição em dois Estados, o estabelecimento de 

novas fronteiras, o desmantelamento da indústria alemã e o controle sobre a economia 

alemã por pelo menos vinte anos (LEWKOWICZ, 2010, p. 30). Apesar desse apoio 

inicial, posteriormente, após acusações de radicalismo e conservadorismo do Plano 

Morgenthau, Roosevelt retirou seu apoio ao plano e abandonou a ideia do 

desmembramento da Alemanha, devido ao reconhecimento pelo presidente de que para 

alcançar um dos objetivos dos Estados Unidos, que era a garantia do livre mercado na 

Europa, o reerguimento desta era necessário e, para tal, o reerguimento do país 

germânico era fundamental.  

 É importante destacar o argumento de Marc Trachtenberg, em seu livro 

“Constructed Peace”, que afirma que, por um lado, uma Alemanha unida não era uma 

proposta particularmente atrativa para as potências ocidentais, pois se esta entidade se 

revelasse fraca, ela teria uma tendência em cair sob influência soviética. Por outro lado, 

se essa entidade se revelasse forte, poderia colocar o Leste contra o Oeste e se tornar 

uma ameaça à paz (TRACHTENBERG, 1999, p. 60). 

 Uma tentativa de resolução dessa questão somente aconteceria em 1945, durante 

a sessão de 5 de fevereiro da Conferência de Yalta, quando Roosevelt levantou as zonas 

de ocupação, quatro no total, uma para cada Aliado. Outra tentativa seria feita 

posteriormente, entre 17 de julho e 2 de outubro de 1945, durante a Conferência de 

Potsdam, quando foi estabelecido que cada Aliado teria que atingir seu desejo 

reparatório através da zona alemã que ocupassem. Ambos, em última instância, se 

tornariam fatores fortemente propulsores da bipolaridade alemã, pois abriram espaço 

para ações individuais em relação aos territórios ocupados e afastaram a possibilidade 

de uma ação coletiva sobre o território alemão. E, como apontado por José Flávio 

Sombra Saraiva, essa política de zonas de influências e de foco, por parte de cada 

Aliado, em sua zona alemã seria estendida à Europa e, posteriormente, serviria de 

modelo para a aplicação à política mundial (SARAIVA, 2008, p. 192). 
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 Algo notável que já se torna perceptível entre os anos de 1943 e 1945 é o 

reconhecimento por parte dos Aliados da posição central da Alemanha nas ordens 

política e econômica da Europa, passando a mesma a ser considerada peça fundamental 

para o reerguimento da última. Foi também esse reconhecimento que levou ao abandono 

de questões como o desmembramento da Alemanha e ao estabelecimento de medidas 

que possibilitassem um ressurgimento alemão no nível necessário (afinal, os Aliados 

desejavam assegurar as rédeas da determinação da nova ordem internacional pós-

guerra) para o reerguimento europeu. 

 Ademais, Nicolas Lewkowicz afirma que a Alemanha não seria importante 

somente a nível de Europa, mas para a própria ordem internacional, uma vez que, a 

partir de seu tratamento pelos Aliados no período pós-guerra, seria configurada a nova 

balança de poder no sistema internacional, uma ordem bipolar. Diante disso, o 

tratamento da Questão Alemã apresentou dois raios de alcance de influência no cenário 

internacional. No primeiro cenário, mais imediato, estaria a Europa. No segundo, mais 

amplo, a Questão Alemã causaria impactos no cenário internacional. À medida que os 

Estados Unidos e a União Soviética enxergavam a Europa como áreas de influência 

fundamentais para a expansão de suas respectivas ideologias e a contenção do outro 

polo de poder internacional e a Alemanha era um Estado Central geográfica, politica e 

economicamente para esse continente, a movimentação de ambos os polos em torno do 

país germânico causaria impactos no aprofundamento da bipolarização da ordem 

internacional. 

 Voltando-se para o processo de polarização alemã, os interesses nacionais 

soviéticos e estadunidenses no território alemão eram divergentes. O grande objetivo 

dos Estados Unidos, como em parte já citado, em busca do interesse nacional na 

Alemanha era de natureza econômica, voltado principalmente para o estabelecimento do 

livre mercado. O objetivo da União Soviética, em contrapartida, era evitar o 

ressurgimento da Alemanha como um poder desafiador e evitar o próprio isolamento 

por parte do ocidente, como ocorrera no período entre guerras. Diante disso, a 

confluência de interesses, nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, e a inclusão da 

URSS em projetos e conferências dos Aliados representaram, em última instância, 

somente uma postergação do aprofundamento das divergências e do estabelecimento da 

bipolaridade. 
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 Para assegurar os interesses nacionais estadunidenses, foi criado o Plano 

Marshall, em 1947, para impulsionar a reabilitação econômica da zona ocidental alemã 

e da Europa como um todo inicialmente, mas posteriormente, com o recrudescimento 

das diferenças entre o Ocidente e a União Soviética, concentrado na área ocidental. E 

essa mudança de postura de financiamento dos Estados Unidos, aliás, resultou do 

reconhecimento do processo de diferenciação entre Ocidente e Oriente e no impulso da 

bipolarização. Através do Plano Marshall, seria possível atingir uma integração 

econômica entre a Alemanha e a Europa ocidentais. No entanto, esse plano não 

encontrou aceitação imediata, pois o próprio vice-presidente dos EUA, afirmou que o 

plano levaria à desconfiança pelos soviéticos e à polarização da Europa 

(LEWKOWICZ, 2010, p. 57). A oposição enfraqueceu posteriormente, contudo, quando 

a URSS invadiu a Tchecoslováquia, em 1948, resultando na aprovação do Plano em 

abril do mesmo ano.  

 A versão política estadunidense da estratégia de contenção do comunismo (a 

econômica fora o Plano Marshall) foi a doutrina Truman, oficializada em 12 de março 

de 1947. A resposta soviética à doutrina Truman foi a percepção de que uma política 

aberta na Europa oriental levaria a uma desvantagem de competição com os Estados 

Unidos. Desse modo, em 2 de julho de 1947, Molotov, Ministro das Relações Exteriores 

da União Soviética, anunciou que não participaria das discussões de implementação do 

Plano Marshall e aconselhou os países da Europa oriental a fazerem o mesmo. Os dois 

países que se elevaram como hegemônicos no pós-guerra deixavam, pois, claro, suas 

zonas de influência mundial. Os Estados Unidos abrangeriam o Ocidente e a URSS, o 

Oriente e, como interesse estratégico principal, respectivamente, a Europa ocidental e a 

Europa oriental. 

 

 

Um bloqueio e a divisão alemã 

 

 

Antes de prosseguir com a análise do Bloqueio de Berlim e da divisão de 1949, é 

necessário ponderar as ideias de Noberto Bobbio, em ―Teoria Geral da Política‖, de 

Hedley Bull, em ―A Sociedade Anárquica‖ e Robert Jervis, em ―Was the Cold War a 

Security Dilemma?‖. 
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Noberto Bobbio, em ―Teoria Geral da política‖, afirma que guerra e paz podem 

ser considerados termos contraditórios ou contrários. Se contraditório, um termo exclui 

o outro e ambos excluem a existência de um terceiro. Se contrário, por outro lado, um 

termo exclui o outro, mas ambos não excluem um terceiro intermediário (BOBBIO, 

2000, p. 509). Hedley Bull, em ―A Sociedade Anárquica‖, compartilha dessa ideia de 

um intermediário entre a guerra e a paz. Ao discorrer sobre a guerra no sentido material 

(com hostilidade e violência efetivas) e a guerra no sentido legal (resultado do não 

cumprimento de certos critérios legais ou normativos), afirma quem em ambos os casos 

há a gradação entre guerra e paz (BULL, 2002, p. 212). Diante disso, entramos em 

concordância com a ideia de um intermediário entre a guerra e a paz levantada por 

ambos os autores. Ademais, para Jervis, o argumento principal do dilema de segurança é 

a questão de que na ausência de uma autoridade supranacional, as ações do Estado que 

venham dar respaldo à própria segurança tornam outros Estados menos seguros 

(JERVIS, 2001, p. 36). 

 Após a unificação das três zonas de ocupação ocidental na Alemanha, com a 

formação, em abril de 1948, da Trizonia, ocorreram, em 20 de junho do mesmo ano, a 

reforma monetária nessa área e a introdução na mesma do marco alemão. 

Imediatamente, houve protestos, que logo foram silenciados pela estabilidade 

monetária. Na cidade de Berlim, o cenário se tornou complexo, pois a mesma se 

encontrava dividida nas três zonas ocidentais, então unificadas, e na zona soviética. Isso 

gerou um mal estar diplomático entre a URSS e os ocupantes ocidentais, devido à 

possibilidade de inundação do marco alemão na zona soviética. Assim, a URSS 

respondeu a essa ação ocidental com a introdução, dois dias depois, de uma nova moeda 

na zona soviética e na cidade de Berlim. Aconteceram protestos contra a inclusão da 

reforma monetária soviética nas três zonas ocidentais de Berlim e, no dia 24 de junho, a 

URSS bloqueou as rotas de transporte terrestre entre o oeste alemão e Berlim ocidental 

(completamente cercada por território soviético), impedindo o abastecimento de 

qualquer produto à cidade e, consequentemente, a dois milhões de berlinenses 

ocidentais. A expectativa de Stalin era de que Estados Unidos, França e Grã Bretanha 

desistissem da reforma monetária e dos planos de formar uma Alemanha Ocidental. No 

entanto, o presidente Harry Truman proclamou que os Aliados ocidentais ficariam em 

Berlim indefinidamente (DANTON, 2010, p. 22) e estes responderam ao bloqueio 
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soviético com a criação de uma ponte aérea, Berlin Airlift, e com uma megaoperação de 

abastecimento de alimentos na região, Operation Vittles. 

 Ficou evidente a partir das ações estadunidense e soviética no estabelecimento 

do bloqueio de Berlim que aconteceu um jogo de perceptions e mispercetions, como 

pensado por Jervis, ou seja, ações de um lado podem levar a interpretações precipitadas 

ou errôneas por parte do outro lado, devido à própria natureza do dilema de segurança, 

cujas partes envolvidas não têm conhecimento das intenções do outro lado.  Desse 

modo, a reforma monetária da Trizonia foi percebida como uma afronta pela União 

Soviética, levando as suas repostas, sendo uma delas a colocação em prática do 

bloqueio. Esse pensamento de Jervis, aliás, é reforçado se atentado para o conceito de 

segurança de Arnold Wolfers, que está vinculado à ausência de ameaças. Assim, a 

percepção da reforma monetária ocidental como uma ameaça à segurança da URSS, 

uma vez que a área oriental da Alemanha era uma zona de influência soviética, levou a 

uma resposta da URSS para reverter sua insegurança e, pelo menos, equilibrar a balança 

entre os dois hegemônicos. 

Além da análise dos conflitos de 1992 até o ano de 2010, o Heidelberg Institute 

for International Conflict Research documentou e avaliou conflitos internacionais 

posteriores à Segunda Guerra Mundial. Ao analisar esses conflitos anteriores a 1992, o 

instituto alemão usou a metodologia de classifica-los em quatro intensidades: 1) conflito 

latente (totalmente não-violento), 2) crise (predominantemente não-violento), 3) crise 

severa (uso esporádico e irregular da violência), 4) guerra (uso sistemático e coletivo da 

violência e tropas em combates regulares). A partir da base de dados Cosimo, que 

segue a metodologia supracitada do instituto alemão, o bloqueio de Berlim ficou 

classificado em intensidade 2. Essa crise esteve relacionada com questões de poder 

internacional, de sistema, de ideologia, de território e de fronteiras territoriais e 

marítimas e foi resolvido de maneira consensual e não violenta, sendo as negociações os 

únicos instrumentos utilizados para resolvê-la. 

 Durante a existência do bloqueio, em 18 de março de 1949, foi ratificado o 

tratado da Organização do Atlântico Norte (OTAN) e, em 5 de maio do mesmo ano, foi 

formado o Conselho Europeu. Diante desses fatos, é inevitável uma tentativa de ligar a 

crise de Berlim à formação dos blocos ocidentais, afinal, perante a crise, os Estados 

ocidentais discutiram sobre a situação alemã, além de, diante da atitude ofensiva 

soviética, os Estados terem se voltado para questões de segurança. Essa atenção às 
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questões de segurança ocidental em relação ao leste levaria, aliás, à assinatura do 

tratado da OTAN, em 4 de abril de 1949, e ao início de seu funcionamento em 24 de 

agosto do mesmo ano. 

Ademais, Martin Kitchen afirma que, para os soviéticos, o bloqueio resultou em 

desastre propagandístico e atingiu severamente a economia de sua zona de ocupação. 

Por outro lado, fortaleceu o compromisso da América em relação à Europa e às 

alternativas de resistência ao comunismo (KITCHEN, 2006, p. 322). Para o cenário 

alemão, o bloqueio foi o estopim necessário para a divisão da Alemanha em dois 

Estados, a República Federal da Alemanha, sob égide capitalista, e a República 

Democrática da Alemanha, sob égide soviética. 

 

 

Conclusão 

 

 

 Através da análise do período de 1943 a 1949, identifica-se, pois, o 

reconhecimento das potências do cenário internacional de que a Alemanha, como 

central para o funcionamento da Europa, também seria central para o funcionamento e 

para a moldagem da ordem internacional no pós-guerra. E, diante disso, à medida que as 

superpotências divergiam sobre o tratamento da Questão Alemã e impulsionavam a 

polarização desse país, também impulsionavam a polarização da ordem internacional e 

estabeleciam a Guerra Fria. 
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Este artigo traz alguns apontamentos e reflexões iniciais sobre um estudo que se 

encontra em andamento sobre a Guerrilha do Araguaia, mas especificamente sobre a 

população local da região em que aconteceu tal fato, região denominada Bico do 
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Papagaio, que engloba municípios dos Estados de Tocantins, Pará e Maranhão, cortadas 

pelos rios Araguaia e Tocantins. 

Durante o regime militar, entre 1964 e 1985, a repressão e a censura foram 

formas de controle e combate tanto aos militantes dos partidos de esquerda, vistos como 

uma ameaça à ordem nacional, como também a qualquer civil que se colocasse contra a 

ditadura. Nesse contexto, militantes do PCdoB decidiram implantar um movimento 

armado no Brasil no início dos anos 1970, com o intuito de abrir uma frente 

revolucionária na selva amazônica, de fazer uma revolução socialista a partir do campo, 

baseada nos moldes das Revoluções Cubana e Chinesa. Evento conhecido como a 

Guerrilha do Araguaia. 

 Desta forma, diante de um fato que marcou a sociedade brasileira, sentiu-se a 

necessidade de realizar uma pesquisa que abordasse tal tema, trazendo como objetivo 

geral a realização de um estudo que priorizasse o ponto de vista da população local da 

região do Bico do Papagaio, que foi envolvida em uma guerra sem conhecimento do 

que se tratava, sem compreender o que significava: guerrilheiros, terroristas, 

subversivos, termos desconhecidos até então naquela região de selva. O certo é que os 

camponeses dessa região viram suas vidas transformar-se com a Guerrilha do Araguaia.  

A realização de uma pesquisa que tem como ponto de partida a percepção, a 

memória desta população é de grande relevância e tem como objetivos específicos 

trazer à luz das Ciências Sociais tal tema, através da análise sobre o processo de 

(re)construção da memória social de um grupo de camponeses local, utilizando-se do 

aporte teórico de Maurice Halbwachs. Para a operacionalização da pesquisa utiliza-se da 

ida a campo para realização de entrevistas, aplicação de questionários, análise 

documental em órgão de imprensa, instituições locais e nacionais e literatura sobre o 

tema.  

Apesar de o estudo encontrar-se em andamento, já é possível observar, a partir 

dos levantamentos feitos, que a Guerrilha do Araguaia transformou a vida do grupo de 

camponeses estudados. A “lei do silêncio” ainda impera na região, muitos têm medo de 

falar sobre a guerrilha, para outros, isso é coisa proibida, pois “não traz nada de bom”. 

É fácil de se compreender suas colocações uma vez que muitos destes foram presos e 

torturados pelo Exército. Este permaneceu na região após a guerrilha, englobando vários 

quartéis e uma grande estrutura física como exemplo a Vila Militar em Marabá, sendo 
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assim o trânsito de militares pela região é constante. Outro ponto é a criação da 

Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia – ATGA, demonstrando-se assim 

como este evento marcou as vidas destes camponeses da região.   

1. A Guerrilha do Araguaia e a região do Bico do Papagaio 

A Guerrilha do Araguaia foi um movimento político de resistência ao Regime 

Ditatorial Militar, ao qual se encontrava o Brasil após o Golpe de Estado de 1964, onde 

o controle do aparelho estatal passou a ser exercido pelas Forças Armadas brasileiras, 

caracterizando-se assim a perda dos espaços democráticos, conquistados anteriormente, 

como salienta Nascimento (2000).   

Diante deste contexto o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), decide se 

posicionar contra a ditadura então imposta no país e, conforme Ribeiro (2007), na IV 

Conferência do partido em 1966, um encontro secreto devido à conjuntura de repressão 

à esquerda, deliberam que iriam combater o atual regime através de uma revolução 

armada. O PCdoB opta por iniciar uma luta armada iniciada no campo com a intenção 

de conquistar a adesão popular, baseada nos moldes da Revolução Chinesa e Cubana e, 

em uma região afastada e de difícil acesso. O sucesso da Revolução Cubana, liderada 

por Fidel Castro e Che Guevara, assim como da Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, 

inspirou e motivou os integrantes do PCdoB, porém estes decidiram seguir os moldes da 

Revolução Chinesa, como salienta Sousa (2008), da guerra popular prolongada. 

Já em janeiro de 1966, conforme Morais e Silva (2005), 15 membros do partido 

partem para a China, precisamente para Pequim, recepcionados por uma comitiva 

oficial do governo Chinês, para aprender técnicas de guerrilha com o Exército Militar de 

Pequim. O intuito era fazerem “cursos teóricos e práticos de combate no campo. 

Buscavam a experiência dos homens que fizeram a revolução chinesa ma primeira 

metade do século 20” (MORAIS & SILVA, 2005, p. 28). A partir dos ensinamentos 

apreendidos em Pequim, o PCdoB pretendia implementar uma guerra de guerrilha no 

interior do país, onde a incorporação das massas da área rural permitiria criar um 

exército regular, com a intenção de que posterior a isto os trabalhadores urbanos 

também aderissem ao movimento, sendo possível assim deflagrar uma guerra popular e 

prolongada. O local escolhido para a guerrilha foi uma região na selva amazônica, 

conhecida como Bico do Papagaio. 
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De acordo Morais e Silva (2005), o PCdoB avaliava a região do Bico do 

Papagaio desde o início dos anos de 1960, que compreende alguns municípios do 

Estado do Tocantins, (época da guerrilha pertencente ao Estado de Goiás), delineada 

pelos rios Tocantins e Araguaia, fazendo fronteira com os estados Maranhão e Pará. O 

Encontro destes dois rios forma um vértice torto e pontiagudo, assemelhando a imagem 

de confluência a do bico da ave, no caso o papagaio, deste modo tal semelhança rendeu 

a região o nome de Bico do Papagaio. A característica é de uma região de mata fechada, 

principalmente na margem paraense do rio Araguaia.  

FIGURA 1: Mapa da região do Bico do Papagaio e localizações das bases 

guerrilheiras e militares 

Fonte:http://soldadosdoc.files.wordpress.com 

Os municípios que compõe a região da guerrilha, como pode-se observar na Fig. 

1 acima, se dá desde Xambioá, Araguatins, no atual Estado do Tocantins, que servia de 

porta de entrada para o Estado do Pará, São Geraldo do Araguaia, São domingos das 

Latas (atual São Domingos do Araguaia), São João do Araguaia, Marabá, Palestina do 

Pará, Brejo Grande do Araguaia, pertencentes ao Estado do Pará.  
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A região foi bem estudada pelo partido, a mata fechada protegeria os militantes, 

que comportava uma farta opção de caça, assim como castanha e babaçu, ainda havia a 

possibilidade de pesca em abundancia no rio Araguaia, conforme salienta Morais e 

Silva (2005), proporcionando assim a possibilidade de alimentação e sobrevivência. 

Para os militantes do PCdoB, segundo Morais e Silva (2005), andar pela selva, 

sem um conhecimento prévio da região dificultaria o trabalho dos militares do Exército, 

o uso de aviões e helicópteros também se mostraria inapropriado, uma vez que a selva é 

fechada, dificultando assim a tentativa de localização área dos acampamentos da 

guerrilha. A região compunha uma vasta área de terra inabitada, somente poucas 

famílias viviam em lugares e vilas, conforme Morais e Silva (2005), onde o transporte 

para estes locais se dava principalmente através dos rios e igarapés, ou ainda por trilhas 

no interior da selva, que compunham um verdadeiro labirinto. Diante destas análises os 

militantes estavam confiantes que suas ações lograriam êxito.   

Porém a região também era alvo de análises e estudos pelo governo brasileiro, 

estava na pauta do projeto desenvolvimentista dos militares. Tal região tinha como base 

econômica principal até então o extrativismo, como o ciclo da Borracha e da Castanha, 

assim como o garimpo de minérios, citando exemplo o que acontecia no rio Itacaíunas 

na época da seca alternando-se assim com a extração da castanha compreendendo 

aproximadamente os meses de junho a outubro, mais precisamente nas cachoeiras da 

Itaboca, conforme salienta Almeida (2008).  Sendo importante salientar que tal região 

encontrava-se isolada do resto do país até a abertura das rodovias Transamazônica e da 

Belém-Brasília, anteriormente o transporte principal era o fluvial, sendo que o contato 

com a capital do Estado do Pará, Belém, se dava através do rio Tocantins. 

Após estudos feitos na região, de acordo com Almeida (2008) descobriu-se uma 

grande jazida de ferro na Serra dos Carajás, pertencente ao município de Marabá, 

salientava-se que se tratava da maior jazida de ferro do mundo. Sendo assim a criação 

de programas do governo, como Projetos Agropecuários, Projetos de Colonização e o 

Projeto Grande Carajás, este último para a exploração de minérios, implicava 

investimentos de infra-estrutura como: a construção e abertura de rodovias, ferrovias, 

portos e a Hidrelétrica de Tucuruí.   

Desta forma percebe-se que tanto os militares, quanto o PCdoB tinham planos 

para a região e que um confronto seria inevitável. Segundo Morais e Silva (2005), o 
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exército após operações que visavam combater subversivos prende alguns militantes de 

partidos de esquerda e utilizando-se de técnicas de tortura, conseguiram informações de 

que um grupo de militantes do PCdoB havia montado um campo de treinamento num 

lugarejo chamado de Cigana, no sul do Pará, desta forma mobilizam uma missão para a 

região a fim de averiguar as informações. Sendo assim um “agente secreto do Centro 

de Informações do Exército, o CIE, enviado para investigar a atuação de subversivos 

na tríplice divisa entre Goiás, Pará e Maranhão.” (MORAIS & SILVA, 2005, p. 21). 

2. A Guerrilha do Araguaia e os camponeses da região do Bico do Papagaio 

Dentro do contexto de uma guerra iminente, a população local da região, onde 

de certa forma alguns já havia estabelecido laços de amizade e simpatia com os 

militantes do PCdoB, não imaginavam que o aconteceria e que suas vidas iriam ser 

transformadas a partir de então. Desta forma este estudo busca, através da ida a campo, 

realizar entrevistas com pessoas que viviam na região na época do acontecimento, para 

que através de suas narrativas, de suas histórias de vida pudesse apreender de que forma 

este fato que afetou a região e o Brasil, como foi vivido, que marcas deixaram e de que 

forma transformou a vida destes camponeses que de certa forma não escolheram 

participar da guerrilha. 

 A análise de documentos em instituições, como os arquivos da Casa de Cultura 

de Marabá que guarda um vasto acervo documental sobre a região e a guerrilha; 

reportagens nos jornais o Correio do Tocantins de Marabá, o Liberal de Belém e, 

literatura sobre o tema também constitui um aspecto importante da pesquisa. Como a 

pesquisa ainda esta em desenvolvimento, ainda não se pode dar uma análise mais ampla 

da memória coletiva destes camponeses do Araguaia ou apontar para um resultado 

definitivo. Mas como resultado preliminar já é possível observar como este grupo teve 

suas vidas transformadas com o evento, passando-a assim por um processo de 

ressignificação. 

Pode-se observar a forma como a guerrilha afetou a população local, onde irei 

transcorrer sobre algumas informações pertinentes que nos fazem refletir sobre este 
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processo de transformações. O ENTREVISTADO A
11

, um camponês da referida região, 

foi preso pelos militares, e viu-se envolvido em uma guerra sem nem mesmo 

compreender bem o que esta significava.  Ficou com vários coágulos no cérebro 

decorrentes da tortura, teve grandes dificuldades em seu tratamento médico, tendo em 

vista as precárias condições de saúde a qual estava submetida à região e, por não possuir 

condições financeiras suficientes para deslocar-se aos grandes centros urbanos com 

maiores recursos na área da saúde. Porém mesmo após passar por procedimentos 

cirúrgicos não voltou a ter vida normal. Ele e a família, hoje moram em Marabá, onde 

tiram seu sustento de um pequeno hotel. 

Já o ENTREVISTADO B, outro camponês que teve sua vida transformada pelo 

evento, ele ainda era menino na época, quando seu pai foi preso pelos militares no final 

de 1972. Este entrevistado, tem seis irmãos, sua mãe e seu pai vieram do Maranhão e 

instalaram-se em Marabá e todos os filhos eram pequenos. Dividindo o trabalho entre 

garimpo e agricultura, conseguiram juntar um dinheiro e compraram 52 alqueires de 

terra no município de São Domingos da Latas . Conheceu os ―paulistas‖ em início de 

1972, pois estes passavam por sua porta em direção dos acampamentos guerrilheiros e, 

simpatizou com eles. Na época do ataque dos militares as bases do Chega com jeito que 

pertencia ao Destacamento A, o entrevistado diz que os estrondos das rajadas de tiro 

“que era para todos os lados”. Após acalmar os confrontos, entre junho e julho de 

1972, passou a freqüentar as reuniões dos militantes do PCdoB, que a esta altura já 

articulavam com a população local. 

Porém no final de 1972, seu pai foi preso pelos militares, sendo que os alimentos 

estocados como o arroz e, a casa que moravam foram queimados, ficando todos ―à 

própria sorte”. Seu pai, “ficou doido de tanto choque pelo corpo e passou mais de dois 

anos em Belém, no Juliano Moreira”, desta forma teve que assumir a família com 

apenas 15 anos de idade. Hoje luta para que os danos sofridos, morais ou materiais, 

pelos camponeses da região sejam reparados pelo Estado brasileiro. Ele é presidente da 

Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia – ATGA.   

A Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia é reflexo das 

transformações que estes camponeses sofreram, tendo suas ―vidas viradas ao avesso” 

                                                           
11

 Foram preservados os nomes dos entrevistados, sendo assim, como este artigo reflete sobre a história 

de vida de dois camponeses da região do Bico do Papagaio, estes serão tratados por Entrevistados A e B. 
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em alguns casos, ou ainda sendo constantemente assustados pelo “fantasma” da tortura 

e repressão. Esta instituição, com sede em São Domingos do Araguaia, tem hoje 

aproximadamente 240 associados, fundada em 2007, exerce um trabalho 

importantíssimo na procura pelas ossadas dos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia. 

Além da associação foi fundado o Museu Histórico da Guerrilha do Araguaia, tendo 

suas instalações na sede da associação, reúne um grande acervo sobre a guerrilha, entre 

fotos, documentos e depoimentos dos camponeses, sendo grande sua contribuição para 

esta pesquisa. 

 A tentativa das descobertas se baseia, ora na abertura dos documentos secretos 

da Ditadura, ora na indicação de pessoas que sabem onde foram enterrados os 

camponeses desaparecidos, como também os militantes do PCdoB. Estes camponeses 

acompanharam a movimentação dos militares da época da operação, ou ainda 

posteriormente quando retiraram as ossadas de determinados locais e levaram para 

outros.  

Vale ressaltar que os camponeses do Araguaia se sentem constantemente 

ameaçados pela presença forte do Exército na região com vários quartéis, ou ainda pela 

presença e permanência do capitão do Exército que coordenou a Operação Sucuri, o 

senhor Sebastião Rodrigues de Moura, vulgo Curió. Este permaneceu na região, fundou 

a cidade de Curionópolis, sendo eleito prefeito três vezes e deputado federal pelo 

PMDB. Foi conferido a Curió também a administração do garimpo de Serra Pelada.  

O medo da repressão e da tortura ainda assombra estes moradores, alguns que 

sofreram na “pele” as torturas e sobreviveram, outros que tiveram familiares presos, 

torturados e mortos pelos militares. A ―lei do silêncio‖ ainda existe e impera na região.  

Em setembro de 2011, membros da Associação foram ameaçados, depois que um 

camponês apontou o local que estaria enterrada uma ossada de um desaparecido da 

guerrilha. 

Sendo assim pode-se perceber que a (re)construção da memória coletiva destes 

camponeses envolvidos na guerrilha permite dar conta do processo de transformações 

ocorridas em suas vidas. Diante dos fragmentos já levantados percebe-se que estes são 

sujeitos de sua história e ocupam uma posição central dentro deste estudo. Alguns mais 

retraídos outros mais ativos dentro do processo de transformação social por qual 

passaram e, de fragmentos em fragmentos vão ressigificando suas vidas. Unir-se em 
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volta de uma associação, ou de um grupo, como o são, é reflexo que algo envolve-os 

num mesmo sentimento de pertença, mesmo que este sentimento seja marcado por 

fatores negativos, como a dor da perda de familiares, amigos, a dor da tortura, da 

repressão e da humilhação. Estes passaram por um processo identitário que hoje se 

cristaliza no referido grupo de camponeses que compõe a Associação dos Torturados da 

Guerrilha do Araguaia (ATGA). 

Conforme Halbwachs (1990), a memória de um indivíduo existe a partir de uma 

memória coletiva e todas as lembranças são constituídas dentro de determinado grupo. 

A (re)construção da memória coletiva deste grupo se dará a partir da memória 

individual, tendo como referência a coletividade e devem ser analisadas considerando-

se a posição do sujeito dentro deste grupo.  Desta forma, a partir das hipóteses 

levantadas, pretende-se analisar as posições ocupadas por estes sujeitos dentro deste 

grupo, como estas são importantes no processo da memória coletiva destes e como a 

memória de cada um é revivida a partir do coletivo, do grupo que formaram. Analisar 

de que forma estes sujeitos percebem-se dentro deste grupo, através da (re)construção 

da memória coletiva é importante porque prioriza a ênfase do processo de construção 

desta identidade e desta memória coletiva.  
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INTRODUÇÃO 

 O Peru vivenciou, na década de 60, a insurgência de grupos que buscavam a 

modificação da realidade na qual a população se inseria. Estes grupos passaram a 

ocupar as lacunas do poder nas quais o Estado teve pouca ou ineficaz capacidade de 

interferência. É neste quadro que o Sendero Luminoso se insere. 

 O Estado passa a combater, a partir de então, não mais um inimigo 

convencional, num conflito assimétrico forças desconhecidas, que passaram a exigir um 

combate diferente daquele tradicional. 

 A partir da nova realidade surgida ao final da Segunda Guerra Mundial, e, 

portanto, com a alavancada do conflito bipolar, busca-se compreender como se dá essa 

nova face dos conflitos. A análise e interpretação das causas que possibilitaram a 

http://www.obed.ufpa.br/pdfs/dissertacao_guerrilha_do_araguaia.pdf
mailto:mfortal@gmail.com
mailto:fabio.francori@gmail.com
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ascensão da insurgência, faz-se necessário na medida em que a compreensão de tais 

poderá ser de grande valia para um melhor entendimento dos conflitos atuais, 

possibilitando-se, com isso, uma modificação do paradigma tradicional de resolução dos 

conflitos.  

O SENDERO LUMINOSO 

 O Sendero Luminoso é uma organização de inspiração maoísta fundada na 

década de 60 pelos corpos discentes e docentes de diversas universidades do Peru. Seu 

fundador por excelência é Abimael Guzmán Reynoso, conhecido pelos membros do 

grupo como ―Presidente Gonzalo‖.  

 O grupo é oriundo de rupturas no Partido Comunista do Peru, decorrentes de um 

processo de cisão na esquerda em todo o mundo
12

. Baseado em uma máxima do 

marxista peruano José Carlos Mariátegui, no qual, ―El Marxismo-Leninismo abrirá el 

sendero luminoso hacia la revolución‖
13

 é que surge a nomenclatura Sendero Luminoso. 

 O objetivo central da organização era o de pôr fim às instituições consideradas 

burguesas por meio de um regime revolucionário e comunista de base camponesa, 

utilizando-se do conceito de Nova Democracia.  

De acordo com a atual doutrina do Exército dos Estados Unidos, existem três 

pré-requisitos básicos para o surgimento de uma insurgência: (1) uma população 

vulnerável que almeja mudanças, (2) uma liderança e (3) falta de controle por parte do 

governo. Condições estas, encontradas no Peru à época do surgimento do Sendero 

Luminoso. 

 Como afirma Russell W. Switzer (2007), a condição de miséria, aliada ao 

preconceito étnico e ao descaso por parte das autoridades, favoreceu o surgimento de 

insurgências. Ademais, o fator ideológico foi um instrumento norteador das ações do 

                                                           
12

 O processo de cisão é oriundo do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), em 

1956. 

13
  Esta citação era usada no cabeçalho do jornal do grupo, e, no Peru, os diversos partidos comunistas à 

época eram diferenciados pelo título de sua publicação. Numa tradução livre: ―O Marxismo-Leninismo 

abrirá o sendero luminoso para a revolução‖. 
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Sendero Luminoso que, inspirado pelo maoísmo, acreditava na inevitabilidade da 

violência como único caminho para alcançar o socialismo. 

 O governo foi incapaz de atender, adequadamente, às necessidades do povo 

peruano, particularmente, dos camponeses das regiões serranas e montanhosas. Foi a 

união entre os militantes senderistas e o campesinato que possibilitou a pulverização do 

movimento em diversas regiões insatisfeitas no Peru. Vale ressaltar que a compreensão 

das necessidades e motivações foram essenciais para a projeção do movimento 

insurgente. 

Na década de 70, o Sendero Luminoso ampliou suas atividades, inicialmente 

restritas às universidades da província de Ayacucho, província esta localizada ao 

sudoeste do país, para outras universidades peruanas, ganhando força como movimento 

estudantil. Seguia, portanto, a linha de outros movimentos revolucionários de então, ou 

seja, grupos estudantis de classe média ou média-baixa, tentando estabelecer a 

revolução em bases camponesas. 

Após desvincular-se das origens estudantis, proclamando-se um ―partido em 

reconstrução‖
14

, ao final da década de 70, o Sendero expande seu escopo de ação, 

passando da atuação restrita ao ambiente rural para a urbana.  

 Durante a década de 1980, os países latino-americanos vivenciavam grave crise 

econômica. A situação do Peru não fugia à regra. A economia voltava-se para o 

pagamento de empréstimos a seus credores, o que resultou numa inflação galopante e no 

aumento do desemprego. O PIB (Produto Interno Bruto) peruano caiu 8,3% de 1981 a 

1983 segundo Thomas E. Skidmore (2009). 

 É notável que o Sendero atinge seu ápice, dentro do quadro temporal estudado, 

na década de 80. É justamente a essa época que se inicia o combate, por parte do 

governo, do grupo insurgente. O governo, entretanto, por muito tempo ignorou o grupo, 

o que possibilitou sua expansão. 

 Quando, em 1980, Fernando Belaúnde Terry assume a presidência, inicia-se, 

segundo Russel W. Switzer (2007), uma campanha irregular de contra-insurgência. Os 

                                                           
14

 Tal nomenclatura foi adotada durante o Sétimo Plenário de abril de 1977. 
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militares, responsáveis pelo controle da insurgência, estabeleceram presença efetiva em 

toda a zona de emergência objetivando-se restaurar os governos locais. Entretanto, essas 

medidas se mostraram insatisfatórias na medida em que o Sendero Luminoso passa a 

intensificar o número de operações, em 1985, de 20 mil para 50 mil. 

 No seu primeiro mandato como presidente do Peru, Alan García Peréz
15

 (1985-

1990), adotou medidas semelhantes ao seu antecessor, e, assim como este, mostrou-se 

ineficaz no combate à insurgência peruana. 

O controle das ações do Sendero Luminoso só foi lograda no governo de Alberto 

Fujimori (1990-2000). O citado presidente contou com a colaboração do governo 

estadunidense. Essa parceria possibilitou, de alguma forma, a captura de Guzmán em 

1992. É importante ressaltar que a ferida senderista, todavia, permanece aberta, com um 

novo perfil e com novos objetivos
16

.  

GUERRA ASSIMÉTRICA E DE QUARTA GERAÇÃO 

A definição de segurança de Charles-Phillipe David (2001) consiste em: ―A 

ausência de ameaças militares e não militares que pudessem pôr em causa os valores 

centrais que uma pessoa ou comunidade querem promover, que implicassem um risco 

de utilização de força‖.  

Arnold Wolfers (?) define: ―Segurança, num sentido objetivo, mede a ausência 

de ameaças para obter valores, e, num sentido subjetivo, mede a ausência de temor de 

que tais valores seja atacados‖. 

O Estado, mesmo não sendo o único, é o principal elemento de qualquer estudo 

sobre segurança internacional. Não é ator unitário porque existem várias fontes de 

insegurança no cenário internacional, e que, portanto, não advém, substancialmente, das 

estruturas estatais.  

                                                           
15

 Re-eleito no período de 2006-2011. 

16
 Este trabalho faz parte de um estudo maior que se encontra em andamento. O recorte temporal neste 

artigo, portanto, encontra-se resumido até a captura do líder senderista em 1992. 
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Se, atualmente, as questões suscitadas pela segurança são diversas e extrapolam 

a esfera estatal, faz-se necessário observar, também, que a guerra não pode ser encarada 

convencionalmente, já que a assim chamada guerra convencional tornou-se bastante 

incomum sendo sobreposta pela chamada guerra assimétrica, ou não-tradicional, ou 

ainda, não-convencional.   

De acordo com Mariano César Bartolomé (2008) o conceito de guerra 

assimétrica apareceu pela primeira vez na publicação norte-americana Joint Warfare of 

the Armed Forces em 1955 em referência a rivalidades armadas nas quais se enfrentam 

forças desiguais como forças aéreas versus terrestres, forças aéreas versus navais, dentre 

outras. Entretanto, pode-se identificar em Clausewitz referência a algo do gênero, já que 

o general identificava a guerra em constante mudança, pois a guerra reinventa-se a cada 

novo conflito. 

Entende-se, atualmente, que em conflitos não-convencionais a resposta de um 

dos protagonistas ao enfrentar seu oponente não busca lograr uma paridade de forças, a 

não ser no emprego de táticas não-tradicionais. 

Steven Metz (2001) tratou da questão de modo simplificado, ao considerar que a 

idéia de assimetria, quando aplicada a um conflito, se refere a algum tipo de diferença 

para lograr algum benefício sobre o adversário, no entanto, destaca três características 

gerais: normalmente tenta produzir um impacto ideológico de magnitude tal, com 

choque ou confusão, que afete a iniciativa, a liberdade de ação ou os desejos do 

oponente; requer um estudo anterior das vulnerabilidades do oponente e tende ao 

emprego de armas e tecnologias inovadoras e não-tradicionais. 

Rupert Smith (2008) afirma que houve uma mudança paradigmática na 

condução da guerra. Sendo o sentido de paradigma para o autor o mesmo empregado na 

obra tradicional de Thomas Kuhn. ―O paradigma anterior foi o da guerra industrial entre 

os Estados. O novo é o paradigma da guerra entre o povo‖. 

A guerra entre o povo, para o citado autor, corresponde ao envolvimento de civis 

em combates. As forças regulares combatem em meio às populações, enfrentando 

adversários não-estatais, i.e. forças irregulares, sem a guarida de um Estado moderno
17

. 

                                                           
17

 A acepção de Estado moderno corresponde àquele advindo com a Paz de Westifália em 1648. 
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Thomas Hammes (2006) define o modelo atual de guerra como ―guerra de 4ª 

geração‖. Para este autor, a guerra moderna desenvolveu-se nos últimos 200 anos, desde 

Napoleão. A 1ª geração corresponde a guerra napoleônica, baseada nos movimentos das 

massas conscritas. A 2ª geração, característica da Primeira Guerra Mundial, preconizava 

a defesa em trincheiras e poder de fogo concentrado. Já a 3ª geração, visível na Segunda 

Guerra Mundial, retoma o movimento, entretanto, baseada em plataformas 

mecanizadas, pautava-se, também, na concentração de forças para romper com as 

formações inimigas. 

No que concerne aos conflitos de quarta geração, estes significam, en passant, a 

perda do monopólio sobre a guerra por parte do Estado. Tais conflitos identificam como 

campo de batalha o conjugado social, inclusive, e, essencialmente, sua cultura, 

buscando implodí-la. São eventos assinalados por uma grande dispersão geográfica e 

valorizam sobremaneira, do que em gerações anteriores, o papel das operações 

psicológicas e o controle dos meios de comunicação social. Hammes também chama a 

guerra de 4ª geração como guerra de rede (netwar).  

―A quarta geração chegou. Ela usa todas as redes disponíveis- política, 

econômica, social e militar- para convencer os tomadores de decisões 

inimigos que seus objetivos estratégicos são ou inalcançáveis ou custosos 

demais em relação ao benefício esperado. É uma forma envolvente de 

insurgência‖. (HAMMES, p. 208) 

CONCLUSÃO 

O Sendero Luminoso surge fruto de uma realidade de mazelas e desigualdades 

que encontram terreno fértil em uma população camponesa exausta desse quadro. 

Entretanto, os efeitos do Sendero Luminoso não foram limitados às fronteiras peruanas, 

ou ainda latino-americanas. O Partido Comunista do Nepal, inspirados na ideologia 

maoísta e nas táticas do grupo peruano, empreenderam uma luta contra o governo. 

Atualmente, as questões de segurança extrapolam a esfera estatal, e, portanto, 

diante desta realidade faz-se necessário entender, ademais do papel do Estado, como 

esses novos conflitos, onde as práticas tradicionais de combate de outrora não tem o 

sucesso esperado, atuam se e se fazem presente na realidade de diversos países ao redor 

do globo. 
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Segundo afirma Ricardo Polleto (2008), as razões pelas quais o grupo fora 

originado no Peru permanece, todavia ativa nesta mesma sociedade. Os conflitos 

assimétricos, portanto, demonstram que as formas tradicionais de combate mostram-se 

anacrônicas. A necessidade de modificar a forma de contenção é factual, e o desafio dos 

governos é encontrar formas mais eficazes de combater esse novo inimigo que se 

apresenta em uma diversidade de cenários e campos e com as mais variadas roupagens. 
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      Introdução 

 

 

Para Clausewitz, teórico da guerra, esta seria a continuação da política por 

outros meios. Para John Keegan, que critica a visão clausewitziana, a guerra é algo 

que precede o Estado, a diplomacia e a estratégia em vários milênios, sendo tão 

antiga quanto o próprio homem e algo inevitável e constante no âmbito da sociedade 

de Estados. Para ele, a guerra é uma expressão da cultura, e não somente um 

elemento da política, como afirmava o oficial prussiano. 
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Para o General La Maisonneuve, a guerra é o inevitável destino das 

sociedades, sendo, portanto, uma constante. O que varia na perspectiva da guerra são 

as formas como esta ocorre, sendo necessária a observação das variáveis com as 

quais tem se manifestado ao longo do tempo para uma maior compreensão da 

configuração atual e também para se fazer prospecções acerca do futuro em termos 

bélicos. 

O conceito moderno de guerra a caracterizaria como um fenômeno que 

envolve o confronto entre unidades Estatais, fato este que na atual conjuntura, em 

especial no pós Guerra Fria parece ser algo bastante diluído, tendo em vista que uma 

das características registradas após o fim do ordenamento bipolar foi a eclosão de 

diversos conflitos intraestatais marcados pelas perspectivas étnicas, religiosas ou 

nacionalistas. Do período onde foram cunhados os Estados Nacionais até o final da 

Guerra Fria, pode-se identificar a guerra como um fenômeno que envolveu unidades 

soberanas que se confrontavam na defesa de objetivos que estavam ligados aos 

Estados-nação, seja a proteção territorial ou populacional, seja contra agressões 

oriundas de outros entes estatais.  

No pós Guerra Fria, o que se percebe é uma alteração importante na dinâmica 

dos conflitos, que são classificados por Van Creveld como conflitos de baixa 

intensidade, caracterizados em geral por se situarem nas áreas de menor 

desenvolvimento (sobretudo na África), envolvem partes que não apresentam 

exércitos regulares e utilizam equipamento de baixa tecnologia. Os Estados 

periféricos, que saíram da influência direta das superpotências com o fim do 

ordenamento bipolar, adentraram numa realidade sistêmica desfavorável. Em geral, 

esses Estados passaram por sérias crises de ordem política (governabilidade), 

econômica e social, e até hoje representam problemas que repercutem nos 

organismos multilaterais, em especial nas Nações Unidas, responsável por questões 

ligadas à assistência ou intervenção humanitária. 

O conflito intraestatal travado no Sudão, que opõe as partes Norte e Sul do 

país, apresenta características que o aproximam da concepção de Van Creveld: 

iniciou com a inserção periférica no cenário internacional após a independência em 

1956; continuou com a ascensão de sucessivos governos que marginalizavam o Sul 

do país nos anos seguintes aliado a graves secas e descoberta de jazidas de petróleo 

na região sul nos anos 1980; e finalizando com a política de Omar Al-Bashir, que 
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utiliza do instrumento bélico do Estado para  financiar milícias que, junto ao exército 

sudanês, combatem grupos dissidentes e atingem populações civis que estão fora do 

confronto em torno da secessão do país. 

 

      Sudão: Independência, inserção periférica e marginalização do Sul 

 

 

O Sudão é o maior país do continente africano e, assim como grande parte de 

seus vizinhos, vive há décadas um conflito que envolve etnias, grupos religiosos, 

milícias armadas e o próprio governo. Desde sua independência (1956), o país só 

viveu onze anos de paz instável (1972-1983). 

Assim como a maioria dos Estados africanos, o Sudão passou pela dominação 

colonial européia no século XIX. Inicialmente houve a dominação turco-egípcia, 

sendo esta substituída pela dominação anglo-egípcia, que perdurou até a 

independência. No contexto da colonização houve uma espécie de redesenho 

territorial, visto que anteriormente as regiões viveram em sistemas descentralizados, 

a exemplo dos sultanatos, e a partir dessa re-divisão iniciaram os antagonismos entre 

as regiões mais periféricas e a capital Cartum. 

A divisão impetrada pelos colonizadores não agradou desde o princípio, e 

após a independência, o Sudão tornou-se um Estado, mas não conseguiu estender 

efetivamente a soberania por todo o território. O poder ficou concentrado nas elites 

do Norte essencialmente muçulmano, e a presença do Estado foi limitada nas regiões 

periféricas como o Sul e Darfur, que ficaram carentes da assistência básica 

necessária. Os ―do Norte‖ formaram uma sociedade sedentária e tipicamente urbana, 

composta por uma elite que teve acesso à educação, tornando-se a classe política que 

conduziria o Estado sudanês, deixando as populações rurais concentradas, sobretudo 

no oeste e no sul, relegadas a situações de miséria. As elites preferiram reproduzir o 

discurso da dominação do Norte sobre o Sul, contribuindo para a condição de 

subdesenvolvimento da região. 

Logo após a independência ocorreu uma guerra civil que só cessou em 1972, 

com um acordo de paz assinado em Adis-Abeba, Etiópia. Esse acordo previa uma 

divisão do país em duas áreas autônomas administrativamente (Norte e Sul). 

Seguiram-se então onze anos de relativa paz até que na década de 1980 são 

descobertos os primeiros poços de petróleo no país, fato que contribuiu para o 
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aumento das tensões entre Norte e Sul, uma vez que além da negligência do governo 

de Cartum com relação ao Sul, surgiu o fato de as reservas descobertas ficarem 

justamente no território sulino, que se tornava, a partir de então, a maior fonte de 

riqueza do país.  

Ainda nos anos 1980 houve um agravamento da devido à ascensão ao poder 

de Nimieri, que instaurou a sharia (lei islâmica) como lei nacional. Outro fator 

problemático é a existência, dentro do próprio Sul, de fragmentações políticas. Por 

exemplo, a vertente liderada por John Garang, líder do SPLM/A, defendia a 

autonomia do Sul dentro de um país unificado enquanto outras lideranças preferiam a 

independência da região. Esta última vertente acabou então sendo financiada para 

combater internamente o SPLM/A. 

Em 1986, com apoio da Líbia, Sadiq Al-Mahdi ascendeu ao poder onde 

permaneceu até 1989 quando um outro golpe fora dado, ficando como presidente o 

militar Omar Hassan Al-Bashir. O governo recém-instaurado era extremamente 

ligado ao islamismo, e isso se refletiu nas ações do presidente. Em dezembro de 

1999, Bashir decretou estado de emergência, suspendeu a Constituição e excluiu 

Turabi, inicialmente seu aliado, do governo. O governo Al Bashir, assim como a 

política de marginalização do Sul e da região do Darfur permanece até o presente 

momento. 

Em decorrência dos desdobramentos sistêmicos pós 11 de setembro e 

instauração, pelos EUA, da chamada ―guerra ao terror‖, o governo sudanês percebeu 

que o discurso islâmico prejudicava a desenvoltura internacional do país, dado o seu 

histórico de tendências fundamentalistas e também ao fato de Osama Bin Laden ter 

morado no Sudão na década de 1990. Assim, o temor de uma eventual intervenção 

no país fez com que o discurso islâmico fosse suavizado e em 2002 iniciaram as 

negociações de paz entre Norte e Sul, que culminaram na assinatura do 

Comprehensive Peace Agreement em 2005. 

Como elementos de complexidade da situação sudanesa, MANZIONE (2010) 

aponta a herança colonial, dependência econômica e a inserção periférica no cenário 

internacional, a fragilidade do Estado Nacional, além das diversidades regionais, 

sociais, religiosas, étnicas, culturais e políticas. Ou seja, o conflito apresenta diversas 

interfaces que não só o elemento étnico ou religioso, como está presente no senso 

comum quando se pensa em conflitos em África. 
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Conflito Norte e Sul: secessão e surgimento de um novo Estado no cenário 

internacional 

 

O conflito entre Norte e Sul do Sudão, em linhas gerais, é fruto da política de 

descaso implementada pelo Norte essencialmente muçulmano às regiões mais 

distantes do país. As elites do Norte sudanês tomaram posse do poder logo após a 

independência do país em 1956 e a partir daí a centralização imposta por estas 

acabou por marginalizar as populações do Sul e também de Darfur, que ficavam sem 

o devido acesso aos recursos mínimos que um Estado tem por dever garantir aos seus 

cidadãos.  

A situação tornou-se ainda mais complexa depois da descoberta de jazidas de 

petróleo no país a partir dos anos 1980, sendo a maioria destas concentradas na 

região Sul do país. O governo iniciou a exploração das mesmas em parceria com 

corporações multinacionais majoritariamente chinesas sem, no entanto, realizar 

investimentos na região que produzia o petróleo, fato este que acirrou as tensões já 

existentes, ajudando na proliferação de grupos dissidentes e separatistas na região. 

Os conflitos só aumentaram, à medida que surgiam novos grupos de oposição ao 

governo central, que clamavam pela secessão do país, que já era historicamente 

dividido. Após sucessivas negociações, o Comprehensive Peace Agreement foi 

assinado em 2005. 

No que se refere à divisão de poder, ou Acordo de Navaisha, que havia sido 

assinado no Quênia em 26/05/04, o Sudão passaria por uma descentralização do 

sistema de governo, ou seja, o governo foi dividido em quatro partes ou níveis, a 

saber: Governo da Unidade Nacional (GONU), destinado a proteger a soberania e 

promover o bem-estar da população; o Governo do Sul do Sudão (GOSS), que 

exerceria autoridade perante os cidadãos do Sul; os Governos Estaduais, exercendo 

controle nas unidades, e os Governos Locais, equivalentes a prefeituras. 

O Acordo também previa que eleições presidenciais e dos demais segmentos 

fossem realizadas
18

, preferencialmente no ano de 2009, mas estas só aconteceram em 

                                                           
18

 Eram previstas eleições para Presidente; Presidente do Sudão do Sul; Assembléia Nacional; Assembléia 

Legislativa do Sul; Governadores; Assembléias Estaduais. 
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abril de 2010, tendo o presidente Al-Bashir conseguido a reeleição, mesmo sob fortes 

acusações de fraudes, enquanto que no Sul foi eleito Salva Kiir Mayardit. 

Dentro das discussões acerca do acordo de paz, estão três áreas consideradas 

historicamente problemáticas: Kordofan do Sul, Nilo Azul e Abyei.  Estas 

localidades são fronteiriças entre o Norte e o Sul do país e, além disso, apresentam 

problemas de cunho econômico, principalmente Abyei, em que há reservas 

petrolíferas, sendo então uma região em que se tem aumentado o índice de violência, 

dadas as disputas pela posse e exploração dos recursos. Sobre a divisão das riquezas, 

foi estabelecido que 50% ficariam para o Norte e 42 % para o Sul, sendo o restante 

cedido às províncias responsáveis pela produção. 

Entre 09 e 15 de janeiro de 2011 foi realizado o referendum de 

autodeterminação, tendo como principal centro de votação a cidade de Juba, tida 

como capital do Sudão do Sul. O evento contou com maciça participação eleitoral e 

também com um forte esquema internacional com observadores
19

 para que o pleito 

ocorresse sem violência ou fraudes. Alguns enfrentamentos foram detectados em 

regiões fronteiriças como Abyei, onde morreram por volta de cem pessoas, mas no 

geral o referendum se realizou de forma pacífica, com grande deslocamento 

populacional aos locais de votação. 

Um referendo para decidir se Abyei, região rica em recursos naturais, deveria 

pertencer ao norte ou o sul, estava agendado para ocorrer simultaneamente ao 

referendum de autodeterminação, mas o pleito foi adiado em decorrência de 

desacordos sobre a elegibilidade dos eleitores. Os resultados apontaram que 99% da 

população do Sudão do Sul preferiram à secessão e a criação de um novo Estado em 

África. Em 09 de julho de 2011 foi oficializado o resultado do referendum com a 

criação do Sudão do Sul, e no dia 14 de julho, o novo país foi aceito como membro 

das Nações Unidas.  

A criação do Sudão do Sul e sua contribuição para a efetivação do processo 

de paz é questionável na medida em que o Acordo de Paz de 2005 não fora assinado 

pela totalidade das facções envolvidas na disputa, o que não encerra o cenário de 

insatisfação presente na parte Sul do país, e pode ainda implicar no surgimento de 

mais facções que se oponham à decisão recentemente tomada. 

                                                           
19

 Estiveram no Sudão no período do referendum o ex-presidente americano Jimmy Carter e também o 

ator George Clooney, enquanto embaixador da ONU. 
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Outro elemento importante a ser destacado é a indefinição no que diz respeito 

às reais fronteiras entre Norte e Sul, tendo em vista que regiões como Abyei, 

Kordofan do Sul e Nilo Azul não tiveram sua situação quanto ao pertencimento 

formalmente resolvida. Tais regiões são estrategicamente importantes tanto para o 

Norte quanto para o novo Estado, pois são áreas ricas em petróleo, em que pesa o 

fator econômico, tendo em vista a questão da divisão das riquezas oriundas da 

exploração petrolífera. Já foram registrados conflitos com mortes de civis nessas 

regiões fronteiriças e há perspectiva de um aumento da violência praticada, tanto por 

tropas e milícias do Norte quanto do Sul nesses locais. 

A China entra, nesse contexto, como um ator que não deve ser 

desconsiderado, tendo em vista que é o principal responsável pela exploração 

petrolífera no Sudão, realizando altos investimentos e apoiando as iniciativas 

oriundas do governo de Cartum. O Norte dispõe, a partir da aliança com a China, dos 

elementos tecnológicos necessários à exploração petrolífera, enquanto que o recém-

criado Estado nasceu sem qualquer estrutura tanto no que diz respeito às funções 

básicas do Estado quanto no que concerne à tecnologia para exploração de petróleo.  

É importante observar a presença chinesa tanto do ponto de vista econômico, 

quanto do ponto de vista político, tendo em vista que o apoio chinês ao governo 

Bashir tem dificultado a entrada de assuntos pertinentes à situação humanitária no 

Sudão do Sul e em Darfur no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, 

dificultando ações mais efetivas para que os sudaneses tenham seus direitos 

fundamentais respeitados. 

O crescimento da violência tem sido registrado mesmo após a criação do 

Sudão do Sul, e ambas as partes já foram chamadas a atenção pelas Nações Unidas 

para manterem suas tropas afastadas das regiões fronteiriças, no entanto, o que se 

assiste é um cenário onde novos embates ocorrerão. 
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     Considerações Finais 

 

 

Como entraves à instauração de fato de um processo de paz no Sudão podem 

ser referenciados o fato de que a maior parte das reservas petrolíferas do país 

encontra-se justamente na parte Sul do Sudão, sobretudo nas áreas que ainda estão 

com a sua situação indefinida. A questão do petróleo demanda ainda uma divisão 

equilibrada dos ganhos, tendo em vista que o país recém-criado não dispõe dos meios 

necessários para fazer a extração e refino do petróleo, que eram feitos pelo Norte e 

com recursos oriundos de empresas chinesas.  

Há ainda nesse contexto a presença chinesa no país, como principal 

explorador do petróleo sudanês e aliado do governo de Cartum, o que faz com que o 

processo de paz sudanês esteja inserido ainda no rol das disputas das potências 

econômicas hegemônicas no cenário internacional - Estados Unidos e China -, sendo 

que o primeiro posiciona-se de forma a fazer oposição discreta ao governo Bashir e 

sua política de marginalização do Sul sudanês, enquanto que a China mostra-se como 

uma grande entusiasta do governo de Cartum, aproveitando-se da instabilidade do 

país para obter maiores lucros com a exploração petrolífera.  

Além disso, o Sudão do Sul que já se configura como um Estado-membro das 

Nações Unidas, não apresenta uma estrutura mínima de funcionamento de um 

Estado, o que configura mais um fator de instabilidade da paz da região, podendo 

gerar outros conflitos, tendo em vista que no âmbito interno do Sudão do Sul existem 

facções políticas antagônicas, inclusive que não apoiavam a secessão.  
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DOIS NOMES, UM PROBLEMA: UMA ANÁLISE DO CONFLITO ANGLO-

ARGENTINO. 
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A guerra de 1982 e os gabinetes: O jogo político de Galtieri e Thatcher 

A Guerra das Falklands inseriu-se como elemento chave do plano de 

reafirmação política interna do regime militar que governava a Argentina desde 1976. A 

junta militar encabeçada pelo General Leopoldo Galtieri, juntamente com o comandante 

da força aérea Lami Dozo e do Almirante Jorge Anaya julgou que a melhor opção para 

reveter o quadro interno e obter apoio populacional ao governo era unir o povo 

argentino em torno de um ideário simbólico comum, a reconquista das Ilhas Falkand. 

De fato, Pierre Razoux (2002, p.11) argumenta que mesmo antes de chegar ao poder a 

junta já planejava secretamente um ataque às ilhas do arqipélago. 

Não obstante a preparação antecipada, a Argentina cometeu diversos erros 

estratégicos, sobretudo no plano diplomático. Subestimou o relacionamento especial 

entre os ingleses e os estadunidenses, que deram seu apoio explicito a Londres. Da 

mesma forma, a Europa mostrou-se inclinada a apoiar os ingleses e mesmo a Espanha 

não apoiou os argentinos, mantendo-se neutra. Mesmo Alemanha e França, que 

mantinham uma vultosa relação comercial de armas com a Argentina, suspenderam a 

venda de material bélico ao país, em apoio ao Reino Unido. O Brasil, agindo segundo a 

ótica que tinha da ordem internacional vigente, apoiou as resoluções da ONU sobre os 

embates e manteve uma neutralidade tendenciosa para o lado argentino.  

Outro erro foi prever que a Inglaterra não reagiria à invasão. Esse raciocínio 

baseava-se em dois aspectos: o primeiro dizia respeito à retirada do navio de guerra 

britânico do Atlântico Sul e da base do país na Geórgia do Sul, fatos interpretados pela 

Argentina como indicativos de um desinteresse britânico na área. O outro elemento era 

logístico. A base naval britânica mais próxima das Falklands estava a mais de 12.000 

quilômetros de distância da região em combate. 

mailto:matheus.mop@gmail.com


I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

204 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

 A situação política interna do Reino Unido ajuda a explicar os erros argentinos. 

Assim como a junta militar enfrentava uma aguda crise política, o gabinete conservador 

de Thatcher enfrentava um momento difícil. As reformas ultra liberais promovidas por 

ela estavam causando duros impactos à população britânica e antevia-se uma derrota do 

partido da primeira-ministra nas eleições do ano seguinte. Thatcher, assim como 

Galtieri, julgou que um sucesso militar fortaleceria a base de apoio ao seu governo. Os 

secretários do Foregin Office mostraram-se contra a operação militar, temendo a reação 

internacional.  

 O Estado Maior das Forças Armadas advertiu a primeira-ministra sobre as 

dificuldades de se comandar uma guerra a 15.000 km de distância, além do fato de ser 

necessário incrementar as tropas que ficavam de prontidão na Alemanha, frente às do 

Pacto de Varsóvia, somada à necessidade de modernização nuclear, tudo isso diante de 

um orçamento que previa cortes para a defesa. Thatcher discordava e cria que o sucesso 

militar era importante não apenas do ponto de vista político interno, como também do 

externo. Tratava-se uma mensagem clara à União Soviética, uma vez que um Reino 

Unido capaz de mandar tropas à clava forte no sul da América do Sul estava muito 

claramente pronto para reagir a um ataque das tropas soviéticas do Pacto de Varsóvia. 

Tratava-se, também, reafirmar o histórico poderio naval bretão. Assim, com apoio 

militar e da inteligência, Margareth Thatcher pôs o Reino Unido em mobilização de 

estado de guerra trinta e seis horas antes do sinal argentino de guerra, quando os navios 

portenhos ainda estavam a caminho das Ilhas Falklands. 

Após 75 dias de combates navais, aéreos e terrestres, a guerra estava encerrada 

com uma incontestável e pujante vitória britânica, tendo sido a rendição incondicional 

argentina assinada a 14 de junho de 1982 pelo General Menéndez. A guerra custou 

aproximadamente cinco bilhões de dólares e teve um custo humano de 1001 mortos, 

sendo 746 do lado argentino e 265 súditos de Sua Majestade. Em vez do tão propagado, 

e esperado, confronto entre as duas superpotências que disputavam o poder político, 

militar e ideológico do mundo, um conflito armado entre dois países alinhados ao bloco 

ocidentai ocorreu no Atlântico Sul. A Guerra das Falklands, ou das Malvinas, para os 

argentinos, surpreendeu o mundo em abril de 1982, sendo, à época, qualificados por 

muitos de anacrônica e colonial.   
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Análise do Ciclo de Vida do conflito: Um diálogo com a teoria 

A despeito do que argumentam diversos matizes teóricos das Relações 

Internacionais é impossível pensar esta disciplina dissociada do conflito. A história das 

Relações Internacionais confunde-se com a história da guerra, que é por excelência a 

mais conhecida forma de conflito. Muito embora tenha havido momentos de 

apaziguamento das tensões militares no sistema, verificadas em períodos esparsos, o 

conflito é um elemento que sempre precisaram ser levado à baila numa análise de 

Relações Internacionais que se pretenda minimamente heurística. Negar o conflito ou 

mesmo minimizar sua importância implica em mais que um reducionismo: é uma 

veleidade utópica que em nada contribui para o desenvolvimento do conhecimento 

sobre o fenômeno internacional. 

Uma primeira observação a ser destacada acerca do estudo teórico dos conflitos 

internacionais diz respeito à ausência de consenso dos acadêmicos em torno de um 

conceito único para o termo. Uma acepção mais tradicional aponta os conflitos como 

sendo o resultado da oposição de interesses, materializados na busca por recursos 

escassos, divergência de metas e frustrações. Todavia, esta definição peca por um 

maniqueísmo que reduz os conflitos a uma dimensão comportamental e de ação, 

ignorando outras variáveis. É indubitável que os conflitos são fenômenos dinâmicos. 

Multifacetados por excelência, os conflitos são confirmados em uma estrutura própria, 

intrinsecamente ligada a uma densa teia de fatores engendrados que, por sua vez, se 

associam a uma plêiade de variáveis sociais e sobre elas de desdobram. Dessa forma, 

não apenas atitudes e comportamentos em torno de escassez de recursos condicionam 

um conflito, mas também fatores de ordem política, social, econômica, histórica, 

geográfica, étnica, religiosa e cultural, entre outras.  

Nesse sentido, diversos esforços foram empreendidos, em maior ou menos grau, 

na tentativa de compreender o conflito nas Relações Internacionais. No bojo das 

análises mais contemporâneas sobre a matéria destacamos aqui o aporte que será usado 

como base neste estudo. Trata-se do pensamento formulado por Niklas L.P. Swanström 

e Mikael S. Weissmann, que buscaram elaborar uma teoria que visa fornecer substrato a 

políticas de prevenção, contenção e gerenciamento de conflitos. Para tanto, os autores 
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situam como fundamental o entendimento do conflito em questão a partir da análise de 

seu ciclo de vida. 

O ciclo de vida do conflito anglo-argentino 

A origem concreta do impasse bilateral anglo-argentino se dá a partir da vitória 

militar britânica sobre os portenhos, em 1883. Dessa forma, o conflito entre Reino 

Unido e Argentina pela posse das Ilhas Falklands começa com uma guerra – o zênite do 

ciclo de vida de um conflito.  

Após a guerra vai havendo uma progressiva queda da escalada do conflito, 

acentuada com o início da colonização das ilhas por inglês. Entre 1833 e 1976, o 

conflito vivencia uma época de relaxamento das tensões, marcada pela manutenção das 

animosidades entre os dois países num nível aceitável e que não comprometia o 

equilíbrio do conflito. A partir da década de 1960, crescem os contatos diplomáticos 

entre os dois países para o tratamento da matéria. Ocorre, nesse corte temporal, uma paz 

estável no conflito anglo-britânico 

O período entre 1976 e 1982 merece uma atenção especial, graças aos contornos 

conceituais específicos que precisam ser adotados para sua correta categorização. Se 

seguirmos a evolução do ciclo de conflito proposta por Swanström e Weissmann em sua 

forma mais estrita, a fase seguinte seria à de paz instável. Todavia, os desdobramentos 

ocorridos no período não correspondem àquilo que é proposto pelos autores como a 

definição de paz instável; vejamos. 

Swanström e Weissman (2005, p.13) definem como paz estável um período no 

qual ocorre um aumento tão elevado da tensão entre as partes que a paz torna-se 

insegura e com tênues garantias de manutenção. Embora a suspensão das negociações 

com o Reino Unido, ocorrida com a ascensão da Junta Militar argentina em 1976, tenha 

sido um elemento causador de  recrudescimento das tensões, estas não chegaram a um 

nível insuportável.  

De fato, a guerra revelou-se, em boa medida, surpreendente; até o início de 

março de 1982 não havia indícios fortes o bastante para permitir pressupor que um 

conflito seria iminente. Sendo assim, optamos por manter o período categorizado como 

de paz instável, embora frisando que há – aqui – uma relativização deste conceito que 
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pressupõe um nível de tensão inferior ao proposto originalmente por Swanström e 

Weissmann. Cumpre destacar que essa relativização é feita com conforto, sobretudo 

tendo em vista que os próprios autores são enfáticos ao afirmar que tais categorias não 

são estanques(SWANSTRÖM e WEISSMANN, 2005, p.12-25). 

Em março de 1982 o estado do conflito salta para uma situação de crise. Faz-se 

necessário ressaltar que embora os planos de tomada do arquipélago já estivessem sendo 

elaborados em dezembro de 1981, isso se deu de forma secreta. Assim, uma vez que 

tratamos aqui com a idéia de percepção de ameaça, esta só ocorreu para o Reino Unido 

quando da iminência do desembarque dos argentinos na Geórgia do Sul, acompanhada 

do protesto britânico e do envio das fragatas argentinas. O brevíssimo período entre a 

percepção da ameaça e o protesto britânico configura-se como um estágio de conflito 

aberto que, logo em seguida, chega a uma situação de crise – que corresponde ao espaço 

de tempo no qual houve o avanço das forças argentinas em direção ao arquipélago. 

A movimentação militar britânica é efetivamente iniciada em 31 de março de 

1982 e, em 2 de abril do mesmo ano o conflito entre Argentina e Reino Unido retorna 

ao estado máximo de gravidade, o zênite do ciclo de vida de um conflito, que 

corresponde a guerra deflagrada pela Argentina ao invadir as Ilhas Falklands e depor o 

governante britânico. O estado de guerra persistirá ao longo dos dois meses e meio de 

conflito, findos os quais, o conflito passa por uma vertiginosa queda de escalada 

Abaixo, um gráfico sintetiza o exposto nos parágrafos anteriores, a partir de marcos 
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históricos. 

 

GRÁFICO 1: O CICLO DE VIDA DO CONFLITO ANGLO-ARGENTINO
20

 

Legenda
21

: 

A – 1833: Invasão britânica das Ilhas Falklands, após a qual é firmado o domínio inglês 

sobre o arquipélago. 

B – 1844 – 1976: Início da colonização e ascensão da junta militar, pondo fim às 

negociações diplomáticas. 

C - 23/03/1982: Telegrama do embaixador britânico em Buenos Aires alertando 

Londres sobre um possível ataque argentino às Ilhas.  

D – 27/03/1982; Confirmação do serviço britânico de inteligência sobre a ―atividade 

anormal‖ da marinha argentina nos mares em torno do arquipélago 

E - 28/03/1982 - 01/04/1982: Avanço da marinha argentina rumo ao arquipélago; 

mobilização das forças britânicas. 

                                                           
20

 Elaborado pelo autor com base na metodologia proposta por Swanström e Weissmann e nos dados 

coletados para o presente texto.  

21
 Quando houver apenas uma data, esta representa o início de um ciclo do conflito. 
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F – 02/04/1982: Invasão argentina das Ilhas; começa a guerra.  

CONCLUSÃO 

A incontestável vitória britânica na guerra trouxe imediatas conseqüências 

políticas a ambos os países beligerantes. Três dias após a capitulação, o general Galtieri 

renunciou ao poder e iniciou-se o processo de abertura democrática que culminaria na 

eleição de Raúl Alfonsín para a presidência da república em 30 de outubro de 1983.  No 

Reino Unido, a vitória militar e a manutenção da soberania bretã sobre as Ilhas 

Falklands deram novo fôlego ao gabinete conservador de Margareth Thatcher. A 

primeira-ministra viu seu prestigio crescer enormemente o que em boa medida permitiu 

que ela obtivesse uma expressiva vitória nas eleições legislativas de 1983 e se 

mantivesse no poder até 1991. As negociações para o envio de prisioneiros de guerra 

para o país portenho ocorreram de forma rápida e tranqüila e em 14 de julho os 14 mil 

presos já haviam sido repatriados por Londres.  As relações diplomáticas entre os 

países, todavia, permaneceriam abaladas e somente no início da década de 1990 seriam 

restauradas à normalidade; já a comunidade internacional seria, de forma geral, célere 

no reatamento diplomático-comercial com Buenos Aires.  

Em termos táticos, a Guerra das Falklands mostrou a relevância de bases aéreas 

e navais bem posicionadas, o valor de uma estratégia consciente das limitações das 

forças disponíveis, bem como da imprescindibilidade do elemento humano. Da mesma 

forma, mostrou-se a eficácia precisa dos submarinos nucleares e a importância dos 

porta-aviões no contexto das operações no teatro de guerra.  Serviu a guerra também à 

demonstração da pujança das forças armadas britânicas, sobretudo de sua marinha, que 

empreenderam um esforço de guerra a mais de 15 mil quilômetros de distância, gerando 

um ganho de prestígio incalculável no contexto dos últimos momentos de intensificação 

das tensões da Guerra Fria. É especialmente importante destacar que a vitoria inglesa 

representou um imediato aumento de sua presença no Atlântico Sul, recuando do ensaio 

de afastamento da região, realizado no começo dos anos 1980. A Guerra das Falklands 

permitiu a inserção da segunda maior potência naval do mundo no complexo de 

segurança do Atlântico Sul.  

Dessa forma, salientamos, à guisa de conclusão, que nos parece pouco válido 

chamar a guerra de 1982 de anacrônica – como foi dito à época. De fato, não se tratava 
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de uma guerra colonial, como os setores mais exaltados da esquerda argentina 

afirmavam, mas sim de uma guerra onde estava em jogo o prestígio do poderio naval 

britânico, bem como a posse de um arquipélago com interessantes recursos energéticos, 

petróleo
22

, sobretudo, além de muito bem posicionado do ponto de vista geoestratégico 

nos mares do Atlântico Sul. 
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Apresentação 

Com o desenvolvimento do Estado-nação Westphaliano os Estados Europeus 

alcançaram alto nível de desenvolvimento interno com a consolidação da ordem 

doméstica e legitimação do sistema anárquico internacional, pautado em Estados 

estáveis no plano doméstico que interagem com outros Estados estáveis. No plano 

interno há vinculação do cidadão com seu Estado, no externo há jogo de interesse entre 

os Estados. Essas visões se complementaram e, através delas, foi criado o pensamento 

tradicional dominante do campo das Relações Internacionais, a partir do qual se passou 

a vincular segurança como ―sinônimo da proteção contra ameaças externas aos 

interesses vitais e aos valores básicos de um Estado. Por fim, Ayoob acaba chamando 

essa corrente de ―Conceito Ocidental de Segurança‖―. (AYOOB, 1986). 

http://www.militarypower.com.br/frame4-warMalvinas.htm
http://www.naval-history.net/NAVAL1982FALKLANDS.htm
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No entanto, esse ―conceito ocidental de segurança‖ não pode ser utilizado por 

vários países, principalmente, os que já foram denominados de terceiro mundo no 

período da Guerra Fria e que hoje são chamados de países do sul, em desenvolvimento 

ou até mesmo emergentes. Mohammed Ayoob tenta definir um conceito que se adeqüe 

melhor a realidade dos países não desenvolvidos. Para o autor, a dimensão internacional 

de segurança, que está diretamente relacionada ao processo de formação do Estado 

(State Building), é o núcleo da variável que determina as questões de segurança dos 

Estados não desenvolvidos. Sendo assim, a definição de Segurança apresentada por 

Ayoob é focada no Estado, pois a maior empreitada na qual os Estados não 

desenvolvidos necessitam realizar diz respeito ao ―State Building‖. (AYOOB, 1986). 

A natureza dos conflitos se modificou, quase não há mais choques entre Estados 

na forma de guerras inter estatais, o que há agora são novos tipos de conflito, em sua 

maioria oriundos de países que ainda passam pelo processo de State Building. Esses 

novos conflitos são de origem infra estatal com ameaças e riscos transnacionais. O 

sistema internacional se vê então às voltas com crises de natureza sistêmica, ideológica, 

por recursos, fundamentalismos religiosos, raízes étnicas, questões climáticas, 

pandemias, criminalidade organizada entre outros. Os Estados já não podem mais lidar 

com seus problemas sozinhos, são necessárias ações conjuntas de cooperação 

internacional para que a troca de experiência e compromissos possibilite abarcar toda a 

dimensão multilateral do sistema internacional. As fronteiras se mostram cada vez mais 

porosas, e tal porosidade expõe a fragilidade dos Estados diante da intensificação das 

trocas provocadas pela globalização. Podemos destacar cinco conseqüências dos 

conflitos que reforçam o que foi exposto: provocação de rupturas sociais, 

desmembramento de comunidades, destruição de infra-estruturas físicas, incitamento ao 

deslocamento em massa e, transferência das despesas de necessidades sociais para as 

necessidades militares. Tais características comprometem o potencial estrutural nacional 

e desviam o foco para atividades voltadas para esses problemas. 

 É dentro dessa perspectiva que averiguaremos o caso do conflito dos principais 

cartéis de droga mexicanos (Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Cartel Del Golfo, La Familia 

Michoacona, Cartel de Tijuana, Grupo Beltrán Leyva e o Cartel de Juárez.) com o 

governo do Mexico e suas conseqüências regionais, dentro disso, analisaremos as 
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iniciativas dos principais atores envolvidos com a questão, principalmente, o plano de 

cooperação entre Estados Unidos e México, denominado de Iniciativa Mérida.  

A utilização da escala de intensidade de conflitos do Conflito Barômetro, 

instrumento desenvolvido pelo Heidelberg Institute For International Conflict Research 

(HIIK) servirá para estabelecer o grau de severidade do problema, para acompanhar a 

variação das questões durante o período em análise e para determinar o período no qual 

o conflito será investigado. O Conflito Barômetro aponta 2006 como ano de início do 

conflito, nossa análise se estenderá até o apresentado no último relatório lançado pelo 

instituto. Conforme dito anteriormente a tabela do Heidelberg ocupou-se em estabelecer 

estados de violência em dois grupos: não violentos e violentos. Esta preocupação 

fundamenta-se não somente na percepção da precarização das questões como também 

como uma forma de acompanhar a volatização inerente aos conflitos. Com isso as cinco 

escalas são: 1-Conflitos Latentes, 2-Conflitos Manifestos, 3-Crise, 4-Crise Severa e 5-

Guerra. Os conflitos não violentos são as escalas 1 e 2, enquanto os violentos são 3, 4 e 

5.  Estas escalas são as mais difíceis da escala de negociação por envolverem desde uma 

situação tensa que podem ser uso de força violenta entre as partes, como é o grau da 

Crise; passando para Crise Severa que significa a repetição da força violenta de maneira 

organizada até o mais alto grau, a Guerra que é a utilização contínua da força violenta e 

de modo sistemático. A extensão aqui é massiva e de longa duração. 

 

O Narcotráfico Na Agenda Dos EUA e a Cooperação com o México: A Iniciativa 

Mérida 

 

 

A diminuição das possíveis ameaças tradicionais à segurança e, em 

contrapartida, o avanço do narcotráfico em praticamente todos os continentes fez com 

que o mesmo passasse a ser uma das mais relevantes ameaças à segurança dos Estados e 

que se inserisse de forma efetiva na agenda política do continente americano, mormente 

devido ao fato dos principais produtores e o maior mercado estar no continente. A 

política antidrogas dos EUA deve ser levada em conta porque é traçada de modo a 
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interferir nas posições e definições das políticas antidrogas dos países da região. Esta 

interferência manifesta-se de forma unilateral na medida em que os EUA tentam 

diminuir a oferta de drogas em seu território mediante a inibição do cultivo nos países 

produtores. Destacaremos como a política antidrogas estadunidense evoluiu e como 

influenciou a região. 

Durante a administração de Reagan (1981-1989) os Estados Unidos assistiu ao 

rápido crescimento do consumo de substâncias ilícitas e o agravamento dos problemas 

sociais por eles provocados, o que passou a provocar pressões da sociedade americana 

em prol de medidas relacionadas ao tráfico e ao consumo de drogas. O termo ―guerra as 

drogas‖ foi criado pelo presidente Reagan neste período, foi assim que os Estados 

Unidos começou sua política antidrogas no plano externo, reprimindo os principais 

produtores e fornecedores de drogas em seu território. Já no Governo Bush (1989-

1993), após averiguar que a estratégia traçada no governo Reagan não trouxe os 

resultados esperados e que o narcotráfico continuava em ascensão, Bush começou a 

olhar para o lado interno do problema e passou a intensificar as políticas antidrogas nos 

EUA no âmbito interno e externo, além da promoção da ―cooperação dos Estados 

Unidos com outros governos‖ (PROCÓPIO FILHO; VAZ. 1997. p. 103), na empreitada 

de realizar a diminuição da produção de drogas nos países latinos. 

 Através da cúpula de Cartagena, os países latino-americanos passaram a apontar 

também responsabilidade dos EUA por sua grande demanda por drogas, o que 

consagrou o princípio da co-responsabilidade. A política antidrogas do governo de Bill 

Clinton (1993- 2001) manteve o que foi traçado no governo Bush, o que houve foi 

apenas a intensificação de todas as medidas. No plano doméstico, a estratégia era 

estimular os jovens a não usarem drogas ilegais. No plano internacional, a idéia 

continuava a ser a de erradicação da produção de drogas, como também aumentar a 

cooperação referente às ações de apreensão do tráfico. As principais medidas de política 

externa elencadas no governo Clinton permanecem nos traços da política externa norte 

americana, perpassando pelo governo de George W. Bush (2001-2009) e chegando ao 

de Obama (2009-). Vale ressaltar que a pressão norte americana sobre os países latino-

americanos muitas vezes causou atritos diplomáticos, principalmente, devido as 

tentativas de ingerência advindas da potência do norte e também das ações militares 

realizadas em território latino.  
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Com a iniciativa dos presidentes Mexicano e Estadunidense, respectivamente, 

Felipe Calderón e George W. Bush, foi acordado um plano de ajuda financeira de 

duração de três anos. Tal plano foi denomina de Iniciativa Mérida, que tem como 

objetivo combater o crime organizado relacionado ao narcotráfico. Com a intensificação 

do tráfico de cocaína o México passou a ser considerado um dos principais parceiros 

estratégicos dos EUA no que diz respeito ao narcotráfico. E a iniciativa Mérida vem 

com o intuito de otimizar a cooperação entre os países em segurança e defesa. Os 

narcotraficantes mexicanos ascenderam a uma posição de destaque após a ―guerra 

contra as drogas‖ empreendida na Colômbia e na região dos Andes. Na Colômbia, por 

volta dos anos 90, o poder do Cartel de Medellín era incomparável, com o apoio militar 

norte-americano a Colômbia diminuiu significativamente o poder desses cartéis e 

também impossibilitou que novos grandes monopólios se formassem em torno do 

mercado de exportação para os Estados Unidos, o que possibilitou a ascensão dos 

cartéis de drogas mexicanos. 

Para os países subdesenvolvidos latino-americanos as ameaças nascem dentro de 

suas fronteiras: a insegurança pública, o crescimento do crime comum e ampliação do 

crime organizado, tudo isso intensificado devido à corrupção dos órgãos públicos, dos 

militares e a dificuldade dos serviços de inteligência em realizar ações cooperativas com 

outras instituições. Como aponta Benítez Manaut, o crime organizado no México se 

aproveita dos: 

la falta de control de las fronteras físicas (México-Guatemala o 

México-EEUU); la falta de transparencia en el control de los bienes de 

los funcionarios públicos; la falta de profesionalidad de los cuerpos 

policiales; la falta de adecuación en los sistemas de doctrina y 

entrenamiento militar; los mercados informales y la incapacidad de 

controlar a través del fisco los ingresos de la población; el desvío de 

los sistemas de inteligencia para dar seguimiento a otras prioridades 

de los gobiernos y sus debilidades institucionales;( BENÍTEZ 

MANAUT, 2007, p. 2, 3) 

 

Com a iniciativa Mérida o governo norte-americano pretende pressionar as 

autoridades mexicanas a realizarem mais apreensões de drogas. Para isso, a iniciativa 

passa a assistir as agências mexicanas de segurança, inteligência e forças armadas. A 

maior parte do dinheiro será destinada as forças armada mexicanas, cerca de 95% do 
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efetivo não possui equipamento adequado para guerra contra as drogas. Cerca de 40% 

da quantia de ajuda irá para as Forças Armadas, aproximadamente 20% para a secretaria 

de defesa Nacional e 20% para a marinha. Vale ressaltar, que os valores que serão 

doados ao México possuem destino predefinido pelos EUA. (BENÍTEZ MANAUT, 

2007). 

 

A Evolução Do Problema Segundo o Conflict Barometer 

 

De acordo com o Conflito Barômetro 2007, foi iniciado no México o conflito 

entre os cartéis de droga e o governo Mexicano. A intensidade do conflito foi apontada 

como 4, o que significa que o conflito é violento e é uma crise severa, onde há repetição 

da força violenta de maneira organizada até o mais alto grau, também verificou-se que o 

conflito possui predominância regional. O Conflito entre os cartéis de droga mexicanos 

e o governo atingiu predominância regional e entrou em erupção em nível altamente 

violento em 12/08/06. No início de dezembro de 2006 o novo presidente do México, 

Felipe Calderón, enviou cerca de 7.000 soldados para combater os cartéis de droga. Ao 

longo do ano o número de soldados aumentou para 30.000. Em todo o ano as forças 

mexicanas de segurança confiscaram dezenas de toneladas de narcóticos. (HIIK, 2007, 

p.39). 

De acordo com o Conflito Barômetro 2008, o conflito entre os cartéis de drogas 

e o governo se manteve estável quanto a intensidade do conflito, permanecendo 4, o que 

significa que o conflito se manteve  violento e continua sendo uma crise severa, onde há 

repetição da força violenta de maneira organizada até o mais alto grau, porém os itens 

do conflito se ampliaram, além de predominância regional o conflito passou a incluir 

disputa por recursos. Ao longo do ano o presidente Felipe Calderón acrescentou 11.700 

tropas extras para os estados mais afetados pela violência relacionada aos cartéis, 

aumentando o número total de tropas para mais de 40 mil. Em 2008, até 5.400 pessoas 

foram mortas, um aumento dramático em relação a 2007. (HIIK, 2008, p.49, 50). 

De acordo com o Conflito Barômetro 2009, o conflito entre os cartéis de drogas 

e o governo se manteve estável quanto a intensidade do conflito, permanecendo 4, o que 
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significa que o conflito se manteve  violento e continua sendo uma crise severa, onde há 

repetição da força violenta de maneira organizada até o mais alto grau, os itens do 

conflito se mantiveram em predominância regional e disputa por recursos. O governo 

enviou outras 12.800 tropas no decorrer do ano, aglomerando 35 mil forças de combate 

no campo. Ao longo do ano, o exército apreendeu mais de 15 toneladas de cocaína e 

mais de 46 toneladas de cristais de metanfetaminas. Além disso, as forças de segurança 

apreenderam 62 milhões de dolares em caixa e 14 toneladas de cocaína. Ao todo, mais 

de 6.900 pessoas foram mortas em 2009, a maioria delas, no entanto, por violência entre 

as próprias gangues. (HIIK, 2009, p.48, 49). 

De acordo com o Conflito Barômetro 2010, o conflito entre os cartéis de drogas 

mexicanos sofreu um aumento de intensidade passando para o nível 5, o que significa 

que o conflito se manteve violento, mas agora está em situação de guerra, que é a 

utilização contínua da força violenta e de modo sistemático, massivo e de longa 

duração, os itens do conflito se mantiveram em predominância regional e disputa por 

recursos. Nos primeiros 4 meses de 2010, 151 choques entre forças de segurança e 

membros dos cartéis foram reportados. Ao todo, mais de 10.000 pessoas foram mortas 

em violência relacionada com drogas em 2010. No entanto, 90 % das fatalidades 

resultaram de violência entre gangues. Começando no início de dezembro de 2009, um 

número crescente de choques entre membros de cartéis pesadamente armados e forças 

de segurança ocorreu. Gangues de drogas do México operaram em 47 países e tiveram 

volume de negócio de aproximadamente 25 bilhões de dólares ao ano. O cartel de 

Sinaloa supostamente controlou em torno de 45 % do tráfico de drogas da região e teve 

150.000 pessoas em sua folha de pagamento. Em uma série de mortes durante a 

preparação das eleições regionais e locais, vários prefeitos e candidatos foram mortos 

por membros dos carteis.(HIIK, 2010, p.48, 49). 

Conclusão 

A iniciativa Mérida é resultado do interesse dos EUA e da grande lacuna na 

atuação do Estado mexicano como provedor de segurança para sua população. De certa 

forma, o narcotráfico pode ser visto como um ponto vulnerável por esses países, já que 

ele serve de preceito para uma possível intervenção de um país estrangeiro. Além do 

problema na fronteira com os Estados Unidos, o governo Mexicano deve dar mais 
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atenção ao problema com a fronteira sul do país, que é tão porosa quanto à outra. A 

situação atual do México é complicada e a Iniciativa Mérida pode ter dois efeitos: o 

primeiro é positivo, através dele o governo mexicano pode ter a atualização de suas 

forças militares e modernização de seu equipamento, além do aprimoramento dos 

sistemas de inteligência das instituições de defesa e segurança nacional. Como efeito 

negativo, a iniciativa Mérida pode levar a uma maior militarização no tratar dos 

problemas relacionados ao narcotráfico. Colocar os militares contra a população pode 

gerar conseqüências negativas, pois combate a narcotraficantes, policiamento interno, 

apoio ao desenvolvimento nacional, assistência social não são as funções adequadas 

para os militares. Além do que, o uso extensivo do exército no tratar de problemas 

internos pode gerar perigo a democracia, especialmente, em países que recentemente 

tiveram problemas com ditaduras militares. Outro efeito negativo é a possibilidade de 

ingerência que decorre da cooperação entre países tão díspares no setor militar. 

Os problemas referentes ao tráfico de drogas na América como um todo 

funcionam como um organismo interligando os principais produtores com os principais 

distribuidores com intuito de atingir os mais variados mercados, principalmente, os 

EUA, através do território mexicano. A cooperação é só uma das formas de ação, mas 

não dispensa a atuação do Estado, que deve combater o problema do narcotráfico da 

forma menos militarizada possível. 
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Suriname: uma palavra sobre sua história 

A República do Suriname localiza-se no nordeste da América do Sul e tem 

como áreas limítrofes a Guiana Francesa ao leste, ao oeste a Guiana, ao sul o Brasil e ao 

norte o Oceano Atlântico. 

O primeiro povo europeu a chegar ao Suriname foi o holandês no século 

XVII. Entretanto, os primeiros a colonizarem a região foram os ingleses, no ano de 

1650. Foram os ingleses que lançaram o pilar econômico da sociedade surinamesa que, 

a fim de suprir as necessidades de produtos fundamentais ao comércio europeu, 

desenvolveram atividades destinadas aos cultivos tropicais: cana de açúcar (peça chave 

da economia no século XVII), café e exploração de madeira. 

Essas atividades monocultoras, latifundiárias e destinadas à exportação 

utilizavam a mão-de-obra escrava devido à escassez de mão-de-obra local. Os Países 

Baixos ansiavam pela abolição da escravidão da Guiana Holandesa, que ocorreu no ano 
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de 1863 e, diante disso, houve a substituição de mão-de-obra escrava pela imigrante 

(chineses, javaneses, indianos, indonésios). 

Sobre o processo de independência da colônia do Suriname, é perceptível 

que: 

Estudando a história do Suriname desde a época da emancipação, em 

1867, até os dias de hoje e o desenvolvimento da sociedade do 

Suriname voltado para a independência, chega-se à conclusão de que 

este processo ocorreu de forma muito irregular e que seu percurso 

nem de longe foi direto. Também se concluiria que, embora a 

população do Suriname tenha passado por alguns marcos importantes 

no caminho para uma independência ampla, ela já havia perdido uma 

parte considerável de sua independência econômica bem antes da 

emancipação (Van Lier, 2005, p.40). 

 O processo de independência teve seu marco inicial no ano de 1954 quando 

o Suriname, à época Guiana Holandesa, conseguiu, mesmo sob jugo holandês, tornar-se 

um território que possuía governo próprio. No entanto, a independência total da 

Holanda ocorreu no ano de 1970. 

O estopim do golpe militar no Suriname foram as crises econômicas e 

sociais que assolaram o país durante o governo de Arron. No dia 25 de janeiro de 1980, 

o general Desiré Bouterse assumiu o governo do país configurando-se a ditadura militar. 

Bouterse resolveu estreitar laços como Cuba e Líbia, além de adotar posturas socialistas 

e revolucionárias. Esse posicionamento de Bouterse não causou boa impressão na 

comunidade internacional, principalmente para países como Holanda, que suspendeu a 

ajuda financeira cedida ao Suriname, e Estados Unidos, contrários às posturas 

esquerdistas de Bouterse. Para contrabalançar esse distanciamento, o governo ditatorial 

resolveu fazer parte da OEA como observador. A atuação e os anseios do Suriname 

nesse organismo internacional serão explicitados mais a frente. 

Percebe-se, portanto, a fragilidade política do Suriname com a 

independência tardia e com uma ditadura militar recente e, somando-se a isso, a frágil e 

recente democracia instaurada no país. Todo o histórico do Suriname de dependência 

estrutural e econômica em relação à Holanda e o entreguismo da sua riqueza mineral e 

energética para multinacionais estrangeiras contribuem para o retrocesso político-

econômico do país.  
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Esse atraso econômico é uma herança pós-independência que se vê até hoje 

no Suriname. Os níveis de desenvolvimento tecnológico e a industrialização carecem de 

investimentos por parte do governo. Além disso, também faltam investimentos nos 

setores agrícola, mineral e energético nas mãos do capital estrangeiro. Diante disso, 

analisaremos o direcionamento da política externa do Suriname e quais as contribuições 

da integração e da Unasul para o fortalecimento das instituições democráticas e dos 

indicadores econômicos do país. 

O Suriname nos Processos de Integração 

A política externa do Suriname aposta nas relações bilaterais, regionais e 

multilaterais para alcançar seus objetivos que, em sua maioria, são de cunho econômico, 

haja vista as transformações econômicas dos últimos anos (diversificação dos seus 

parceiros comerciais, aumento nos índices de exportação, nacionalização da empresa de 

petróleo). Estas transformações são cruciais para que o Suriname conduza sua política 

externa a partir das mudanças do contexto internacional das últimas décadas. Para se 

defender, o Suriname adotou a estratégia de se relacionar com um número maior de 

países tanto no âmbito bilateral, multilateral e regional, além de salvaguardar ao 

máximo sua economia dos aspectos negativos que a globalização provoca. 

No que se refere à meta política da integração  

A política de integração do nosso governo tem por meta ajustar os 

contatos com o MERCOSUL a essa nova realidade de formação de 

blocos, para firmar relações de cooperação e atribuir uma nova 

dimensão ao relacionamento com os países-membros do 

MERCOSUL, especialmente o Brasil, uma vez que intensificar esse 

relacionamento significa criar novas possibilidades para o comércio e 

os investimentos (Levens, 2004, p.183). 

Para reforçar essa relação bilateral, no III Seminário Internacional Fórum 

Universitário MERCOSUL, o cônsul do Suriname afirmou que como primeiro passo 

para a integração sul-americana é preciso primeiramente interligar as regiões 

fisicamente como propõe as iniciativas da IRSA (Infra-estrutura Regional Sul-

Americana). A intenção do Suriname é interligar o Sudoeste do país até o Amapá, na 

cidade de Macapá no Brasil. Esta medida facilitará a cooperação econômica entre os 

dois países. O Brasil já se predispôs a cooperar em áreas basilares para o país como 

infra-estrutura, educação e energia. 
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O Suriname entrou no CARICOM para frear o isolacionismo, visto que 

alguns países decidiram romper relações com o Suriname devido às violências 

praticadas por Bouterse. Os países membros do CARICOM são Antígua e Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Motserrat, 

Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Névis, Suriname, Trinidad e 

Tobago.  

O CARICOM é um bloco composto por países que apresentam diversos 

aspectos convergentes: países que não possuem um parque industrial forte capaz de 

exportar em larga escala para outros países, o que gera um baixo grau de 

competitividade no cenário internacional e uma subserviência em relação a diversos 

países na medida em que não conseguem suprir as necessidades do seu mercado interno, 

países pobres e que necessitam melhorar os seus indicadores sociais.  

Além do CARICOM, o Suriname participa também da OEA. Vale salientar 

que a OEA preocupa-se com o desenvolvimento de países menores através da 

integração e desenvolvimento econômico e comercial, posto que há uma grande 

diferença entre as economias participantes. Este é um dos principais direcionamentos da 

política externa do Suriname, pois o país prioriza ―(...) a realização de metas nacionais 

de desenvolvimento‖ (Levens, 2005, p.202). Essa meta do Suriname poderia se alcançar 

no setor mineralógico (o Suriname é um dos principais produtores de bauxita no 

mundo) e, como dito anteriormente, não conseguiu se livrar da dependência histórica 

desse produto. Além disso, o Suriname é um dos principais produtores de energia, 

possuindo significativas reservas de petróleo e gás natural, além do desenvolvimento e 

investimento na modernização agrícola para intensificar a produção e exportação dos 

seus principais produtos: o arroz e a cana-de-açúcar.  

 

O Suriname na Unasul 

A Declaração de Ayacucho, assinada em 9 de dezembro de 2004, foi um dos primeiros 

passos para a criação da Comunidade Sul Americana de Nações em 2008 passou a se 

chamar Unasul (União das Nações Sul Americanas). Uma das cláusulas da Declaração 

de Ayacucho que chama a atenção em relação à realidade surinamesa é:  

A participação comum em sistemas democráticos de 

governo e a uma concepção da governabilidade, sustentada na 

participação do cidadão, que incremente a transparência na condução 

dos assuntos públicos e privados e exerça o poder com estrito apego 

ao estado de direito, conforme as disposições da Carta Democrática 
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Interamericana, em um marco de luta contra a corrupção em todos os 

âmbitos. 

 

Os preceitos da Carta Democrática são imprescindíveis para o Suriname 

porque a democracia foi implantada tardiamente. Essa medida impede, principalmente, 

o retorno da ditadura militar que vigorou no Suriname na década de 1980. Como sanção 

aos países que tentarem aplicar golpes militares haverá a interrupção no tráfego aéreo, 

comércio, fornecimento alimentar e a proibição de circulação nas fronteiras. O que 

impulsionou essa decisão foi o caso de Honduras que, no ano de 2009, sofreu um golpe 

de Estado. Argentina e Brasil fomentaram a criação da Cláusula Democrática no âmbito 

da Unasul, bastante comum em outras Organizações Internacionais como OEA, União 

Europeia, Mercosul.  

Cabe salientar que ―(...) o fortalecimento e a preservação da democracia e da 

ordem legal democrática são essenciais para a formação de uma sociedade pacífica e 

estável, em que as possibilidades de desenvolvimento sejam mais bem atendidas‖ 

(Levens, 2005, p. 215). 

Com relação aos problemas internos do Suriname, percebe-se que o país 

possui questões que poderão ser dialogadas no âmbito da Unasul 

(...) os crescentes problemas relacionados com o narcotráfico, lavagem 

de dinheiro, mineração ilegal de ouro, extração ilegal de madeiras e 

contrabando estão fazendo com que o governo desperte para o 

combate e controle desses problemas, uma vez que estes representam 

uma ameaça para a estabilidade do Estado, a credibilidade das 

instituições e a segurança da sociedade (Faria & Oliveira, 2007, p. 

93). 

Ainda no campo político, uma maneira do Suriname se aproximar mais da 

América do Sul e discutir temas relevantes para o país e para a região são os foros de 

concertação política. A Unasul tenta se consolidar como um fórum político para 

resolver os problemas da região e, com isso, coibir a ingerência de outros países nas 

questões sul-americanas. Todos os países sul-americanos, inclusive os que têm pouca 

relevância na arena internacional, como o Suriname, participam da tomada de decisões, 

pois a Unasul tem caráter intergovernamental: cada país tem direito a um voto. 

O Suriname é rico em minerais como bauxita, manganês, estanho, zinco, 

minério de ferro e cobre. Como se não bastasse, o Suriname possui minerais raros de 

grande importância para a produção de carros, computadores, aviões. Esses minerais são 
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berílio, caulim, zircônio, titânio e tântalo. A expectativa do Suriname é de aumento da 

produção aurífera graças ao projeto viabilizado pela empresa canadense Cambior. Além 

disso, a riqueza do setor mineralógico do Suriname atraiu a empresa Vale do Rio Doce 

que pensa em explorar o potencial da região.  

O petróleo do país é administrado pela empresa estatal Staatsolie 

Maatschappij Suriname. ―(...) o país tem grandes reservas de petróleo e, dado o alto 

preço dessa commodity no mercado internacional, podemos transformar esse setor em 

catalisador para o desenvolvimento econômico‖ (Ramlahkan, 2007, p.201). Em 

contrapartida, a produção petrolífera do Suriname é irrisória e precisa haver 

investimentos do capital estrangeiro para que o petróleo seja explorado intensamente.  

No setor energético vale ressaltar, no âmbito da Unasul, a Declaração da 

Integração Energética Sul Americana, que trata do aproveitamento e do privilégio 

energético da região. Na América do Sul, ―(...) as reservas petrolíferas tornam a região 

não apenas uma exportadora de energia como a insere no mapa geoestratégico mundial. 

Mais importante, dá-lhe a oportunidade de, pela integração, superar os gargalos de 

desenvolvimento causados por limitações energéticas‖ (Simões, 2008, p.263). 

O Brasil, diante da prosperidade do petróleo, mostrou interesse em oferecer 

sua tecnologia e seu conhecimento em prol do aumento da produção surinamesa. 

Ademais, ―dois outros produtos que, no médio prazo, oferecem boas perspectivas para o 

Suriname, são o etanol e a soja. O etanol é visto como a fonte de energia do futuro, e a 

soja como o ouro branco‖ (Ramlahkan, 2007, p.202). O Brasil também mostrou 

empenho no setor de energias renováveis.  

Essa parceria fomentaria o desenvolvimento e as parcerias energéticas 

propostas no âmbito da Unasul e seria favorável tanto para o Brasil quanto para o 

Suriname na medida em que o Suriname se desenvolveria economicamente com a venda 

de produtos considerados estratégicos para o mercado e o Brasil lucraria com a 

instalação da multinacional e com a dependência do Suriname em relação à tecnologia 

de exploração do petróleo e da produção do etanol. 

A ajuda do Brasil em relação ao Suriname no campo da educação 

corresponde às propostas sociais da UNASUL. Além disso, o cônsul Geral da República 

do Suriname pondera que o idioma oficial do Suriname, o holandês não é falado em 
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nenhuma região da América do Sul. A fim de facilitar a integração, as escolas do 

Suriname ensinam o espanhol para facilitar a integração do Suriname com outros países 

sul-americanos. 

O modelo de integração que a Unasul propõe é fundamental para o 

desenvolvimento econômico e a preservação dos valores democráticos, mas devem 

levar em consideração também as assimetrias internas e externas. No entanto, a 

resolução dessas assimetrias é um desafio para a Unasul, assim como a resolução de 

questões políticas.  

Com relação às disparidades existentes entre o Suriname e os países da 

Unasul vislumbra-se um importante desafio para o bloco. Essas assimetrias não podem 

se extinguir totalmente, mas deve-se, ao menos, diminuí-las para que se diminua o fosso 

de desigualdade entre os países, sobretudo a dependência econômica de alguns deles.  

Em suma, foi possível notar que o Suriname carregou o seu passado colonial 

para a sua história recente. O país continuou a depender do capital estrangeiro, do 

cultivo de monoculturas, da economia rudimentar. Uma via que o país encontrou para 

superar essa situação foi a inserção em Organismos Internacionais como a OEA e o 

CARICOM. Essas experiências e os anseios do país o ajudaram a criar um 

direcionamento de política externa mais voltada para a integração, priorizando o 

desenvolvimento econômico.  

Como visto anteriormente, a integração física é fundamental para que se 

alcance a integração nos outros níveis: econômica, social e política. Percebe-se também 

que o Suriname possui uma integração muito forte com o Brasil. O Suriname se destaca 

na Unasul, principalmente por ter uma grande quantidade de petróleo. Isto favorece o 

país através da Declaração o país através da Declaração Energética Sul-Americana e dos 

benefícios econômicos, que podem permitir o desenvolvimento social. 

Países como o Suriname pode beneficiar-se das facilidades de 

educação superior, pesquisa e desenvolvimento agrícola, das soluções 

energéticas, de mineração e outros setores que o Brasil implantou e 

desenvolveu tão bem nos últimos anos, adaptando todos esses recursos 

ao nível específico e à capacidade do seu povo (Bromet, 2007, p.145). 

 

Fica evidente o potencial que o Suriname possui em diversas áreas, desde a 

educacional até a energética. Porém, percebe-se a dependência em demasia do 

investimento externo (neste caso do Brasil). Essa dependência, embora necessária, 
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prejudica o país e o impede de desenvolver-se de forma mais independente. Essa é uma 

característica histórica do Suriname uma vez que, no período da sua independência, 

ocorreu a mesma subserviência em relação ao capital. Cabe, portanto, ao país, através 

da Unasul, fortalecer-se politicamente para ganhar projeção no cenário internacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os discursos femininos emergem em jornais e revistas sergipanas a partir da 

segunda metade do século XIX. A mulher, até então ‗silenciada‘ pela sociedade, 

reprimida e condicionada somente a cuidar do lar, rebela-se com sua função de apenas 

mãe e dona de casa, levanta sua voz altissonante contra injustiças sociais, a exemplo da 

escravidão, e passa a reclamar direitos que lhe eram negados, como o de educar-se, de 

ocupar um lugar social, de participar do mundo do trabalho e, especialmente, de ser 

cidadã. 

Não foi fácil conquistar o espaço que lhe era devido porque ela era considerada 

um ser frágil, sensível e, até mesmo, menos inteligente que o homem. As mulheres que 

escreviam, por exemplo, eram mal vistas em seu meio, uma vez que transgrediam as 

regras de uma sociedade fundamentalmente patriarcal, que lhes castrava o direito à 

participação, pois a autoridade pertencia somente aos homens. No entanto, o ser 

feminino foi, aos poucos, tomando consciência de suas possibilidades e desenvolvendo 

aptidões que iam além das fronteiras do lar, como afirma Carvalho (2007): 

 

[...] verifica-se que, apesar dos estreitos limites que lhes eram 

permitidos, algumas (mulheres) conseguiram ultrapassá-los, mesmo 

enfrentando barreiras e preconceitos, através de uma atuação mais 

ampla na vida social. [...] há entre elas uma preocupação com a 

própria identidade, desenvolvendo não apenas formas de expressão, 

mas de transgressão aos padrões que lhe foram administrados, sendo 

patentes pressões por referências mais genuínas. (CARVALHO, 2007) 

mailto:jaquelinefontes21@gmail.com
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No estado de Sergipe, a luta feminina por igualdade de direitos se deu, 

principalmente, através da participação da mulher na mídia impressa, ou seja, em 

jornais e revistas locais, a exemplo de Renovação (1931 a 1934), A República (1932 a 

1945), A Tribuna (1932), Correio de Aracaju (1943 a 1945), Diário da Tarde (1933), 

Jornal do Povo (1945 a 1947), Sergipe – Jornal (1932 a 1950), O Tempo (1945 a 1949) 

e O Nordeste (1942 a1947).  Destaca-se, entre eles, sobretudo, a revista Renovação 

(1931), dirigida por Maria Rita Soares de Andrade, primeira advogada sergipana, em 

cuja estrutura encontra-se espaço para publicações literárias, notícias, anúncios de 

emprego, crônicas e artigos que tratam dos manifestos feministas. Sem dúvida, este 

periódico registra parte da ação das mulheres, que unidas ao movimento feminista 

nacional, promovem a luta por igualdade de direitos, inclusive o de votar e de 

candidatar-se.  

Neste trabalho, temos por objetivo proceder à análise de alguns discursos 

femininos encontrados na mídia impressa aracajuana durante o período de 1932 a 1950. 

A escolha desse tempo deve-se ao fato de já existirem trabalhos que tratam dos 

discursos femininos da revista Renovação até o ano de 1932. Pretende-se investigar, 

então, suas práticas discursivas posteriores, se deram seqüência a suas lutas, ou se 

houve mudanças, propositadas ou não, que indicaram sua inserção e participação na 

sociedade de sua época. Para tanto, foi necessário traçar as condições de produção 

desses discursos e selecionar o corpus em periódicos da época. Os requisitos para a 

delimitação do corpus consistiram em selecionar discursos de autoria feminina de cada 

década, do período supracitado. 

 O respaldo teórico para a pesquisa foi a teoria do discurso de Michel Pêcheux 

(1988), e leituras de outros teóricos da Análise do Discurso (AD) francesa, a saber: 

Orlandi (1988), Maingueneau (1989), F. Gadet & T. Hak (1997); entre outros. 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Sobre a Análise do Discurso  

No Brasil, a Análise do Discurso vem ganhando prestígio por tratar-se de um 

campo de conhecimento que aborda o sujeito em suas relações sociais. Seu surgimento, 

em 1969, se deu a partir de estudos realizados pelo francês Michel Pêcheux, ao observar 
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que, para interpretar os discursos, era necessário penetrar em sua materialidade 

lingüística e atravessar a opacidade da língua. O fundador da AD elege, portanto, o 

discurso como objeto de estudo, ao invés da língua (como propõe a visão saussureana), 

por ser ele ―o ponto de articulação entre os processos ideológicos e os fenômenos 

lingüísticos‖ (BRANDÃO, 2004). 

 Nessa perspectiva, a AD situa o sujeito na história, visto que ele interage com seu 

meio social, participando na constituição das relações discursivas. Ao falar em sujeito 

histórico, a Análise do Discurso se refere ao mesmo tempo em sujeito ideológico, visto 

que, ao falar de um lugar social, ele traz na composição de seu discurso formações 

ideológicas (sendo estas as que dão sustentação ao dizer). Ainda, segundo Orlandi 

(2005), levando em conta o homem em sua história, a Análise do Discurso ―considera 

os processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação 

estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o 

dizer‖. 

Os acontecimentos que se dão no momento em que ocorrem os discursos 

constituem a exterioridade, suas condições de produção, pois inserem os sujeitos em sua 

realidade social e histórica. Assim sendo, quando falamos de sujeito em sua relação 

sócio-histórica, estamos falando de sujeito ideológico, produtor de sentidos na interação 

com os demais, uma vez que não há separação estanque entre a linguagem e sua 

exterioridade constitutiva. 

Ao se identificar com uma dada Formação Ideológica (representada em suas 

práticas discursivas), o sujeito assume posições, dessa forma, dando sentido ao seu 

dizer. As Formações Ideológicas são representadas pelas Formações Discursivas, que, 

por sua vez, determinam o que pode e deve ser dito. Portanto, ―os sentidos sempre são 

determinados ideologicamente‖ (ORLANDI, 2005).  

 

2.2 A forma-sujeito no discurso 

Fiorin (1990) ressalta que a Análise do Discurso vai mostrar que ―o sujeito 

inscrito no discurso é um ‗efeito de sentido‘ produzido pelo próprio discurso, isto é, 

seus temas e suas figuras é que configuram a ‗visão de mundo‘ do sujeito‖. Não 

obstante, é no discurso que o sujeito se revela, assumindo posições: 
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Não há, pois, discurso neutro ou inocente, uma vez que ao produzi-lo, 

o sujeito o faz a partir de um lugar social, de uma perspectiva 

ideológica, e assim, veicula valores, crenças, visões de mundo que 

representam os lugares sociais que ocupa (FLORÊNCIO, 2009). 

 

Segundo Michel Pêcheux, as posições em que o sujeito se inscreve é referente às 

formações ideológicas, que sustentam as formações discursivas, designando, portanto, 

aquilo que pode e/ou deve ser dito por este sujeito. É por esse caminho que o sujeito se 

instaura na sociedade, reconhecendo a si mesmo e estabelecendo sentidos em sua 

relação com o outro. Segundo o autor, ―a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 

discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o 

domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito‖ (Idem, 1988, p. 163). 

As posições-sujeito que serão identificadas nas análises dos discursos femininos, 

partirão da noção de sujeito ideológico, ou seja, aquele que circunscreve seu discurso a 

partir do pré-construído (Sujeito Universal). Isso se dá porque a posição que o sujeito 

assume é efeito do interdiscurso, que produz o efeito do já-dito, como também de 

discursos-transversos, ou seja, de outros discursos que o atravessam e mantêm com ele 

um constante duelo, ora o legitimando, ora o confrontando. 

 

3. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DOS DISCURSOS FEMININOS DA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX.  

As condições de produção, na perspectiva da Análise do Discurso, remetem ao 

contexto (exterioridade) em que se insere o sujeito. O discurso é sempre produzido num 

dado momento histórico, que, por sua vez, reproduz as formações discursivas (carregada 

de ideologia) da época. Veremos, a seguir, os aspectos sócio-históricos marcantes em 

Sergipe durante a primeira metade do século XX, que serviram de condição de produção 

para os discursos femininos aqui analisados. 

No governo de Getúlio Vargas (1930-45) os objetivos políticos giravam em torno 

da valorização do café, para fortalecimento da economia do país. Ao mesmo tempo, 

buscou-se aproximação dos setores trabalhistas, onde Vargas faz apelos às classes 
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trabalhadoras, anunciando a possibilidade de criar benefícios para elas. Além da 

cafeicultura, o setor industrial foi o que mais se beneficiou do governo.  

Em Sergipe, a economia basicamente era mantida pela exportação de açúcar e 

algodão. Ao poucos, as usinas de açúcar e a indústria têxtil se desenvolvem e Sergipe 

insere-se na era da industrialização. Segundo Dantas (1939) em 1907, o Estado contava 

com 41 empresas e 1.742 operários, e em 1930 já dispunha de 237 empresas e 5.386 

trabalhadores. À medida que o Estado sergipano ia se expandindo, ganhava maior 

densidade no quadro social. 

Com o crescimento de Aracaju, e o conseqüente aumento das indústrias, as 

mulheres compunham maioria no prestamento de serviços nas fábricas, geralmente 

trabalhando de maneira desumana, sob péssimas condições, principalmente nas fábricas 

de tecido, que não possuíam infra-estrutura nem ventilação. A respeito dessa época, 

acontecem os primeiros movimentos operários.  

É importante destacar aqui que, com os movimentos operários, as mulheres 

tiveram participação ativa na imprensa sergipana. Algumas delas fizeram valer sua voz 

e lideraram manifestações grevistas, como Maria Feitosa (em 1932); Aurelina 

Mangueira e Eulália Santos (no mesmo ano de 1932). Podemos depreender daí que a 

participação da mulher em manifestos trabalhistas desembocou numa série de aparições 

do público feminino: quando não em situações de greve ou de movimentos operários, as 

que dominavam a leitura e a escrita escreviam em jornais, protestando por melhorias no 

setor profissional, reivindicando instrução, etc. 

Na década de 1940, a vida política adquiriu maior dinamismo, com a extinção do 

aparelho repressor – o Tribunal de Segurança Nacional – abolido pelo presidente José 

Linhares. Essa década também foi marcada pelo avanço econômico, que em Sergipe, se 

deu principalmente pelo setor desenvolvimento açucareiro. Em grande parte, os 

discursos femininos da época mostravam (muitas vezes implicitamente) o anseio pela 

participação nas decisões do Estado e por conseguir os direitos de cidadania, como 

igualdade no âmbito profissional. 

 

4. ANÁLISE DOS DISCURSOS FEMININOS 

 

Nos jornais selecionados, foram identificadas ocorrências de discursos femininos 

(de cunho trabalhista) de autoria feminina sergipana. Aqui analisaremos algumas delas. 
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Segundo Romão (2000), ―em janeiro de 1932, os operários da 

Passagem fazem greve pela redução de jornada de trabalho‖. 

Ora, este fato foi confirmado em notícia no mesmo jornal, 

através de uma entrevista com a chefe do movimento, Maria 

Feitosa. Na entrevista, ela demarca sua posição-sujeito, 

assumindo publicamente sua situação de operária ‗sem direitos‘ 

e denunciando a repressão a que as trabalhadoras eram 

submetidas, ao emitir o segmento discursivo: ―Infelizmente, 

não somos operários syndicalisados, porque elles mesmo, os 

patrões, nos prohibiram de formar nosso syndicato‖. Ao lado, 

trecho da notícia ―a greve operaria de Villanova‖, publicado no jornal A República, em 

21 de janeiro).  

Por fim, a autora do discurso encerra sua entrevista dizendo: ―Trago de todas as 

minhas irmãs de trabalho, de greve e de martyrio, os nossos agradecimentos a ‗A 

tribuna‘ pelo que tem feito em beneficio dos infelizes operários da nossa terra‖. O uso 

desse substantivo masculino (martírio) vem acentuar os sofrimentos, as torturas que os 

operários passavam. O uso desse termo, sem dúvida, torna mais ―pesada‖ a denúncia do 

discurso posto que a mulher, nesta época, era considerada um ser frágil e de grande 

sensibilidade, não sendo comum a ela, ainda mais na mídia, fazer uso de palavras, 

vamos dizer assim, ―fortes e provocativas‖. 

Independência financeira era um desejo arraigado das mulheres sergipanas, e 

podemos perceber, em seus discursos, a luta por obtenção de espaço no mercado de 

trabalho. E não somente isso, a mulher também luta por ter os mesmos direitos que os 

homens (até culturalmente falando), como podemos ver em um trecho do discurso de 

Tatiana Zuyeva:  

 

O direito ao trabalho: tudo isso é perfeitamente óbvio a qualquer 

mentalidade progressista. Mas há também outras razões que impõem a 

necessidade de uma perfeita e extensa participação da mulher na vida 

de um país democrático. Novas descobertas no campo da engenharia, 

que constantemente tornam o trabalho menos árduo, criaram as 

condições próprias à entrada, em grande escala, da mulher na 

produção. Entretanto, a igualdade da mulher só é efetiva quando ela 

dispõe, na mesma proporção que o homem, das oportunidades de 
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independência econômica e desenvolvimento cultural. (Jornal do 

Povo, Aracaju, 1946). 

 

O discurso de Tatiana Zuyeva, remete-nos à grande e incessante luta da mulher na 

história: a conquista por igualdade social, através de sua participação ativa na sociedade, 

tendo os mesmos direitos que os homens quanto à instrução, emprego e renda.  

A autora, em seu discurso, mostra implicitamente que, ainda na década de 1940, a 

ideologia patriarcal era marcante, e por sua vez, castrava direitos à mulher. O direito ao 

trabalho, na concepção de Tatiana Zuyeva, está intrinsecamente ligado à noção de 

mentalidade progressista, já que, com as novas descobertas, seria fácil a mulher ser 

inserida no mercado de trabalho.  

No enunciado ―novas descobertas no campo da engenharia, que constantemente 

tornam o trabalho menos árduo, criaram as condições próprias à entrada, em grande 

escala, da mulher na produção‖ nos leva a perceber de forma implícita um interdiscurso 

que remete mais uma vez a uma formação discursiva patriarcal que vê a mulher como 

um ser frágil e que, portanto, não deve trabalhar. Tatiana Zuyeva se utiliza da artimanha 

da persuasão, para despertar na sociedade o fato de que os avanços no mundo do 

trabalho deveriam também favorecer à participação da mulher no mercado profissional.  

De modo geral, Tatiana Zuyeva transmite em seu discurso a necessidade de 

igualdade entre os sexos, e sua inserção no mercado de trabalho, assumindo uma 

posição feminista, ao defender os direitos da mulher. A década de 1940 foi contagiada 

pelo avanço econômico, além da inclusão da mulher no mercado de trabalho. A mulher 

dessa época, entretanto, é explorada e mal remunerada e, na maioria das vezes, sem 

oportunidades, portanto é imprescindível continuar lutando por seus direitos. A autora 

rearticula seu discurso ao dizer que o sexo feminino é forte e competente o bastante para 

trabalhar e que inserir-se no mundo do trabalho faz parte de uma ideologia progressista 

na sociedade.  

Muito se tem falado da luta feminina por igualdade social, principalmente no que 

tange ao trabalho e participação política. De fato, a luta feminina foi político-ideológica, 

voltada à independência financeira e aos direitos de cidadania, porém vale ressaltar que 

a mulher sergipana também manifestou seus apelos, decepções, e desejos relacionados à 

cultura. Muitas foram as mulheres que se destacaram, por exemplo, na arte, como Maria 

Sabina (poetisa), Carlota Nascimento (escultora), Helena Abud (pianista), Núbia 

Marques (escritora), entre outras.  
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No jornal Gazeta de Sergipe, de 1950, Nubia Marques conclama sua angústia 

frente ao ―tombamento da ASA – Associação Sergipana de Artes‖, que veio ao declínio 

rapidamente, como bem cita Núbia no seguinte trecho:  

 

O que não me conformo é que a ASA tenha sido despenada, tão 

rapidamente, tombando aos seus primeiros passos e se rendendo ao 

primeiro temporal. Por esta razão é que não posso silenciar diante de 

tudo isso. (Jornal Gazeta de Sergipe, 1950). 

 

O uso do substantivo feminino ‗asa‘ correlacionado ao verbo ‗despenar‘ e o 

substantivo masculino ‗tombamento‘ dá origem a uma metáfora, pois a autora do 

discurso se refere à Associação Sergipana de Artes como algo que caiu, quebrou tal 

como uma asa. Núbia ironiza ao dizer ―a ASA foi fugaz, porque, o que são alguns 

meses de existência diante de um mundo de idéias? Nada, absolutamente nada.‖ (Jornal 

Gazeta de Sergipe, 1950). E afirma que Sergipe não tem dispensado a devida 

importância às artes, deixando-a de lado, à míngua, tombar rudemente após alguns 

meses. Essa indignação expressa em suas palavras não é tão característica da mulher 

fazê-lo em público, mesmo estando no ano de 1950. Núbia Marques, em seu discurso, 

simplesmente faz um apelo ao idealizador da ASA, Dr. Jorge de Oliveira Netto, para 

―ressuscitá-la‖, pois com ela emergiria a arte de Sergipe.  

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vemos, no início das análises, que a mulher luta contra a ideologia dominante, 

que é a ideologia dos patrões e empresários da época. Não foi um embate fácil, 

especialmente por pertencerem a uma classe carente e desprestigiada.  

Pode-se perceber que as preocupações das mulheres permanecem praticamente as 

mesmas, porém seus discursos evoluem desde que passam a denunciar injustiças, e a 

lutar por seus direitos sem medo. Elas inteligentemente rearticulam seus discursos, de 

maneira a não confrontar as autoridades públicas; mas sim cuidam para que sejam 

ouvidas e atendidas em seus pleitos.  

A evolução dos discursos femininos pode ser observada cronologicamente, e 

como vimos nos discursos de cada década, citados na presente pesquisa, a mulher 

continua lutando por seus direitos, porém algumas vão além, exprimindo seus pontos de 
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vista a respeito do sistema predominantemente patriarcal. Ousam, através de seus 

discursos, não somente ocupar um espaço no mercado de trabalho, mas de incutir na 

sociedade que a mulher não é mais aquele ser frágil, menos inteligente e sem 

capacidade de executar trabalhos complexos. 

Essas foram apenas algumas análises dos discursos femininos sergipanos da época 

de 1932 a 1950, que nos dão um panorama mínimo das condições e luta das mulheres 

em Sergipe, bem como da evolução de seus discursos em prol da inserção do ser 

feminino na participação ativa da sociedade e da obtenção de direitos iguais aos dos 

homens, no que concerne a trabalho, estudo e cultura.  
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Introdução 

Este trabalho opta por um diálogo com a música brasileira, mais especificamente 

com aquela que foi censurada pela Ditadura militar (1964-1985). A cultura brasileira é 

marcada pela musicalidade e oralidade; e nesse sentido, a própria música se consolidou 

no país com um caráter notadamente oral e popular, afastando-se do excessivamente 

abstrato e sublime da erudição musical europeia, e se constituiu como um dos principais 

veículos de comunicação por transitar entre diversos âmbitos sociais. A canção institui-

se, assim, como domínio privilegiado para ―se falar‖ dos problemas que afligem a 

sociedade; e a MPB, em sua ―versão protesto‖ será porta voz por excelência, das 

inquietações e contestações de cunho político e cultural que estavam em efervescência 

na sociedade, principalmente, por parte do movimento estudantil e dos grupos de 

intelectuais e artistas. (TATIT, 2004)  

A música – enquanto veículo portador de existência e dinâmicas próprias, as 

quais estão intimamente ligadas ao contexto histórico das sociedades que a produz, 

configurando-se como obra e produto desta – é tradutora de dilemas, utopias, gostos e 

pensamentos de uma época; ela revela estratégias e dinâmicas de uma sociedade ao falar 

mailto:mislenevieirasantos@gmail.com
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de si. (NAPOLITANO, 2005). Daí a necessidade de, partindo da rica produção musical 

censurada durante o regime militar, buscar compreender as tensões sociais e as 

transformações que nortearam o período mais duro da Ditadura, ou seja, a década de 70, 

mais especificamente sua primeira metade. 

Quanto às fontes, utilizou-se dos documentos oficiais da censura processados 

pelas DCDPs, digitalizados e disponíveis no site www.cenuramusical.com.br. Este 

espaço virtual, resultado de um trabalho de estudantes de jornalismo da Universidade 

Mackenzie, em São Paulo, possui quarenta e duas músicas vetadas pelas DCPD. Este 

material foi levantado pelos pesquisadores a partir do acesso aos documentos oficiais da 

censura do Arquivo Nacional de Brasília, do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo. O site ainda disponibiliza outros documentos, 

tais como dezessete Atos Institucionais, o Decreto nº 20.493, de 24 de janeiro de 1946 – 

que aprova o regulamento do serviço de censura de diversões públicas do Departamento 

Federal de Segurança Pública, entrevistas com militantes políticos, historiadores, 

artistas, ex-censores, além de um Edital para a formação de técnicos da censura, 

referências de livros sobre a Ditadura, links de acesso a outros arquivos e um Blog 

temático sobre o regime militar. Utiliza-se, desta forma, como recurso as novas 

tecnologias de informação na escrita e análise da história, por entender que desde o 

surgimento da internet ocorreram amplas mudanças nas práticas de pesquisa e 

arquivamento de dados, de modo que o ciberespaço vem provocando transformações no 

trabalho do historiador. E nesse sentido, a internet configura-se atualmente como mais 

uma ferramenta de trabalho para o historiador que requer, assim as outras, um rigor no 

método e uma análise crítica do material recolhido. (CASTELLS, 2003) 

As representações que norteiam a percepção do real 

Busca-se uma abordagem sobre o período da Ditadura militar que não se limite 

ao campo dos embates políticos e econômicos, mas que ressalte também as contradições 

desse regime e da própria sociedade. Nesse sentido, o conceito de representação de 

Roger Chartier, e suas contribuições no campo da História Cultural balizaram nossas 

reflexões. Valendo-se das categorias da Sociologia de Pierre Bourdieu, o historiador 

francês se propõe a trabalhar como, em diferentes contextos, homens e mulheres 

concebem o mundo a sua volta. ―A história cultural, tal como a entendemos, tem por 

http://www.cenuramusical.com.br/
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principal objecto (sic) identificar como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler.‖ (CHARTIER, 1990:16). 

Partindo dessa concepção, a pesquisa procura investigar, através de canções de Chico 

Buarque de Hollanda – que se destacou pela sua produção musical no período – como o 

contexto da Ditadura militar da década de 70 estava sendo lido, pensado por este artista 

que à época se colocou e foi utilizado como síntese da insatisfação sentida pelas 

esquerdas diante do governo militar.  

 

Mulheres de Atenas – “do passado? Ou do presente?” 

A canção ―Mulheres de Atenas‖ foi composta no ano de 1976 por Augusto Boal 

e Chico Buarque, em maior parte, sendo interpretada por este em seu disco ―Meus Caros 

Amigos‖, do mesmo ano. 

Mas afinal, Mulheres de Atenas do passado? Ou do presente? Quem fez este 

questionamento foi Marina de A. Brum Duarte, técnica de censura, ao analisar a letra da 

canção Mulheres de Atenas, de Augusto Boal e Chico Buarque, em 19 de maio de 1976. 

O que nos diz sobre a Ditadura militar no Brasil uma letra que fala sobre as mulheres de 

Atenas da Grécia Antiga? Qual motivo ela teria para está passando pelas mãos da 

censora Marina de A. Brum Duarte?  

No parecer de número 558 do Serviço de Censura de Diversões Públicas do Rio 

de Janeiro, em seu ―Exame censório‖, Duarte veta a canção e declara, após tecer 

considerações sobre a posição feminina na Grécia antiga, que ela não tem o objetivo de 

exaltar a condição submissa das mulheres de Atenas, afinal, ―NÃO HÁ O QUE 

CONCLAMAR PARA A MULHER ATUAL A HISTÓRICA POSIÇÃO FEMININA 

DA MULHER ATENIENSE‖. ―Sente-se, perfeitamente, uma lacuna intencional na 

equiparação feminina de hoje para ontem, propositada, mas perfeitamente atualizante na 

esfera política‖. 

 

Com a atual política grega do afastamento da ditadura militar, tão 

comentada pelos meios de comunicação de massa, houve uma grande 

participação feminina, inclusive da artista grega refugiada em Paris, 

Mercoulis ou Mercouri carregada em triunfo após a vitória. Esta artista 

incentivou as alas femininas ao processo revolucionário na deposição dos 

generais.
23

 

                                                           
23

 Declarações da censora Marina de A. Brum Duarte  presentes na Parte 1 do Processo de censura da 

música Mulheres de Atenas, de Augusto Boal e Francisco Buarque de Hollanda. Departamento de Polícia 
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Após esta análise, Duarte conclui que ―Houve um pretexto histórico falsamente 

conotativo para a denotação presente contra a nossa situação militar‖  e que a parceria 

entre Augusto Boal e Chico Buarque se traduz em uma ―provocação aos órgãos de 

censura‖. Tratar-se-ia, seguindo a linha de raciocínio da censora, de ver na canção 

Mulheres de Atenas uma ameaça à posição atual dos generais no Brasil, pois difunde 

um discurso de enfretamento à posição social daquele grupo, incitando na sociedade, e 

mais especificamente nas mulheres, uma postura de luta. 

Mas sendo as mulheres esse grupo social incitador da luta contra a tirania e 

opressão, vale questionar contra qual subjugação temia-se na sociedade brasileira, de 

concepção conservadora, que as mulheres pudessem resistir: a do espaço público, 

político, ou a do espaço privado? 

Os anos 60 e 70 vivenciaram de forma contundente não só no Brasil, o 

movimento de mulheres contra as imposições culturais de uma sociedade machista. No 

Brasil, o movimento cresceu aliado a outras alas esquerdistas, unindo-se também contra 

o autoritarismo político.  

Cabe aqui pensar um outro sentido da canção, a qual, recheada de metáforas e de 

requintada ironia, peculiar de Chico Buarque, trás uma mensagem para as mulheres que 

ainda vivem subjugadas, convidando-as a  aprender com a História da Grécia Antiga, e 

não se exemplar nas mulheres atenienses. 

Ao comporem a canção, Chico Buarque e Augusto Boal vão retratando a condição 

de submissão que a mulher estava sujeita. Isso está presente nas várias metáforas 

utilizas. ―Quando fustigadas não choram / Se ajoelham, pedem, imploram / Mais duras 

penas / Cadenas‖: sofrem agressão corporal e verbal, e se humilham. ―tecem longos 

bordados”: são pacientes e fiéis aos seus maridos infiéis. ―Querem arrancar, violentos / 

Carícias plenas, obscenas”: sofrem violência sexual, estupro. ―Costumam buscar um 

carinho / De outras falenas”: homens infiéis, falenas tem o significado de mariposas, 

prostitutas. ―Geram pros seus maridos /Os novos filhos de Atenas”: identidade e 

importância social vinculada diretamente à maternidade. ―Elas não têm gosto ou 

                                                                                                                                                                          
Federal – Serviço de Censura e Diversões Públicas, Parecer nº 558. Rio de Janeiro, 1976. Fonte: Arquivo 

Nacional. Digitalizado e disponível pelo Acervo Censura Musical (www.censuramusical.com). 

http://www.censuramusical.com/
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vontade / Nem defeito, nem qualidade / Têm medo apenas / Não têm sonhos, só têm 

presságios”: não têm opinião própria, possuem vida vazia, não escolhem nem opinam, 

são inseguras, não têm projetos de satisfação pessoal enquanto pessoa. ―Se conformam e 

se recolhem”: submissas, obedientes. ―Vivem pros seus maridos” [...] ―Secam por seus 

maridos”: vivem e morrem por seus maridos. 

 A canção dá vazão a várias interpretações, sendo que muitas vezes chegou a ser 

entendida ao pé da letra, o que significa dizer, que foi percebida como uma afronta às 

mulheres da época. Todavia o recurso da ironia, característico de Chico Buarque, é um 

dos pontos chaves na mensagem da canção, ao instigar um paralelo com a posição da 

mulher na Grécia antiga e na da década de 70. Obviamente que são enormes as 

diferenças de tempo histórico, porém o contexto que se estava vivendo à época era do 

movimento feminino, que dizia respeito justamente à luta contra submissão e 

discriminação da mulher na sociedade. Postura de luta essa combatida pelos militares 

que não só representavam como também chegaram ao poder pelo sustento dos setores 

mais conservadores da sociedade. No cenário musical, Chico Buarque representava uma 

das maiores ameaças ao discurso dos militares, por justamente se contrapor a eles em 

suas canções, veículo de comunicação tão difundido no país. 

Cadê o meu pedaço de bolo? 

Em 1970, Chico Buarque regressa de um autoexílio na Itália. Daí em diante, ele 

passou por várias experiências na delegacia, pois ia para os shows e catava música 

proibida ou ia e não cantava, deixava a plateia cantar. De um jeito ou de outro, era 

chamado a prestar depoimento. ―Virei freguês‖, declara. (ZAPPA: 1999, 102).  

É diante dessas circunstâncias que ele cria um personagem para ser seu 

heterônimo: Julinho da Adelaide, o qual apareceu oficialmente em 1974, ficando mais 

conhecido após uma longa entrevista concedida ao jornalista Mario Prata, do jornal 

Última Hora.   

A inventiva deu certo no sentido de que, durante seu curto tempo de vida (de 

1974 a 1975), três músicas passaram sem problemas pela censura: ―Acorda amor‖, 

―Jorge maravilha‖ e ―Milagre brasileiro‖. Contudo, não foram todas as músicas que 

foram liberadas; o que se pretende mostrar é que, sendo ele Julinho da Adelaide e não 

Chico Buarque, a proporção de músicas aprovadas foi muito maior. Uma marca de três 
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músicas em praticamente um ano, merece destaque. Episódios como esse servem de 

testemunho de como havia falta de critérios na análise de uma música, de modo que por 

vezes, os órgãos das Divisões de Censura de Diversões Públicas empenhavam-se em 

criar uma imagem de determinado cantor/compositor, que respondia muito mais aos 

seus interesses e necessidades de vetá-lo do que propriamente à real atuação desse 

artista e de suas intenções nas canções que fazia. 

Entre as canções de Julinho da Adelaide que foram bloqueadas pelo famoso 

carimbo ―censurado‖ está O Milagre ou Cadê o Meu, de 1973.  

O presidente à época era o general linha dura Emílio Garrastazu Médici (1969-

1974); e em seu governo configurou-se como o auge da repressão, do uso do aparelho 

de Estado como forma de legitimar a violência, respaldada pela Doutrina de Segurança 

Nacional. Foram estes também os anos de maior ufanismo e exaltação da pátria – Brasil 

tricampeão mundial em 1970 – e do crescimento econômico acelerado com o ―milagre 

brasileiro‖
24

. É justamente sobre esse fenômeno que se centra a crítica de Julinho de 

Adelaide na canção O Milagre ou Cadê o meu. 

O início da década de 70 viveu o apogeu do crescimento econômico, um 

verdadeiro boom, conhecido como ―milagre econômico‖. Não obstante essa relativa 

estabilidade teve um preço, a saber, o aumento da exploração da força de trabalho, de 

modo que o crescimento econômico do país não significava para as camadas mais 

populares a melhoria da condição de vida.  

 O título instigante da canção faz menção à famosa frase do Ministro da Fazenda, 

Delfim Neto ao se referir ao ―milagre econômico‖, afirmando que ―temos de esperar o 

bolo crescer para depois distribuir os pedaços‖. Mas com o arrocho salarial e a 

concentração de renda muitos trabalhadores passaram anos se perguntando Cadê o meu? 

O tema principal da canção é a desigualdade de condições entre duas pessoas. 

Ao desenvolver este mote o compositor utiliza de várias metáforas como recurso, 

carregadas de ironia e crítica à situação social de sua época. O sucesso econômico era 

                                                           
24

 A expressão “milagre econômico” foi usada pela primeira vez em relação à Alemanha Ocidental. A 

rapidez da recuperação desse país na década de 1950 foi tão inesperada que muitos analistas passaram 

a chamar o fenômeno de “milagre alemão”. No Brasil, na década de 1970, a expressão “milagre 

brasileiro” passou a ser usada como sinônimo de boom econômico observado desde 1968 – e também 

como instrumento de propaganda do governo. (PRADO; EARP in FERREIRA; DELGADO: 2010, p.219). 
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representado e difundo nos meios de comunicação como fenômeno diretamente 

associado ao regime militar; algo mais ou menos como, se não fosse a ditadura militar o 

Brasil não estaria vivendo todo esse desenvolvimento.  

Contrariando esse discurso, Julinho da Adelaide trás em sua canção uma outra 

representação desse contexto, presente nos versos: ―O meu amigo está dando 

mancada‖: alguém que tem postura equivocada, errada; erro cometido por descuido, 

distração. ―No nosso negócio‖: termo utilizado para se referi a comércio; negociação. 

―Eu dou um duro danado‖: trabalha muito. ―Ele vive no ócio [...] Pro meu amigo / Todo 

dia é feriado‖: pessoa preguiçosa, desocupada, aquele que vive no laser, possui 

ocupações suaves. ―Ele [grifo nosso] vive no ócio‖. O ―ele‖ remete à situação da época; 

ao sistema político; àqueles que eram privilegiados com a concentração de renda; ao 

próprio ministro Delfim Neto. ―Eu tô a perigo‖: pessoa que vive no limite, correndo 

risco; expressão ―a perigo‖ remete a estar sem dinheiro, pindaíba; em qualquer situação 

difícil. ―Ele vive folgado‖: vive despreocupado, em folga. ―Dizem que você se 

defendeu‖: analogia à defesa do Ministro Delfim Neto ao pedir que as pessoas tivessem 

calma, pois tinha-se que esperar o ―bolo‖ crescer para depois reparti-lo. ―É um milagre 

brasileiro [grifo nosso]‖: termo utilizado pelo governo para se referir ao crescimento 

econômico; expressão largamente utilizada como propaganda política.  ―Quanto mais 

trabalho / Menos vejo dinheiro / [...] sigo sem nenhum‖: denúncia do arrocho salarial e 

da concentração de renda; desigualdade social, financeira. ―É um verdadeiro bum!‖: uso 

da ironia para aludir à representação de progresso e bem está social que se fazia da 

sociedade. ―Tu tá nû bem bom‖: vive em situação privilegiada, contrária à de seu 

―amigo‖. ―Lembrava o teu, cobrava o meu direito‖: conclamação à reivindicação.
25

 

A canção representa a situação de ânsia, esperança, indagação e indignação de 

milhares de trabalhadores brasileiros e desconstrói a noção de progresso e bem está 

social que a propaganda do governo pretendia difundir na sociedade com o ―milagre 

econômico‖. Quanto a Julinho da Adelaide, este ―morreu‖ em 1975 quando o Jornal do 

Brasil, em uma reportagem sobre a censura, denunciou a façanha revelando que o 

misterioso compositor era na verdade Chico Buarque. Após esse tiro de mestre na moral 

                                                           
25

 Os significados das palavras e expressões das duas músicas trabalhadas foram retirados do Dicionário 

Aurélio.  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 

3ªed. Totalmente revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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dos órgãos das DCDPs, eles passaram a exigir que junto com a letra da música fosse 

apresentada também a carteira de identidade do compositor. 

  

Considerações finais 

  A produção musical do país é marcada por uma circularidade tanto no campo da 

produção, através da comunicação entre artistas de diversos gêneros e a associação de 

músicos de formação acadêmica com populares; como no campo do consumo, 

entendendo-se aqui o elevado grau de amplitude de comunicação da música e sua 

difusão nas mais diversas camadas sociais. A diversidade da produção musical e das 

formas de escuta torna esse instrumento importante meio de comunicação em nosso 

país. 

 Buscou-se neste trabalho demonstrar a importância da música como fonte 

histórica, a qual, como qualquer outra, necessita de um método adequado, próprio para 

suas especificidades. Através das canções censuradas, no caso deste trabalho, Mulheres 

de Atenas e Cadê o meu, se buscou identificar como a ditadura militar estava sendo 

representada e, junto a isso, como a MPB em sua ―versão protesto‖ foi importante para 

a difusão da crítica à ditadura no meio popular. Além disso, objetivou também tratar as 

relações que se travavam entre os artistas e a censura, percebendo os jogos de interesses 

e as disputas de ideologias quanto ao tipo de sociedade que se queria fomentar. Dentro 

desses jogos de interesses foi possível observar os antagonismos nas atuações da 

censura, além das manobras que eram pensadas para contornar a situação de injustiça e 

autoridade que se configurava no país. 
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O golpe civil-militar de 1964 é marcado por diversas fases, a mais importante 

dentre elas é a década de 1968-1978, quando entra em vigor o Ato Institucional nº 5 
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(AI-5) o mais irredutível dos atos, que tinha como objetivo censurar a imprensa de 

maneira ferrenha. Em todo o território nacional diversos jornais foram censurados de 

forma direta ou indireta e/ou fechados, através da Lei de Imprensa outorgada em 

fevereiro de 1967. Em Sergipe não foi diferente, desde 1964 alguns jornais foram 

fechados, a exemplo da Folha Popular e outros, como a Gazeta de Sergipe (GS), 

tiveram sua liberdade cerceada. 

A GS iniciou suas atividades em 1956 e tinha como proprietário o jornalista, 

industriário e político Orlando Dantas. O jornal do ―Seu Orlando‖ ficou conhecido por 

posicionar-se favorável as causas trabalhistas, apoiar as reformas de base e os governos 

de João Goulart e Seixas Dória. Dentre as colunas destacadas pelo jornal tínhamos o 

dia-a-dia no Olímpio Campos e Coluna Sindical. A primeira era uma espécie de diário 

escrito pelo governador Seixas Dória informando o seu cotidiano enquanto chefe de 

Estado à sociedade sergipana, a segunda continha informações sobre o papel dos 

sindicatos dos trabalhadores sergipanos, bem como as melhorias propostas por eles.  

Com esse perfil, esperava-se que em 1º de abril de 1964 esse fosse o primeiro 

jornal a ser fechado pelos militares, no entanto, não foi isso que aconteceu. Esse estudo 

se propõe a entender os motivos pelos quais um jornal desse teor continuou circulando 

durante a Ditadura civil-militar brasileira, além de perceber a importância desse veículo 

de informação para a sociedade sergipana. 

É comum pensarmos que a censura só esteve presente no Brasil na Era Vargas e 

durante a Ditadura Militar, no entanto, Mattos (2005), observa que em 1706, já era 

possível encontrar focos de censura aos impressos. Nesse ano na cidade de Recife, 

houve o confisco de uma máquina tipográfica que funcionava na clandestinidade 

reproduzindo orações. Com a vinda de D. João VI e da família Real ao Brasil em 1808, 

foram dados os primeiros passos para a instauração de uma Imprensa Nacional, no 

entanto foi feita sob a égide do Estado e de censores indicados pelo próprio Regime 

Monárquico.  

O primeiro jornal brasileiro foi o Correio Braziliense, fundado por Hipólito 

Costa e impresso em Londres, por conta da censura impetrada pelo governo joanino. O 

jornal Gazeta do Rio de Janeiro era impresso no Brasil e noticiava os feitos do governo. 

A diferença entre os dois periódicos se dá por conta do formato. Enquanto o Correio 

Braziliense era um jornal ―doutrinário‖, publicando textos que criticavam o governo e 
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auxiliavam na formação política e crítica, o Gazeta do Rio de Janeiro publicava os 

éditos, leis e assuntos relacionados ao governo. 

A partir de 1821, a censura prévia é abolida, fazendo com que o número de 

trabalhos publicados pela Impressão Régia se avolumasse, passando de 52 unidades 

anuais (1808/1820), para 265 nos anos de 1821/1822 (MARQUES, 2003: 92). Essa 

abertura de imprensa faz com que surjam mais jornais, tendo um caráter informativo, 

diferenciando-se assim dos primeiros. 

Em 1831, o Brasil estava vivendo um clima muito violento, com prisões, 

levantes e assassinatos, fazendo surgir um novo tipo de informação impressa, os 

pasquins, que possuíam uma linguagem virulenta, capaz de permear em todas as classes. 

Para Sodré, o pasquim foi a ―representação extraordinariamente rica do ambiente 

brasileiro, em sua inequívoca autenticidade‖ (SODRÉ, 1999:180). 

Durante o Império, a imprensa foi modificada passando a servir a nova estrutura 

da sociedade, contribuindo inclusive, para a ―consolidação da estrutura escravista 

feudal‖ (idem, 1999:182). A imprensa encontrada ali é, em sua maioria, extremamente 

ideológica, refletindo a influência daquele momento, no qual a imprensa predominante 

era aquela de cunho ideológico e opinativo.  

A intolerância aos meios impressos se torna evidente nos primeiros anos da 

República. ―Os governos republicanos de Deodoro e Floriano fecham vários jornais em 

todo o país‖ (BAHIA, 1990:119), provando que a liberdade à imprensa continuava 

suprimida como no segundo Império.  

Em primeiro de abril de 1964, o Brasil assiste a mais um golpe de Estado e mais 

uma censura. Após um período de liberdade de imprensa, a censura volta a imperar 

sobre a mídia, tendo como ápice da repressão o ano de 1968 com a instauração do Ato 

Institucional número 5 (AI-5). Esse ato institucional ―impõe total controle dos meios de 

comunicação de massa, sujeitando jornais, revistas [...] à censura prévia‖ (idem, 1990: 

313).  

A liberdade de expressão dos intelectuais foi cessada, universidades 

representativas como a UnB (Universidade de Brasília) e a USP (Universidade de São 

Paulo) foram invadidas houve apreensão de documentos e livros, além da prisão de 

professores e alunos (GASPARI, 2002), nada podia fugir ao controle dos governantes. 

A repressão se deu em todo o território nacional e em Sergipe não foi diferente.  

Segundo Ibarê Dantas, quando se deu o golpe funcionavam em Sergipe ―quatro 
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emissoras de rádio [...] um jornal diário (Gazeta de Sergipe), um jornal semanal (Folha 

Popular), um periódico da UDN, e o Diário Oficial‖.
26

 O Exército controlou as rádios, 

invadiu os jornais e decidiu que a Gazeta de Sergipe (GS) e o Diário Oficial 

continuariam circulando, mas que a GS ficaria submetida à censura prévia.  

Para garantir a legalidade governamental da censura os militares passam a 

buscar apoio no Congresso através dos Senadores e Deputados, aqueles que se 

mostraram contrários ao novo regime político foram prontamente cassados.  

Não bastava apenas ter o controle das Assembleias e do Congresso, tudo o que 

não atendesse aos anseios dos militares e da sociedade conservadora deveria ser cortado 

e alterado ao bel prazer dos governantes.  

Os jornais deveriam seguir regras ditadas pelos órgãos governamentais 

responsáveis pelo controle da imprensa e ―os censores controlavam tudo, com serviços 

de escuta, de recortes e de análise‖ (MARCONI, 1979: 39), para que nada fugisse ao 

controle do Estado. 

Duas leis foram fundamentais no período ditatorial para repreender a Imprensa. 

A primeira foi a Lei n. 5.250 de 9 de fevereiro de 1967, ―regulando a liberdade de 

manifestação do pensamento da informação‖. Interessante observar que de acordo com 

essa lei tudo é permitido, mas não se pode fazer nada. Vejamos a disposição do Capítulo 

I, Art. 1º:  

Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o 

recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer 

meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos 

termos (sic) da lei, pelos abusos que cometer.
27

  

 

No entanto, para instituir a legalidade da censura outra lei era necessária e foi 

assim que em 26 de janeiro de 1970, o decreto-lei nº 1077 foi outorgado. De acordo 

com seu relator, esse decreto é instituído por perceber que as publicações feitas naquele 

período estavam sendo contrários à moral e aos bons costumes.  

                                                           
26

 DANTAS, Ibarê. O Domínio militar em Sergipe. Disponível em: 

http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1

6&pageCode=561&textCode=3367&date=currentDate, acessado aos 20 dias de abril de 2011. 

27
  Fonte:  http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128588/lei-de-imprensa-lei-5250-67, acessado em: 

25/10/2011  

http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=561&textCode=3367&date=currentDate
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=561&textCode=3367&date=currentDate
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A partir dai o cenário é modificado, se antes apenas notícias eram proibidas de 

circular, a partir desse momento pessoas também são impedidas de trabalhar. Muitos 

jornalistas tiveram seus direitos políticos e licença para trabalhar cassados, a exemplo 

disso temos Antonio Callado, preso por duas vezes. Do jornal Gazeta de Sergipe foram 

detidos Ivan Valença, Ancelmo Góis e Clara Angélica Porto. Nada que fugisse dos 

padrões estabelecidos pelos militares poderia escapar, as punições eram dadas para que 

servissem de exemplo. A censura traçou uma trajetória até chegar ao seu auge de 1968 a 

1978, iniciada com a Lei da Imprensa em 1967, oficializada pelo AI-5 em 1968 a 

imprensa tornou-se ainda mais censurada em 1969 com a Lei de Segurança Nacional 

que abordava vários conceitos autoritários e ameaçadores da imprensa.  

Tida como principal instrumento de proteção autoritária do próprio Estado a 

censura procurou esconder o autoritarismo de forma rígida, assim como as resistências a 

ele. O estudo das proibições permite-nos afirmar que a ditadura não foi integrada, 

tampouco harmônica e que ―a censura e repressão tornaram-se totalmente 

institucionalizadas pelo regime militar, promovendo toda sorte de perseguição àqueles 

que abertamente o criticassem ou que pudessem vir a criticá-lo‖ (ALMEIDA, 2009: 83). 

Para analisarmos a importância ideológica do jornal GS se fez necessária a 

leitura dos editoriais para que pudéssemos perceber a maneira com a qual o periódico se 

portava antes e depois do golpe civil-militar de 1964. O estudo foi realizado pautado, 

principalmente nos editoriais, pois ele é a parte mais significativa de um jornal, visto 

que revela o posicionamento social-ideológico do periódico. No caso da Gazeta de 

Sergipe essa coluna estava localizada na segunda página do jornal, inicialmente acima 

da coluna sindical e ao lado de um box com críticas assinadas por diferentes 

correspondentes. 

A GS era conhecida por ser um jornal defensor da causa trabalhista e defender 

abertamente as causas sociais como a Reforma Agrária e a alfabetização pelo método 

Paulo Freire. Através dessa pesquisa buscamos entender o posicionamento político da 

GS, será que esse periódico era conivente ou praticava algum tipo de resistência ao 

Regime Ditatorial? Para responder esses questionamentos, analisamos os editoriais que 

possuíam caráter político, cruzamos com matérias alocadas no jornal que versavam 

sobre o mesmo tema e observamos o nível de abrangência das notícias. 

A partir dessa análise pudemos identificar dois momentos distintos durante o 

golpe civil-militar o primeiro de formação política e ideológica datado de janeiro a 
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março e o segundo de abril a dezembro de 1964, quando o jornal passa a se preocupar 

com os traços comportamentais da sociedade, deixando a política em segundo plano. 

O editorial de primeiro de janeiro era homônimo ao ano: 1964. Um dos 

editoriais mais intrigantes analisados, pois nas suas linhas pareciam ser desenhados os 

prenúncios do golpe. Dando boas vindas a esse ano marcante à história do povo 

brasileiro, o jornal tece críticas positivas ao governo de João Goulart, que para o 

periódico, havia permitido a organização das classes trabalhadoras, bem como o 

beneficio de exercer os direitos políticos, até então desconhecidos. Como que prevendo 

o que aconteceria três meses depois pede para que o povo brasileiro se una em ―defesa 

da legalidade democrática‖ (Gazeta de Sergipe, 1º de janeiro de 1964).  

Durante todo o mês de janeiro os editoriais que eram voltados para a política 

versavam sobre o mesmo tema: as possíveis conspirações dos políticos conservadores, 

que queriam retomar o poder. Outro tema recorrente era a receptividade com a qual o 

governo de Seixas Dória era tratado pela população sergipana, segundo o jornal era um 

momento jamais presenciado por Sergipe, pois o governo de Dória era ―agressivamente 

honesto‖ diferente de seus antecessores. 

Nos editoriais posteriores encontramos uma forte influência dos ideais 

socialistas, pregando a Reforma Agrária e apoiando a ―reforma social‖ que estava sendo 

implantada no Brasil. Segundo o jornal, o Brasil e Sergipe estavam lutando contra o 

subdesenvolvimento, que podia ser analisado através de mudanças ―das estruturas pela 

educação do povo, a industrialização das nossas matérias primas a subdivisão da 

propriedade improdutiva, a melhoria salarial‖. (Gazeta de Sergipe, 07 de fevereiro de 

1964). 

Essa renovação social chegava à Sergipe pelas mãos de Dória, que utilizava a 

seguinte frase em seus comícios: “Doa em quem doer, custe o que custar, aconteça o 

que acontecer”, referindo-se aos esforços que ele teria de fazer para defender a 

educação e participação popular nos feitos do governo.  

Percebemos, que nos primeiros meses de 1964 o jornal tinha uma posição 

extremamente política e formadora de opinião. Caminhando nos meandros das notícias, 

percebemos que esse periódico foge do estilo sensacionalista de se fazer jornal. As oito 

páginas do periódico traziam notícias sobre a situação sócio-econômica do Brasil, de 

Sergipe e do mundo, buscando sempre incitar na população a vontade de lutar por seus 

direitos e pela revolução social, que para a GS, teve início em 1963.  
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Nos dias que antecedem o golpe notamos que são duras as críticas contra os 

conservadores, principalmente contra aqueles que apoiaram a ―Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade‖, essa era tida como um artifício para o ―embrutecimento humano‖ 

levando a população – classe média e burguesia – ―a desconhecer a marcha de 

revolução democrática e social‖ (Gazeta de Sergipe, p. 2, 31 de março de 1964).  

Em primeiro de abril o título do editorial é Os inconversáveis. Apesar de estar 

bastante desgastado, podemos identificar o modo com o qual o golpe fora colocado, 

afirmando que era uma medida inconstitucional a praticada pelos militares. Nesse 

editorial é afirmado ainda que ―um jornal que mantém uma seriedade de conduta não 

vende sua liberdade por preço nenhum‖, podemos pensar que essa frase quis dizer que 

eles não se entregariam aos mandos dos militares, no entanto não é isso que acontece ao 

longo do tempo. 

Era inevitável que o periódico não sofresse censura. De dois a oito de abril os 

editoriais estão ausentes da GS, retornando apenas em 09 de abril, mas com uma 

roupagem nova. As especulações políticas e a tentativa de formar opiniões ideológicas 

haviam cessado ao invés disso os editoriais traçavam um panorama político econômico 

do mundo com títulos como: Curso de Londres conduziram realmente a paz (09 de 

abril), Panorama do comércio europeu ao iniciar-se em 1964 (10 de abril).  

De 11 a 12 de abril há novamente uma suspensão editorial, retornando em 14 de 

abril com o editorial intitulado Liberdade democrática, analisando o modo com o qual 

se deu o processo democrático no Brasil e fazendo uma leitura do que agora eles 

chamam de Movimento de 31 de março, alegando ser ―a continuidade do processo 

sócio-econômico‖, iniciado por João Goulart. Embora censurado, não deixa de tecer 

elogios quanto à conduta de Seixas Dória enquanto governador. 

Na segunda quinzena de abril até meados de junho os editoriais não parecem 

nenhum pouco com aqueles politizados do início de 1964, passam a descrever muito 

mais sobre comportamento e o jornal, como um todo, passa a tratar de política como um 

tema rasteiro. Em julho, o caráter ideológico socialista volta a ser impresso no jornal e, 

coincidência ou não, desaparecem mais uma vez retornando apenas em outubro. 

Embora com um teor bem menos defensor das classes trabalhistas vez ou outra 

encontrou uma nota (dentro dos editoriais) ―alfinetando‖ o comando ―revolucionário‖ 

de 01 de abril. A exemplo temos, no editorial de 31 de outubro a seguinte citação:  
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O Comando do 28º BC deveria mandar uma pessoa de suas 

fileiras, experiente e sagaz, dar um passeio pelos Municípios do 

Estado, [...], para verificar a procedência de tantos boatos, 

corrente de corrupção, desonestidade, pouco recomendáveis à 

revolução (Gazeta de Sergipe, p.2, 31 de dezembro de 1964) 

O confronto travado pelos jornalistas contra os militares não era direto, eram 

apenas ―alfinetadas‖ dirigidas ao comando golpista. Após a leitura e análise dos 

editoriais e notícias percebemos que o periódico vai se moldando de acordo com o 

imposto pelos governantes, silenciando-se e modificando seu posicionamento político 

quando necessário. 
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GT 6 - Cinema, Representação e Sociedade 

 

O DESENROLAR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado parcial de um estudo que vem sendo 

desenvolvido no âmbito do LABECON (Laboratório de Estudos de Conflitos e Paz), 

acerca da problemática do desenvolvimento sustentável, que busca analisar o processo 

de construção pelo qual passou este novo conceito de desenvolvimento, cunhado em 

1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). 

Responsável pela elaboração do Relatório Brundtland, documento cuja função foi fazer 

um levantamento dos principais problemas ambientais e sugerir estratégias capazes de 

viabilizar a preservação ambiental a pedido da ONU.  

 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial o estilo de vida norte-americano 

(American Way of Life), baseado no consumismo exacerbado e na adoção de políticas 

voltadas para o desenvolvimento econômico predatório, passa a ser profundamente 

difundido. Este aceita a utilização descontrolada dos recursos naturais, vista como mal 

necessário à promoção do desenvolvimento econômico dos países. De acordo com seus 

defensores o desenvolvimento tecnológico possibilitará a recuperação do meio 

ambiente, garantindo a sobrevivência das gerações vindouras.  

Este raciocínio capitalista entende o progresso como a possibilidade de 

crescimento ilimitado, o que define a premissa básica deste modelo de 

mailto:greycesobral@gmail.com
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desenvolvimento, o qual será adotado em todo o ocidente e em especial na América 

Latina, originando a chamada modernização conservadora. Que embora tenha 

proporcionado a modernização dos parques industriais da região, não trouxe a almejada 

redução da pobreza. 

Os conceitos de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade surgem, 

em decorrência do debate sócio-ambiental fomentado nas décadas de 1960 e 1970 até 

então inédito, do qual surgiram novas preocupações acerca da preservação ambiental. 

Que aparecem inicialmente nos países industrializados do hemisfério norte, mas que 

foram difundidas por todo o ocidente.  

É na década de 70, no rastro das primeiras crises sociais provocadas pela 

escassez de recursos naturais, a exemplo da grande crise do petróleo, que a temática 

ambiental ascendeu ao rol das grandes discussões internacionais, sejam elas de cunho 

político ou teórico. Os debates desse período estavam pautados no que se pode chamar 

de ―dilema da humanidade‖. Visto que era clara a tensão existente entre os objetivos de 

se alcançar o crescimento econômico e o avanço tecnológico, aliados expansão humana, 

com a conservação ambiental que originou diferentes propostas, algumas divergentes 

com o intuito de resolver este dilema. A discussão foi polarizada em dois extremos, de 

um lado estavam os defensores do crescimento sem limites, enquanto que do outro 

estavam os detentores de uma visão exacerbadamente pessimista sobre os limites 

inerentes ao crescimento.  

A elaboração do Relatório Meadows em 1972 foi um importante marco para 

a evolução do debate sobre desenvolvimento e meio ambiente. Este também é 

conhecido por Limites do Crescimento, realizado a pedido do Clube de Roma criado em 

1968. E discorreu sobre os limites do crescimento econômico e da impossibilidade dos 

níveis de crescimento, à época alcançados continuarem crescendo, porque em médio 

prazo isto levaria ao esgotamento dos recursos naturais, pondo em risco a sobrevivência 

das gerações vindouras (THEODORO; PLUTIAU, 2005). 

Meadows trouxe a proposta de ―crescimento zero‖ e obteve o apoio dos 

países desenvolvidos. O objetivo era cessar todo e qualquer mecanismo de crescimento 

das forças produtivas, objetivando a estabilização do então atual nível produtivo. O que 

ocasionaria não só o congelamento do crescimento econômico, mas também tornaria 
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perene as desigualdades sociais presentes no cenário internacional. E por isso foi 

ferreamente criticada pelos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos que 

acusaram os países ricos de estarem criando um mecanismo, cuja real finalidade seria 

limitar o crescimento dos países pobres. Assim surgiu a contra proposta do 

“desenvolvimento a qualquer custo” (SCOTTO; CARVAHO; GUIMARÃES, 2009).  

A I Conferência sobre Meio Ambiente Humano, realizada no ano de 1972 

em Estocolmo, representou o momento de intensificação da preocupação onusiana com 

o meio ambiente e com os impactos negativos gerados pelo modelo de desenvolvimento 

até então vigente, para manutenção das condições ambientais necessárias à 

sobrevivência humana, no planeta. Estocolmo criou o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA), e deu origem a um ciclo de conferências sociais 

organizadas pela ONU voltadas para a discussão de questões ambientais. 

Assim em 1973, durante uma reunião do Conselho Administrativo do 

PNUMA, ocorrida em Genebra, o canadense Maurice Strong (Diretor Executivo do 

PNUMA) sugeriu uma solução intermediária, para a discussão supracitada acerca da 

preservação ambiental, o ecodesenvolvimento. Porém ele discutiu apenas a relação entre 

o meio ambiente e o desenvolvimento das zonas rurais dos países em desenvolvimento 

(THEODORO, 2005). 

Posteriormente, Ignacy Sachs
28

 ampliou este conceito, ao agregar ao 

mesmo, questões além das ambientais, dentre elas as sociais, as de gestão participativa, 

a ética e a cultural. Assim foi concretizado o conceito de ecodesenvolvimento, que 

vislumbrava um novo caminho para o crescimento, que ―pudesse conduzir a um 

desenvolvimento orientado pelo princípio de justiça social em harmonia com a 

natureza‖ (SCOTTO; CARVALHO, 2009).  

Mas, é na década de 1980 que se consolida a idéia de que para solucionar os 

problemas ambientais é preciso tratá-los de forma preventiva. Assim em 1983 a ONU 

instituiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), 

composta por representantes de ONGs, da comunidade científica, e de governos de 

inúmeros países. Esta ficou responsável pela realização de um levantamento dos 

                                                           
28 Considerado como um dos expoentes da segunda geração dos economistas da Teoria do 

Desenvolvimento, Ignacy Sachs nasceu em 1927 em Varsóvia na Polônia. Em 1939, ele fugiu com seus 

pais, permanecendo no Brasil de 1941 a 1954. Nesse período se graduou em Economia pela Faculdade de 

Ciências Econômicas e Políticas do Rio de Janeiro, que atualmente é a Universidade Cândido Mendes.  
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principais problemas ambientais e sugerir estratégias capazes de viabilizar a preservação 

ambiental.  

O documento Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório 

Brundtland, resultado deste estudo. Foi elaborado em 1987 pela CMMAD, sob o 

comando da ex-primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. O relatório 

destacou que a responsabilidade pela gestão racional dos recursos ambientais é comum 

a todos, e procurou conciliar o desenvolvimento econômico com a promoção da justiça 

social e da preservação ambiental. Dando origem ao conceito de desenvolvimento 

sustentável que substituiu o de ecodesenvolvimento. 

Para a CMMAD o conceito de desenvolvimento sustentável agrega todo o 

desenvolvimento capaz de atender as necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades 

(THEODORO, org., 2005).  Os três objetivos básicos trazidos pelo relatório foram: 

desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social.  

Este novo conceito passou a ser divulgado como o padrão ideal de 

desenvolvimento, em detrimento daquele oriundo do raciocínio capitalista norte-

americano. Na década de 1990, o conceito de desenvolvimento sustentável toma uma 

proporção global, e torna-se uma importante base para a discussão e reestruturação de 

políticas de promoção do desenvolvimento. Este passa a ser utilizado como bandeira por 

diversos grupos, de variados ramos de atuação tais como empresários, políticos, 

cientistas, ativistas ambientais, dentre outros.   

As diretrizes gerais estabelecidas por Brundtland para os Estados são: a) 

Limitação do crescimento populacional; b) Garantia de alimentação em longo prazo; c) 

Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; c) Diminuição do consumo de energia e 

desenvolvimento de tecnologias que admitem o uso de fontes energéticas renováveis; d) 

Aumento da produção industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias 

ecologicamente adaptadas; e) Controle da urbanização selvagem e integração entre campo e 

cidades menores; f) As necessidades básicas devem ser satisfeitas 

(http://www.aultimaarcadenoe.com). 

Brundtland recomenda ainda que a política externa de cada Estado se volte 

para a criação de um cenário favorável à cooperação e a solidariedade internacional, por 

http://www.aultimaarcadenoe.com/
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meio de ações efetivas. Incentivando a conciliação entre comércio e meio ambiente, 

viabilizando um ambiente econômico dinâmico e adequado às novas políticas 

ambientais, por meio do estímulo a políticas macroeconômicas mais voltadas para a 

promoção da preservação ambiental.  

Em relação às políticas internas, de forma geral Brundtland recomenda que 

o governo incentive e fomente a conscientização popular acerca da preservação 

ambiental. Por meio do desenvolvimento da educação pública nacional e do incentivo 

para que as redes de comunicação abordem o tema de maneira recorrente. Direcionando 

o desenvolvimento industrial para áreas com menor risco ambiental por meio de 

incentivos fiscais. Fortalecendo os órgãos responsáveis pela fiscalização aos danos 

ambientais. O relatório sugere ainda que o governo reveja sua legislação para adaptá-la 

às novas demandas de preservação ambiental, caso seja necessário. 

 

PÓS – BRUNDTLAND 

 

A década de 1990 fervilhou com os desdobramentos políticos de 

Brundtland. Determinantes para o inicio dos preparativos para a realização da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) 

convocada em 1989. E realizada em 1992 no Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Esta 

conferência ficou mais conhecida como Rio-92, Eco-92, ou ainda por Cúpula da Terra. 

De grande relevância para o avanço do tema, o encontro representou o ponto de inflexão 

para a mudança da consciência global e especialmente, a brasileira acerca da gestão dos 

problemas ambientais mundiais (MOUTINHO, ).  

A Rio-92 trouxe significativos avanços para determinadas áreas, dentre elas,  

destaca-se a preservação ambiental reafirmada enquanto objetivo comum a todos os 

países. Idéia traduzida no lema desta conferência “pensar globalmente, agir 

localmente”. A influência de Brundtland ficou explicita nos seis primeiros princípios da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (www.ecclesia.com.br). 

Como não houve avanços em alguns pontos considerados prioritários, a conferência não 

pode ser considerada um absoluto sucesso, frustrando as expectativas dos Estados 

participantes. 

http://www.ecclesia.com.br/
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Paralelo a conferência da ONU que reuniu os chefes de governo, ocorreu 

também o Fórum das ONGs. Evento alternativo que representou a mobilização da 

sociedade civil mundial em torno da discussão da agenda ambiental, e das questões 

relacionadas à preservação da biosfera em consonância com o desenvolvimento 

econômico, objetivando melhorias sociais.   

O debate estabelecido entre diferentes setores da sociedade internacional 

acerca de questões sócio-ambientais trouxe grandes avanços à discussão acerca da 

preservação ambiental. O mais importante deles foi a construção da, 

noção de que os problemas que estavam em debate não eram 

exclusivamente sociais ou ambientais, e que só poderiam ser 

enfrentados se compreendidos como fruto da convergência de 

processos ao mesmo tempo sociais e ambientais. Esta abordagem da 

questão ambiental passou a ser denominada de socioambiental (...) 

(SCOTTO; CARVALHO, 2009).  

 

Dentre os documentos mais importantes produzidos pelo Fórum Global 

estão a Carta da Terra, declaração dos povos acerca da interdependência global e a 

responsabilidade universal pela preservação ambiental, que estabelece os princípios 

fundamentais para a construção de um mundo justo, sustentável e pacífico. Esta 

procurou identificar os desafios e as escolhas estratégicas para a humanidade enfrentar 

os desafios do século XXI.  

Enquanto que dentre os principais documentos e tratados acordados na Rio-

92 estão a Declaração do Rio, a Convenção sobre Mudança do Clima, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica, a Agenda 21, o ―Nossa Agenda‖ e por fim os relatórios 

nacionais elaborados por diversos países que participaram da CNUMAD. Cabe ressaltar 

que em todos estes documentos estão presentes diretrizes trazidas por Brundtland, que 

visam à viabilização do desenvolvimento e do progresso econômico, primando pela 

preservação ambiental e pela promoção da justiça social. 

Conclui-se que Brundtland contribuiu fundamentalmente para a evolução 

das discussões ambientais internacionais durante a década de 1990, porque forneceu os 

pilares necessários para a construção do senso comum em torno da necessidade de 

preservação ambiental. Inclusive em relação à superação da idéia de que problemas 

ambientais só dizem respeito necessariamente à população que vive na região afetada, 

também superada no pós 1987. 

Desde então, inúmeros outros encontros mundiais foram produzidos com o 

intuito de encontrar soluções para eventuais problemas ambientais globais. Em 
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decorrência destas novas discussões, surgiu um novo conceito referente à idéia de que o 

modelo de desenvolvimento adotado pelos países deve ser pautado na junção dos 

objetivos de preservação ambiental e alcance do progresso, batizado de ―Novo 

Ambientalismo‖. Nesta nova etapa dos debates em torno da preservação ambiental, a 

preocupação com a biodiversidade é vencida pela intensificação da preocupação com a 

qualidade de vida humana (Bursztyn, 2004; Apud TEODORO Org., 2009). 

De acordo com Suzi Huff Theodoro (Org.): 

Apesar dos avanços ocorridos na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável nas últimas décadas, especialmente no que concerne à 

produção teórico-científica, às relações e os acordos internacionais 

para a conservação da biodiversidade, à atitude de alguns governos 

locais, à institucionalização e ao avanço das legislações específicas 

para o planejamento e implementação de políticas ambientais, ao 

avanço do setor produtivo e empresarial e do mercado internacional de 

bens e serviços, os resultados das duas últimas Conferências (Rio 92 e 

Rio+10) 
29

 vieram contribuir para o acirramento da discussão em torno 

da amplitude e da natureza do desenvolvimento sustentável, em seus 

aspectos teóricos e práticos. 

 

PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI / RIO + 20 

A pergunta que cabe ser feita agora é: será o século XXI e em especial a Rio 

+ 20 capaz responder a necessidade de desenvolvimento sustentável?  

A Conferência Rio+20 já nasce com o estigma de herdeira da Eco-92, e, 

portanto responsável por dá andamento aos projetos iniciados no passado e apresentar 

novas saídas para os problemas que a época as circunstâncias não permitiram que 

fossem solucionados por meio de acordos. Passados vinte anos, a sociedade 

internacional nutre a esperança de que os países considerados os grandes poluidores, 

EUA, China e Índia, repensem seu posicionamento e adotem posturas mais flexíveis 

diante das novas propostas de acordos de redução dos níveis de poluição. Que outrora 

eles identificaram como prejudiciais ao desenvolvimento de suas economias nacionais. 

                                                           
29

 Realizada na África do Sul, a Conferência Rio+10 é considerada um retrocesso para as negociações 

referentes a questões ambientais de interesses globais. 
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Dentre as propostas já aventadas, está a de criação de um novo órgão 

regulador para questões ambientais, subordinado à ONU, cuja sede seria instalada na 

África. No entanto, a maioria dos analistas tem assumido posições pessimistas quanto 

aos possíveis avanços oriundos da conferência. Durante o Seminário Radar Rio+20 para 

Jornalistas, o tom pessimista predominou nas falas dos palestrantes.   
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Introdução 

Nos dias atuais o meio ambiente vem sofrendo com uma série de ações 

antrópicas. Estas ações modificam o espaço e não há uma reflexão crítica por parte dos 

homens acerca das consequências que essas mudanças podem causar. De acordo com 

Jacobi (2003) é necessário que haja uma reflexão sobre as práticas sociais desenvolvidas 

pelo homem num contexto em que o meio é predominantemente marcado pela 

degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema.  

Dentro deste cenário está a Educação Ambiental (EA), um processo que deve ser 

trabalhado continuamente a fim de que os envolvidos adquiram valores capazes de 

modificarem suas atitudes para com o meio ambiente. Dias (2004) acredita que desta 

forma será possível uma transformação nas ações antrópicas e os homens passarão a 

refletir a busca pela resolução dos problemas ambientais que, posteriormente gerarão 

qualidade de vida. Dias afirma que a Educação Ambiental é  

Um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, 

habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir e 

resolver problemas ambientais, presentes e futuros (DIAS, 2004, p. 523). 

 

 Destarte, a EA não pode acontecer sem que haja uma intencionalidade sobre o 

que vai ser trabalhado. Esta intencionalidade, por sua vez, resulta na transformação das 

ações praticadas pelo homem. Esta transformação deve pautar-se na tomada de 

consciência por parte do sujeito acerca do meio ambiente em que vive, na aquisição de 

valores e nas resoluções de problemas. Para que este resultado seja alcançado a EA deve 

estar apoiada em princípios e práticas assinaladas pelo caráter interdisciplinar, capaz de 

abordar uma variedade de temáticas de diversas áreas do conhecimento, bem como 

http://www.cmqv.org/website/artigo.asp?cod=1461&idi=1&moe=212&id=17072


I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

262 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

problemáticas referentes a sociedade, a cultura, a política, a ciência, a tecnologia, a ética 

entre outros.  

No que diz respeito à tomada de consciência do sujeito pode-se afirmar que este 

deve ser o objetivo maior da educação ambiental, pois somente através da tomada da 

consciência é que o sujeito irá compreender que deve decidir viver com um sentido de 

responsabilidade universal. A aquisição de valores é fundamental para esta decisão, uma 

vez que só é possível corresponsabilizar-se pelo meio ambiente quando há o valor do 

pertencimento a este espaço. Quando o indivíduo conscientizar-se e adquirir valores ele 

estará apto para buscar resoluções dos problemas presentes e futuros existentes no meio. 

 A EA vislumbra assim, a construção de valores por meio do processo de ensino-

aprendizagem e almeja formar sujeitos que se tornem cidadãos sensíveis e perceptíveis à 

problemática ambiental. Este trabalho faz parte do desenvolvimento de um projeto de 

iniciação científica que tem por objetivo identificar o papel da educação ambiental na 

formação da cidadania em cursos de licenciatura da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS).  

Emergência da Educação Ambiental no Brasil 

No Brasil a institucionalização da Política Nacional de Meio Ambiente inicia-se 

com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), em 1973, vinculada 

ao Ministério do Interior. Dentre suas atribuições, conforme informações do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) estava o 

"esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos 

naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente".  

 Guimarães (1995) ressalta que na década de 70 alguns atos isolados em EA 

foram desenvolvidos sem repercussão nos níveis nacional e institucional. Na década de 

80 começam a surgir trabalhos acadêmicos abordando a temática ambiental. E no início 

da década de 90 com a organização da Unced 92 aconteceu no Rio de Janeiro a Eco 92 

ou Rio 92 que objetivou buscar meios de conciliar o desenvolvimento sócioeconômico 

com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra.  

Na Eco 92 foi redigida a primeira versão da Carta da Terra, um "documento 

baseado na afirmação de princípios éticos e valores fundamentais que norteiam pessoas, 

nações, estados, raças e culturas no que se refere à cultura das sustentabilidade, com 

equidade social" (GADOTTI, s.d. p. 02).  A Carta da Terra é um dos primeiros 

documentos que perpassa a visão sustentável da educação ambiental, ela preocupa-se 
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com a fomação do cidadão e orienta que mudanças nos valores e nos modos de vida são 

necessárias para a proteção do planeta. Ela aponta que a responsabilidade pelo que 

acontece na Terra é universal, portanto o espírito da solidariedade deve reinar sobre os 

homens.  

Em 1999 uma lei foi criada para dispor sobre a Educação Ambiental e sobre a 

Política Nacional de Educação Ambiental. A Lei nº 9795/99 consolida a EA como 

prática obrigatória e interdisciplinar em todos os espaços educacionais. 

O que é ser cidadão? 

 De acordo com Canivez (1991) a cidadania trabalha a questão do modo de 

inserção do indivíduo em sua comunidade, assim como sua relação com o poder 

político. Deste modo, pode-se afirmar que ser cidadão é estar inserido numa 

comunidade, buscando resolução dos seus problemas de forma lógica, pacífica e 

responsável. Esta busca está intimamente ligada com a relação do sujeito para com o 

poder político. 

 O poder político não se restringe apenas ao poder do Estado, mas também abarca 

as relações sociais e educacionais. Segundo Reigota (2006) o ato educacional é também 

um ato político e a educação ambiental deve trabalhar nesta vertente. O autor define a 

educação ambiental como uma ―[...] educação política, no sentido de que ela reivindica 

e prepara cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão 

e ética nas relações sociais e com a natureza‖ (REIGOTA, 2006, p. 10).  

 A EA deve preparar os cidadãos para exigir, entre outros, ética nas relações com 

a natureza e cidadania planetária. A palavra ―ética‖ tem sua origem no grego onde ethos 

significa modo de ser, caráter e comportamento. O dicionarista AURÉLIO (2002), a 

define como o "estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto 

de vista do bem e do mal; conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta 

do ser humano".  

VIDAL (2008) concebe a ética ambiental como ―um ramo da Ética aplicada que 

aborda questões sobre o valor da natureza e de seus constituintes, a relação entre o meio 

ambiente e os homens, as obrigações morais dos humanos face ao meio ambiente‖ (p. 

129). A ética nas relações com a natureza fundamentam-se em obrigações morais e a 

formação do sujeito deve ter esse norte. 

A cidadania planetária interliga-se com os preceitos da ética ambiental. Morin; 

Ciurana; Motta (2003) apontam que a planetarização é a vida como consequencia da 
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história da Terra e a humanidade como consequencia da história da vida na Terra. A 

planetarização vai além da relação homem-matéria. Ela entende que o homem é um ser 

matéria e também um ser espiritual. 

Pensando na definição de ética e de cidadania planetária pode-se afirmar então 

que ser cidadão é muito mais que buscar resolução de problemas ambientais; ser 

cidadão é sentir-se como parte integrante e vital do planeta Terra. Somente com este 

sentimento será possível lutar realmente pela melhoria da vida na Terra. 

Cidadania Planetária 

O Instituto Paulo Freire define a cidadania planetária na perspectiva da 

globalização. Cabe salientar aqui que esta globalização não é perversa como a 

gobalização analisada por Milton Santos onde  

Para a maior parte da humanidade, o processo de globalização acaba tendo, 

direta ou indiretamente, influência sobre todos os aspectos da existência: a 

vida econômica, a vida cultural, as relações interpessoais e a própria 

subjetividade. Ele não se verifica de modo homogêneo, tanto em extensão 

quanto em profundidade, e o próprio fato de que seja criador de escassez é 

um dos motivos da impossibilidade da homogeneização. Os indivíduos não 

são igualmente atingidos por esse fenômeno, cuja difusão encontra 

obstáculos na diversidade das pessoas e na diversidade dos lugares. Na 

realidade, a globalização agrava a heterogeneidade, dando-lhe mesmo um 

caráter ainda mais estrutural (SANTOS, 2010, p. 142-143). 

 

A globalização defendida pelo Instituto Paulo Freire é uma globalização 

cooperativa e solidária subordinada aos valores éticos e à espiritualidade humana. A 

partir desta planetarização do processo de globalização é possível permirtir ao sujeito 

uma nova percepção do planeta Terra. Nesta nova percepção serão expressados valores, 

atitudes e comportamentos favoráveis ao meio ambiente. A percepção necessária para a 

formação da cidadania planetária permeia sobre o pressuposto de que 

Manter o planeta Terra vivo é uma tarefa de todos nós e em suas diferentes 

dimensões: política, econômica, social, cultural, ambiental etc. A cidadania 

planetária não pode ser apenas ambiental porque a pobreza, o analfabetismo, 

as guerras étnicas, a discrimanação, o preconceito, a ganância, o 

consumismo, o tráfico, a corrupção tiram a vida do planeta. Ela implica 

entender a interdependência, a interconexão, a luta comum para todas as 

formas de vida, bem como em aprender a trabalhar em redes de forma 

intersetorial e compartilhada. A cidadania planetária deverá ter como foco a 

superação das desigualdades, a eliminação das sangrentas diferenças 

econômicas e a integração intertranscultural da humanidade, enfim, uma 

cultura da justipaz (a paz como fruto da justiça). Não se pode falar em 

cidadania planetária ou global sem uma efetiva cidadania na esfera local e 

nacional. Uma cidadania planetária é, por excelência, uma cidadania integral, 

portanto, uma cidadania ativa e plena, não apenas em relação aos direitos 

sociais, políticos, culturais e institucionais, mas também em relação aos 

direitos econômicos e ambientais (INSTITUTO PAULO FREIRE, 2010, p. 

03). 
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A educação no viés da cidadania planetária deve ser capaz de dar conta de 

formar um sujeito que compreenda que é preciso lutar pelo fim das desigualdades socias 

não pelo fator econômico, mas pela justiça social; que é preciso enxergar o meio 

ambiente em sua totalidade e não apenas biologicamente. 

Para promover uma formação que prime por este objetivo acredita-se que é 

essencial a prática da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é essencial para a 

viabilização do processo de construção do conhecimento, pois é ela uma ferramenta 

importante no despertar do senso crítico do aluno, no estabelecimento de relações entre 

os fatos históricos, sociais, espaciais, temporais, geográficos, ambientais, entre outros. 

O desenvolvimento deste estudo busca justamente analisar como acontece a 

formação no âmbito da cidadania dos discentes dos cursos de licenciatura em Pedagogia 

e Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Escolheram-se esses dois 

cursos pelo fato de que na última reforma da estrutura curricular tiveram disciplinas de 

educação ambiental inseridas em seus currículos. Analisar-se-a os projetos pedagógicos 

dos referidos cursos, a fim de identificar se há questões ambientais nestes cursos, como 

estas questões são trabalhadas e se a interdisciplinaridade está presente no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para Morin; Ciurana; Motta (2003) a missão da educação na era planetária é 

fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo 

composta por cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente comprometidos com a 

construção de uma civilização planetária. O desafio concentra-se no cumprimento dessa 

missão. Até que ponto a UFS cumpre tal missão? Que tipo de educadores a universidade 

está formando? 

Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e exploratória, de caráter 

multidisciplinar e visa comparar as bases epistemológicas e pedagógicas da formação de 

professores/educadores ambientais tomando como referências as políticas nacionais 

para essa formação e os currículos dos cursos de licenciatura. Desta forma, seu objeto 

de pesquisa é a avaliação da inserção na UFS da proposta das políticas públicas para 

implementação da educação ambiental e seus efeitos na perspectiva do desenvolvimento 

da cidadania. 

 Para responder às questões propostas faz-se mister o desenvolvimento de alguns 

procedimentos metodológicos como aprofundamento do problema de pesquisa; 
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definição dos indicadores de práticas comprometidas com a educação ambiental e seus 

efeitos para o desenvolvimento da cidadania planetária; seleção da comunidade 

pesquisada que, de antemão já se sabe que serão docentes e discentes dos cursos 

supracitados; coleta de dados realizada através de realização de entrevistas e aplicação 

de questionários; seleção dos dados e seu agrupamento em categorias; análise dos dados 

e escrita do texto final. 

 Até o momento, foi realizada uma vasta revisão de literatura a fim de que os 

pesquisadores pudessem compreender em sua totalidade as concepções pertinentes 

acerca da educação ambiental e a sua influência na formação da cidadania planetária 

durante o processo de ensino-aprendizagem em cursos de formação de professores. Foi 

analisada também a estrutura curricular do curso de Pedagogia onde se identificou a 

presença da disciplina educação e ética ambiental que trata explicitamente da questão 

ambiental e outras seis disciplinas que apresentam aptidão para suscitar discussões 

acerca da Educação Ambiental. Neste sentido, o projeto curricular apresenta suma 

importância para a obtenção dos resultados deste trabalho, uma vez que é por 

intermédio deste que será possível identificar como ocorre a formação, se está 

fundamentada na concepção de formação cidadã e se esta formação está articulada à 

interdisciplinaridade. 

Análise dos Resultados 

A partir da análise preliminar da estrutura curricular do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe pode-se perceber que há uma preocupação com a 

formação ética e ambiental do discente. Essa preocupação se manifesta na disciplina 

Educação e Ética Ambiental. Sua ementa norteia os aspectos históricos e normativos da 

Educação Ambiental no Brasil e no mundo, bem como questões acerca da crise 

ambiental e dos movimentos ambientalistas e a dimensão e a inserção educativa da 

Educação Ambiental.  

 Embora não apareça explícito o termo cidadania planetária, nota-se que os 

conteúdos abordados são conteúdos que dão conta de discussões amplas sobre o tema 

meio ambiente e cabe ao professor delinear em meio destas discussões a concepção de 

cidadania planetária. As discussões devem nortear o aluno a compreenderem que 

precisam modificar a visão de mundo que tem acerca do planeta Terra e 

compreenderem também que são pertencentes do meio ambiente e não superiores a ele. 
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 Ainda considerando a análise curricular do referido curso é possível perceber 

que não existem disciplinas com nomenclatura parecida com educação e ética 

ambiental, mas existem nas ementas propostas de conteúdos que permitem realizar a 

prática da interdisciplinaridade, para que o ensino não seja fragmentado e o estudo do 

meio ambiente seja um fato pontual. Estas disciplinas são as seguintes: Ensino de 

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental; Ensino de História nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e Ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Por meio da análise do plano de ensino da disciplina Ensino de Ciências para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental é possível observar que há uma preocupação para 

com a transformação da dicotomia teoria-prática; para com as mudanças do meio 

ambiente ocasionadas pelas ações antrópicas e para com o papel da educação e da 

escola. Nota-se a presença da formação cidadã na discussão sobre o papel da educação e 

da escola. 

A análise do plano de ensino da disciplina Ensino de História nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental revelou que esta disciplina norteia conteúdos acerca das 

concepções de História, de ensino-aprendizagem e ensino de História bem como suas 

políticas públicas e análise de livros didáticos da referida ciência. Estes conteúdos 

abarcam implicitamente questões ambientais, pois na atualidade é indispensável a união 

da referida ciência com a educação ambiental. Na atualidade, a História é concebida por 

inquietações com as lutas e conflitos vividos no tempo presente e a partir destas torna-se 

necessário reconsiderar o lugar da natureza no viver social. 

A análise da disciplina Ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental demonstrou que sua ementa tem como norte conteúdos como Geografia, 

sociedade e educação; noções espaciais topológicas, relativas e projecionais na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental; orientação e localização geográfica; formas 

de representação do espaço geográfico; currículo, aprendizagem e avaliação do ensino 

de Geografia. Mesmo que não haja explícito nenhum tópico referente à educação 

ambiental, é possível afirmar que essa disciplina trata da questão ambiental, pois 

mediante às concepções atuais de espaço e sociedade é impossível não tratar de EA. O 

espaço foi modificado pelo homem em larga escala e a Geografia não está omissa a esta 

problemática, assim como ao tratar das concepções de sociedade a Geografia não pode 

se omitir de tratar da cidadania, fundamental nas relações sociais. 
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Estas análises elucidam que há uma preocupação por parte da UFS em formar 

sujeitos que além de pedagogos são cidadãos. Demonstram que as referidas disciplinas 

permitem aos discentes perceber que teoria e prática não andam por vertentes distantes, 

mas sim aliadas no processo de ensino-aprendizagem. 

Considerações Parciais 

Entende-se a importância do papel da cidadania planetária inserida nos 

currículos de cursos de formação de professores. Educar para a cidadania planetária 

requer muito mais que discutir concepções. Requer uma mudança de visão de mundo da 

educação e do espaço de aprendizagem que passa a ser um espaço de inserção do 

indivíduo numa comunidade local e global ao mesmo tempo.  

Apresenta-se como resultado parcial a importância do desenvolvimento de 

práticas educacionais que contemplem uma formação pautada no conceito da cidadania 

planetária que busca suscitar no indivíduo uma nova percepção do planeta Terra. Que 

busca também fomentar a construção de valores que parecem ter sido perdidos em meio 

à preocupação com o desenvolvimento tecnocientífico. Valores éticos, de solidariedade, 

de pertencimento e de corresponsabilidade para com o meio ambiente.  

Deste modo, se torna emergente o desenvolvimento de trabalhos que relacionem 

o ensino das diversas áreas do conhecimento ao meio ambiente por meio de práticas 

interdisciplinares, a fim de que formem cidadãos capazes de sensibilizarem-se para uma 

transformação favorável ao meio. Somente embasado em valores como solidariedade, 

humanização e sensibilização que o sujeito-cidadão poderá então, transformar sua visão 

de mundo e suas ações criando medidas que visem um desenvolvimento sustentado e 

promovam um equilíbrio para com o ambiente, mediado pela cidadania planetária. 
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Introdução 

 A guerra foi objeto de fascínio e deleite diante dos olhos do homem da Idade 

Média, principalmente àqueles originários das camadas mais abastadas. Predileção nata 

daqueles, a atividade bélica não servia somente como predicativo almejado em grande 

parte das sociedades medievais, se tornando, em verdade, elemento funcional nos 

processos definidores das clivagens sociais existentes no seio medieval. 

 No controle de todo o corpo social estava à aristocracia, ordem que se distinguia 

frente aos demais estamentos, por meio de um estatuto social ou imaginário coletivo 

que lhe atribuía o dever sagrado de posicionar-se no domínio dos homens e sobre a terra 

– principal símbolo de riquezas –, tendo na atividade bélica sua atribuição distintiva e, 

por isso, era vista como a atividade mais digna a ser exercida dentro de toda a esfera 

medieval (BASCHET, 2006). 
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 Por conseguinte, o fazer a guerra no medievo consistia na execução de combates 

poucos sangrentos dotado de um pequeno número de beligerantes, apresentando-se, em 

suma, como pequenas razias pouco mortíferas, às quais procuravam mais restituir a 

honra perdida através da vingança, das pilhagens e ataques aos bens em geral, do que 

propriamente atingir um objetivo final de derramamento desmesurado de sangue 

propriamente dito. Desta maneira, podemos até mensurar que durante a Idade Média 

Central, poucos são os eventos de maiores dimensões, no que tange a grande quantidade 

de combatentes e vitimados e como também de eventos com grande alargamento 

temporal (BASCHET, 2006). 

 Na verdade, é possível até apontar raríssimos eventos bélicos que de tão 

excepcionais acabaram se perpetuando no imaginário do homem medieval, graças às 

suas dimensões épicas, como ocorreu com o chamado “Domingo de Bouvines” no ano 

de 1214 (DUBY, 1993 e 1995). 

 Entretanto, a Historiografia tradicional sempre tendeu a negligenciar a 

caracterização guerreira executada no Medievo. Da mesma forma que a Idade Média, 

em sua totalidade, tem sido pintada como uma ―longa noite dos mil anos‖, a 

caracterização bélica medieval – como todas as outras as estruturas políticas medievais 

– teve de lutar contra este mesmo olhar pejorativo, que nunca hesitou em depreciá-lo 

frente ao tipo de guerra efetuado em outros estágios da trajetória humana. 

 Não era incomum, portanto, enxergar a Guerra Medieval como uma espécie de 

enfrentamento sem qualquer disposição hierárquica, organizacional e principalmente 

estratégias entre os pares daqueles que se confrontavam. Em geral, a opinião bastante 

difundida entre os grandes historiadores militares, sendo assimilada até por renomados 

medievalistas dos mais cultuados, era a de que  

en el Ocidente europeo, el espíritu bélico de la caballería feudal se 

mostró durante toda la Edad Media rebelde a toda teoría del arte de la 

guerra, aunque la obscuridad de su estúpido desarollo se ilumine a 

veces con algunos fulgores brillantes (LIDDELL HART apud 

GARCÍA FÍTZ, 1998, p.840). 

 

 Justificavam que este estado das coisas se devia graças ao espírito de cavalaria 

que havia se instaurado no cerne dos homens medievais, o qual supostamente os teria 

tornado inaptos a assimilar qualquer possibilidade de enquadramento disciplinar ou 

organizativo. De tal modo que 
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llevados por un particular sentido del valor, del honor, de la proeza o de la 

hazaña personal, habrían ignorado las mínimas nociones de prudencia, 

oportunidad, inteligencia y planificación. En resumen, aquellos dirigentes 

militares se comportaban como guerreros, pero no como comandantes 

(GARCÍA FÍTZ, 1998, p. 841). 

 

 A Idade Média teria feito com que a antiga e aclamada Legião Romana, 

reconhecida e exaltada pela Historiografia como de grande hierarquia e disciplina 

organizacional, se convertesse, dentro destes, aproximadamente, mil anos medievais, 

numa massa de sujeitos ignorantes, sem sentido algum de planificação militar, guiados 

por uma ética cavaleiresca grosseira,
30

 a qual objetivava apenas o derramar ininterrupto 

de sangue e as pilhagens como primeiro e único propósito, sem necessitar de lógica 

aparente para justificar esta ação bélica. 

 Esta percepção sobre uma suposta ignorância dos dirigentes militares medievais 

foi tão corrente, e, de certa forma, ainda o é, que até grandes medievalistas reconhecidos 

por sua vasta bibliografia sobre amplos setores da vida medieval, também tendiam a 

partilhar deste viés analítico. Foi o caso de Georges Duby na escrita de seu conhecido 

livro Guilherme Marechal ou o Melhor Cavaleiro do Mundo, no qual analisa a vida e a 

trajetória de um cavaleiro medieval através de um panegírico existente que descreve, em 

forma de gesta, todas as relações sociais e militares empreendidas por Guilherme, 

conhecido para a posteridade como O Marechal.  

Duby é tão incisivo em sua opinião sobre os fatores que possibilitaram a grande 

ascensão social obtida por este cavaleiro que nos direciona a seguinte conclusão 

peculiar:  

É a essa excelência, e somente a ela, que o faz ter-se elevado tão alto. 

Graças a aquele corpo incansável, potente, hábil nos exercícios 

cavaleiros, graças aquela mente aparentemente pequena demais para 

entravar o desenvolvimento natural de seu vigor físico com 

raciocínios supérfluos: poucos e curtos pensamentos, um apego 

teimoso, em sua força limitada, a ética grosseira dos guerreiros, cujos 

valores podem ser resumidos em três palavras: proeza, generosidade e 

lealdade (DUBY apud LE GOFF, 2009, p. 116). 

 

 Analisando o discurso de Georges Duby, percebemos a grande importância, 

conferida por ele, apenas aos atributos físicos de Guilherme Marechal como parte 

fundamental e única para o seu sucesso bélico. O bom guerreiro seria justamente aquele 

que não pensasse muito – um sujeito quase ignorante no que se refere à intelectualidade 

                                                           
30

 Utilizamos o termo cavaleiresco no sentido dado por medievalistas como Georges Duby (1989). 
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como traço pessoal – cuja capacidade de não desperdiçar suas energias corporais com 

pensamentos frívolos, justamente de ordem intelectual como a planificação e o sentido 

de estratégia propriamente dito, acabaria por acarretar num ganho de vigor físico mais 

avantajado, que seria justamente a essência principal na formação arquetípica do grande 

cavaleiro medieval, sempre disposto a travar guerras, derramar sangue, sem justificativa 

ou ideal algum a defender, apenas pelo espirito guerreiro. 

 Francisco García Fitz, porém, procura justamente romper com este paradigma 

historiográfico, certamente enraizado na mentalidade de muitos especialistas, 

procurando demonstrar em seus estudos sobre a existência do sentido organizacional, 

hierárquico e planificado por detrás das ações dos dirigentes medievais.  

Na analise dos empreendimentos militares ocorridos no decorrer da chamada 

Reconquista ibérica, ele observou como existiam outros manejos sociais e militares que 

acabavam por responder aos mesmos objetivos, sem necessariamente prover das 

referidas batalhas campais. Podemos até denominar estes manejos como artifícios de 

guerras psicológicas, produzidas sob os inimigos muçulmanos através do uso das 

relações sociais e políticas, representadas no jogo diplomático das tréguas, acordos 

militares, na instituição do aumento da tributação da cobrança das párias, as quais se 

apresentavam como parte fundamental de uma inteligência política castelhana, que 

surtiam ao fim o mesmo efeito desejado, a fraqueza dos inimigos muçulmanos frente ao 

projeto expansionista executado, e etc. 

 A Guerra Medieval passa, a partir deste novo paradigma apresentado por Fitz, a 

ser encarada de uma nova maneira, onde se desprendem do conceito de inteligência 

política, apresentado por ele, uma série de variáveis funcionais bélicas como 

expedientes de uma inteligência militar e politica encabeçada pelos governantes 

castelhanos, que não se resumem apenas aos efeitos militares obtidos porventura em 

batalhas campais, mas a toda ordem de efeitos psicológicos, que não menos se revelam 

com resultados tão positivos do que teria o uso discriminado a qualquer custo da força 

guerreira em qualquer ocasião, como apregoavam para os dirigentes medievais, o antigo 

paradigma historiográfico detrator. 

 Objetivamente, estas questões se tornam bastante plausíveis e visíveis quando 

percebemos que o soberano Fernando III de Castela ganhou, no decorrer do século XIII, 

mais terras para a o seu domínio, através de acordos e tréguas com os Almôadas do que 

propriamente utilizando-se da Guerra. Esta menção nos ajuda a romper 
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significativamente com aquela antiga percepção pejorativa, a qual enxergava nas ações 

das lideranças militares do medievo uma ação discriminada visando a ―hazana 

personal‖, o seu grande feito a qualquer custo. Pelo contrário, como acabamos de 

perceber, a Guerra se torna um atributo de uma estratégia política planificada e muito 

bem pensada, sempre postulada em inúmeras variáveis – combates em campos e guerras 

psicológicas através da pressão dos referidos acordos e tréguas – que nos fazem 

perceber como esta atendia a uma necessidade específica. 

 Referidas estas questões sobre a capacidade de inteligência política residente no 

agir dos dirigentes medievais, nos perguntamos de que maneira estas ações de 

inteligência política e planificações eram executadas pelos governantes castelhanos no 

decorrer do século XII, quando o ardor de Reconquista ganha a sua plenitude. 

Para tal, utilizaremos como corpus documental, o épico castelhano de nome 

Cantar de Mio Cid, datado de 1207 e composto pelo clérigo-poeta Per Abbat. 

Acreditamos que podemos extrair de uma análise dos fatos apresentados nos versos que 

compõem a obra, aspectos relevantes sobre a inteligência política e como também 

aspectos relevantes sobre o modus operandi do fazer a guerra posta em execução pelos 

governantes castelhanos no decorrer do século XII. 

 Por estar inserida nos anos iniciais do século XIII, acreditamos que a obra esteja 

mais vinculada ao contexto histórico ibérico do período anterior a sua data de 

composição, quando houve a profusão das investidas militares nos territórios fora do 

controle político da monarquia de Castela. Portanto, compreendemos o Poema de Mio 

Cid como uma obra paradigmática ao século anterior a sua composição, se nos 

revelando como um exemplo do empenho de Reconquista projetado pela dinastia 

castelhana em solo ibérico. A partir de sua análise, desejamos apresentar algumas 

reflexões sobre as atitudes militares nele descritas como um espelho paradigmático das 

ações e planificações que se assumiam como parte do empreendimento bélico efetuado 

pela inteligência política castelhana no século XII. 

 

O Caso de Castela no século XII: A inteligência política e o fazer a guerra dos 

dirigentes castelhanos a luz do Poema de Mio Cid 

 David Porrinas González (2003) nos afirma que o Poema de Mio Cid tem sido 

procurado por décadas pelos historiadores com uma gama incontável de intuitos: alguns 

procuram compreender a representação que é dada pelo poema da função feminina na 
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sociedade castelhana na época em que a gesta foi composta, outros tentam entender se 

há a ocorrência de Feudalismo em solo ibérico, e em último caso, alguns buscam 

compreender a faceta militar do personagem histórico Rodrigo Díaz de Vivar pelas 

linhas que compõem o documento. 

 Um desses especialistas, citado pelo medievalista espanhol, é José Maria Gárate 

Córdoba. Este historiador costumava apontar que o Poema de Mio Cid é ―la pieza más 

minuciosa entre todas las fuentes biográficas‖ (GÁRATE CÓRDOBA apud 

PORRINAS GONZÁLES, 2003, p.163) para compreender a Guerra que é praticada em 

Castela na época em que viveu o Cid, ou seja, o século XI.  

 Esta visão de Gárate Córdoba se explica quando percebemos que este também 

participava de um filão historiográfico tradicionalista, encabeçado pelo conhecido 

filólogo Ramón Menéndez Pidal, que se caracterizava por defender a qualquer custo 

certo sentido de “verismo” ou historicidade aos fatos descritos no poema. O próprio 

Menéndez Pidal defendia que o Poema de Mio Cid teria sido escrito já em 1104, cinco 

anos após a morte do Campeador, e que teria se convertido em manuscrito no ano de 

1140, sendo assim, ainda próximo da realidade cidiana.  Esta visão é tão compartilhada 

por ambos, que Gárate Córdoba chega a mencionar que o autor do documento 

provavelmente tenha sido um oficial administrativo do séquito do Cid devido o preciso 

detalhamento que ele faz das ações bélicas, dos números de combatentes e de inimigos 

no decorrer do poema (GÁRATE CÓRDOBA apud PORRINAS GONZÁLEZ, 2003, p. 

164).  

Entretanto, Porrinas González ratifica que, passado algumas décadas, esta visão 

pidalina arraigada na historiografia espanhola começou a ser gradualmente suplantada, 

dando espaços para novos paradigmas historiográficos de investigação dos eventos 

apresentados nesse documento. Assim, esse filão tradicionalista hoje teria ―la apariencia 

de un castillo medieval sitiado; batido por la artillería, las minas han afectado parte de 

su estructura y los zapadores han alcanzado los cimientos‖ (FLETCHER apud 

PORRINAS GONZÁLEZ, 2003, p.165). 

Quanto às formas de fazer a guerra, as práticas bélicas medievais se 

caracterizavam pelo uso intensivo das chamadas guerras de desgaste, às quais se 

caracterizavam por lentamente minarem as forças inimigas, desestabilizando, 

empobrecendo e erodindo a sua resistência através das cavalgadas, dos cercos que não 

permitiam a entrada de alimentos nas cercanias, promovendo assim a fome generalizada 
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como instrumento de guerra, o que ao término possibilitava, em geral, o controle efetivo 

de pontos fortes estratégicos para uma tomada posterior definitiva do território em 

questão (PORRINAS GONZÁLEZ, 2003). 

Desta maneira, não se pode adotar o Poema de Mio Cid como um relato 

totalmente verossímil das formas de fazer à guerra no medievo ibérico e também, em 

particular, àquela praticada na época em que viveu Rodrigo Díaz de Vivar, já que 

por muy verídica que pueda resultar la imagen que da de las 

operaciones militares medievales, no deja de ser uma composición 

épica tendente a la elaboración de recreaciones idealizadas que, en 

muchos aspectos, nada tienen que ver ni con el Rodrigo histórico ni 

con las formas de hacer la guerra medievales (PORRINAS 

GONZALES, 2003, p. 166). 

 

Essas recriações idealizadas explicariam assim a fantasiosa contagem, por 

exemplo, de 50.000 guerreiros a serviço do Rei Bucar de Marrocos por parte do clérigo-

poeta no momento em que o séquito do Campeador – apresentado em número bem 

menor, 5.000 guerreiros – encaminha-se no confronto derradeiro em torno da conquista 

definitiva de Valência. Este número exagerado obviamente não encontra consonância 

com a realidade da guerra medieval já apontada, constituída por pequenas razias com 

um número não tão grande de combatentes em campo.  

 Contudo, para Porrinas González, ainda que o poema apresente essas recriações 

idealizadas, é inegável enxergar verossimilhanças na prática bélica, descrita no 

documento, com a realidade guerreira dos tempos de Rodrigo Díaz. Isto se explicaria 

pelo fato de que ―parece claro que el anónimo autor del Poema no sólo conocía 

perfectamente las formas de guerrear de su tiempo, sino que también se muestra 

conocedor de bastantes dados biográficos de Rodrigo Díaz‖ de forma que devemos 

colocar tal questão ―en relación con una fecha de composición de la gesta – finales del 

siglo XII o princípios del XIII – en la que las modalidades de combate eran en esencia 

las mismas que las del tiempo del Cid histórico‖ (PORRINAS GONZÁLEZ, 2003, p. 

166). 

 Se as modalidades de combate apresentadas no Poema de Mio Cid refletem a 

natureza bélica do século XII, nos perguntamos, então, quais são os modus operandi 

dessa guerra e como agiam os líderes militares frente a esse processo, para evidenciar, 

também, a inteligência política castelhana. 

 Ainda segundo David Porrinas González, a interpretação que o autor do poema 

apresenta para a realidade guerreira castelhana nos oferece ―una visión 
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predominantemente caballeresca de la guerra‖ (PORRINAS GONZÁLEZ, 2003, p. 

168), excluindo, por exemplo, a atuação de camadas inferiores pertencentes ao grupo 

dos belatores, como a infantaria.  

Em geral, a guerra descrita no Poema de Mio Cid, como ressaltado, está em 

consonância com a prática guerreira do século XII e evidencia uma utilização das 

chamadas guerras de desgaste que procuravam lentamente minar as energias do 

adversário através de devastações de territórios e de cercamentos que conduziam a 

situação de fome como arma de guerra, de forma que, com o passar do tempo, se 

tornava fácil conquistar pontos fortes estratégicos para a tomada em definitivo do 

território em questão. 

Desta forma, ao contrário do que se acredita, as batalhas campais não foram tão 

frequentes durante o Medievo ibérico, ao contrário do que ocorrera na Antiguidade 

Clássica, na medida em que a estratégia fundamental da guerra medieval foi sempre 

uma “aproximação indireta” frente ao inimigo em questão. Daí é que as práticas das 

chamadas cavalgadas e das guerras de desgaste costumeiramente se convertiam em 

verdadeiras guerras de assédio, onde a pressão psicológica exercida pela superioridade 

militar costumava atingir com eficácia os mesmos fins que uma guerra feita com o uso 

da força armada que em combate poderia obter. 

 Assim, se no fazer a guerra ibérica não eram predominantes as batalhas 

campais, havia outra variável de aplicação da inteligência política castelhana: a 

aplicação maciça da diplomacia política entre os beligerantes, quando, por meio da 

utilização de instrumentos de coerção politica e militar, os dirigentes medievais 

conseguiam obter através de acordos diplomáticos, das tréguas condicionadas, os 

mesmos fins que possivelmente obteriam com o derramamento de sangue nas batalhas 

campais. Este uso nos fas concordar com a afirmação de que 

aquellos hombres no hicieron sino adaptar su forma de hacer la guerra 

a los condicionantes económicos, sociales o institucionales de su 

tiempo, pero aprovecharon todos los medios que tenían a su alcance, 

no sólo militares, sino tambíen políticos, para imponer su voluntad a 

sus adversarios (GARCIA FÍTZ, 1998, p.854). 

 

Conclusão 

Concordamos com Porrinas González ao afirmar que ―podemos constatar los dos 

tipos de guerra más frecuentes en la Edad Media – desgaste y asedio – aparecen 

reflejados en el Poema‖ (PORRINAS GONZÁLEZ, 2003, p. 178).  Ao se adotar o 
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Poema de Mio Cid como corpus documental de análise é possível então enxergar em 

inúmeras passagens do texto, o modus operandi da Guerra existente em Castela no 

século XII, como também a inteligência política empenhada pelos governantes 

castelhanos em meio ao processo de Reconquista, na medida em que consideramos a 

gesta um espelho refletor das ações e da ideologia castelhana do século XII.  
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Desde as últimas décadas, o debate sobre neofascismos e extrema-direita é 

freqüentemente requentado pelas notícias da mídia. Seja sobre as vitórias eleitorais do 

austríaco Jörg Haider ou o crescimento de partidos como o norte-americano Tea Party, a 

temática constantemente gira em torno da intolerância e do ressurgimento de idéias 

ultra-conservadoras em tempos de democracia. Este trabalho privilegia as manifestações 

da organização skinhead neonazi Blood and Honour (B&H). Criado em 1987, pelo 

inglês Ian Stuart Donaldson (1957-1993), ex-vocalista da banda de RAC
31

 Skrewdriver, 

o B&H é considerado um dos mais antigos grupos neonazistas em atividade, possuindo 

cerca de trinta divisões politicamente ativas e espalhadas por aproximadamente 25 

países em todo o mundo.  

 Em busca de uma análise consistente que mais nos aproxime dos discursos e 

práticas neonazistas, optamos por examinar um compêndio que evidencia a idealização 

de um modo de fazer característico do movimento skinhead. Sob a forma de um manual, 

a obra oferece exemplos, sintomas e sinais de uma preocupante capacidade de ―perda da 

humanidade‖, fornecendo detalhes operacionais ou diretrizes ideológicas norteadoras de 

práticas de ódio. Longe de esgotar todo o seu potencial de análise, abordaremos 

aspectos específicos do Manual de Campo do Blood and Honour (Blood and Honour’s 

Field Manual), atentando para sua função legitimadora de posturas e comportamentos e 

para as estratégias pedagógicas e organizacionais que esboça.  

O Manual de Campo do Blood and Honour foi escrito pelo ativista veterano 

finlandês Max Hammer no ano 2000. Tendo em vista o seu caráter persuasivo, 

intolerante e motivador da violência, a análise deste manual se faz pertinente para 

refletirmos sobre a construção de perfis ideais de nazi-skin. Evidentemente, ao nos 

debruçarmos sobre tal documento, não consideramos que as atrocidades cometidas 

pelos neonazistas mundo afora foram motivadas apenas pela leitura do manual. Porém, 

                                                           
31

 Rock Against Comunism. Gênero musical cujas letras de protesto e melodias agressivas criticam grupos 

políticos, étnicos e religiosos.Sobre isto ver: MARSHAL, George. Espírito de 69: A bíblia do skinhead. 

São Paulo: Trama Editorial, 1993. 
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há de se considerar a função pedagógica e legitimadora de ações e posturas presente em 

obras como esta.  

 Segundo reportagem do Jornal do Brasil, o Manual de Campo B&H pode ser 

encontrado em quatro idiomas (SANT'ANNA, 2009). A obra é dividida em um prefácio 

e seis capítulos. A saber: Ideology (Ideologia), Organization (Organização), Propaganda 

(Propaganda), Violence and Terror (Violência e Terror), The Activist (O Ativista) e The 

Future (O Futuro). Seu conteúdo inclui desde princípios básicos da ideologia nacional-

socialista e relevantes informações sobre o funcionamento do grupo, à exposição de 

procedimentos de propaganda bem como diretrizes pedagógicas de ativismo. 

Para além de examiná-lo como uma cartilha de posturas e comportamentos, 

discutiremos também algumas limitações do escrito, que em suas lacunas ou mesmo em 

breves linhas revelam fragilidades do movimento. Comecemos pelo prefácio, no qual é 

feita uma cerimoniosa convocação à união e integração do/ao grupo, para que juntos e, 

portanto, mais fortes, possam ocupar o lugar que lhes pertence enquanto raça superior: a 

liderança.   

Nesse adendo introdutório, Hammer explicita as principais finalidades da 

existência do movimento: derrubar a ordem vigente (controlada pelos ―inimigos‖) e 

construir uma nova ordem baseada nos princípios e ideais do grupo.  Porém, observando 

as atividades do Blood and Honour e mesmo alguns apontamentos do autor neste 

volume, percebemos que ainda que a crença nesses dois propósitos seja constantemente 

estimulada, na prática não parecem ser prioridade para a maioria dos integrantes do 

movimento. Por outro lado, não podemos reduzir todos a trogloditas e baderneiros sem 

princípios – imagem comumente associada pela mídia e pelo senso comum aos 

skinheads.  

A organização possui, de fato, seus intelectuais e ideólogos com habilidades 

retóricas e um arsenal de argumentos, mesmo que em sua maioria sejam distorcidos pela 

cegueira da intolerância. No entanto, a militância proposta pelo autor encontra obstáculo 

no fato de que a politização pouco chega à prática, de modo que também pouco se fala 

de forma concreta das pretensões para o futuro e menos ainda de ambições eleitorais. O 

ativista finlandês, adepto da ação política direta, aponta que o problema é que todos 
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sabem o que querem e porque o querem, mas pouco se discute o ―como‖. Ao longo de 

todo o manual, Hammer acusa a existência de parasitas e aproveitadores no movimento. 

Do mesmo modo, suas obras também receberam críticas de alguns membros. 

Observamos, desta forma, uma heterogeneidade dentro do grupo que ocasiona brigas 

internas e minam a articulação.  

A morte de seu líder, Ian Stuart, num acidente de carro em 1993, contribuiu para 

agravar a desagregação e as rivalidades internas. A ausência do mártir fundador, que 

aliava carisma ao discurso ideológico e a música à política, provocou cisões no 

movimento. De um lado, ―moderados‖ alegam fidelidade ao modelo proposto por 

Donaldson concebendo o Blood and Honour como uma organização essencialmente 

musical empenhada em promover bandas da White Power Music
32

 e apoiar partidos da 

extrema direita. Por outro, os ―radicais‖ reivindicam sua legitimidade defendendo a 

ênfase nos debates e ações políticas. Nesta perspectiva, a música é instrumento 

primordial, mas a tônica reside na educação, propaganda e na consolidação do 

movimento enquanto organização política.  

As peculiaridades de cada país, valorizadas pelo sentimento nacionalista, e as 

contradições do nacional-socialismo podem ser apontadas como outras razões para a 

desagregação. Como conciliar o sangue latino-americano (no caso de unidades como 

B&H Brasil, B&H Chile, etc.) e o sonho da supremacia ariana? Ou, como conviver com 

o paradoxo de bradar saudações nazistas e nutrir orgulho patriótico britânico de ter 

vencido a guerra contra Alemanha nazista? (MARSHALL, 1993). As diferentes 

―soluções‖ encontradas para tais incoerências fazem surgir discordâncias decisivas.  

 A pedagogia do ódio: reflexões sobre o “como ser” e “como fazer” neonazista 

A historiografia mais recente sobre os fascismos (entendemos o neonazismo 

como uma das possibilidades de fascismo) destaca a importância de analisar a 

participação das massas num projeto intolerante de futuro e os discursos e práticas que 

inspiram a colaboração e a aderência de indivíduos. Francisco Carlos Teixeira da Silva 

afirma que entender os fascismos nos coloca frente ao dilema de entender o irracional, 
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 Gênero musical cujas letras exaltam a supremacia da raça branca. Em português, siginifica Música do 

Poder Branco. 
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mergulhar na lógica que rege a utopia fascista, a qual inclui o extermínio do outro 

(SILVA, 2009). As práticas de extermínio, no seu entendimento, só são possíveis 

mediante a criação de um estranhamento, de uma frieza, em relação ao diferente, a um 

outro conveniente compreendido como inimigo. Essa desconfiança, que trancafia os 

homens numa verdade única, num padrão rígido de sociedade e de indivíduo, é criada 

através de uma educação autoritária, na qual é anulada qualquer possibilidade de afeto 

ou de troca com o outro. No discurso fascista, a violência se torna a melhor resposta 

frente ao desconhecido. 

Da mesma forma, ensinar a odiar é uma das principais preocupações do 

movimento neonazista. Tudo o que não é nacional ou ariano, ou seja, o judeu, o 

imigrante, o comunista, o negro ou o mestiço, é não só considerado uma ameaça como 

também é desumanizado. Neste sentido, no discurso e nas práticas neonazistas o ódio é 

um exercício constante, pois ―não há espaço para o outro, mesmo o outro hierarquizado 

e subordinado, tampouco para sua educação e conversão num homem novo [...]‖ 

(SILVA, 2009, p. 274). Partindo dessa premissa, entendemos a violência dos ataques às 

vítimas feitas pelos grupos vistos diariamente na mídia e mesmo a própria necessidade 

da existência de um manual como o Blood and Honour’s Field Manual. O ativismo 

neonazi consiste, em última instância, na missão de praticar e instigar a intolerância, 

pois o arrefecimento do ódio implica no arrefecimento do próprio movimento.    

Feitas essas considerações iniciais, partiremos para a análise de aspectos mais 

específicos do manual, entendido como um poderoso instrumento dessa pedagogia do 

ódio. O primeiro capítulo, dedicado à ideologia do grupo é ironicamente o mais curto. 

Ao longo de sua única página, a discussão recai muito mais sobre como o nacional-

socialismo tem sido perseguido pela democracia e como devem proceder os ativistas 

diante dessa perseguição.  

A escolha pela superficialidade pode ser vista como um caminho para o 

fanatismo, no qual, como sinaliza Antonio Moyano, slogans curtos e frases de efeito 

poupam os adeptos do esforço da reflexão e lhes proporciona absurdos vindos de idéias 

pré-concebidas (MOYANO, 2004). Numa visão mais aprofundada, podemos entender 

esse aspecto à luz do caráter pragmático do fascismo, expresso no manual pela maior 

preocupação em regulamentar a prática nacional-socialista que em discutir o próprio 
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nacional-socialismo. Segundo Robert Paxton, a lassidão do debate ideológico é uma 

característica básica do próprio fazer político fascista. Prescindindo de um documento 

teórico fundador, ―substitui o debate ponderado pela experiência sensorial imediata‖ 

(PAXTON, 2007, p. 39). Assim, apesar de ter um discurso bem delimitado que orienta 

posturas, comportamentos e visões de mundo, o fascismo, desde seu surgimento, se 

concretiza e se mantém especialmente através de suas práticas.   

O capítulo dedicado à organização é considerado o mais importante por 

Hammer. Nele, o ativista expressa como o movimento deve se relacionar com partidos 

políticos, organizações religiosas e culturais. Neste fragmento da obra, são explorados 

os principais dilemas da organização, diante dos quais o veterano levanta possíveis 

soluções e as principais causas dos problemas que enfrentam. Trata de algumas 

experiências de alianças e conflitos entre o B&H e partidos nacional-socialistas e da 

importância de construir uma rede de serviços comerciais em torno do movimento 

(criação de uma editora e gravadora próprias, por exemplo). 

 Considerando o contexto de constantes vitórias da democracia, esboça modelos 

ideais de estrutura administrativa e traça perspectivas para o futuro. Na visão de Max 

Hammer, ―O ‗nazista‘ moderno deve estar de acordo com os tempos modernos‖ (HAMMER, 

2000, p. 4 – tradução nossa). Assim, o B&H deve ter a cara do século XXI, para que de 

maneira mais efetiva possa despistar seus inimigos (imigrantes, esquerdistas, o ZOG
33

 

etc) conscientizar e cooptar a juventude - através da atmosfera cultural - e conduzi-los à 

total imersão política engrossando as fileiras de ―soldados‖ neonazi ou de membros de 

partidos fascistas.  

Estratégias de recrutamento e de propaganda também são largamente abordadas 

no Manual de Campo. Estas consistem na atração de jovens arianos através da música e 

de atividades culturais, nas quais já são incutidas algumas diretrizes políticas do 

nacional-socialismo. A intenção é que estes jovens sejam encaminhados posteriormente 

a partidos políticos da extrema-direita para uma formação ideológica continuada. Neste 
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 O ZOG (Governo de Ocupação Sionista), citado inúmeras vezes no manual, consiste numa teoria da 

conspiração anti-semita, na qual consta que os judeus secretamente planejam controlar o mundo e seus 

governos. Cf. SALEM, Helena. As tribos do mal: neonazismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Atual 

Editora, 1995. 
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sentido, o movimento funcionaria como elemento de intermédio entre jovens neonazi e 

partidos fascistas. 

Visando a sedução e o diálogo direto com as necessidades dessa juventude, há 

um investimento maciço em atividades que motivem a integração entre os jovens 

recrutados ao movimento. A regularidade de shows e a existência de um calendário 

anual de eventos, que incluem celebrações do aniversário de Hitler, homenagens a Ian 

Stuart e confraternizações de natal, objetivam garantir o envolvimento constante dos 

integrantes com a organização. Além disso, a rede comercial via web, os tópicos de 

debate nos fóruns, a publicação periódica de revistas do movimento e o culto à cena 

musical White Power (principal núcleo atrativo de jovens), viabilizados por downloads 

e uploads nos muitos sítios da organização, permitem o engajamento e o consumo das 

idéias nacional-socialistas na privacidade e segurança de computadores pessoais.  

No caso específico do B&H, cuja grande parte da atuação encontra-se no 

ciberespaço, praticar o ódio se torna ainda mais viável utilizando-se da internet como 

uma das suas principais ferramentas de difusão. A web reforça, quando não substitui de 

forma mais eficiente, os antigos meios de veiculação das idéias neonazistas como os 

cartazes, panfletos, os zines
34

 e as emissões de rádio. O baixo custo da manutenção dos 

sites, a segurança – já que a legislação específica para o espaço virtual ainda possui 

muitas brechas – e a abrangência, fazem da internet uma poderosa aliada destes grupos. 

Possibilita, dentre outras coisas, a disponibilização de músicas, vídeos, livros, fotos e 

biografias para download, além da presença de espaços específicos para o debate e 

exposição de idéias, como as salas de bate-papo. A própria circulação do manual em 

análise é favorecida pelo ciberespaço. Assim, em seu conteúdo, o Manual de Campo 

discute as utilidades da rede mundial de computadores. 

Por outro lado, há ressalvas quanto a eficácia da internet como importante 

ferramenta propagandística e pedagógica. O conforto do ciberespaço, segundo Hammer, 

paralisa militantes diante do concreto perigo da realidade. É mais fácil construir sites e 

compartilhar sonhos e aspirações para o futuro nas salas de bate-papo que pegar em 

armas, se desvencilhar da polícia ou derramar o próprio sangue. Assim, o veterano 
                                                           
34

  Publicações alternativas e independentes que circulam dentro de um grupo restrito. Muitas vezes se 

utilizam de colagens e de desenhos feitos a mão. 
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adverte que o espaço virtual deve ser visto como uma miragem feita para inspirar a ação 

concreta e por isso configura apenas uma parte do envolvimento ideal de um ativista 

Blood and Honour. 

O que se entende por militância e ação política vai além da participação efetiva 

nas atividades virtuais ou não da organização. Se observarmos, por exemplo, os ataques 

neonazi noticiados em jornais de todo o mundo, percebemos que há um ―modus 

operandi‖ que vigora nas formas de violência. Incêndios, bombardeios e os casos de 

agressão física apresentam procedimentos semelhantes
35

. Os instrumentos utilizados são 

geralmente tacos de beisebol, barras de ferro, facas ou mesmo as próprias mãos e pés 

que socam e chutam violentamente as vítimas. Assim, percebe-se que há uma cultura da 

agressão, do ódio e da violência neonazista. ―Pacifismo é para sonhadores bobos e para os 

geneticamente mais fracos‖ (HAMMER, 200, p. 19 – tradução nossa), escreve Hammer. 

Embora afirme que o ideal não é chamar a atenção com atos violentos, o ―ideólogo‖ não 

os condena.  

O incisivo quinto capítulo (The Activist) também é passível de destaque nesta 

pesquisa. Dedicado aos ativistas do B&H, esta parte do manual é essencialmente 

instrutiva. Retrata os obstáculos, os perigos, as escolhas, as conseqüências e os 

propósitos da vida de um nacional-socialista. Além disso, o autor discorre sobre a vida 

dupla que muitos deles têm de levar, a perda de empregos e os perigos dos 

relacionamentos com pessoas que não compartilham da mesma visão política (família, 

amigos, esposas/maridos, patrões etc.). 

Diante de tal sugestão de que ser neonazista implica em adquirir uma nova 

identidade e viver uma vida pouco convencional, podemos perceber o que sustenta 

Teixeira da Silva (SILVA, 2009): tornar-se fascista implica na destruição do eu, não 

somente na negação do outro. Essa anulação da condição individual em nome de um 

coletivo anônimo movido por uma causa ―natural‖ à própria identidade adquirida, nos 

mostra como a criação do estranhamento e da indiferença extrapola a noção estabelecida 
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 Pesquisas feitas pela Anti-Defamation League sobre ataques perpetrados por skinheads neonazistas na 

Alemanha na década de 1990 revelam procedimentos comuns entre os ocorridos: agressões verbais, 

espancamento, chutes, incêndio de lugares e pessoas, uso de tacos, pedras e coquetel molotov. Disponível 

em <http://www.adl.org/presrele/NeoSk_82/2645_82.asp>. Acesso em 27/10/2011. 

http://www.adl.org/presrele/NeoSk_82/2645_82.asp
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de inimigo. Pois, no discurso de Hammer, em concordância com os vários discursos e 

regimes fascistas pelo mundo, qualquer forma de afetividade individual deve dar lugar 

ao amor aos camaradas de luta, ao movimento e à utopia de futuro ariano que orienta 

suas ações. 

À guisa de conclusão, o manual em questão se mostra uma fonte legítima e rica 

para se estudar aspectos do neonazismo no alvorecer do século XXI. Não se limitando a 

expressar diretrizes de comportamento, a obra nos traz, em linhas e entrelinhas, os 

percalços e as estratégias diante da necessidade seduzir e adequar velhos pensamentos a 

um novo mundo. Revelando divergências e contradições internas, a produção do ―Field 

Manual‖ pode ser vista ainda, como uma tentativa de normatizar um movimento sem 

líderes de expressão. Afinal de contas, nem mesmo Ian Stuart, considerado por muitos 

um mártir dos skinheads, conseguiu aglutinar os cabeças raspadas do mundo (SALAS, 

2006). 
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Introdução 

 

No contexto de uma sociedade cada vez mais conectada se faz necessário criar 

ambientes e produtos que permitam aos usuários a troca e obtenção de informações de 

uma forma mais precisa e organizada. A proposta do ―Véritas Mouseion – Dicionário 

Eletrônico de Termos Museológicos‖ objetiva atender a lacuna de material referencial 

na área da Museologia através do desenvolvimento de um dicionário eletrônico 

terminológico colaborativo, bilingüe (Port./Ing.). O interesse na produção de um 

dicionário eletrônico de termos da área da Museologia é resultante de pesquisas 

realizadas anteriormente pelo Grupo Estudos e Pesquisas em Memória e Patrimônio 

Sergipano (GEMPS/CNPq) que detectou a não existência de um produto tecnológico 

acessível contendo termos ligados a Museologia.  

O presente artigo se propõe a abordar como a construção de conhecimentos 

específicos da Museologia, por meio do recorte da Museologia Digital que se apresenta 

http://www.bloodandhonour-usa.com/
http://www.skrewdriver.net/
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como um dos campos de estudo do projeto, também faz parte do referencial teórico que 

serve como ambiente de busca das palavras que compõem o corpus lexicográfico do 

dicionário. A Museologia utiliza termos que quanto levantados, catalogados, definidos e 

organizados tornam-se instrumentos imprescindíveis no cotidiano de estudos e trabalhos 

de instituições educacionais, museais e culturais.  

Através da elaboração de verbetes para um dicionário eletrônico, o projeto 

Véritas Mouseion coloca-se enquanto uma pesquisa de inovação tecnológica ao se 

utilizar de conteúdos interdisciplinares e informatizados. Considerando-se ainda o 

conceito de tecnologia como: 

todo meio ou instrumento cognitivo que, de maneira direta ou indireta, 

contribui para que corram mudanças de ordem material e, também, é 

ela própria sempre conhecimento, é resultado do pensamento, o qual 

retroage sobre si, provocando mudanças em si, através da 

manipulação dos próprios artefatos tecnológicos produzidos 

(MALDONADO apud FRANCISCO, 2010, p. 02) 

  

A união de conteúdos interdisciplinares como tecnologia da informação, 

cibercultura, informação digital, técnicas de produção de conhecimentos da ciência da 

informação, lingüística, terminologia atuam como base teórica-colaborativa na 

elaboração de informações tão específicas como as que pertencem a Muselogia. Tais 

características mostram o quanto o projeto Véritas Mouseion atende a premissa básica 

enquanto um produto de inovação tecnológica: criativo, com acúmulo de diversos 

conhecimentos do homem, da cultura e da sociedade, e que serão futuramente aplicados 

nos mais diferentes ambientes, atingindo um grande grupo de profissionais que 

interagem nesses locais.   

 

O museu na sociedade virtual 

 

O Véritas Mouseion trará definições de muitos termos inerentes ao Museu 

presencial nos eixos da Museografia, da Conservação Preventiva de acervos e da 

Documentação Museológica, todavia, a vida contemporânea e o recurso à tecnologia 

favoreceu a cultura material e imaterial um novo canal para sobreviver aos efeitos do 

tempo, mantendo sua historicidade, seu valor de bem patrimonial, promovendo ações de 

preservação e divulgação. 
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No caso dos museus digitais há toda uma interação do ―flaneur pós-moderno‖, 

pois este acessando a instituição através de um site hospedado na internet consegue 

interagir com a criação eletrônica à depender do programa utilizado, pois este pode ser 

contínuamente atualizado pelo webdesigner. Já nos cibermuseus há uma fixedez maior, 

uma vez que estes partem de digitalizações de espaços físicos acondicionados em 

mídias rígidas como CDROM‘s ou DVD‘s. Desse modo, ―a cibercultura é a sociedade 

que se apropria da técnica‖ (LEMOS, 1999). 

Diferentemente do Museu presencial, o museu virtual é mais democrático e 

acessível a qualquer hora do dia, da noite e da madrugada. É acessível aos portadores de 

deficiências físicas como os cadeirantes que de casa e sem preocupar-se com a 

instalação de rampas podem entrar em contato com aquelas informações visuais 

disponibilizadas, está ao alcance de populações residentes em espaços geográficos 

separados por oceanos de distância, enfim atende ao grande público e as novas gerações 

de visitantes das instituições museais que buscam uma maior dinamização do ―antigo‖ 

(BALIGAND, 1998:195). 

 

Relacionando Linguagem e Ambiente Digital 

 

Na elaboração dos verbetes do Véritas Mouseion os pontos linguagem, memória 

e informação digital se interceptam, e então encontramos a função social do dicionário 

como produto de inovação tecnológica. O simples fato de ser eletrônico não faz do 

produto algo ―tecnológico‖. Porém, por estar num contexto em que a tecnologia é um 

dos componentes que caracteriza uma sociedade digital, com indivíduos cada vez mais 

correlacionados a aparelhos e ferramentas tecnológicas, que o dicionário apresenta-se 

como um instrumento de conhecimento apto às novas tendências tecnológicas. Machado 

(2003, p.44) revela que uma pesquisa modelo deve atender as necessidades de uma 

sociedade em permanente processo de transformação, que tem o conhecimento 

científico como um componente estrutural, primando pela a criação de um complexo de 

inovação, e servindo de laboratório para a geração da tecnologia. 

Dentro dessa proposição recorremos ao conceito de língua proposto por 

Marcuschi (apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p.132) como a atividade sócio-interativa 

sempre voltada para alguma finalidade e secundariamente serve para transmitir 

informações e representar o mundo, por que tanto as informações transmitidas quanto o 
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mundo representado são sobretudo produtos ou frutos de um processo interativo em que 

a língua atua. A linguagem dentro dessa perspectiva vem a ser a faculdade humana em 

que a língua atua, sendo assim a representação da informação é o canal utilizado para 

que o objeto revele o seu conteúdo por meio das relações entre signo, significante e 

significado, ou seja, as analogias entre a palavra, a fonologia do som e o conceito.  

 Para a elaboração dos significados, que a Organização e Representação da 

Informação chama de conceitos, a pesquisadora Ingetraut Dahlberg (apud SOARES, 

2011, p. 102) explica que os elementos devem estar articulados numa unidade 

estruturada. Logo, para que os significados sejam elaborados é necessário uma relação 

entre o objeto, no caso, a palavra, e o seu significado. Esta relação pode ser o tempo e o 

espaço, características específicas e inconfundíveis, ou características comuns, existindo 

relações lógicas, hierárquicas e de oposição. 

O homem desenvolveu a capacidade de associar palavras a conceitos. 

Como as palavras permanecem através do tempo entesouradas por 

uma cultura e transmitidas de geração a geração[...] Nesse ponto é 

preciso distinguir o processo individual de formação de conceitos por 

parte de um sujeito, do acervo de conceitos transmitidos 

materialmente através das gerações por meio do vocabulário herdado 

e transmitido, sobretudo nas sociedades dotadas de uma tradição 

escrita. Na dimensão individual, o léxico é conceptualizado como um 

conjunto de representações, isto é, de objetos mentais que se 

consubstanciam nas palavras que esse indivíduo domina e das quais 

ele se serve. Essa dualidade entre o individual e o social tem que ser 

bem entendida para evitar ambigüidades (BIDERMAN, 1998, p.90). 

 

O ciberespaço configura-se como o espaço em que a língua acontece no Véritas 

Mouseion, lugar este definido como:  

o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição 

inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos ([...]), na 

medida em que transmitem informações provenientes de fontes 

digitais ou destinadas a digitalização.‖ (LÉVY, 2003, p. 92).  

 

Assim é possível compreender o ciberespaço como um lugar em que a 

informação passa por constínuos processos de atualização, de modo não arbitrário, por 

meio de uma inteligência coletiva que funciona enquanto organismo vivo, em que toda e 

qualquer pessoa pode contribuir para a formação do todo. ―Ninguém sabe tudo, todos 

sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade. Não existe nenhum reservatório 

de conhecimento transcendente, e o saber não é nada além do que as pessoas sabem‖ 

(LÉVY, 2000, p.29). 
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Conceituando os termos no Ambiente Digital 

 

No processo de aquisição e desenvolvimento dos conceitos das palavras em 

ambiente digital, a memória funciona como o local em que estão registrados os 

conceitos, as visões de mundo, valores, identidades e ideologias da sociedade. A 

conceituação das palavras resulta da dinâmica pelo qual o homem passa durante a vida. 

―As palavras rotulam os processos cognitivos mediante os quais o homem interage 

cognitivamente com seu meio ambiente‖ (apud BIDERMAN, 1998; LENNEBERG, 

1975, p.374). Neste sentido identificamos uma relação entre memória e linguagem 

caracterizada pela função social com que estas apresentam através do caráter 

comunicativo que há entre elas (LE GOFF, 2003, p.421). Trata-se da comunicação de 

uma informação anterior, na ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu 

motivo. Essa ligação entre linguagem e memória mostra como os conceitos são 

formados, e a ciência da Informação apresenta um campo de estudo fundamental no 

qual os                        

Espaços de significação são ambientes onde grupos específicos de 

indivíduos se comunicam entre si e produzem novas formas de cultura 

e conceitos. Os indivíduos estabelecem uma linguagem que possibilite 

a troca de informações, consolidando, assim, uma forma específica de 

comunicar. (SOARES, et al., 2011, p.4) 

 

O ambiente digital requer recursos próprios e que sejam facilmente incorporados 

ao cotidiano dos usuários. O conhecimento dos espaços de significação possibilita a 

visualização de como devem ser elaborados os verbetes que compõem o Véritas 

Mouseion. O processo de conceituação dos termos museológicos relaciona a linguagem 

dos usuários com os dados conceituais que diferentes profissionais da Museologia usam 

para relacionar o termo e seus significados. É neste ponto que faz-se referência à 

memória que os profissionais das instituições museais empregam como significado 

propagado e elaborado através da vivência.  

Nesse processo de construção da informação faz-se uso da Lingüística de 

Corpus que se caracteriza pelo estudo e extração de dados lingüísticos textuais em um 

acervo de textos ou corpus produzidos por futuros usuários. O verbete é construído 

através de colaborações multi-institucionais, ou seja, por meio de entrevistas realizadas 

pelos pesquisadores aos profissionais de diversas instituições museais, com o objetivo 
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de coletar informações relativas a determinado termo. Questionamentos sobre o uso, a 

origem e regularidade do termo no cotidiano profissional, são alguns das proposições 

levantadas pelos pesquisadores para a elaboração do Véritas Mouseion.  

Ao tratar deste espaço colaborativo OLIVEIRA (2007) chama atenção para o 

papel da internet enquanto ferramenta de uso pelos museus, assim: 

a Internet permite uma maior interação com o público, mas também 

com os especialistas. Além do uso como uma ferramenta de 

marketing, mencionada por Lévy (1999), a Internet possibilita a 

montagem de redes de conexão entre várias instituições afins e com 

objetivos convergentes. Este uso pode ser feito através de listas de 

discussões, fóruns, rede de comunicação, etc. Em 1994, Fátima Cofan 

Feijóo da Universidade Complutense de Madrid já fazia um alerta na 

revista de Museologia aos profissionais dos museus. ‗A Internet 

afectará las relaciones entre los profesionales del museo, por lo que 

debería existir una estrecha colaboración entre los museos con 

funciones similares, manteniendo lazos comunes mediante las 

discusiones on-line de los miembros y colaboradores para mejorar el 

producto de su trabajo‘ (
1
). (COFAN FEIJOO, 1994, p. 35) (apud 

OLIVEIRA, 2007, p.9)
36

 

 

Na proposta de inovação tecnológica os dados serão utilizados no dicionário 

eletrônico de termos museológicos bilingüe, ferramenta básica para o processamento 

automático de textos, adaptados para serem processados num ambiente digital.  

A construção do corpus terminológico será realizada através da seleção/extração 

de um vocabulário museológico integrante das áreas do Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Museologia da UFS
37

, definido pelo diagrama abaixo:  

                                                           
36 Tradução livre do autor: ―A Internet afetará as relações entre os profissionais do museu, pelo que 

deveria existir uma estreita colaboração entre os museus com funções similares, mantendo laços comuns 

mediante as discussões on-line dos membros e colaboradores para melhorar o produto do seu trabalho.‖ 
37

 O PP do bacharelado em Museologia da UFS, foi elaborado entre 2010 e 2011 com base no 

Referencial da Rede de Professores de Museologia e comparação dos projetos pedagógicos e 

fluxogramas das graduações em Museologia no país, norteando-se pelos projetos da UniRio e na UFBA, 

os mais antigos formadores de museólogos no Brasil, sendo aprovado pelo CONEPE-UFS em 2011 para 

implantação pelo DAA-UFS em 2012-1. 
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Essa estrutura seguirá a metodologia de aplicação dos tesauros tendo como base 

a hierarquia de assuntos configurados em uma relação associativa e não de simples 

palavras isoladas, conceituadas em ordem alfabética. Desse modo, a ênfase do 

dicionário estará centrada em palavras cujo significado tenha um sentido integrador, de 

fácil reconhecimento e uso. 

Pode-se compreender os tesauros como uma lista de termos associados 

semântica e logicamente, que permite perceber as mínimas diferenças entre as palavras, 

e que compreende apenas a um domínio específico do conhecimento humano. São, 

portanto, ―inventários terminológicos organizados de acordo com sua temática e 

controlados formalmente‖ (CABRÉ apud DIAS, 2000. p. 91). Criados com o propósito 

especifico em cada área do conhecimento, os tesauros constituirão os verbetes a partir 

da formação de: 

repertórios ou listas de termos autorizados, constituídos por unidades 

— desertores e não desertores — pertencentes a um domínio 

particular do conhecimento, relacionadas semântica e logicamente. 

São utilizados para caracterizar tanto o conteúdo de um documento, 

quanto o conteúdo das questões propostas pelos usuários. Sua função 

é, por isso, a de servir como intermediária entre os documentos e os 

usuários (KOBASHI; LARA; TÁLAMO, 1992. p. 199).  

 

Verbetes do Véritas Mouseion enquanto informação da Museologia Digital  

 

 Ao tratarmos de Museologia Digital, realizamos até o momento uma incursão 

por diversos termos da época contemporânea, afiliados às novas tecnologias, dentre eles 

destacamos: cibercultura, museu digital, cibermuseu, cultura digital, webdesigner, 

ambiente virtual, memória digital, prototipagem 3D, modelagem conceitual 3D, caverna 

digital, memória digital, expovirtual, dentre outros. 

 A maioria desses termos não se encontra em dicionários tradicionais da Língua 

Portuguesa, principalmente quando palavras compostas ou em idioma estrangeiro, e 

Museologia 
Digital 

Museus Virtuais 
e Museus 

Digitais 

Arquitetura de 
Museus 

Cavernas Digitais 
e Prototipagem 

3D 
Expovirtual 

Museologia e 
Sistemas de 
Informação 
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transitam em meio a essência interdisciplinar das instituições museológicas, 

universidades, ONG‘s, ou outras instâncias que têm entre seus profissionais arquitetos, 

cientistas da informação, programadores de computador, museólogos, etc.  

 Desse modo, o dicionário eletrônico de termos museólogicos em si já irá se 

configurar como um instrumento de informação digital, uma vez que elaborado como 

um software, armazenando informações dispostas através de recursos audio-visuais, 

utilizando vídeos, arquivos sonóros, fotografias e imagens em 3D. 

 

Conclusão 

 

 O futuro se pensa no presente, assim, o Véritas Mouseion, agrega em sua 

proposta pesquisa, interdisciplinaridade colaborativa [entrevistas] rompendo fronteiras 

[em instituições com geografias distintas], organização sistêmica e orgânica da 

informação, acessibilidade e interatividade lúdica.  
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NEONAZIS.COM: A NOVA EXTREMA-DIREITA CHILENA EM 

TEMPOS DE INTERNET 

 

Luyse Moraes Moura 

Graduanda em História/UFS  

Bolsista PIBIC/CNPq 

luyse@getempo.org 

 Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard  

(DHI/UFS) 

 1. Introdução 

 O Chile é, possivelmente, a capital neonazi da América Latina. Nas últimas 

décadas do século XX, a estruturação e o fortalecimento de grupos neofascistas no país, 

e a atuação de novos ideólogos e líderes nacionais do movimento NS – como Miguel 

Serrano[1], Alex López [2] e Ernesto Lutz [3] –  converteram o Chile em uma fonte 
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inesgotável de informações neofascistas exportadas para todo o mundo, que alimentam 

as mentes e os corações de neonazistas europeus e americanos. (SALAS, 2006) 

 Atualmente, diversas organizações de inspiração fascista operam no Chile, a 

exemplo dos grupos Patria Nueva Sociedad, Frente Orden Nacional e Movimiento de 

Acción Nacional-Socialista de Chile. Além desses, também se destacam inúmeras 

organizações skinheads neonazistas, cujos integrantes, com frequência, protagonizam 

atos de violência contra aqueles que não se enquadram em seus padrões de raça, religião 

e identidade – imigrantes, negros, homossexuais, comunistas, judeus e punks. Através 

de uma propaganda atraente e manipuladora, que veicula ideias de progresso, de 

superioridade racial e de combate aos ―inimigos‖, esses grupos expandem seu espaço de 

atuação, atraindo pessoas do mundo inteiro, e tendem a se desenvolver ainda mais.  

 Descritos como odiosos e intolerantes, os grupos extrema-direita do Chile 

apresentam  faces diversas e contraditórias. Uns se inspiram nos movimentos 

nacionalistas históricos, outros espelham-se na Alemanha nazista ou na vertente 

esotérica do nacional-socialismo. Algumas organizações têm a violência e a 

agressividade como linguagem, outras, porém, mostram-se mais pacíficas e aspiram 

uma maior participação na política do país. De fato, cada um desses movimentos 

apresenta posturas políticas e culturais distintas, influenciadas pela maneira como seus 

membros se relacionam com a sociedade. Entretanto, é necessário ressaltar que ―todos 

esses grupos, rigorosamente todos, são autoritários e excludentes, visceralmente 

antidemocráticos, intolerantes, agressivos- o que, cedo ou tarde, acaba por virar 

fascismo e nazismo‖ (SALEM, 1995, p.54).  

 2. As relações entre a nova extrema-direita chilena e a Internet 

 Até a década de 1990, os indivíduos que propagavam ideologias neofascistas no 

Chile operavam tradicionalmente, isolados, desprovidos de ligações estruturais maiores. 

Entretanto, com a popularização da Internet, esses extremistas descobriram um novo 

meio de disseminar suas mensagens de ódio e intolerância.  

 Diferentes movimentos de extrema-direita passaram utilizar a Internet como uma 

poderosa ferramenta de propaganda, uma vez que essa nova mídia é segura, econômica 

e, sobretudo, possui uma alcance mundial (MAYNARD, 2010; DIAS, 2007; 

ZICKMUND, 2000). Com o acesso global à Internet, documentos postados na rede 
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passaram a ser disponíveis a qualquer pessoa que possua um dispositivo tecnológico 

para acessá-los. Esta ausência de fronteiras, assim como a liberdade de disseminar 

ideologias subversivas na rede, oportunizou a ação de grupos intolerantes e também 

reduziu a autonomia do governo chileno para restringir a literatura extremista 

(ZICKMUND, 2000).  

 Dentro do ambiente virtual, além de aumentar sua visibilidade, as organizações 

neofascistas se aproveitam das facilidades da rede mundial de computadores, como a 

velocidade na qual transitam as informações, para fugir de qualquer monitoração 

constante por parte do poder legislativo. Deste modo, diversos militantes do ciber-ódio 

têm conseguido, através da Internet, agredir e escapar de punições na rapidez de um 

clique (MAYNARD, 2010). 

 Considerando o surgimento de grupos neofascistas por todo o mundo, mas 

principalmente no Chile, e as relações desses com a chamada cibercultura, este trabalho 

buscou compreender como novos grupos de extrema-direita chilenos ocupam o 

ciberespaço, para expandirem sua atuação no século XXI. Para isso, foram selecionados 

para análise o site do grupo neofascista Frente Orden Nacional 

(http://www.chilens.org/), e o site do Movimiento de Acción Nacional-Socialista de 

Chile (http://www.manschile.org/).  

 3. O monitoramento das páginas de ódio e o manuseio do CODEX 

 No intuito de compreender que tipo de relação se constrói entre o espaço virtual 

e a defesa de ideologias extremistas, dedicamo-nos à visitação, catalogação e ao 

arquivamento dos portais estudados. Para isso,  partes do material coletado nos sites 

foram depositadas num banco de dados, um sistema de controle e de cadastro de links: 

CODEX (www.codexbrasil.org.)  

 O CODEX opera como um programa de arquivo que nos permite cadastrar links 

na Internet, descrevendo-os e acrescentando informações sobre seu funcionamento. Para 

cada secção presente nos sites estudados, há uma ficha no CODEX, na qual é inserida 

uma análise historiográfica. Este sistema de arquivamento encontra-se em fase de 

abastecimento e, após ser concluído, estará disponível para a comunidade acadêmica.  

http://www.chilens.org/
http://www.manschile.org/
http://www.codexbrasil.org/
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 Para viabilizar o arquivamento de parte do conteúdo estudado, todos os portais 

selecionados foram baixados completamente no formato PDF. Tal procedimento nos 

permitiu resguardar algumas das principais fontes da pesquisa, bem como evitar o 

prejuízo caso algumas páginas fossem retiradas de circulação.  

 A catalogação e o arquivamento dos portais visitados facilitaram o acesso às 

informações contidas nesses, e viabilizaram a análise de como grupos de extrema-direita 

chilenos se apropriam do ciberespaço para disseminar seus ideais. O manuseio do 

CODEX foi de particular importância nesta investigação, pois nos possibilitou 

armazenar dados para posterior leitura e interpretação de materiais apresentados nos 

sítios eletrônicos. A seguir faremos uma breve descrição de cada um dos portais 

estudados.  

 4. Portal Frente Orden Nacional  

 A história deste movimento de extrema-direita teve início em novembro de 

2003, quando um grupo de simpatizantes do nazismo começou a se reunir em um centro 

cultural de Valparaíso, no Chile. No decorrer do tempo, as reuniões culminaram na 

formação de um movimento político que compartilhava uma cosmovisão semelhante à 

do nazismo histórico. Este passou a se chamar Frente Orden Nacional (F.O.N.).  

 Os integrantes do recém-formado grupo neonazi adotaram como uniforme 

oficial as camisas cinza, numa tentativa de reproduzir a vestimenta dos ex-militantes do 

Movimento Nacional-socialista do Chile dos anos 1930. Juntamente com os uniformes, 

os símbolos as bandeiras, os lemas, os cumprimentos, as saudações, os distintivos, os 

cultos e as místicas cerimoniais de caráter fascista converteram o F.O.N. em uma 

organização cerimonial doutrinária.  

 Com o passar dos anos, o grupo estruturou sedes em Valparaíso, Santiago, 

Concepción, Antofagasta e La Serena, e começou a realizar atividades propagandísticas 

nessas localidades como, por exemplo, a distribuição de panfletos e a organização de 

acampamentos que reuniam  neonazistas de algumas regiões do Chile. Entretanto, tais 

ações não foram suficientes para expandir a atuação do F.O.N. e não garantiram uma 

maior visibilidade ao grupo. Angariar novos adeptos e disseminar mensagens de ódio 

exigiam dos neonazis chilenos uma nova estratégia. E esta foi desenvolvida no território 

virtual. Em 2010, o F.O.N criou um portal para divulgar as opiniões, tendências e metas 
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de seus membros e, também, para apresentar os principais aspectos da doutrina 

neonazista no Chile – o site esta registrado nos Estados Unidos (IP 208.85.243.136).  

 Em sua página virtual, o Frente Orden Nacional é apresentado como um 

movimento político nacional-socialista, adaptado à realidade chilena e aos tempos 

atuais. Seus integrantes concebem o Chile como um produto da cultura europeia 

ocidental e afirmam que toda a história dessa nação está relacionada à atuação 

eurodescendente. Em razão disso, o F.O.N. tem como um de seus princípios oficiais a 

defesa da identidade ―ariana‖.  

 Além disso, a organização extremista defende a diferenciação entre as raças 

humanas, posicionando-se contra as sociedades multiculturais. Para ela, todas as raças 

devem evitar a miscigenação, tendo, por isso, que possuir uma nação e um território 

particular e, ainda de acordo com este grupo, os conflitos raciais, bem como as guerras e 

os choques culturais, só ocorrem em sociedades multirraciais. Sob essa perspectiva, os 

neonazis chilenos afirmam que para se reconhecer e respeitar os diferentes povos 

indígenas presentes em seu território é indispensável a prévia afirmação da própria 

identidade chilena como diferente da dessas etnias.  

 O provedor disponibiliza aos seus usuários textos, livros e imagens relacionadas 

a doutrina NS e ao movimento Frente Orden Nacional.  Também estão expostos no site 

links de acesso à loja virtual  El Rayo – criada pelo F.O.N. para promover o comércio de 

livros, vídeos, discos, camisetas e outros materiais de inspiração fascista –, aos 

programas de rádio realizados por membros do movimento e à revista Rayo, 

informativo de publicação mensal, que veicula ideias xenófobas, racistas, homofóbicas 

e antissemitas. 

 4.1 A revista Rayo e a construção do outro como fonte de contaminação 

social  

 A revista Rayo foi criada pelo Frente Orden Nacional, no intuito de propagar os 

ideais do movimento e de formar novos militantes da intolerância. Grande parte dos 

textos publicados na Rayo evidenciam uma das características fundamentais presente no 

discurso dos movimentos extremistas: a construção do outro como um contaminador 

social. Nesse contexto, ―o outro se transforma metaforicamente em uma doença cultural, 
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cuja própria presença dentro da nação é suficiente para destruir a estabilidade social e os 

valores especiais que fizeram a nação forte em sua fundação‖ (ZICKMUND, 2000, p.6).  

 Um exemplo bastante claro disso encontra-se na 14ª edição deste periódico. 

Neste volume, os membros do F.O.N. elaboraram uma série matérias que visavam 

alertar a população chilena sobre os supostos perigos que os imigrantes negros 

poderiam trazer ao país. Os neonazis abusaram de imagens sensacionalistas e frases de 

efeito depreciativas para retratar os afro-americanos como indivíduos ―parasitários‖, 

responsáveis pela decadência urbana e por corromper a sociedade chilena. Toda a 

literatura da revista neonazi aponta, não só os negros, mas também os homossexuais e 

outras minorias como exemplos da degradação social.  

 Em seus artigos, os nacional-socialistas chilenos baseiam-se em um critério 

biológico para sustentar seus status superior: a pigmentação de suas peles. A brancura 

torna- se um amuleto que distingue os neonazistas de todos aqueles que não se 

enquadram em seus padrões de raça. Curiosamente, os critérios biológicos também 

fundamentam as práticas homofóbicas do grupo de extrema-direita pois, quando as 

discussões se concentram em preservar a civilização ocidental, os homossexuais são 

acusados - seja pela determinação biológica ou por sua livre escolha de preferência 

sexual - de falharem em propagar a raça branca (ZICKMUND, 2000).  

 Diante do caráter doentio da intolerância presente nas páginas da revista Rayo, 

não podemos deixar de fazer uma ressalva: o mal do racismo não deve ser buscado nas 

vítimas, mas sim em seus carrascos (TEIXEIRA DA SILVA, 2004). Ser homossexual, 

judeu ou negro não encerra em si mal histórico ou uma condição a ser superada. A 

―inconformidade homicida com a condição do outro é, isto sim, um mal a ser superado‖ 

(TEIXEIRA DA SILVA, 2006). 

 5. Portal Movimiento de Acción Nacional-Socialista de Chile (M.A.N.S.) 

 Assim como o Frente Orden Nacional, outras organizações têm se empenhado 

para renovar o movimento NS no Chile. O Movimiento de Acción Nacional-Socialista 

de Chile (M.A.N.S.) é um exemplo disso. Ainda não se tem informações de quando e 

como este grupo surgiu. Sabe-se apenas que o M.A.N.S. é uma organização de extrema-

direita chilena que possui facções estruturadas em Temuco, Valdivia e Concepción, e 

que em 2011 criou um site para promover a difusão da doutrina neofascista, através da 
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produção e disponibilização de textos, livros e recursos audiovisuais de cunho nazista – 

o site encontra-se hospedado nos Estados Unidos (IP 67.220.212.157). 

 O site do M.A.N.S. oferece aos seus visitantes uma grande quantidade de 

propaganda antissemita. Em diversas páginas deste portal, os judeus são acusados de 

promoverem sua ―ideologia sionista‖, que consistiria em mentiras para manter seu 

poderio sobre a política mundial e a culpa existente em razão do Holocausto – 

extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, durante a Segunda Grande 

Guerra, na Alemanha nazista –, promovendo a vitimização do povo judeu e 

chantageando economicamente os países europeus para o desenvolvimento do Estado de 

Israel.  

 Além de textos que têm como tema central o Sionismo, também estão 

disponíveis no site artigos e imagens sobre o Revisionismo Histórico – teoria de 

negação do Holocausto –, que veiculam a ideia de que toda a versão da história sobre os 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial foi propagada por seus vencedores e, em 

razão disso, o grupo defende uma nova análise do que aconteceu neste período.  

 O M.A.N.S. utiliza seu provedor não apenas para defender o antissemitismo, mas 

também para apresentar um conjunto interconectado de novos inimigos: a globalização, 

os imigrantes, o multiculturalismo e os políticos incompetentes. Nas primeiras décadas 

do século XX, ―os inimigos eram um componente central das angústias que 

contribuíram para inflamar a imaginação fascista‖ (PAXTON, 2007, p.70). Neste 

aspecto, pouca coisa mudou. Ainda hoje, os grupos neofascistas necessitam de um 

inimigo demonizado contra o qual possam mobilizar seus seguidores e canalizar suas 

ansiedades acumuladas. Vale ressaltar que o inimigo não tem que ser necessariamente 

judeu. Cada movimento de extrema-direita especifica seu próprio inimigo conveniente.  

 6. Considerações Finais 

 Diversos grupos de extrema-direita utilizam a Internet como recurso para 

expandir suas ações no século XXI. Propagam mensagens racistas, xenófobas e 

antissemitas; disseminando a intolerância e atraindo a cada dia mais adeptos. 

Apropriam-se do ciberespaço, criando portais de interesses específicos, e promovendo 

espaços virtuais de sociabilidade, onde diversos usuários se conectam em torno de uma 

causa comum: a busca por um retorno do fascismo.  
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 Este trabalho, ao tomar como objeto de estudo sites de grupos neofascistas do 

Chile, proporcionou uma compreensão maior das múltiplas possibilidades oferecidas 

pela cibercultura. Nesse sentido, observou-se, através do monitoramento dos portais 

selecionados, que a Internet além de contribuir para a expansão dos vínculos sociais, 

facilitar contatos, e viabilizar formatos de discussão mais sinceros (DIAS, 2007), 

também oportunizou a ação de grupos intolerantes, que se aproveitam das facilidades 

próprias da rede mundial de computadores – circulação rápida de informações, e 

ausência de restrições – para propagar o ódio, a rejeição e a violência ao diferente 

(MAYNARD, 2010; DIAS, 2007; ZICKMUND, 2000).  

 Através da análise dos sites estudados, pôde-se traçar um perfil das atividades de 

grupos neofascistas chilenos na Internet. O trabalho desenvolvido nesta investigação 

também possibilitou o conhecimento de aspectos relevantes das culturas desses 

movimentos, como o comportamento e modo de agir de seus integrantes, suas 

propagandas e doutrinas. Tais informações poderão ser utilizadas como uma fonte para 

outros historiadores e para futuras investigações sobre o tema. 

 

Notas:  

[1] Colaborador do nazismo no Chile, nas primeiras décadas do século XX. Anos 

depois, Miguel Serrano produziu diversos ensaios sobre o esoterismo nazi, convertendo-

se em um dos principais ideólogos do neonazismo. (SALAS, 2006) 

[2] Líder do grupo Patria Nueva Sociedad, ficou conhecido internacionalmente quando 

tentou organizar um congresso nazi mundial no Chile. O projeto de um encontro 

internacional de neonazistas, entretanto, se resumiu a uma reunião de apenas umas 

dezenas de indivíduos exclusivamente latino-americanos. (SALAS, 2006) 

[3] Líder do Movimento Nazi Chileno. (SALAS, 2006) 
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Orientador: Prof. Dr. Dilton Cândido S. Maynard 

Professor do Departamento de História da UFS 

Projeto Segunda Guerra Mundial: cotidiano, fontes & narrativas 

Integrantes do Grupo de Estudo Presente (GET/CNPq) 

 

Introdução:  

 Em 1939 foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Neste período o Brasil se 

encontrava sob a ditadura do Estado Novo e se mantinha neutro diante do conflito até 

1942, pois possuía relações comerciais tanto com países do Eixo quanto  com os 

Aliados, principalmente Alemanha e EUA respectivamente, sendo que esse último 

entrou na guerra apenas em 1941, porém, desde o início apoiou a Inglaterra, França e 

URSS. 

Contudo, o Estado brasileiro se aproximou mais dos norte-americanos devido à 

política do pan-americanismo, o que culminou na Terceira Reunião de Consulta dos 

Chanceleres das Repúblicas Americanas, que buscou definir um acordo em que esses 

países deveriam manter solidariedade a qualquer Estado americano que fosse atacado. 

Em seguida, quando a base norte-americana de Pearl Harbor foi bombardeada pelos 

japoneses em 1941 os estadunidenses declaram guerra ao Eixo, logo, como foi acordado 

na Terceira Reunião e almejando os benefícios que possibilitaram o fomento da 

indústria de base (com o patrocínio dos EUA) para a criação da Companhia Siderúrgica 

Nacional, o Brasil cortou suas relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, 

Itália e Japão. A partir disso a Alemanha enviou submarinos para atacar navios 

mercantes brasileiros no Atlântico, impedindo o abastecimento da Inglaterra. 

Posteriormente, os submarinos alemães atuaram na costa do Nordeste brasileiro. 

Os motivos que levaram Hitler a desencadear ataques de 

submarinos na costa brasileira foram os seguintes: a adesão do 

governo Vargas aos aliados, o rompimento das relações 

diplomáticas, a presença ostensiva de tropas norte-americanas em 

território brasileiro, os ataques a submarino por aviões da Força 

Aérea Brasileira (FAB), a prisão de espiões e o afastamento de 

mailto:celio@getempo.org
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integrantes do governo simpáticos às potências do Eixo 

(GONÇALVES; OLIVEIRA NETO, 2010:282) 

  Em agosto de 1942 a soberania brasileira foi ameaçada, através dos 

torpedeamentos de cinco navios mercantes, o Arara, o Araraquara, o Baependi, o Aníbal 

Benévolo e o Itagiba, no litoral entre Sergipe e Bahia, sendo o estopim para Getúlio 

Vargas declarar guerra ao Eixo. Os sergipanos passaram de platéia para atores 

coadjuvante do conflito mundial, sentindo na pele o horror dos acontecimentos sofridos 

e o medo do que estava por vim. Em meio aos fatos, os sergipanos viram se estabelecer 

desde inicio um clima de guerra, e angústia de possíveis novos ataques. Assim, 

surgiram mobilizações por parte de populares que perseguiram integralistas e 

estrangeiros ligados ao Eixo acusados de traidores, exigindo do governo uma posição na 

guerra diante dos torpedeamentos. Por parte do Estado foram organizadas simulações de 

ataques aéreos, além de black-out e uma intensiva fiscalização do tabelamento de preços 

e racionamento de itens alimentícios como também combustíveis. Ainda havia o fato de 

o mercado ter sido voltado para a economia de guerra, transformando significativamente 

o cotidiano da população. 

O objetivo desde texto é justamente mostrar como se dará o funcionamento e a 

organização do Portal Segunda Guerra: Cotidiano, fontes & Narrativas 

(www.memoriasegundaguerra.org) que tem como meta construir e manter um memorial 

virtual com informações sobre a Segunda Guerra, partindo principalmente dos 

torpedeamentos na Costa sergipana (agosto de 1942), buscando trazer à tona memórias 

deste período, no qual o cotidiano dos sergipanos sofreu mudanças drásticas por conta 

dos fatos supracitados. 

 O Portal Segunda Guerra: Cotidiano, fontes & Narrativas pretende contribuir 

preencher uma lacuna presente na historiografia sergipana. Não há muitas obras que 

abordam os acontecimentos advindos dos ataques eixistas à costa de Sergipe, assim 

como são poucos autores que se dedicam ao estudo do cotidiano e as mudanças 

causadas pelos ataques alemães no litoral desse estado nordestino. Além de serem 

escassos, os poucos trabalhos que existem sobre o assunto estão acessíveis apenas ao 

meio acadêmico.  

http://www.memoriasegundaguerra.org/
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Não basta apenas uma rodovia com o nome de ―Náufragos‖ se as pessoas não 

sabem e não dão importância ao que ocorreu nas praias sergipanas, que inclusive, foram 

as únicas a ter corpos mutilados de vítimas do submarino alemão jogados em suas 

praias. Portanto, o trabalho com a memória coletiva deve ser sempre ressaltado, a fim de 

darmos a devida atenção a este acontecimento trágico.  

Uma análise da historiografia comprova essa lacuna. No período compreendido 

entre as décadas de 1960 e 1980 há uma predominância da uma análise da política 

sergipana, ressaltando os principais nomes do estado e dos partidos políticos. Como por 

exemplo, se tem Acrísio Torres (1967), Pires Wynne (1973), sendo que este último 

possui uma abordagem significativa sobre o assunto se comparado a outros autores, 

como Ibarê Dantas (1983 e 1989) e Ariosvaldo Figueiredo (1986). Há ainda o trabalho 

pioneiro de Maria Nely dos Santos (197-?). Na maior parte da obra, Nely Santos 

enfatiza a relação do Brasil e o conflito mundial. Quanto a Sergipe, há uma 

predominância de nomes de sobreviventes e combatentes da FEB. 

Nenhum desses trabalhos aqui citados trata sobre o cotidiano. Estes estão 

focados na questão da política e nos principais nomes desse meio. Trabalhos mais atuais 

trazem à tona esse cotidiano, além de notícias de jornais e os movimentos estudantis 

diante torpedeamento no litoral de Sergipe, utilizando como principais fontes os jornais 

e as fontes orais. Esses trabalhos acadêmicos mais recentes foram tratados por autores 

como, Dilton Maynard (1998), Luiz Antônio Pinto Cruz (1999), Jânio César Melo 

Marinho (2004), Sílva Carolina Andrade Santos (2005) e Maria Goreth Pimentel de 

Santana Barreto (2009).  

Assim, percebe-se que cada vez mais estão surgindo pesquisas sobre a 

participação de Sergipe na Segunda Guerra Mundial e do ponto de vista do cotidiano, 

ou seja, a história do povo diante dos eventos. Entretanto, ainda há muito a ser revelado 

e não devem ficar somente vinculados aos meios acadêmicos. Logo, o objetivo do portal 

é justamente aumentar a oferta de trabalhos sobre o tema e expandir para o público em 

geral. 

Mapa do site: 

 O site tem como propósito torna-se um memorial virtual referente à Segunda 

Guerra Mundial, tanto no contexto geral como, e principalmente, sobre os 
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torpedeamentos de navios mercantes na costa sergipana (1942). Assim, se constituirá de 

um acervo que atenda tanto as pesquisas acadêmicas quanto ao meio escolar, ambos nas 

redes públicas e particulares, como também àqueles curiosos pelo assunto sem nenhum 

compromisso com instituições, tanto em estudos históricos, geográficos e áreas afins. 

Com essa finalidade poderá ajudar a suprir uma necessidade na historiografia sergipana 

quanto ao assunto e criar na comunidade uma memória que um cemitério e uma rodovia 

não suprem. 

 O portal auxiliará nessas pesquisas disponibilizando, gratuitamente, documentos 

de fácil acesso ao público. Tal acervo será organizado da seguinte maneira: 

 Link: espaço reservado para ter acesso a outros sites também relacionados ao 

conflito em questão; 

 E-book: o livro Dias de Luta: Sergipe durante a Segunda Guerra Mundial é 

disponibilizado em Flip, PDF e Texto, acompanhado de áudio; 

 Acadêmico: trabalhos e depoimentos de especialistas na área, tanto das 

universidades e programas de pós-graduação do país como de fora, se 

constituindo de artigos, pesquisas e entrevistas, sendo essas feitas tanto por 

historiadores, como jornalistas, memorialistas, geógrafos e arqueólogos e 

disponibilizadas para download; 

 Acervo: possui banco de imagens, catalogadas tanto pela equipe responsável 

pela alimentação do site como também enviadas pelos visitantes, além de 

conterem informações como o tempo cronológico, legendas e zoom; vídeos com 

entrevistas, vídeos-aula (planos de aula), entre outros relacionados ao grande 

conflito mundial; documentos, nesse espaço há notas de jornais de Sergipe, 

como o Correio de Aracaju, Sergipe Jornal, o Nordeste, Folha da Manhã, do 

período de 1939-1945, ou seja, o período da guerra e observando assim como 

esse evento atingiu o cotidiano de Sergipe; mapas tanto das zonas de conflito em 

outros países como até mesmo do Brasil, inclusive Sergipe. Todos esses 

materiais serão disponibilizados gratuitamente para download; 

 Planos de aula: organizado pela equipe executora para auxiliar professores de 

áreas afins, contendo textos, imagens, mapas, atividades, notas de jornais, 
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registros sonoros. Tendo uma versão sonora oferecida gratuitamente aos 

internautas; 

 Contato: página para que o usuário possa enviar mensagens para os 

organizadores com dúvidas e sugestões; 

 Sobre nós: apresentação da equipe executora. 

 Conte sua experiência: espaço onde os visitantes poderão relatar suas 

memórias do período de guerra (1939-1945) ou até mesmo familiares 

descendentes de tais pessoas; 

Ainda há áudio com músicas, possibilidades de mudanças no formato da página 

e zoom nos textos e imagens, ao critério do usuário. Por fim, o portal está conectado as 

redes sociais, tornando os interessados sempre atualizados dos novos conteúdos 

inseridos. 

Conclusão: 

Finalizando a conexão é possível observar como o sitio eletrônico pretende 

inovar ao disponibilizar materiais para estudos sobre a Segunda Guerra em Sergipe. 

Portanto, pretende preencher uma lacuna deixada na historiografia referente ao tema e 

ainda construir na comunidade uma memória pouco explorada nesse meio. Pois, é 

importante lembrar que os torpedeamentos marcaram a história brasileira, seja no 

sentimento e até mesmo no cotidiano. Além de contribuir também nas pesquisas sobre o 

conflito mundial do ponto de vista da relação com o Brasil e no seu contexto em geral.  

Por fim, tais objetivos não são serão possíveis apenas por oferecerem 

informações, documentos, fontes e referências para esses estudos, mas também devido 

ao alvo de seu trabalho, isto é, o publico em geral. Diferente desses novos trabalhos que 

vem surgindo sobre o tema, os quais estão vinculados ao meio acadêmico, deixando 

assim a sociedade à parte dessas pesquisas. 
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GT 8 - Estudos Linguísticos 

A LEITURA INSTITUCIONALIZADA: UMA ANÁLISE DE PROJETO 

PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES EM LÍNGUAS DA UFS 

                                                Luciene Feitosa da Silva Goveia                  

(Graduanda da UFS - Voluntária do PICVOL) lugoveia@yahoo.com.br 

Orientadora: Dra. Maria Aparecida Silva 

Ribeiro  (Professora do Departamento de Letras da 

UFS) 

 

I-INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte do projeto O professor de Línguas: Articulador de 

Práticas Leitoras, em que tem por objetivo analisar as práticas leitoras direcionadas à 

comunidade acadêmica, averiguando os projetos e propostas de ensino, promoção e 

divulgação de práticas leitoras, segundo eficácia e viabilidade em seus contextos de 

aplicação. 

Considerando que a leitura envolve uma multiplicidade de disciplinas 

perspectivas críticas, não temos a pretensão de cobrir todas as abordagens de leituras 

existentes. Nosso intuito é colocar em evidência uma sumarização das idéias centrais de 

algumas das abordagens que estiveram ou estão em voga no âmbito acadêmico, a partir 

daí, desenvolvermos, com maiores detalhes, conceitos relacionados à teoria da leitura, 

das práticas da leitura ( Roger Chartier), tipologia de leitores: leitor implícito (Wolfang 
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Iser), e o leitor-modelo (Umberto Eco). 

Em seguida apresentaremos uma breve análise e discussão a cerca do Projeto 

Pedagógico da habilitação Português licenciatura (matutino e noturno) do curso de 

Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe, as ementas, 

planos de curso de algumas disciplinas que promovem diretamente as práticas leitoras 

quanto à perspectiva de competências e habilidades comunicativas a que se pretende 

desenvolver no âmbito acadêmico.  

Dessa forma, acreditamos estar contribuindo nas pesquisas que já vem sendo 

desenvolvidos pelo Departamento de Letras da UFS, pelo grupo de iniciação científica 

Linguagem e Ensino, especificamente na formação de leitores, no meio escolar, 

acadêmico institucional e na pesquisa de material teórico-metodológico de referência 

sobre a leitura. 

 

II-CONCEPÇÃO DE LEITURA E LEITOR  

 Partindo do princípio de que a leitura é uma prática cultural, então, toda prática 

de leitura se desenvolve e adquiri sentido a partir de um determinado contexto histórico 

e espaço-temporal, atrelado com a subjetividade e os anseios específicos de cada leitor. 

Dessa forma, a leitura se apresenta como uma atividade interpretativa que possibilita a 

produção de múltiplos significados para um dado signo informacional, não se 

reduzindo, pois, apenas a uma modalidade textual, ou seja, à decodificação de 

expressões rigidamente gravadas em suporte material. Segundo Freire (1986), antes 

mesmo de sermos leitores de palavras, somos leitores do mundo, visto que desde o 

nascimento estabelecemos elos culturais que se bifurcam a um dado tecido social. 

Portanto, somos leitores de estrelas, de sabores, sons e imagens que, adquirem sentido, 

também outorgam sentido à vida daquele que com elas travam contato.  

Embora seja vista como um elemento essencial para que o homem construa e 

efetive as relações que estabelece com o meio no qual se insere, a leitura se configura 

como um ato natural, mas antes, como uma prática histórica, social e culturalmente 

demarcada. É a prática por meio do qual sujeitos comuns interpretam e atribuem 

significados múltiplos ao mundo que os cercam. É uma arte investigativa que ―Quase 
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não deixa traços visíveis nem garantias contra a usura do tempo, mas, ação produtora 

que em cada um de seus encaminhamentos e de fazeres, ao mesmo tempo alteram e 

conferem existência ao texto‖ (CHARTIER; HERBRARD, 1998, p.32).  

Não cabe mais aceitarmos a idéia reducionista de que a leitura se resume à 

apreensão de informações, pois a tarefa do leitor não é apenas a de reconhecimento dos 

objetos e situações representados, há uma subjetividade muito complexa envolvida na 

própria estrutura textual. Em que o ato da leitura está repleto de significados que, 

presentes na superfície do texto, nela não se esgotam, já que entre palavra escrita e o 

sujeito que a lê estabelece-se uma experiência, ou seja, a junção dessas duas instâncias 

altera o modo de existência de ambas. Conseguintemente, a leitura pode ser classificada 

como um processo de tradução no qual se transpõe para a linguagem verbal os diversos 

signos que permeiam nossas relações de interação e comunicação com o mundo.  

Nesse caso, a leitura não deve ser vista como uma recepção imposta de 

conteúdos, objetivos ou até mesmo como um ato passivo de sujeitos ao texto, uma vez 

que devemos  levar em conta os aspectos da  prática interpretativa e a plurissignificação 

do signo lingüístico.  

É por este motivo que explicar as práticas de leitura requer compreendê-las 

como um constructo sócio-cultural que adquire sentido a partir da urdidura de inúmeras 

variáveis que em nenhum momento se isolam. ―Toda leitura é, então, um processo 

voluntário da inteligência, por meio do qual produzimos e sobrecodificamos sentidos e 

significados‖ (CHARTIER e HEBRARD, 1998 p. 33). 

Uma das principais premissas teóricas de Iser é o leitor implícito, entendido 

como uma estrutura textual que oferece ―pistas‖ sobre a condução da leitura. Tal leitor 

só existe na medida em que o texto determina a sua existência e as experiências 

processadas, no ato da leitura, são transferências da estruturas imanentes ao texto. A 

partir dessa concepção, o leitor passa a ser percebido como uma estrutura textual (leitor 

implícito) e como ato estruturado (a leitura real). 

Por não possuir existência real, o leitor implícito emerge das estruturas textuais, 

na medida em que estas reivindicam sua participação. Assim, a criação literária, através 

de sua organização textual, antecipa os efeitos previstos sobre o leitor; porém, os 

princípios de seleção que possibilitam a atualização do texto são particulares a cada 
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leitor. Propondo outra tipologia, Eco refere-se ao leitor-modelo, que consiste no leitor 

previsto e construído pelo texto, capaz de cooperar com a atualização textual. De acordo 

com o crítico, ―[...] um texto prevê e calcula os possíveis comportamentos do Leitor-

Modelo e sua possível interpretação faz parte do processo de geração do texto‖ (ECO, 

1986, p. 149). 

O processo de leitura ocorre com êxito, conforme Iser, quando a redução de 

indeterminação em um texto ficcional se dá pela descoberta do código que engloba seus 

elementos e concretiza o sentido do texto como referência. O potencial de efeitos do texto 

se atualiza durante o processo de leitura, e deve ser analisado na relação dialética entre texto 

e leitor, na medida em que sua interação cria um efeito, pelo fato de requerer deste sujeito 

atividades imaginativas e perceptivas com finalidade de levá-lo a diferenciar suas próprias 

atitudes.  

Para Orlandi, todo leitor tem sua história de leitura, e as leituras feitas de um 

texto somadas às leituras feitas por um leitor compõem a história da leitura. A leitura, 

portanto, ―[...] envolve muito mais do que habilidades que se resolvem no imediatismo 

da ação de ler. Saber ler é saber o que diz e o que ele não diz, mas o que constitui 

significativamente‖ (ORLANDI, 1996, p. 11). Manguel, em Uma história da leitura nos 

diz que ―Aprendi rapidamente que ler é cumulativo e avança em progressão geométrica: 

cada leitura nova baseia-se no que o leitor leu antes‖ (MANGUEL, 1997, P.33). 

Diante dessas constatações, acreditamos ser necessário dedicar um olhar atento às 

práticas leitoras pertinentes a formação acadêmica, às demandas de recepção e produção 

referentes aos regimes de leitura e escrita adotados pelas universidades, os quais se deixa 

entrever, por exemplo, pela redação de ementas e proposições de planos de curso. Pois, 

antes mesmo de ser um futuro mediador de práticas leitoras, o acadêmico de letras, é um 

leitor em potencial. 

III-BREVE ANÁLISE DO PROJETO PEDAGÓGICO, DAS EMENTAS E DO 

PLANO DE CURSO 

 Sabe-se que um projeto define as linhas gerais de um curso, tendo como eixo 

princípios filosóficos, políticos e pedagógicos adotados. Caracterizando-se, pois, como 

um documento de identidade desvelando todas as ações educativas do curso. 
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Os objetivos gerais estabelecidos e referendados no Projeto Pedagógico da 

Habilitação Português Licenciatura (matutino e noturno) do Curso de Graduação em 

Letras Vernáculas estão direcionados para formar professores para educação básica, 

profissionais e especialistas de nível superior, pesquisadores e prestadores de serviços à 

comunidade. 

Formar profissionais competentes em termos de informação e autonomia, capazes 

de lidar de forma sistemática, reflexiva e crítica com temas e questões relacionados às 

linguagens, em especial a verbal em diferentes contextos de oralidade e escrita. Essa 

proposta integrada pretende oferecer condições de modo a garantir que o profissional de 

Letras contemple a interface pesquisa/ensino, respeitando as particularidades de cada uma 

das habilidades no que se refere à ênfase atribuída a certos conhecimentos e capacidades 

mais específicas.  

A atuação como professor é em primeira instância a ser contemplada pelo curso, 

como mestre e educador em instituições de ensino que oferecem cursos de nível 

fundamental e médio, mas também prestar serviços em editoras e em órgãos públicos e 

privados que produzem e avaliam programas e materiais didático para o ensino 

presencial e a distância. Mas sabemos que, além disso, o profissional de Letras atua em 

espaços de educação não formal, como escolas de idiomas, feira de divulgação 

científica e museu, em empresas que demandam sua formação específica e em 

instituições que desenvolvam pesquisas educacionais, ou seja, em outras áreas que não 

diz respeito necessariamente ao âmbito escolar/acadêmico, situação que não fica 

evidenciada na proposta. 

O Artigo 4°, intitulado de Com relação ao campo lingüístico, são elencadas as 

competências e habilidades a serem adquiridas pelo licenciando ao longo das atividades 

curriculares e complementares desse curso, a imensa maioria dessas competências estão 

direcionadas a estudar os fenômenos relacionados a língua (peculiaridades fonológicas, 

morfológicas, lexicais, sintáticas e semânticas do português brasileiro...), lingüística ou 

a literatura. Somente no item b) produzir e ler competentemente enunciados em 

diferentes linguagens e traduzir/ desde umas para outras, é que notamos que há uma 

preocupação com o ato da leitura agregando assim uma prerrogativa para essa leitura, 
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uma vez que é mencionado o termo “competentemente‖, ou seja, que o indivíduo seja 

proficiente quanto a arte de ler e produzir. 

Notou-se que nas ementas da disciplina Literatura Brasileira (I, II, III e IV) é proposto 

aos acadêmicos uma visão das concepções das estéticas literárias, ou seja, o trabalho com os 

textos literários tem como objetivo estudar/analisar os períodos e não a recepção desses por 

parte dos alunos, reproduzindo um processo de ensino-aprendizagem semelhantemente ao 

ensino médio, situação evidenciada pelo fato de que não é mencionada em nenhum momento 

a palavra “leitura” nas ementas. 

Na disciplina Produção e Recepção de Texto I e II, há um direcionamento para 

os tipos de gêneros que devem ser produzidos no âmbito acadêmico, sendo esses: 

fichamento, resumo e resenha. Quanto ao termo ―recepção‖, é norteada como possíveis 

atitudes de identificação de fatores de textualidade - coesão e coerência, ou como 

possibilidade de análise com fins a produção de texto.  

Entendemos a relevância de que os comportamentos escritores deve ser uma 

premissa na universidade, principalmente porque esse é um espaço de produção de 

conhecimento científico, e que as produções de escritas devem obedecer a regras, 

portanto faz-se necessário um rigor teórico em que somente gêneros específicos 

atendem a essas necessidades, mas quanto ao aspecto ―recepção‖, devemos lembrar que 

o processo de escritura enquanto correlativo dialético, inclui o processo da leitura, e 

estes dois atos dependem um do outro e demandam duas pessoas diferentemente ativas. 

Assim, fica evidente que a leitura de um texto está diretamente relacionada à sua 

recepção e, consequentemente, ao leitor, não podendo ser ignorada o estudo de suas 

impressões. 

 Em Fundamentos para o Ensino da Leitura e da Escrita, disciplina que visa 

habilitar docentes em assuntos básicos sobre a prática da leitura, encontramos uma 

proposta de estudo ―dos processos e mecanismos sócio - cognitivos, interacionais e 

lingüísticos para a formação do leitor e para o desenvolvimento da prática pedagógica 

da leitura‖.  Nessa ementa, o futuro profissional é nomeado como leitor e que esse terá 

como função precípua a aprendizagem do desenvolvimento da prática pedagógica da 

leitura. Levando em consideração o efeito estético da obra literária, embora esteja 

fundada no texto, considera que tanto este como o leitor trazem um repertório de 
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conhecimentos e normas sociais, éticas e culturais que coadunam no momento da 

leitura. Essa interação, de acordo com a concepção iseriana é prefigurada pelo leitor 

implícito, conceito que permite projetar os efeitos do ato da leitura. Nesse sentido, ―a 

relação entre texto e leitor se atualiza porque o leitor insere no processo da leitura as 

informações sobre os efeitos nele provocados; em conseqüência, essa relação se desenvolve 

como um processo constante de realizações‖ (Iser, 1996, p. 127). 

Em relação aos planos de curso, a exemplo de Fundamentos para o Ensino da 

Leitura e da Escrita e de Laboratório para o Ensino de Língua Portuguesa  foram 

apontadas estratégias e tipo de leituras nos procedimentos metodológicos, a princípio 

direcionadas para o leitor em formação acadêmica, mas com intuito que este aprenda e 

possa fundamentar as suas futuras práticas pedagógicas, com aplicação dos conceitos na 

leitura escolar, bem como são levadas em consideração os aspectos funcionais dessas 

leituras viabilizando a prática social. 

Percebemos ao fazer as análises que as disciplinas que promovem práticas 

leitoras estão diretamente relacionadas a disciplinas de cunho metodológico, visando 

preparar o acadêmico para atuação profissional-pedagógica, portanto, esse leitor modelo 

elencado no Projeto Pedagógico da habilitação Português Licenciatura do curso de 

graduação em Letras Vernáculas é antes de tudo um leitor profissional que é preparado 

para discutir os textos a partir de uma linha de pensamento já estruturado e ratificado na 

universidade. Isso não quer dizer que o próprio não seja beneficiado por essas práticas 

de leitura. 

Vale ressaltar que a pesquisa a princípio não contemplava a análise das ementas 

e dos planos de curso de todas as disciplinas, pois isso demanda tempo, uma vez que, ao 

nos depararmos com disciplinas que não estavam no nosso programa, mas que ao 

analisarmos os planos de curso de alguns professores, estes na sua função mediadora 

apresentam uma proposta pedagógica voltada para o trabalho de estratégias de leitura, a 

exemplo das disciplinas: Introdução às Teorias do Discursos, Produção e Recepção de 

Texto I e II, Semântica e Pragmática e tantas outras que trabalham o texto nas 

perspectivas discursivas e na construção do sentido. Portanto, é importante frisar que o 

papel do professor é fundamental, pois a realização do projeto pedagógico só consegue 

obter êxito através do desenvolvimento de suas ações pedagógicas. 

 

V-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como adotamos uma proposta curricular generalista com o objetivo de formar 

profissionais licenciados/habilitados em língua e literatura, salientamos a importância do papel 

do curso em formar profissionais reflexivos, prontos para a busca contínua de novos 

conhecimentos e acompanhar as transformações lingüístico-sócio-culturais, para que possam 

desenvolver o seu fazer profissional, quer seja na escola, na imprensa, no mundo científico ou 

na sociedade. Para isso, é necessário que os futuros professores e formadores de leitores 

tenham em mente a preocupação com a sua formação. 
 

 Um curso superior de Letras não pode ter a finalidade de levar o aluno a aprender a ler 

e escrever, quanto a isso compreendemos, porque essa é a finalidade do ensino de Língua 

Portuguesa no ensino fundamental e médio. Um curso de Letras é lugar onde se aprende a 

refletir sobre os fatos linguísticos e literários, analisando-os, descrevendo-os e explicando-os. A 

análise, a descrição e a explicação do fato linguístico e literário não podem ser feitas de 

maneira impressionista, mas devem fundamentar-se em teorias bem assimiladas.  

  

Entendemos também, a importância de que um documento deve deixar em evidência 

os comportamentos leitores elencados pela instituição, em se tratando de práticas de leitura e 

produção de textos, tendo essa, sua iniciação na infância e variando de indivíduo para 

indivíduo, dizem respeito a contextos sócio-culturais contingentes e múltiplos, os quais parece 

escapar à escola. As incidências e reincidências desse processo, contudo, permitem agregá-las 

segundo afinidades, regularidades e padrões.  Em A Leitura: uma prática cultural, debate entre 

Pierre Bourdier e Roger  Chartier, “[...] Parece-me que, quando o sistema escolar representa o 

papel que representa em nossas sociedades, isto é, quando se torna a via principal ou 

exclusiva do acesso à leitura, e a leitura torna-se acessível praticamente a todo mundo, penso 

que ele produz um efeito inesperado”. (BOURDIEU, 2001, p.241) 

O que vemos é que há uma preocupação em ensinar a linguagem em atos de 

escrita e de oralidade, mas não há uma preocupação em estudar como ocorrer esses 

fenômenos através do ato da leitura no indivíduo. Observamos que não há uma 

preocupação da instituição em mapear hábitos de leitura, incentivar práticas afirmativas 

de recepção de textos, investigarem a relação entre processos de construção de 

conhecimento e das competências textuais e a incidência e eficácia de práticas leitoras 

promovidas dentre os grupos de estudantes, pressupondo que estes, ao adentrarem  a 

instituição sejam  um leitor proficiente.  
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Essas são ações atitudinais básicas que devem ser analisadas no âmbito escolar, 

na tentativa de atuar em primeira instância na formação do docente na área de Línguas 

para que posteriormente o trabalho com práticas leitoras na educação básica sejam 

permeadas por práticas de leituras significativas. Somente repensando sobre esses 

pontos, estaremos formando professores realmente comprometidos em formar uma 

sociedade leitora. 
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Professora do Departamento de Letras da UFS 

INTRODUÇÃO 

As relações de poder são mais claramente identificadas, na língua, através do 

uso dos pronomes e formas de tratamento. Este artigo parte da idéia central do estudo de 

Brown e Gilman (2003) de que as relações solidárias têm se intensificado no mundo, o 

que leva ao aumento do uso de T (tu) ao invés de V (vos). Seu estudo deu origem a 

diversos outros, todos constatando a mesma conclusão. Porém, enquanto se conclui o 

aumento das relações solidárias, percebe-se, nos mesmos estudos, que a questão da 

distinção entre grupos sempre foi relevante na escolha dos pronomes. (BIDERMAN, 

1972/1973).  

Tem-se, portanto, uma dupla propriedade no uso dos pronomes e, neste caso, 

de formas de tratamento: por um lado, a solidariedade e, por outro, a distinção. Este 

artigo visa a analisar as formas de tratamento utilizadas por alunos do ensino médio do 

Colégio de Aplicação, em São Cristóvão/SE e sua correlação com as questões do poder, 

como o caso da distinção entre grupos, e da solidariedade. Pretende-se, portanto, a partir 

do corpus utilizado neste artigo, identificar e analisar as formas de tratamento, com 

relação aos seus aspectos referentes ao poder e à distinção de grupos, além das marcas 

que indicam solidariedade/familiaridade dentro e fora dos grupos. Outro ponto a ser 

abordado é o uso das formas de tratamento pelos alunos para com os professores e as 

relações que se constroem a partir dessa utilização. 

O USO DOS PRONOMES T E V 

Brown e Gilman (2003) consideram que a semântica dos pronomes de 

tratamento sustenta-se no tipo de relação que se mantém entre o falante e o interlocutor. 

Sendo assim, o pronome de tratamento a ser utilizado depende da estrutura social e da 

ideologia de grupo. O uso de um pronome de tratamento indica tanto a proveniência de 

classe social do falante quanto suas idéias políticas. Para que a compreensão seja 
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facilitada, Brown e Gilman (2003) fixam T e V para indicar os pronomes de tratamento 

em Latim tu e vos, que são encontrados em outras línguas com formas diferentes: 

italiano tu e voi/lei, francês tu e vous, espanhol tu e vos, depois usted, alemão du e Ihr, 

que em seguida tornou-se er e depois Sie, inglês thou e ye, que depois mudou para you.  

Brown e Gilman (2003) consideram a semântica do poder como não-

recíproca: por esse viés, alguém que detém mais poder diz T e recebe V. Esse poder 

pode ser em relação a características físicas, papel exercido na sociedade ou na família, 

entre outros. Isso supõe que cada indivíduo possua um grau de poder próprio na 

sociedade. Porém, neste ponto, é preciso especificar dois usos diferentes de V singular. 

O primeiro é chamado não-recíproco e depende de relações de poder assimétricas; já o 

segundo uso é chamado recíproco, pois não depende do grau de poder exercido pelos 

falantes, e suas relações são simétricas. No uso não-recíproco, o detentor de maior poder 

recebe V e diz T; mas em uma relação recíproca, que é uma relação de solidariedade, ou 

se diz V ou se diz T mutuamente, sendo que o uso de T é maior quando o grau de 

solidariedade aumenta, o que é a tendência atual. Para tal, levam-se em consideração as 

similaridades de comportamento entre os falantes, como, por exemplo, família, religião, 

profissão, sexo e local de nascença.  

Uma explicação para essa tendência de solidariedade, ainda de acordo com 

Brown e Gilman (2003), é a mobilidade social e a ideologia igualitária, ao contrário do 

que ocorre nas sociedades estruturadas estaticamente, em que as pessoas têm um lugar 

social previamente demarcado.  A preferência do uso recíproco de T indica a reação 

contra o pronome V, que historicamente está ligado às classes dominantes e, assim, foi 

preterido em função de T, no período da Revolução.  

PRONOMES E DISTINÇÃO SOCIAL 

Sobre os pronomes e sua relação com a distinção de grupos, Biderman 

(1972/1973) indica que o uso do título de Dom, no início da monarquia Lusitana e 

Castelhana, restringia-se ao rei e aos seus filhos legítimos. No século XII, os cronistas 

passaram a usar Dom para referir-se aos ricos-homens e senhores feudais. No século 

XIII, generalizou-se ainda mais o seu uso e, com o passar do tempo, a nobreza se 

ampliou ainda mais e os privilégios desgastaram-se. Consequentemente, Dom passou a 

indicar apenas uma forma elegante de tratar um fidalgo. No século XVIII, Dom não 

distinguia mais apenas os nobres, mas, junto a Dona, servia de tratamento a indivíduos 
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de quase todas as classes sociais. No momento em que o título de Dom passou a ser 

usado pela nobreza, a monarquia passou a utilizar outros títulos para que ocorresse a 

diferenciação das classes, o que culmina na idéia central da citada autora: ―Toda 

sociedade diferenciada em classes (sic), insiste em cultivar uma etiqueta que 

individualize a elite da massa‖ (Biderman, p. 341). Caso semelhante ocorreu com o uso 

de vos, na Espanha dos séculos XVI e XVII, que passa a ser um tratamento dado a um 

inferior ou a um amigo íntimo. Assim, há a necessidade de uma nova forma indicativa 

de respeito, possibilitando o uso de ―vuestra merced‖, surgida no século anterior. No 

século XVII, o uso dessa forma gera mudanças fonéticas, que resultam na forma atual 

―usted‖. 

O uso disseminado de vos fez com que a nobreza passasse a utilizar um novo 

termo distintivo. A tripartição tu, vos e usted veio para a América Latina, que foi 

colonizada pela classe baixa da Península Ibérica. Ainda segundo Biderman 

(1972/1973), as relações sociais na América Latina repetiram os esquemas presentes nas 

sociedades européias. 

Para Biderman (1972/1973), no Brasil contemporâneo, há apenas dois 

pronomes de tratamento: você, familiar, e o senhor, formal, que correspondem ao T e V 

de Brown e Gilman. ―No Brasil ocorreu a substituição do tu por você, como forma de 

tratamento familiar e íntima, fato que se deve ter processado na virada do século XIX 

para o XX‖ (Biderman, 1972/1973, p. 364). No caso do tratamento o senhor e a 

senhora, usado para um superior íntimo, como no caso dos pais, está perdendo sua força 

principalmente nas zonas mais urbanizadas e com a geração jovem, que trata os pais por 

você. Biderman (1972/1973, p. 366) acredita que, no Brasil, também está ocorrendo 

―(...) a extensão da semântica da solidariedade em detrimento da semântica do poder‖. 

 

FORMAS DE TRATAMENTO E RELAÇÕES DE PODER 

 

Analisaremos as formas de tratamento utilizadas por três grupos de alunos 

do 3º Ano B, do Colégio de Aplicação (CODAP): 1) ―os alternativos‖, 2) ―RAAMMP‖ 

e 3) ―os populares‖. Os alternativos acreditam que seu grupo formou-se devido a uma 

convergência de valores entre seus membros, além de gostos culturais parecidos. Os 

integrantes desse grupo são: D. (menino) ―cabeção‖, R. (menina) ―gorda, vaca, balão‖, 

L. (menino) ―preto, saci‖, L. (menino) sem apelido. É importante frisar que apelidos 
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bastante ofensivos só são aceitos por indivíduos que fazem parte do mesmo grupo, que 

os aceitam sem se sentirem ofendidos, o que não ocorre quando o apelido ofensivo é 

proferido por indivíduos de outro grupo; neste caso, o aluno sente-se agredido. 

Os alternativos denominam o grupo 3 de ―populares‖, ―micareteiros‖ ou 

―babacas‖, considerados imaturos, e indicam que esse grupo subdivide-se em 

―populares‖ e ―puxa-sacos dos populares‖. O grupo 1 também indica que há, no ensino 

médio, o grupo dos CDFs, nerds e geeks. Os CDFs estudam muito e são ―legais‖, os 

nerds estudam muito e os geeks gostam de assuntos relacionados a computadores. Outro 

grupo identificado por eles é o grupo 2, ―sexteto destilado‖, ―pessoal do álcool‖ ou 

―alcoólicas‖, grupo formado apenas por meninas, consideradas fáceis pelo grupo 1.  

Os alternativos indicam apelidos usados por eles com relação a alunos de 

outros grupos. São eles: R. (menino) ―baitchola‖, M. (menina) ―judia vadia‖, J. 

(menina) ―(início do nome) + ão‖, A. (menina) ―gordinha‖, P. (menina) ―safada‖, A. 

(menina) ―capivara‖, F. (menino) ―cabeça‖ ou ―capacete‖, E. (menina) ―Rasputcha‖ ou 

―Preciosa‖, N. (menina) ―Natilanza‖, alunos do 5º e 6º Ano ―sorteado‖ ou ―povo do 

sorteio‖. 

Em geral, os apelidos são dados por conta dos aspectos físicos, do 

comportamento diferenciado, do comportamento sexual ou da orientação sexual. 

Quanto aos aspectos físicos, encontram-se ―gordinha‖, ―cabeça‖, ―capacete‖, 

―Rasputcha‖ (personagem de filme) e ―preciosa‖ (personagem de filme). Quanto ao 

comportamento fora do comum: ―judia vadia‖ (por conta da religião, que rima com 

―vadia‖) e ―capivara‖ (age como uma ―anta‖, segundo o grupo 1), ―Natilanza‖ 

(trocadilho com o nome de um músico da banda Restart chamado Pelanza, do qual a 

aluna é fã) e ―sorteado‖ ou ―povo do sorteio‖ (são alunos do 5º e 6º Ano que se 

matricularam na escola através de sistema de sorteio recentemente implantado na 

escola). Quanto ao comportamento sexual: ―safada‖ e quanto à orientação sexual, real 

ou imaginária, ―baitchola‖ ou o início do nome da menina + ão, como, por exemplo, se 

a menina chamar-se Alice, tem-se Alição. 

Os alternativos também apelidam os professores e estagiários da escola, 

seguindo os mesmos critérios: O. (professora) ―Obeise‖, E. (professora) não possui 

apelido, C. (professora) ―Cleane do arrocha‖, G. (professora) ―Gilma‖, ―escrava‖ ou 

―Sr. Pôpo‖, secretária da escola ―criança aprendiz‖, M. (funcionária da portaria) ―aquele 

que não deve ser denominado‖ ou qualquer outro nome que indique algo ruim, D. 
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(professora) ―Demonilza‖, M. (professora) ―Bundiane‖, ―bunbuda‖ ou ―glúteos‖, L. 

(professora) ―cara de sexo‖, N. (diretor) sem apelido, A. (vice-diretora) sem apelido, S. 

(professor) ―Michelangelo‖ e A. (professor) ―Australopithecus‖ M. G. (professor) 

―Maria Georgete‖ e P. ―Pedroca‖  

Quanto aos apectos físicos: ―Obeise‖, ―escrava‖ (cor da pele negra), ―senhor 

Pôpo‖ (do desenho Dragon Ball Z, cor da pele negra), ―criança aprendiz‖ (estatura 

muito baixa), ―Bundiane‖, ―bunduda‖, ―glúteos‖, ―cara de sexo‖, ―Michelangelo‖ 

(personagem do desenho As tartarugas-ninja) e ―Australopithecus‖. Quanto ao 

comportamento, justifica-se, também, a falta de apelidos, como no caso da professora de 

matemática E., que é considerada mais séria pelos alunos, e o diretor que, apesar de não 

possuir apelidos, é referido pelos alunos, em sua ausência, por uma imitação teatralizada 

de um hábito seu. A vice-diretoa A. não possui apelidos por também ter um 

comportamento considerado mais sério e sem intimidades para com os alunos. Já 

―aquele que não deve ser denominado‖ é um apelido que surgiu pela fala de um dos 

atores no filme Harry Potter para determinar, imagino, o Demônio, que também é o caso 

da professora D. ―Demonilza‖, trocadilho com o nome da professora e a palavra 

Demônio. Quanto à sexualidade: ―Maria Georgete‖. 

O grupo 2, RAAMMP, foi formado, segundo suas integrantes, porque todos 

os outros alunos da turma já faziam parte de outros grupos. As RAAMMP acreditam 

que na escola há o grupo dos ―pops‖ ou ―populares‖, que ―se acham‖ e se subdividem 

em ―acoplados aos populares‖ e os que querem ser populares, mas não são. Os outros 

são os Nerds; os ―come-quieto‖, que não fazem diferença e os ―alcoólatras‖ (grupo 1) , 

que acham que suas opiniões são sempre as melhores e que gostam de sexo, drogas e 

rock n‘ roll. O nome RAAMMP surgiu por conta das iniciais dos nomes de suas 

participantes. Elas sabem que outros alunos as chamam de grupo das ―revoltadas‖, 

nome com o qual elas compactuam e, ainda ―grupo das meninas‖, que também é bem 

aceito pelo grupo.  

O grupo não usa apelidos entre suas participantes, mas referem-se aos alunos 

do out-group através de apelidos criados por elas ou por outros alunos, usados de 

maneira generalizada. São eles: C. (menina) ―Dilma‖, aluno do 3º Ano ―brocha‖, Aluna 

do 3º Ano ―cabelo de vassoura‖, aluna do 3º Ano ―ou fala ou goza‖. Elas também 

apelidam os professores e funcionários: orientador pedagógico ―panelada‖, S. 

(professor) ―batatinha‖, professora de Filosofia ―então grave‖, professor de Português 
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―Fusca‖ ou ―ô [bunita]‖, E. (professora) ―narigão‖, A. (professor) ―usa calça da 

mulher‖, diretor ―hã‖, G. (professora) ―hambúrguer‖. Esse grupo costuma chamar, 

diretamente, ―professor‖ ou ―professora‖; o uso do nome é apenas em situações 

específicas: 1) quando as alunas sentem-se chateadas com os professores em questão, 2) 

quando há amizade e intimidade entre o professor e o aluno e 3) quando o professor não 

se dá o devido respeito e ―não tem moral‖.  

Quanto aos aspectos físicos, podem-se estabelecer os seguintes apelidos: 

―cabelo de vassoura‖, ―batatinha‖, ―narigão‖, ―hambúrguer‖. Quanto ao 

comportamento: ―Dilma‖ (a aluna perguntou em alto e bom som na classe ―quem é 

Dilma?‖), ―ou fala ou goza‖ (a aluna fala com muita manha), ―panelada‖ (o orientador 

fazia parte do movimento estudantil da UFS), ―usa calça da mulher‖ (o professor usa 

calças muito apertadas), ―então grave‖ (a professora afirmou algo e negou depois), 

―Fusca‖ (a professora veste-se mal), ―ô [bunita]‖ (a professora chama as alunas assim), 

―hã‖ (o diretor repete sempre esse termo). 

O grupo 3 intitula-se o grupo dos ―populares‖ e também possui alunos do 2º 

Ano. Esse grupo acredita que sua característica principal é a comunicatividade de seus 

membros. Os participantes do grupo são: D. (menina) ―baleia‖, ―São Jorge‖, A. 

(menino) ―teco-teco das titias‖, M. (menino) ―sirigão‖, D. (menino) ―pênis‖, W. 

(menino) ―mamãe‖, R. (menino) ―chaminé‖, A. (menino) ―Andlé‖, M. A. (menino) 

―gaúcho viado‖, F. (menino) ―motoqueiro fantasma‖ ou ―rasga mãe‖, T. (menino) 

―calango‖, A. (menino) ―Stich‖, C. (menina) ―Israel‖, B. (menino) ―São Paulo é longe‖, 

K. (menino) ―do balaio‖, D. (menino) ―manteiga derretida‖, C. (menina) ―Mila cabelo 

de verão‖, V. P. (menino) ―Estados Unidos‖, ―Marcela‖ ou ―impressora HD‖. 

Os populares indicam que os outros grupos da escola são: ―os oprimidos‖ 

(isolados); ―alternativos‖, ―boiolinhas‖, ―total flex‖ ou ―da maconha‖; ―patricinhas de 

Bervely Hills‖; ―alcoólatras safadinhas‖; ―os feios‖; ―os nerds‖, que são inteligentes e 

populares; ―CDFs‖ e ―os malas‖, que são os ingressantes por sorteio. Os professores, 

por sua vez, são apelidados de: M. (professora) ―Micheli fraldinha‖, R. (professor) ―che 

Raul‖, diretor ―Nemeeeesio‖, vice-diretora ―cabelo de fogo‖, E. (professora) ―cavalo do 

cão‖ ou ―aspirador‖, C. (professora) ―Cleane do arrocha‖, J. (supervisora) ―Plâncton‖. 

Quanto aos aspectos físicos, delimitam-se: ―baleia‖, ―sirigão‖ (porque parece 

com um siri), ―gaúcho viado‖ (porque é de Pelotas e é loiro e branco de olhos claros), 

―motoqueiro fantasma‖ ou ―rasga mãe‖ (possui a cabeça grande), ―calango‖ (parece um 
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calango), ―Stich‖ (personagem do filme Lilo e Stich), ―os feios‖, ―cabelo de fogo‖ (tem 

os cabelos ruivos), ―cavalo do cão‖ ou ―aspirador‖ (possui o nariz grande), ―Plâncton‖ 

(personagem do desenho Bob esponja que tem a estatura muito baixa e é ridicularizado 

nos episódios por conta disso). Quanto à orientação sexual: ―boiolinhas‖ e ―total flex‖ 

(bissexuais). Quanto ao comportamento sexual: ―teco-teco das titias‖ (saiu com uma 

mulher mais velha que ele), ―alcoólatras safadinhas‖. Quanto ao comportamento em 

geral: ―São Jorge‖ (ficou com um menino muito feio, um dragão), ―chaminé‖ (fumante), 

―Andlé‖ (tem dificuldades para pronunciar o ―r‖), ―Israel‖ (morou em Israel), ―São 

Paulo é longe‖ (costuma viajar para São Paulo), ―manteiga derretida‖, ―oprimidos‖ 

(isolados), ―alternativos‖ (possuem gostos alternativos), ―da maconha‖, ―As patricinhas 

de Bervely Hills‖ (menção ao filme homônimo), ―nerds‖, ―CDFs‖, ―os malas‖ (não têm 

respeito e fizeram o nível da escola cair), ―Micheli fraldinha‖ (deixa a calcinha aparecer 

acima do cós da calça), ―Che Raul‖ (menção a Che Guevara) e ―Nemeeesio‖ 

(prolongamento da vogal para imitar um hábito seu). 

O grupo dos populares afirma que chama os professores de ―professor‖ ou 

―professora‖, nunca pelo nome. Nenhum dos grupos observados afirma chamar os 

professores diretamente pelo nome ou por ―você‖, sempre por ―senhor‖ ou ―senhora‖. 

Alguns, inclusive, são bolsistas em cursinhos de escolas particulares e confirmam que 

os alunos das particulares chamam os professores de ―você‖ ou pelo nome, com o que 

nenhum dos três grupos concorda, por afirmarem que é uma tentativa de igualar alunos 

e professores.  

A primeira impressão que tive sobre o fato citado no parágrafo anterior é que 

é um indicativo da perda de respeito da profissão de professor, o que pode ser percebido 

em outras formas pejorativas que já se encontram em escolas de periferia, como 

xingamentos explícitos dirigidos diretamente ao professor. Depois de analisar melhor, 

no entanto, compreendi que são situações bastante diversas. O que se está perdendo não 

é o respeito, no caso específico do CODAP, mas o poder da condição de professor. 

Formação sem qualificação, competência restringida por salas lotadas com alunos de 

diversos níveis de escolaridade em uma mesma classe, salários baixos e uma 

desvalorização da profissão percebida por toda a sociedade brasileira, fazem com que as 

marcas de poder assimétrico deixem de existir. Para o aluno de uma escola particular, 

cujos pais têm profissões muito mais valorizadas e que possui muito mais condições 
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econômicas do que o professor, a marca de assimetria ―senhor‖/‖senhora‖ está 

rapidamente deixando de existir. 

Porém, os apelidos pejorativos e ofensivos dados aos professores pelos 

alunos podem aparentar ser uma marca linguística do desrespeito estudantil. No entanto, 

as conclusões de Brown e Gilman se aplicam aqui mais uma vez, pois os apelidos 

pejorativos de alunos e professores seguem exatamente a mesma tipologia: 

comportamento, orientação sexual, comportamento sexual e aspectos físicos. Seu uso 

fica restrito dentro dos grupos e muitos professores nunca sequer nem ouviram falar em 

seus apelidos. O que está ocorrendo, na verdade, é o aumento da solidariedade, que é 

recíproca e simétrica. Os alunos, por conta da desvalorização da profissão de professor, 

percebem-nos como um deles. Ressalta-se que os alunos afirmam gostar de 

praticamente todos os professores, apesar dos apelidos. 

Entre os alunos, as formas de tratamento podem indicar solidariedade / 

familiaridade / simetria ou distinção / poder. Os apelidos mais ofensivos, como já dito, 

só são usados diretamente por alunos do mesmo grupo e são aceitos normalmente. No 

entanto, os nomes dos outros grupos e os apelidos para referir-se a alunos dos outros 

grupos são usados internamente, sempre com a intenção ofensiva. Os apelidos dos 

alunos de outros grupos servem como desprezo e para menosprezar os outros. Criar 

identidades dessa maneira é tentar possuir mais poder interno contra outros grupos. 

Nenhum dos grupos entrevistados falou bem de outros grupos, apenas dos grupos dos 

quais alguns de seus participantes também faziam parte. Por exemplo, dois alunos 

amigos dos alternativos também fazem parte do grupo dos nerds e, assim, os 

alternativos falaram bem dos nerds. No mais, cada grupo criticava o outro e aproveitava 

para responder às minhas perguntas sobre apelidos para ridicularizar os outros grupos. 

Isso não aconteceu com os professores, a não ser com dois ou três com os quais os 

alunos não se relacionam bem. É interessante observar que não é o grau ofensivo da 

forma de tratamento que informa o grau de amizade ou respeito entre os alunos, mas o 

contexto pragmático da enunciação exposto pela intenção do falante. 

A questão do poder existe, então, no momento em que: 1) os grupos 

menosprezam uns aos outros, afirmando que suas práticas e interesses são melhores que 

os dos outros; 2) os grupos com maior poder influenciam os outros grupos com menor 

poder e costumam discutir com os professores para fazer com que seus pontos de vista 

sejam aceitos; 3) a sensação de poder é marcada linguisticamente com relação aos 
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outros grupos, através do uso de apelidos que, aliados ao contexto da enunciação, 

ridicularizam ou indicam o menosprezo; 4) a perda de poder e o aumento da 

solidariedade são percebidos pelo tratamento indireto dos professores igual ao dos 

alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões de Brown e Gilman (2003) explicam os resultados desta pesquisa, 

que apresenta marcas linguísticas do aumento da solidariedade entre professores e 

alunos e, em contrapartida, da distinção entre os grupos de alunos. Assim como visto no 

estudo de Biderman (1972/1973), os grupos sociais preferem utilizar formas de 

tratamento distintivas e específicas. No caso do Colégio de Aplicação, fazer parte de um 

grupo significa aumentar o poder do indivíduo, que fica numa posição de maior 

segurança. Ao mesmo tempo, indica que um grupo com maior poder exercerá maior 

influência sobre os outros alunos, dentro e fora do seu grupo, o que significa conseguir 

copiar trabalhos, conseguir cola para as provas e, de maneira mais geral, disseminar 

suas opiniões quando necessário. 
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Introdução: 

     A natureza dos signos e a relação com seus usuários nos são reveladas através do 

estudo estrutural da semiologia, o que nos possibilita examinar o papel das convenções 

lingüísticas e do caráter social das relações de comunicação, para a criação de sistemas 

deônticos. 

     A deontologia é uma das mais notáveis características que podemos encontrar na 

linguagem, pois através da sistematização e dos conjuntos de regras, leis e normas que 

possibilitam a existência da realidade social, podemos dar significação a inúmeros 

objetos, no caso do semáforo, por exemplo, sua significação não está presa a expressão 

de ser um objeto que emite luzes de determinadas cores, onde há uma troca de cores em 

determinado período de tempo, nada disso consegue demonstrar de maneira realmente 

significativa o papel do semáforo em uma rua. Esse objeto adquire sua significação 

através das leis e sistemas de regras descritos pelos códigos criados socialmente para a 

organização do espaço e das pessoas.  

     Uma grande parte de tudo que existe, só existe porque aceitamos como tal, 

reconhecemos seus atributos e as atribuímos funções. Searle (2000, p. 134). Em uma 

sociedade em que não existam automóveis, por exemplo, e que por esse motivo não 

existam também leis de trânsito, como justificar o papel desempenhado por um 

semáforo em uma determinada rua, situado nesse meio social? As pessoas certamente o 

olhariam com espanto, sem entenderem a colocação de um quadro luminoso que troca 

suas cores de exibição de tempos em tempos, achariam estranho, mas continuaria sendo 

apenas um quadro, as cores como o vermelho não significariam nada para essas pessoas. 

    Qualquer fato no qual haja duas ou mais pessoas envolvidas em interação pode ser 

caracterizado como fato social, mas a capacidade humana nos permite irmos além desse 

tipo de fato que compreende apenas a cooperação física e nos leva a outro patamar que 
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seria o dos fatos institucionais, pois somos capazes de criar formas de governo, nos 

casar, batizar, e nos considerarmos intitulados por obter graduação em determinada 

instituição de ensino.  Searle considera esse movimento como criador do ponto que 

diferencia as sociedades humanas das sociedades animais de modo geral. Searle (2000). 

   Assim partimos para essa nova realidade de que existem fatos que excedem o social 

nesse sentido especifico, em prol de uma institucionalização, que se dá através das 

noções de intencionalidade coletiva, atribuições de funções, e regras constitutivas. 

Searle (2000). 

    A intencionalidade coletiva parte da forma ―nós temos a intenção‖ que está em minha 

cabeça, para que eu possa cooperar com determinada ação. Partindo do pressuposto de 

que em sua cabeça também exista algo do tipo ―nós temos a intenção‖ já que nossa 

intencionalidade individual sempre se derivara da intencionalidade coletiva. A 

intencionalidade consiste no modo que nossa mente nos relaciona com o mundo, esse 

fato de estabelecer uma relação entre o mundo e nossa interioridade é chamado de 

―direção de ajuste‖ essa terminação foi utilizada pela primeira vez por Austin e é notado 

um comportamento diferenciado dessa ―direção‖ pelas diferentes possibilidades 

intencionais. Ver mais em Searle (2000). 

    A atribuição de funções é a capacidade que nós humanos e que alguns animais sociais 

têm de atribuir funções a determinados artefatos, para que tenham funcionalidade de 

ferramentas.  Já que determinadas funções não são inerentes aos objetos, mas dependem 

da atribuição dada por algum agente ou por um conjunto de fatores que levam a 

considerarem tal objeto apto para determinada função. Essa atribuição de função 

pressupõe ―finalidades‖ dando origem a mais que uma relação causal, mas a ―objetivos‖ 

que só existem em relação a agentes humanos e animais. As estruturas institucionais 

não são desempenhadas apenas por funções de características físicas, mas através da 

aceitação coletiva a esse tipo de conceituação damos o nome de atribuições de funções 

de status (cf. Searle, 2000).   

    Os fatos institucionais só o são, porque os aceitamos como tais e as atribuímos certas 

funções, através do nosso pensamento de que o objeto se encaixa nas funções que 

queremos que ele desempenhe, esse pensamento que obtemos pode ultrapassar as 

características propriamente físicas do objeto designado. Como pensar em todas essas 
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coisas e nas coisas que nos acontecem à volta como, por exemplo, a existência das 

universidades, dos casamentos, dos julgamentos, do dinheiro?  Searle traz a idéia de que 

todas essas coisas precisam para sua existência, de um conjunto de atitudes básicas, mas 

que a real concretização dessas coisas no mundo só se dá através da nossa aceitação e 

reconhecimento. Como aceitar esse conjunto de práticas sociais e institucionais sem 

uma linguagem que intermedeie esses fenômenos?  Tem-se que entender que a 

linguagem desempenha um papel constitutivo dos fatos e não apenas descritivo como os 

atos ilocucionários descritos no presente trabalho nos trazem. (cf. Searle, 2000).  

    As relações comunicativas partem da intenção que o individuo tem de ser entendido, 

fazendo com que essa intenção seja compreendida pelos outros, por meio do significado 

imposto pelo falante, produzindo nos mesmos o conhecimento intencionado (Searle, 

2000, p. 134).       

      Para Morris a semiose pode adquirir uma dimensão pragmática, pela relação dos 

signos com os seus intérpretes (Armengaud, 2006, p.43). Ou seja, somos usuários dos 

signos e com essa relação tão importante podemos por meio de determinados atos, com 

determinadas finalidades e intenções causar mudanças no mundo. Esse é o ponto central 

abordado na presente pesquisa, pois analisando os textos de Jonh R. Searle nos 

deparamos  com esse interessante fenômeno que a linguagem suporta, a pragmática, que 

nos abre possibilidades para criação da realidade social e institucional, possibilitando 

assim os poderes deônticos e as funções de status, por meio das atribuições de função, 

abrangendo assim contextos psicológicos e sociais da ação lingüística no mundo. 

      Partindo de uma perspectiva aberta antes por Wittgenstein, segundo a qual a 

linguagem é uma forma de ação, o filosófo inglês J. L. Austin desenvolveu pesquisas 

que resultaram na teoria dos atos de fala, teoria esta que foi desenvolvida e 

sistematizada por seu aluno J. R. Searle. 

     A teoria dos atos de fala nasce então dessa sistematização dos problemas existentes 

na linguagem e são considerados como unidades básicas de significação em sua 

constituição elementar percebemos a existência de três dimensões, sendo elas os atos 

locucionários,  ilocucionários e perlocucionários (cf. Marcondes, 2009, p.116). 

 Os tipos de atos ilocucionários: 
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O ato ilocucionário é o que se faz quando se fala, alguns são definidos pelas 

regras da linguagem e outros por condições extralingüísticas dependendo assim da 

realização de convenções sociais ou institucionais.   

Austin trás um exemplo interessante, para que uma sessão seja aberta o individuo 

que o faça seja o presidente de tal sessão, se não o for, o ato fonético por ele projetado 

não terá efeito algum, entende-se que a circunstância para que esses atos sejam 

satisfatórios advêm também da realidade institucional, fundada em certas convenções, e 

do poder que essa realidade confere a determinados indivíduos (cf. Armengaud, 2006, 

p.100). 

      O ato perlocucionário ―é um ato que realizamos ao dizermos algo, consistindo no 

efeito do ato ilocucionário sobre os sentimentos, pensamentos ou ações das pessoas‖ 

(Costa, 2002, p.48). São freqüentemente caracterizados pelo efeito que ele causa em 

seus receptores, esses efeitos podem ser, por exemplo: ficar emocionado, irritado, 

intimidado, persuadido o que vai corresponder aos atos de persuadir, irritar, emocionar, 

intimidar, etc.. A obtenção desses efeitos por vezes acontece por meios 

extralingüísticos, como nosso comportamento gestual, nossa voz, o ritmo e o tom que 

nela empregamos as mímicas e gesticulações que fazemos. Nem sempre os efeitos 

resultantes desses tipos de ato são os esperados: por exemplo, eu posso irritar a uma 

pessoa pelo tom de minha voz sem que eu tenha essa intenção (cf. Armengaud, 2006). 

O que torna possível a existência da realidade social e institucional? 

      Searle nos leva a entender os dispositivos convencionais que nos colocam no campo 

da linguagem, esses dispositivos estão divididos em três: composicionalidade, 

convenções de significado e generatividade. Searle (2007, p. 37). 

      É vital que o falante empregue esses dispositivos em um ambiente social para ter 

como efeito, a transmissão de alguma verdade sobre o mundo ao ouvinte. Assim 

podemos entender que existe uma característica essencial da linguagem que envolve os 

compromissos sociais onde o caráter social da situação de comunicação é derivado dos 

compromissos socialmente aceitos. Essa característica na terminologia de Searle é 

chamada de deontologia (cf. Searle, 2007, p. 37). 
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      Esse recurso permite a linguagem formar a base da sociedade humana de modo 

geral, se um falante transmite intencionalmente uma informação a um ouvinte usando 

convenções socialmente aceitas, para a finalidade de produzir crenças no ouvinte sobre 

um estado de coisa no mundo, então esse falante está comprometido com a verdade 

daquilo que enuncia. (cf. Searle, 2007, p. 37). 

      A estrutura formal dos estados intencionais que está expressa na forma S(p), onde o 

―S‖ expressa os estados intencionais e o ―p‖ o conteúdo proposicional, o que foi 

derivado por Searle da notação que ele criou para expressar os atos de fala que estão sob 

a forma F(p) sendo o ―F‖ a força ilocucionaria imposta ao ato e o ―p‖ o conteúdo 

proposicional. A estrutura F(p) também representa um ato intencional, esse tipo de ato é 

realizado de acordo com as convenções aceitas em uma determinada sociedade (cf. 

Searle, 2007, p. 37). 

     Essa relação entre o ato de fala e o estado intencional correspondente envolve um 

compromisso que vai além dos compromissos expressos pelos estados intencionais, 

quando dou ordens, por exemplo, ou faço pedidos de desculpas, faço declarações que 

não expressam apenas uma crença, mas de maneira qualificada me comprometo com a 

verdade.   

     Podemos nos perguntar de onde vêm esses compromissos e obrigações, pois na 

realidade a crença e a intenção não estão ligadas aos compromissos obtidos pelas 

declarações e promessas, precisamos entender como o falante introduz aos atos de fala a 

deontologia. Essas regras constituintes das instituições fazem de cada declaração um 

compromisso com a verdade e as promessas em uma obrigação de fazer determinada 

coisa ou de ter determinada atitude.  Elas normalmente têm a forma ―X equivale a Y em 

C‖. (cf. Searle, 2007, p.38). 

      Alguns filósofos como Paul Grice e David Lewis concebiam a relação de verdade 

das declarações como externas aos atos de fala, o que para Searle não está correto por 

colocar de fora dos atos de fala os requisitos dêonticos, ele compreende que há uma 

impossibilidade de explicar uma afirmação ou promessa sem que antes explique o que 

faz uma declaração para ser tida como verdadeira e em uma promessa comprometer o 

falante a realizá-la. Considerando os compromissos como sendo internos aos atos de 

fala, sem os quais não tinha como existir um ato de fala (cf. Searle, 2007, p.38). 
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      O ato de fala é mais do que uma expressão ou crença, ele é o desempenho de um ato 

público. Quando digo algo a alguém, eu não digo apenas que tenho uma crença ou uma 

intenção. Digo algo sobre o mundo, representado por essas crenças e intenções, me 

comprometo com as condições de satisfação de minha intenção e não apenas em 

prometer fazer alguma coisa, mas fazê-la como conseqüência direta de ter prometido. 

Algo que entendemos da forma ―eu dou minha palavra‖ como garantia para que 

determinado ato seja realizado. É evidente que partimos do pressuposto de que o 

individuo tem a real intenção de cumprir com aquilo que promete (cf. Searle, 2007, p. 

39). 

      Como aceitar fatos de proporção social? Como por exemplo, uma candidatura a 

prefeito, segundo Searle existe uma deontologia pública que explica a aceitação coletiva 

para que determinada comunidade reconheça alguém entre eles como sendo o ―prefeito‖ 

da cidade onde vivem, ou entre duas pessoas como tendo uma ligação amorosa. Essa 

deontologia é entendida como publica por criar razões de interesse público, constituindo 

dessa forma a realidade social e institucional. Como governos, casamentos, dinheiro, 

propriedades, universidades. Essas representações que em parte constituem a realidade 

são de caráter essencialmente lingüístico, a linguagem nessa dimensão cria em parte 

aquilo que descreve. Searle (2007, p.40).     

       CONCLUSÕES:  

   Portanto foi possível concluir com a presente pesquisa que o uso das convenções 

lingüísticas socialmente aceitas, utilizadas por falantes em ambientes propícios para que 

se tenha sucesso comunicativo em meios sociais, tem como efeito a transmissão de 

certas verdades sobre o mundo. Aliada a esse aspecto a deontologia que é um conjunto 

de regras, deveres e obrigações necessárias para existência da realidade social e 

institucional, a linguagem denota um papel instigante de tais realidades descrevendo e 

criando de maneira bastante interessante nossa realidade, distinguindo-nos dessa forma 

dos outros animais que não conseguem obter um nível tão elevado de sofisticação 

comunicativa. 

    Ao passo que trabalhamos o conceito de atribuição de funções abordado por Searle 

(2000) nesta pesquisa, o que nos possibilitou entender uma interessante característica 

humana e de animais desenvolvidos, que é a capacidade de atribuir funções a certos 
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artefatos, funções essas que o objeto por si só não possuiria. Essa funcionalidade se dá 

através de nossa atribuição, por entendermos a existência de finalidades, objetivos e 

propósitos. Algo que iria além de simples relações de causa, concluindo dessa forma 

que essas atribuições são relativas aos observadores, e acrescentam normatividade por 

meio da deontologia as nossas relações sociais.  
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Introdução 

 

A visão de metáfora enquanto fenômeno social e cognitivo atrelado à forma 

como concebemos o mundo através de nossas experiências corpóreas surgiu com Lakoff 

& Johnson, com a obra Metaphors we live by em 1980. Antes, os estudos pautavam-se 

na tradição aristotélica. Para Aristóteles (IV a. C.), as metáforas eram um adorno ou 

desvio embelezador da linguagem.  

De modo geral, Lakoff & Johnson dizem ser o nosso sistema mental 

metaforicamente estruturado. Assim, os falantes nem sempre se dão conta que estão 

diante de mapeamentos entre domínios, ou seja, estão empregando experiências mais 

concretas para se referirem às mais abstratas.  

Pode-se acrescentar ainda que, assim como toda linguagem, as metáforas estão 

carregadas de argumentação. Assim, elas se tornam um recurso fundamental para que o 

locutor faça no discurso jornalístico uma valorização do seu produto. As metáforas 

possuem também uma íntima relação com as formas tópicas que Ducrot conceitua como 

atualização de uma representação social. A partir dessa relação é possível fazer-se 

mapeamentos que mostram a verdadeira intenção do locutor e a ligação do seu discurso 

com os conceitos construídos socialmente. 

Seguindo essa linha, este artigo, desdobramento do projeto desenvolvido sob o 

apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFS, 

dá ênfase ao estatuto da metáfora conceptual na edição comemorativa de 10 anos da 

revista Perfil, cujo foco é trazer à tona, entre outros, potenciais turísticos, informações 

culturais, empresariais, comportamentais e educacionais relativas ao interior sergipano. 

Além disso, é dada atenção especial também à força argumentativa desenvolvida nas 

capas da revista através dessas metáforas e suas formas tópicas. 

1. Teorias em evidência 

 

Lakoff & Johnson (1980) consideram as metáforas enquanto fenômeno 

cognitivo e sociocognitivo. Tais estudos trazem à tona a ideia de que o uso das 

expressões linguísticas está ligado à forma como vemos o mundo. Dessa forma, 

concebemos o mundo metaforicamente, construímos conceitos em termos de outros.  
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Pode-se dizer, então, que as metáforas são derivadas de processos engendrados 

na mente e se ligam com o contexto social no qual são produzidas. Para os referidos 

estudiosos, compreender o mundo é entender as relações entre as coisas similares, 

entendimento esse realizado no processo mental. De um ponto de vista cognitivo, todas 

as metáforas conceptuais são constituídas pelas relações entre os domínios (fonte e alvo) 

estabelecidas por uma cultura. 

Lakoff & Johnson (2002) classificam as metáforas conceptuais em três 

categorias: 

 

Estruturais: estruturam um conceito em termos de outro, organizam nosso sistema 

conceptual. Uma das metáforas estruturais encontradas foi MAIOR É MELHOR, na 

qual os conceitos de maior são entendidos como uma qualidade (melhor), expressa em 

trechos como 

 

(1) As edições começaram a vir mais recheadas, mais coloridas e com maior 

número de páginas... (capa de 1998, p.14)  

 

Orientacionais: ligam-se à orientação no espaço de acordo com as experiências 

culturais, determinando conceitos em termos de outros. Deste tipo, só foi encontrada 

uma metáfora nas capas de 1998/2002: BOM É PARA BAIXO, veiculada em 

(2) Foi um ano em que a revista contou com nove edições e se aprofundou em 

suas informações... (capa de 2000, p.18)  
 

Ontológicas: transformam um conceito abstrato em entidades - coisas ou seres. A 

revista aqui toma características de entidades. A ‗metáfora do recipiente‘ transforma a 

revista em um objeto/recipiente. A PERFIL É UM SER VIVO também é ontológica e é 

a que mais aparece no corpus (aparece 20 vezes de 65 ocorrências). As passagens a 

seguir exemplificam essas metáforas: 

(3) Nasce a perfil, uma revista com o propósito de mostrar... (capa de 1998, 

p.14)  

 

Uma questão cara a essa temática é que as metáforas conceptuais dependem do 

contexto social onde ocorrem. Assim, quando o leitor se depara com a expressão 

retirada da revista ―nasce a Perfil‖, ele ativa automaticamente a metáfora A PERFIL É 

UM SER VIVO. 

 

1.1. Um pouco de argumentação 
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Sardinha (2007), entre outros, dá um apanhado geral sobre o uso das metáforas 

no discurso da propaganda, mostrando a força retórica que elas possuem e a 

proximidade que alcançam com o leitor. Segundo o autor, 

 as metáforas são recursos retóricos poderosos e são 

conscientemente usadas por políticos, advogados, jornalistas, 

escritores e poetas, entre outros, para dar mais ‗cor‘ e ‗força‘ a 

sua fala e escrita. Elas também são um modo simples de 

expressar um rico conteúdo de ideias, que não poderia ser bem 

expresso sem elas. As metáforas também criam uma relação de 

proximidade com o ouvinte, o leitor ou a plateia, pois ao 

‗entender‘ a metáfora, o leitor passa a ser um cúmplice do 

falante. (SARDINHA, 2007, PP.13-14). 

                        

Da passagem acima vem a ideia de que as metáforas são marcas linguísticas 

muito utilizadas pelas pessoas para tentarem persuadir seu interlocutor. Atualizadas por 

meio das expressões metafóricas, elas conseguem facilitar o entendimento da situação 

por meio da ação cognitiva que o leitor ou ouvinte irá desencadear. Isso Porque este 

automaticamente reconhece a intenção do locutor na medida em que tenta, de forma 

argumentativa, convencer o leitor a comprar. 

Fundamentais para se trabalhar com o plano argumentativo são as noções de 

classe e escala argumentativa. A classe argumentativa ocorre quando podem ser usados 

vários argumentos que se direcionam para uma mesma conclusão. Assim, vários 

argumentos podem ser usados para se chegar à aceitabilidade pretendida pelo locutor.   

Já a escala aparece ―quando dois ou mais enunciados de uma classe se apresentam em 

gradação de força crescente no sentido de uma mesma conclusão‖. Nesta última, os 

elementos de uma mesma classe vão aumentando gradativamente a força argumentativa. 

Ilustremos melhor o conceito com o exemplo: 

 (4) Novas mudanças, com que há de mais novo em conceito de 

diagramação, dando uma nova cara a revista que continua sendo a 

maior... (capa de 2000, p.18). 
 

           Um dos pontos mais importantes da Semântica Argumentativa é a teoria dos 

topoi. De acordo com Ducrot (1988), todo enunciado permite que o leitor/ouvinte 

atualize-o a partir do que ele chama de topos. Este se define basicamente como a 

representação social que entra em ação quando algo é dito. Dessa forma, para melhor 

conhecer o significado de uma sentença, pode-se fazer uma correlação entre a sentença 

e o pensamento que esta, implicitamente, perpassa. A próxima seção terá uma análise 

focada nas teorias da Argumentação de Ducrot.               
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2. As Metáforas e a argumentação 

           As ocorrências das metáforas são destacadas no quadro abaixo:  

 

Metáfora Tipo Ocorrência 

A PERFIL É UM SER VIVO Ontológica/personificação 20 

RECIPIENTE Ontológica  3 

MAIS É MELHOR Estrutural  10 

MENOS É MELHOR  Estrutural  1 

MAIOR É MELHOR Estrutural 15 

BOM É PARA BAIXO Orientacional 1 

MUDANÇA É MOVIMENTO Estrutural 11 

INOVAR É SURGIR Estrutural 3 

VIDA É GUERRA Estrutural  1 

                                   Quadro n° 1: distribuição das metáforas nas capas de 1998/2002 

As metáforas descritas acima aparecem, como se percebe, em grande número 

para servirem às intenções dos editores. Foi reunido na revisão um total de 65 metáforas 

conceptuais em apenas cinco capas.  

Essas metáforas têm um papel importantíssimo se considerarmos seus 

desdobramentos: 

A PERFIL É UM SER VIVO é uma metáfora ontológica e é a que mais aparece. 

Ela atribui à revista valores humanos e é a todo momento utilizada para caracterizar a 

Perfil como cheia de qualidades que no sentido literal não lhe caberia. Observe o 

exemplo (5): 

(5) Nasce a Perfil , uma revista com um propósito de mostrar, a 

princípio as belezas culturais e, principalmente, os potenciais 

turísticos da cidade de Itabaiana, (capa de 1998, p.14)  

 

Outra metáfora ontológica identificada é a do Recipiente. Esta, ou classifica a 

revista como sendo um recipiente onde cabe muito e bom conteúdo ou a indica como 

algo tão bonito que chega a ―encher os olhos‖ dos sergipanos. É o que se verifica em  

 

(6) As notícias de porte interacional também recheavam as páginas 

da perfil... (capa de2002, p.22) 

 

Essa última ocorrência diz existir nas páginas da Perfil recheio, que é mapeado 

na nossa cultura como uma coisa boa, argumentando, assim, sobre a qualidade da 
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conteúdo. Em todos os tipos de metáfora é possível observar desdobramentos desse 

tipo. 

Os verbos empregados geralmente nessas metáforas dão à revista um caráter 

personificado, como é o caso dos verbos trazer, chegar, passar e receber percebidos em 

exemplos como: 

(7) O interesse sobre a vida do cidadão itabaianense foi crescendo e a 

revista trouxe as primeiras matérias sobre os caminhoneiros... (capa de 

1998, p. 14) 

 

Vale ressaltar que os verbos chegar e passar exprimem movimento e se referem  

às transformações e inovações trazidas pela revista. Dessa forma, quase sempre eles 

expressam as metáforas A PERFIL É UM SER VIVO e MUDANÇA É MOVIMENTO. 

Em 

(8) A Perfil chegou às bancas muito mais forte, bonita e, 

sobretudo, muito mais profissional. (capa de 2000, p.18), 

 

fica clara a manifestação dessas metáforas. 

Além dos verbos, outras marcas linguísticas fundamentais na construção dos 

sentidos das metáforas conceptuais são os advérbios de intensidade, que trazem o 

sentido de superioridade no conteúdo e aceitação da revista por parte dos leitores. 

Vejamos os exemplos: 

(9) As edições começaram a vir mais recheadas, mais coloridas... 

(capa de 1999, p.16) 

 

            Os adjetivos de intensidade ajudam a veicular a metáfora MAIS É MELHOR e a 

metáfora MAIOR É MELHOR, acentuando o prestígio da revista. Desse adjetivo, 

aparecem outras passagens com o verbo crescer, que dão sentido a essa metáfora: 

(10)  A publicidade também cresceu e esforços foram somados com 

a chegada de Adelardo Júnior... (capa de 1999, p.16) 
 

            Nesta ocorrência, o produtor se utiliza de um verbo para trazer a metáfora 

referida. O quadro abaixo distribui os verbos, advérbios e adjetivos por categoria de 

metáfora. 

                 
     TIPO                                       PERFIL ARGUMENTATIVA 

   VERBOS         ADJETIVOS            ADVÉRBIOS 

Ontológica  90% 10% 0% 

Orientacional 100% 0% 0% 
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Estrutural 53% 14% 33% 

                        Quadro n° 2: Distribuição dos verbos, advérbios e adjetivos por tipo de metáforas 

 

Segundo a já referida Semântica Argumentativa de Ducrot (1988), o significado 

das sentenças não depende da relação da palavra com o objeto no mundo, mas da 

relação com as outras palavras no encadeamento discursivo. No fundamental, tal 

Semântica realça que todo e qualquer enunciado possui um topos que é o responsável 

pelo encadeamento argumentativo que faz a frase significar. O topos é considerado 

representação do pensamento comum que rege o enunciado. Assim, quando se diz algo 

é porque existe um conceito partilhado tanto por quem fala/escreve quanto por quem 

escuta/lê, podendo-se dizer assim que o topos é uma representação social que se 

manifesta num discurso qualquer. 

Há três características presentes no topos que são consideradas essenciais, a 

saber: comuns, gerais e graduais. Para entender a gradualidade, é preciso recorrer ao 

conceito de formas tópicas (FTs) postulado por Ducrot(1988). As FTs são mapeamentos 

que se podem fazer a partir do que a frase enunciada autoriza pelas pistas que deixa a 

quem a observa. Dessa forma, quando a forma tópica de uma expressão é encontrada, o 

entendimento do conteúdo passado no discurso fica facilitado pela disposição dos 

predicados graduais que funcionam como uma conclusão. 

Aplicando a Teoria da Argumentação nesse estudo, pode-se fazer aqui a 

correlação entre o topos e as metáforas conceptuais encontradas na revista Perfil. Para 

ser provado o valor argumentativo das metáforas, é bem mais fácil atualizá-las através 

das formas tópicas para que se possa entender os caminhos da argumentação que os 

enunciados metafóricos indicam. Por exemplo, em 

(11) As edições começaram a vir mais recheadas, mais coloridas e com 

maior número de páginas...(capa de 1999, p. 16), 

 

é possível observar a forma tópica: quanto mais recheada e mais colorida, mais 

interessante, já que a intenção de quem escreveu a passagem (11) é de atribuir 

qualidades ao seu produto para que ele seja vendido. A partir do exemplo também se 

confere a ligação das MCs com as FTs, além de provar-se influência do senso comum 

sobre o assunto para o desvendamento do verdadeiro sentido, o topos. 

          Veja-se o quadro que mostra algumas ocorrências e as analisa quanto à 

argumentação: 
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Metáfora Tipo Exemplo de expressão metafórica Formas Tópicas/Topos 

A PERFIL É 

UM SER VIVO  

 

Ontológica/ 

Personificaçã

o 

 

 Nasce a Perfil, uma revista com um 

propósito de mostrar, a princípio, as 

belezas culturais e, principalmente, 

os potenciais turísticos da cidade de 

Itabaiana (capa de 1998, p. 14) 

T: uma revista que nasce com o propósito 

de mostrar belezas terá bom futuro. 

FT: quanto mais belezas se mostram, 

mais prestígio tem a revista. 

Personificação 

 

Ontológica 

 

 Hoje as edições saem com três vezes 

mais. (capa de 1998, p. 14) 

 

 As melhores cartas recebiam um 

book fotográfico e eram publicadas. 

(capa de 1998, p. 14) 

T: sair muito significa ser muito vendida. 

FT: quanto mais sai, mais é vendida. 

 

T: quem entrega um book fotográfico ao 

leitor tem preocupação com ele.  

FT: quanto mais books fotográficos 

entrega, mais preocupação tem-se. 

Recipiente 

 

 

Ontológica 
 As edições começaram a vir mais 

recheadas, mais coloridas e com 

maior número de páginas... (capa de 

1999, p. 16) 

T: quando algo vem recheado, vem mais 

atraente. 

FT: quanto mais recheada e mais 

colorida, mais interessante. 

 

MAIS É 

MELHOR 

 

 

Estrutural  Hoje as edições saem com três vezes 

mais. (capa de 1998, p. 14) 

 Os primeiros colaboradores 

surgiram para trazer cada vez mais 

informação sobre a cidade... (capa 

de 1998, p. 14) 

T: sair muito significa ser muito vendida. 

FT: quanto mais sai, mais é vendida. 

 

T: a grande quantidade de informações 

sobre a cidade traz qualidades à revista. 

FT: quanto mais informação sobre a 

cidade, mais qualidade. 

 

MENOS É 

MELHOR 

 

Estrutural  a cultura sergipana cada vez mais 

divulgada, os artistas mais  

conhecidos e o público, porque não, 

menos apático aos acontecimentos. 

(capa de 2002, p. 22) 

T: divulgar a cultura sergipana é de muita 

importância para o público local. 

FT: quanto mais divulga a cultura local, 

mais é importante. 

 

MAIOR É 

MELHOR 

 

 

Estrutural  O interesse sobre a vida do cidadão 

itabaianense foi crescendo e a 

revista trouxe as primeiras matérias 

sobre os caminhoneiros... (capa de 

1998, p. 14) 

 T: quando a informação sobre o 

itabaianense cresce, a revista fica mais 

interessante. 

FT: quanto mais informação de Itabaiana, 

mais interessante se transforma a revista. 

 

 

 

BOM É PARA 

BAIXO 

 

Orientacio-

nal 

Foi um ano em que a revista contou 

com 9 edições e se aprofundou em 

suas informações... (capa de 2000, p. 

18) 

T: aprofundar-se na informação deixa a 

revista mais interessante. 

FT: quanto mais profunda informação, 

mai interessante. 

 

MUDANÇA É 

MOVIMENTO 

 

Primária  Hoje as edições saem com três vezes 

mais. (capa de 1998, p. 14) 

 

 O crescimento não parava e cada 

vez mais localidades eram vistas 

nas páginas da Perfil.(capa de 

2002, p. 22) 

 

 

T: sair muito significa ser muito vendida. 

FT: quanto mais sai, mais é vendida. 

 

T: a chegada em mais localidades prova 

que a revista está muito lida. 

FT: quanto mais a revista chega a 

localidades, mais é lida. 

 

INOVAR É 

SURGIR 

 

 Os primeiros colaboradores 

surgiram para trazer cada vez mais 

T: trazer mais informações sobre a cidade 

é trazer melhores informações. 

FT: quanto mais informação sobre a 
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informação sobre a cidade... (capa 

de 1998, p. 14) 

cidade, melhores são elas. 

 

VIDA É 

GUERRA 

 

 

Estrutural 

 

 ... aspectos peculiares do 

povo itabaianense mostrados 

através de sua história de 

vida e luta; (capa de 1999, p. 

16) 

T: a vida de luta do itabaianense deixa a 

revista mais interessante. 

FT: quanto mais é mostrada a vida e a 

luta dos itabaianenses, mais interessante 

é a revista. 

 

Quadro nº 3: análise de ocorrência das metáforas e atualização de FTs: foco nas capas de 1998/2002 

 

A partir do exposto acima, é possível dizer que um enunciado é atualização das 

formas tópicas, de uma representação social, a uma frase. Por exemplo, quando a 

comunidade já tem em mente que ser recheado é ter mais conteúdo, o produtor só faz 

passar esse pensamento a uma expressão. 

           Além disso, ficam comprovadas as teorias que falam da importância das 

metáforas para os enunciados jornalísticos como recursos usados pelo locutor para atrair 

seu interlocutor, interpelando-o a uma proximidade maior. Pode-se, então, dizer que tais 

elementos exercem um papel argumentativo decisivo na construção do enunciado, e 

com a ajuda das marcas linguísticas da enunciação contribuem para a formação do 

estilo próprio da revista, pois aparecem como fonte de argumentação na formação do 

discurso.  

 

3. Considerações Finais 

 

Do que foi exposto, pode-se reafirmar que as metáforas conceptuais possuem 

uma íntima relação com os topos e as formas tópicas, facilitando a compreensão da 

intenção do locutor de qualificar a revista. A teoria dos topoï permitiu também que a 

representação social, que existe nos textos, fosse identificada com mais precisão e, 

através das FTs, viu-se a grande quantidade de termos qualificativos que implicitamente 

estão presentes nas passagens extraídas da revista. 

           Concluiu-se, então, que os enunciados metafóricos retirados da Revista Perfil 

agem de forma argumentativo-pragmática na intenção de conduzir o leitor com vários 

argumentos. Estes argumentos aparecem numa escala argumentativa, pois a cada 

momento tentam mostrar mais a renovação trazida pela revista. As evoluções são vistas 

na retrospectiva a cada ano. 
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GT 9 - Aspectos Regionais 

 

URBANIZAÇÃO E DESENCANTO: NOTAS SOBRE CARTILHA DO SILÊNCIO 

 

Elayne Messias Passos 

Mestranda em Antropologia / UFS / CAPES 

elayne.messiaspassos@gmail.com 

 

Orientador: Prof. Dr. Ulisses Neves Rafael (NPPA / UFS) 

 

  

 Ao desnudar a intimidade das suas personagens, dentro de um enredo pouco 

comprometido com uma linearidade histórica, Francisco J. C. Dantas em sua Cartilha 

do Silêncio nos insere através de cinco personagens centrais - Dona Senhora, Arcanja, 

Remígio, Mané Piaba e Cassiano Barroso - que intitulam os cinco capítulos da obra, no 

processo de construção de Aracaju e sua firmação como capital sergipana. 

 É através da memória que nos é apresentada a Aracaju das primeiras décadas do 

século XX, em um trajeto o qual Pascoal Farinaccio denomina como um dispositivo 

matriz que deflagra o relato e lhe dá contorno e consistência (FARINACCIO, 2005), 

mailto:elayne.messiaspassos@gmail.com
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num impulso constante de revolucionar e construir. Dantas além de revelar a história, 

nos integra ao cotidiano das personagens, que também nos trazem a sua fala e o discurso 

daqueles que registraram os fatos históricos. 

 Neste estudo abordaremos os movimentos migratórios das personagens, a partir 

da leitura dos aspectos físicos expostos na trama, rumo a nova capital, e como estas 

descrevem a paisagem e as transformações aqui ocorridas durante quase um século, 

precisamente entre meados de 1910 até a década de 1974. 

 A contextualização histórica presente no romance se faz importante, pois 

perpassa esse lapso temporal abordado na obra de Dantas, relacionando a ficção com a 

realidade, numa aproximação particular. 

 Visto que Aracaju é efetivamente consagrada, no imaginário da população, 

como capital apenas no ano de 1900, quinze anos antes do tempo escolhido pelo autor 

para iniciar a sua narrativa, não é equivocada a assertiva, de que Cartilha do Silêncio, 

mesmo que em um segundo plano, também pretende nos falar sobre o nascimento de 

Aracaju. 

 Neste sentido, os primeiros trinta anos do século XX se enquadram como marco 

no desenvolvimento da capital, a qual recebe uma melhora dos seus serviços públicos, 

da sua infraestrutura etc. Expansão que irá se alargar até o início dos anos 1940. 

 No tocante ao desenvolvimento econômico, a atividade portuária entrará em 

franca decadência, enquanto o funcionalismo público e o setor da indústria têxtil passam 

a ser os elementos norteadores da economia local. O colapso do mundo rural, com o 

declínio das culturas do açúcar e do algodão, irá contribuir de forma efetiva para o 

fenômeno da migração. A busca por emprego, e melhores condições de vida, fez com 

que inúmeras famílias saíssem do interior rumo à capital, assim aumentando 

consideravelmente a nossa população, em um curto espaço de tempo.  

 Objetivando atender às necessidades econômicas da região correspondente ao 

Vale do Cotinguiba, seja de transporte, seja de especulação imobiliária etc., Aracaju é 

inaugurada em 17 de março de 1855, a partir de um projeto arquitetônico criado por 

Sebastião J. B. Pirro, intitulado de quadrilátero de Pirro. O qual em um movimento de 

privilegiar as classes mais abastadas socialmente, não incluía espaços para os grupos 
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menos favorecidos. Assim, 

 

o conjunto das primeiras leis e procedimentos que tentaram dar 

condições para que [Aracaju] se sustentasse enquanto espaço urbano, 

enquanto cidade e capital, apoiou-se nessa visão de desenvolvimento, 

cujo maior desafio nos seus primeiros anos foi vencer os obstáculos 

do terreno, das suas características ambientais, geográficas e, ao 

mesmo tempo, implementar o modelo de composição espacial 

planejado pelos cálculos da engenharia de Sebastião Pirro. (SANTOS, 

2007, p. 81) 

 

 É nesse contexto, de desenvolvimento e transformação, que iremos abordar os 

aspectos da urbanização da capital sergipana à luz da obra Cartilha do Silêncio.  

 O alcance da cidade, como acredita o antropólogo Carlos Fortuna, representa o 

encontro com a liberdade. Nela estariam contidas uma ambicionada autonomia 

individual e a livre afirmação pessoal. Por ela se garantia e dava forma ao desejo de se 

tornar outro. Antecipava-se o tempo, mudava-se de lugar, enfim, construía-se uma nova 

identidade. (FORTUNA, 1997.) 

 Mas como observar estes aspectos em um lugar que acaba de ser construído? 

Como lidar com as limitações inerentes a noviça capital? Estes são alguns 

questionamentos que circundam o imaginário de algumas personagens de Cartilha do 

Silêncio. 

 Para Dona Senhora, por exemplo, personagem que inaugura a narrativa de 

Dantas, Aracaju nos é apresentada como um lugar sem futuro. A personagem a descreve 

assim,  

 

a praça destratada, com o casario sem memória, poleiro de urubus, 

sem aquela vida que só se apanha rastros do passado; o rio ondulado 

repetidamente num vaivém incessante que irrita os nervos da gente, e 

se desmancha no lameirinho escorregoso, na salsugem melenta das 

beiradas; o cristal moído das areias feridas pelo sol. De mistura ainda 

lhe abafavam as narinas: a catinga de peixe sentido, de mariscos 

estragados, das fossas rasas, do manguezal, das latrinas e esgotos 

fedorentos. (DANTAS, 1997, p. 73) 

 

 Mesmo agregando os problemas acima descritos, a nova capital passa direcionar 
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o desenvolvimento do Vale do Cotinguiba - que por hora fora impulsionado pelo 

aumento do consumo do açúcar - o que de fato possibilitou a sua melhor distribuição 

para o mercado externo. Por isto, a cidade de São Cristóvão não atendia as condições 

necessárias para sediar o centro administrativo estadual. 

 A construção de um espaço em meio a mangues, pântanos e alagadiços, não foi 

uma tarefa de fácil execução. Segundo Fernando Figueiredo Porto, a construção de 

Aracaju se realizou de forma dramática, pois foi realizada dentro de um teatro de lama, 

através de muito trabalho e sofrimento. (PORTO, 1991) 

 Esse movimento atraiu uma quantidade significativa de migrantes que eram 

compostos desde senhores de engenho, e grandes pecuaristas, até grupos de 

trabalhadores que aqui chegavam para ajudar no aterramento para a construção de ruas e 

edificações. No nosso território desembarcavam alagoanos, baianos, estrangeiros, 

principalmente, sergipanos oriundos do interior da província. 

 No caso específico de Cartilha do Silêncio prioritariamente observamos a 

migração a contragosto de Dona Senhora, que ao vir de Alagoas e se instalar em 

Aracaju por conta do seu casamento, não se adpta aos costumes e a população da 

incipiente capital.  

 O descontentamento com a cidade é latente nas falas de outras personagens da 

obra de Dantas. Segundo Joseana Souza da Fonsêca, 

 

 a lembrança dos vagos momentos de harmonia familiar que Arcanja, 

Remígio e Cassiano viveram remete sempre às visitas que eles faziam 

ao espaço rural. Logo, os dois espaços sociais: a cidade de Aracaju e o 

campo onde fica a fazenda da Varginha ganham conotações diferentes 

para a personagem. O espaço rural se liga à tradicional vida 

harmoniosa e bucólica de ações saudáveis, ao mito que tem origem na 

remota tradição literária que representa o campo como o locus 

amoenus, o refúgio ideal. (FONSÊCA, 2010, p. 321) 

 

 

 Para Fonsêca o campo e a cidade são na verdade espaços com denotações 

ideológicas, o último se caracterizando pelo individualismo e pela opressão, o primeiro 

representado de forma mais bucólica. Aspectos que também podem ser observados na 

análise feita da obra Os Corumbas do escritor, também sergipano, Amando Fontes. 

 Em Os Corumbas o campo e a cidade se interpõem em planos antagônicos, 
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como nos apresenta Roberto José da Silva, ao fragmentá-los. O campo estaria 

representado como um ambiente familiar, agregador, de solidariedade etc. Já a cidade 

seria o oposto, um lugar de individualismo, opressão, hostilidade etc. (SILVA, 2005, p. 

60) 

 Entretanto, não podemos deixar de ilustrar que em ambas as obras, e em outros 

textos que divagam acerca da migração campo/cidade, de forma implícita ou explícita, 

como Bangüê, de José Lins do Rêgo, Angústia, de Graciliano Ramos, Coivara da 

Memória, do próprio Dantas etc., a cidade também é sinônimo de esperança e 

oportunidade. 

 Mesmo de forma mais sútil, é perceptível em Cartilha do Silêncio, a 

desagregação e colapso do mundo rural no início do século XX. O desencanto das 

personagens é evidente, mesmo sem uma origem ou ligação direta com o campo. Sem 

escolha as personagens estão  

 

inextricavelmente presas à cidade e ao seu ritmo (provinciano?). Elas 

anda[m] por avenidas, pega[m] ônibus ou bonde, trabalha[m] numa 

repartição pública ou em algum jornal; porém, o seu olhar é lançado, 

volta e meia, para trás, redesenhando em tons desbotados o passado, o 

boi. Este, todavia, nunca se mostra pela memória, nem por qualquer 

outro meio em sua inteireza; é apenas entrevisto. (GIL, 1997, p. 39) 

 

 

 A cidade representada no segundo plano da obra de Dantas, a narrativa 

engendrada pela nora de Dona Senhora, Arcanja, nos situa no bojo das rápidas 

transformações ocorridas em Aracaju. Assim, a personagem nos situa no ano de 1951, 

trinta e seis anos após o relato da sogra. Para Arcanja: 

 

Aracaju progrediu muito da época de tio Romeu para cá. Em que veio 

a se tornar aquela antiga praça do Palácio! Não havia quem dissesse! 

Já nem lembra o quadrado de terra embrejado em mangue de rio-mar. 

Ganhou outra apresentação. Desta janela, que dista as mesmas 

passadas do Sul-Americano ou do Rubina, hotéis que naquele tempo 

não existiam, o progresso se reflete em tudo: o trecho da amurada da 

rua da Frente; a ponte do Imperador, em cimento armada e reformada; 

a biblioteca; mais outros prédios; os bangalôs, o renque de palmeiras 

imperiais, agora bem crescidas... a praça toda feita e arborizada, os 

fícus onde fazem ponto as marinetes. Nada disso existia desenhado 

assim naquele tempo. Que diria tia Senhora se chegasse a se deparar 

com esta cidade contaminada de tanto movimento, desdobrada nos 

quarteirões planos e quadrados, em metragem certinha e alinhada? As 

ruas se espalharam numa apressada extensão urbana que engoliu 

muitos arredores. Desde o Santo Antônio, na beirada do rio e aí pra 
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baixo, indo para a praia ou descendo pelo Siqueira, está tudo habitado. 

[...]. Comércio cheio e sortido. Como se comportaria a desenvoltura 

irrefreável de tia Senhora ante tanta diversão? São cinemas, teatros, 

clubes, recitais, o footing da rua João Pessoa, clareada com os grandes 

anúncios luminosos. (DANTAS, 1997, pp. 89-90) 

 

 

 A década de 1950 foi um período representativo no processo de urbanização 

aracajuano. É nesse espaço que a migração campo/cidade é acentuada, a cidade 

contabilizava 67.519 habitantes, sendo a intensificação na melhoria do transporte um 

dos fatores que propiciaram este movimento. (LOUREIRO, 1983) 

 Aracaju enfim assume o posto de capital, e passa a interconectar todos os pontos 

do Estado. Visto, que tal desenvolvimento fora proporcionado por um processo de 

reestruturação econômica em Sergipe. 

 Os investimentos da prefeitura em aterramentos e infraestrutura, e a futura 

divisão destes terrenos em lotes, fizeram com que a população abastada da cidade 

construísse imponentes habitações de caráter modernista. Assim, prédios, à exemplo do 

Edifício Atalaia inaugurado no ano de 1958, considerado a primeira edificação de 

grande porte a ser projetada na cidade, puderam ser construídos. 

 Fruto de um processo de urbanização tardia, Aracaju encontra o ápice do seu 

desenvolvimento na década de 1980. Tendo a descoberta do petróleo no território 

sergipano, em meados dos anos 1960, como elemento impulsionador desse decurso.  

 O implemento do BNH, e no futuro da COHAB, propiciaram o implemento de 

novos bairros residenciais em nossa cidade. Tais dados nos levam a ratificar os aspectos 

organizacionais aracajuanos desde a sua fundação. 
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O objetivo basilar deste texto é analisar as representações que as pessoas de 

diversas condições políticas econômicas e sociais fazem da atuação do político Elísio 

Maia em Pão de Açúcar/AL, prefeito do dito município por dois mandatos, entre os 

anos de 1953 e 1954 e no período de 1983 a 1988, além de deputado estadual nas 

legislaturas de 1959 a 1962, 1963 a 1966, 1967 a 1970 e 1991 a 1994 (AMORIM, 

2004).  

 Ressalto que este artigo não intenta se posicionar como árbitro das lutas sociais 

e assim refletir uma consagração de elites ou sua destruição, mas reconhecendo o papel 

das ciências sociais, compreender as condições e processos sociais e culturais em que os 

lideres são produzidos ou destruídos (CORADINI, 1998). 

Desta forma, o município de Pão de Açúcar, o cenário onde se desenvolveu este 

estudo, está localizado no sertão alagoano, às margens do Rio São Francisco, marco da 

separação entre os Estados de Sergipe e Alagoas.  

Tratando em poucas linhas sua História, no início do processo de colonização, 

por volta de 1610, à poderosa Casa da Torre da Bahia, da família Dias d‘Ávila, era a 

proprietária de grande parte do território que deu origem ao município. Porém, por não 

assinalarem sua posse, foram os Urumari, provenientes da Serra do Aracaré, em 

Sergipe, os primeiros a povoarem essas terras.  

Com o aval do rei de Portugal Dom João IV os índios se apossaram da gleba e a 

denominaram Jaciobá - que em tupi-guarani significa ―o espelho da lua‖. Os Urumari, 

porém, não mantiveram aquele território por muito tempo. Os Xocós, que viviam na 

Ilha de São Pedro, invadiram o local, venceram e os expulsaram. Muitos anos depois, 

por volta de 1660, por Carta de Sesmaria, as terras passaram para o domínio do 

português Lourenço José de Brito Correia, que construiu a fazenda Pão de Açúcar e 

implantou a criação de gado.  

A fazenda trocou de proprietários muitas vezes, ao longo da história, até que, em 

1815, foi arrematada em leilão pelo padre José Rodrigues Delgado e seus irmãos, o 

capitão Salvador Rodrigues Delgado e Inácio Rodrigues Delgado. A partir daí, o 

progresso da fazenda, da região e seu consequente povoamento foram impulsionados e 

o desenvolvimento do núcleo habitacional determinou sua elevação à categoria de vila 

pela Lei nº 233, de 3 de março de 1854 (AZEVEDO, 2010). Depois de pouco mais de 

30 anos, tornou-se cidade e o Sr. Serafim Soares Pinto o seu primeiro prefeito. 

A denominação do município possui relação com a produção de açúcar durante 

o período colonial. Como o morro Cavalete, ali localizado, assemelha-se à fôrmas de 

engenho usadas ordinariamente usada para purgar e clarear os pães-de-açúcar, o lugar 

foi denominado ―Pão de Açúcar‖.  

Atualmente suas principais atividades econômicas estão na área de comércio e 

serviços, na agricultura, na pecuária mista, na pesca artesanal e no turismo, tendo 
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predominância na sua história a pecuária, aliada ao trabalho nos engenhos. Salientamos 

que no presente a carência de grandes empreendimentos, afastados pela pobreza do 

ambiente físico, motivou uma economia especial em que a agricultura se limitou a 

suprir as necessidades de sobrevivência, e a pecuária, estimulada pelos períodos de 

chuva, incumbida de formar o pequeno patrimônio do pão-de-açucarense.  

Sobre a população, há a predominância dos temperamentos ―apaixonados‖, 

―impetuosos‖ além de marcados por uma sede de vingança desmedida. Graciliano, em 

destaque, exalta a sinceridade, a generosidade, a hospitalidade, o apego à família e uma 

aversão combatente pelo furto (RAMOS, 1975).  Valores que se estendem à 

comunidade em observação e provavelmente pela escassez de recursos materiais são 

exaltados como forma de melhor ordenar a sobrevivência em ambientes sociais 

diversos. Reforçando esta assertiva, é muito comum nas rodas de conversas o elogio a 

atitudes ligadas a generosidade e condenação ao mau trato ou à desonra.   

 A socialização dos espaços públicos pode ser apreendida da seguinte forma: 

durante o dia as pessoas se dispersam para exercer suas atividades em diversos lugares - 

escolas, banco de investimento, hospital, mercadinhos, feira livre, etc. Pelas ruas de 

paralelepípedos, além das vans que transportam passageiros para municípios vizinhos e 

para a Capital, é possível se deparar com cavalos e charretes. Já à noite os moradores, 

na maioria mulheres, costumam sentar-se nas calçadas para conversar, enquanto as 

crianças se divertem correndo, andando de bicicleta ou jogando futebol.  

Esta última atividade, muito popular também entre os adultos, principalmente 

nos fins da tarde, na praia fluvial, dá lugar à noite ao jogo de baralho e ao ―colocar o 

papo em dia‖. De jovens a senhores de certa idade é comum em participação a reuniões, 

em que uma das fortes pautas é aquela sobre os ―grandes homens da política‖ e seus 

feitos, comparando o passado com o presente, num discurso que presa pela 

proeminência.  

Em todos os espaços da cidade – bares, restaurantes, escolas, porta do hospital, 

ponto de ônibus, saída da Igreja –, onde homens e mulheres se encontram e travam 

conversas, a temática política emerge geralmente introduzida por um dos membros e 

passa a tomar conta do ambiente, dividindo-o entre os que acusam e os que defendem, 

com direito a posições que se invertem a todo o momento durante a conversação. O 

consenso existe no momento de definir as qualidades do ‖bom político‖, que é exposto 

nos adjetivos ―bondoso‖, ―atencioso‖, ―desapegado aos bens materiais‖, revelando um 

ideal de político como aquele que está a serviço das pessoas em particular, que ouve as 

necessidades da população e distribui bens materiais ou de serviços. O líder reconhecido 

não acumula para si e nem, em hipótese alguma, pode ter a fama de avarento, pois 

certamente estará no rumo do fracasso. 

Em se tratando de exemplo de prática política legítima, surge, quase sempre, o 

nome de Elísio da Silva Maia. Associado como aquele que ―ajudava a qualquer um, não 

queria saber se votava nele ou não‖ ou ―o que tinha dava ao povo‖, frases proferidas 
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pelos próprios adversários, como por exemplo, por G.M., candidato a prefeito por 

diversas vezes, reforçam esta posição: ―cuidava do povo e da cidade, não tinha 

acontecimento que ele não sabia. [...] hoje, se ele estivesse no poder essa tal da droga 

não estaria forte do jeito que anda, pois para entrar na cidade tinha que ser com o 

consentimento dele, rum... gente diferente na cidade e ele logo ficava sabendo‖ (G.M.).  

Assim, as inquietudes que motivaram este trabalho partiram do seio da minha 

vivência nesta comunidade, como professor e diretor de uma das escolas mantidas pelo 

governo estadual na cidade. Pela recorrência a figura de Elísio Maia este estudo parte de 

sua trajetória e, com o uso de entrevistas informais e da observação participante, buscou 

responder as seguintes perguntas: o que a população de Pão de Açúcar define como bom 

político? Quais as práticas que a população concebe como legitima para um 

representante? Em que condições o personagem analisado conseguiu perdurar na 

política de 1954 a 1996 de forma ininterrupta?  

A recuperação de uma trajetória traz a percepção os capitais específicos de que o 

personagem dispunha, seus trunfos, suas estratégias, seus deslocamentos, a maneira 

como acumulou prestígio e poder, conformando, como afirma Mário Grynszpan, uma 

rede própria de relações pessoais (GRYSZPAN, 1990). Elísio Maia foi fruto de uma 

linhagem tradicional de políticos, sendo seu pai e avô paterno, Lâmego Maia e Cazuza, 

respectivamente, prefeitos do município pão de açúcarense nas duas primeiras décadas 

do século XX – em plena fase do coronelismo, o que muito influenciou as suas práticas, 

notadamente marcadas por esse fenômeno histórico. 

Nas próprias palavras do político em entrevista concedida ao jornal Gazeta de 

Alagoas, de 24 de agosto de 1996, esse afirma, ao ser questionado se gosta de ser 

chamado de coronel: 

(...) que a história de Elísio Maia é muito antiga, vem de meus avôs, 

de meus pais, que empregaram e ajudaram muita gente. 

Compreendeu? O miserável não tem em casa o que comer e bate na 

minha porta pedindo comida. Eu quero ter para dar. O miserável está 

doente, bate na minha porta pedindo remédio. Eu quero ter condições 

sempre para dar. Isso é ser coronel? Eu sou é o Elísio Maia do povo 

(GAZETA DE ALAGOAS, 1996, p. A-24). 

 

São concessões de benefícios – um mecanismo sempre utilizado na esfera diária 

de pessoas em comunidades carentes, sucedidas para superar a ausência material e que 

quando negados geram desconfianças (PALMEIRA, 1996) - que parecem aproximar 

Elísio Maia do status de grande político. Esses favores, àqueles que necessitam de 

dinheiro e bens materiais, ou de conhecimento em outras esferas - que por certo são 

trocas - ao ultrapassarem o modo como suas solicitações são realizadas, lhe conferem 

singularidade e importância. 
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Destarte, Elísio Maia fazendo uso da maquina municipal e de sua riqueza 

particular, desenvolveu essas habilidades, alcançou um expressivo apoio popular 

revelado em votos nos períodos de eleições e perpetuou seu poder até a morte.  

Leal (1997) defendia que com o desenvolvimento dos meios de comunicação e 

das instituições democráticas, o fenômeno chamado de sistema coronelístico iria se 

esfacelar. Já Sergio Buarque de Holanda dividiu sua obra intitulada Raízes do Brasil 

(1995) entre dois mundos diferentes e em mutação, o rural e o urbano, sendo o mundo 

rural o palco das paixões, do personalismo, enfim, da afetividade, já o mundo urbano, 

segundo Holanda, reservaria o espaço do racional, a igualdade de direitos, ou seja, os 

princípios defendidos pelos teóricos do Estado moderno.   

Ao contrário destes pressupostos, estudos de situações particulares no campo da 

política, como aqueles produzidos por Moacir Palmeira (1992) e Marcos Otávio Bezerra 

(1995), revelam que as relações pessoais são acionadas corriqueiramente, seja entre 

político e povo, seja entre políticos em níveis de atuação diferente. Sendo que a matéria-

prima que dá base e sustentação às relações entre político e o povo e entre políticos em 

níveis de atuações diferenciados é a troca de favores. Tal prática se alimenta da 

necessidade do povo que se encontra marginalizado, social e economicamente. Esta 

condição propicia a dependência da população, aliás, do eleitor em relação ao político 

local, detentor dos recursos e das relações que os possibilitarão ter acesso a bens e 

serviços (que sem a mediação do político não seria possível).            

Destaco ainda que o critério de escolha do governante, garantia suposta do bom 

governo, é definido pela qualificação de sua pessoa - tradição moral e cristã. São estes 

predicados da pessoa, independente da filiação partidária, o pressuposto necessário ao 

bom governo (político). É pelo atrelamento pessoal que a política em Pão de Açúcar se 

configura como adesão, marcada pelo afeto, e não guiada ―exclusivamente segundo uma 

lógica calcada no interesse ou cálculo racional‖ (CHAVES, 2003). Percebemos que a 

maneira como a população experimenta a política está em consonância com as praticas 

cotidianas, nas relações menos públicas. 

A partir desses pressupostos mais gerais analiso a trajetória de Elísio Maia, pois 

a observação de percursos singulares permite assegurar estratégias e ações de atores em 

diferentes condições e ―posições sociais, seus movimentos, seus recursos, as formas 

como os utilizam ou procuram maximilizá-los, suas redes de relações, como se 

estruturam, como as acionam, nelas se locomovem ou as abandonam‖ (GRYNSZPAN, 

1990). 

Aspectos das práticas políticas de Elisío Maia e a representação nativa  

Tecer uma ordenação factual ou histórica das ações de Elisio Maia é uma tarefa 

exaustiva. Segundo a comunidade local e a família do político, houve apenas uma 

preocupação de um de seus adversários, o Sr. José Firmino da Silva, político e residente 
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no município de Palestina, Alagoas, em publicar um livreto com o título A vida 

pregressa de Elísio Maia, estabelecendo uma cronologia de possíveis crimes cometidos 

pelo seu adversário político. Aspecto não focalizado neste momento da produção 

dissertativa, porque é uma questão que exige um desenvolvimento de fôlego. 

Penso as práticas de Maia enquanto demonstrações de ―valores culturais‖ que 

privilegiam as relações sociais entre pessoas mais do que entre indivíduos. Assim 

sendo, trata-se de trocas e relações sociais que envolvem noções como ―honra‖, 

―gratidão‖ e ―dívida moral‖ (KUSCHNIR, 2006). Afasto-me, para tanto, dos 

pressupostos da filosofia da política, que vê nessas práticas um sentido negativo visto 

que o filósofo tem como base a noção de política pensada e desenvolvida no continente 

europeu, baseado em princípios democráticos universais. Desconsidero este campo, por 

ele vestir nossa política brasileira de expressões como ―atrasada‖ ou típica de um 

estágio de uma nação que está se desenvolvendo para chegar ao seu modelo ideal. 

Elísio Maia inicia sua vida política em 1952 quando se elege prefeito de Pão de 

Açúcar pelo PSD. Neste momento ele era adversário político do governador do Estado 

de Alagoas, Arnon de Melo – fato único durante sua vida política. Segundo José 

Ferreira de Melo, o governador nomeou o ex-prefeito pela UDN e grande proprietário 

de terra Joaquim Rezende para atuar como delegado de polícia naquela localidade. 

Elísio ordena, então, que se construa um mata-burro na entrada do povoado Alecrim, o 

que desagradou a população que levou o caso ao delegado. Este, um candidato 

anunciado a prefeito de Pão de Açúcar, ordenou que o mata-burro fosse retirado. Como 

no povoado havia diversos amigos e dependentes do prefeito, logo o fato chegou ao 

conhecimento dele, que, segundo o livreto, se sentiu desonrado e humilhado. Isso teria 

sido motivo para que o desentendimento entre prefeito e delegado, durante a entrega de 

títulos em São José da Tapera, culminasse com a morte de Joaquim Rezende pelo seu 

irmão Luis Maia e demais companheiros.  

Retomo o destaque: os casos de violência não são capazes de explicar por si só o 

domínio de um político durante tantos anos e, assim, especifico as suas práticas a partir 

da representação da população pãodeaçucarense. Os casos de violência são tratados em 

outro texto, aonde irei apresentei o tema sobre o ponto de vista dos nativos, fazendo um 

paralelo com a conjuntura política da década de 1980, momento em que aumenta a 

concorrência política.  

Parece item importante do jogo político do sertão, o ―grande líder‖ e a 

dominação substantiva que ele encarna. Ele tende a adquirir um caráter de imortalidade 

e oferecem um modelo de ordem social baseado em características familiares que 

constituem uma sensação do que é ―natural‖ e eterno. É essa roupagem familiar do 

poder no sertão alagoano que possibilita a sua manutenção em cima de regras não 

conhecidas.  

A dominação não se impõe só pela força, mas pela aceitação e reconhecimento, 

através de mecanismos ideológicos que tornam a realidade não perceptível por parte dos 
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dominados. Estes mencionados aspectos podem ser encontrados em pesquisa realizada 

por César Barreira no sertão do Estado do Ceará no início da década de 1980 

(BARREIRA, 1992).  

Mais do que um político, Elísio era reconhecido como um chefe que se insere em 

todas as esferas da vida do cidadão pãodeaçucarense. Ocupando cargos provenientes de 

suas relações pessoais ou através de eleição, nem sempre usava das prerrogativas destas 

funções institucionais para fazer valer seu reconhecimento enquanto líder. 

Princípios da liderança política de Elísio Maia 

Dentre as propriedades essenciais de sua atuação destaco três. A primeira remete ao 

que Clastres designa como moderador do grupo, ou seja, é o ―fazedor de paz‖. A 

segunda, e em consonância com os relatos, é a mais admirável, a propriedade de 

distribuidor de seus bens, e, por último, uma questão também importante, um bom 

orador (CLASTRES, 2003). 

Ele é visto não como um juiz que sanciona, mais do que isso, a categoria nativa o vê 

como um árbitro que busca reconciliar, como podemos observar na fala de G. S., ex-

vereador no final da década de 1970 e início da década de 1980, hoje funcionário do 

poder judiciário, com 62 anos de idade: 

Naquela época, lembro bem tava na fazenda Torrões de seu Elísio e o 

pai de uma menina foi reclamar dizendo que um rapaz filho de fulano 

lá que não me lembro, havia feito mal a ela e se recusava a casar. Ele 

ouviu o pai de família e mandou um funcionário chamar, no outro dia, 

o rapaz para ir lá no armazém dele em Pão de Açúcar. Quando o rapaz 

chegou ele fez uma serie de perguntas com a cara fechada, logo depois 

brincou. O rapaz assumiu que havia feito o que fez com a menina mas 

não tinha condições de se casar. Ele chamou a empregada do armazém 

e pediu que buscasse um paletó seu para o menino vestir. Tava muito 

grande, mas ele disse que tava bom (risos). Disse para o rapaz também 

procurar o vereador M. A. que ele iria com um bilhete seu para 

arrumar emprego na prefeitura (G.S.) 

 

Desta forma, o seu poder se perpetuou, pois como profundo conhecedor dos 

signos e códigos morais vigente na localidade, ele agia como se esperava de um grande 

homem. Ao que parece Elísio se configura como um mediador que, entre suas funções 

está a de simplificar e traduzir as regras antes de elas atingirem as instituições que 

operam segundo códigos não legítimos para a região. Nessas condições ―surgem os 

homens que compreendem, retardam e simplificam as instituições e suas regras 

(FAORO, 1975, p. 632). Mais ainda, como nos depoimentos acima, ele exercia a função 

que seria das instituições. 

O segundo traço característico da pratica de Elísio Maia está na sua 

―generosidade‖. Durante a observação em campo parece que tal atitude é mais do que 

uma obrigação, é uma ―coisa que está nele, ninguém chega a ele pra sair de mão 
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abanando‖ (entrevista com a filha de Elísio Maia T. M.). Esta ―obrigação‖ de dar, a qual 

está submetido o político analisado, foi e é de fato vivido pela população de Pão de 

Açúcar. E caso o líder procure ―brecar‖ esta distribuição de benefícios pessoais, todo 

prestigio, todo poder lhe são imediatamente negados. 

A generosidade desempenha papel fundamental para determinar a intensidade da 

popularidade do líder. Desta forma, o chefe não pode ir de encontro aos preceitos 

fundamentais construídos naquele ambiente. Ou seja, mesquinhez e poder não são 

compatibilizados, para ser chefe é preciso ser dadivoso (CLASTRES, 2003, p. 48-49). 

Tal análise pode ser observada nas próprias palavras do político, em entrevista 

concedida ao Jornal Gazeta de Alagoas em junho de 1996: 

Uma vez comprei uma caminhoneta zero quilômetro e quando cheguei 

em casa, uma pessoa bateu em minha porta pedindo ajuda para ir 

buscar ajuda a um parente que havia falecido. Não contei história, 

mandei meu motorista ir na caminhoneta. Muita gente disse: mas seu 

Elísio a caminhoneta novinha, o senhor nem usou ainda e já vai 

carregar defunto (GAZETA DE ALAGOAS, 1996, p. A-24). 

 

No exemplo usado acima pode-se perceber que tal atitude é valorizada 

socialmente pela maneira como é realizado o favor. Trata-se da despesa aparentemente 

gratuita ―não somente de bens ou dinheiro‖, mas de coisas que são ainda mais pessoais, 

portanto, mais preciosas. A modo de dar vale mais do que o que se dá, isto é, 

aparentimente ―por respeito puro e desinteressados dos usos e convenções reconhecido 

pelo grupo‖ (BOURDIEU, 2004, p. 209-210) 

Elísio, assim, é reconhecido, inclusive por aqueles que estão no poder na 

atualidade, como o ―bom político‖ ou então, como balizador para referência para 

representantes em atividade.  
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Instituído por Getúlio Vargas em 1937 e encerrado em 1945, o Estado Novo 

caracterizou-se por ser um dos períodos mais autoritários da história do país. Com uma 

forte concentração no Executivo Federal, censura através do DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda) e proibição de qualquer manifestação oficialmente contrária ao 

seu governo, Vargas tentava controlar o cotidiano da população brasileira. Em Sergipe, 

o primeiro governante neste período foi o médico Eronides de Carvalho.  Porém, a 

instauração do Estado Novo não parece ter atingido tão fortemente a rotina da maioria 

dos cidadãos aracajuanos.  

 Entre as décadas de 1930 e 1940, o ritmo da cidade foi quase sempre o mesmo. 

O sol nascia na cidade de Aracaju e avisava aos seus habitantes que mais um dia estava 

chegando. Cinco horas da manhã, o corneteiro do Quartel da Polícia Militar dava o 

toque da alvorada. As donas de casa, enquanto preparavam o café da manhã para seus 

maridos e filhos muitas vezes se queixavam dos ―desocupados‖ que ficaram 

perambulando na noite anterior, atrapalhando assim o descanso noturno. Vendedores 

ambulantes, donos de lojas comerciais e operários das fábricas de tecido Confiança e 

Sergipe Industrial, se preparavam para mais um dia de labor.  

Após o café da manhã, alguns aracajuanos ficavam à espera do bonde, o 

transporte mais utilizado em Aracaju naqueles dias para chegarem em seus trabalhos. 

De longe, já era possível ver uma placa que, com luzes coloridas, indicava a numeração 

dos bondes. Eram seis linhas existentes, portanto, ainda eram escassos para a demanda 

exigida. Além da escassez, frequentemente quebravam e eram vagarosos. Por estes 

motivos, os trabalhadores que tinham hora certa para a entrada nos seus serviços, muitas 

vezes preferiam fazer o percurso a pé. Porém, ao contrário dos bondes que não eram 

suficientes, os aracajuanos, ao cair da tarde, tinham várias opções para se distrair se o 

assunto era onde assistir a um bom filme, pois a cidade contava com mais de seis 

cinemas. 

 Os cinemas funcionavam todas as tardes e noites, só oferecendo sessões pela 

manhã nos domingos ou feriados. Além de exibir filmes, também funcionavam como 

teatros ou palcos para programas de auditório, atraindo muitas vezes alguns estudantes 

que, em lugar de voltarem para aula, preferiam se divertir nos cinemas. Aqueles que 

mais divulgavam diariamente suas programações e filmes em jornais como o Correio de 
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Aracaju eram o Rio Branco, Rex, São Francisco e Guarany.  Foi no Cine e Teatro Rio 

Branco que os admiradores da sétima arte tiveram a oportunidade de ver filmes como A 

Dama Errante, ou ainda, Quem matou o Dr. Crosby. 

Ainda no centro da cidade, no primeiro trecho da Rua Pacatuba, em uma 

construção simples com paredes de madeira, funcionava o Cinema Rex. Eram muitas as 

reclamações dos telespectadores que não podiam assistir adequadamente ao filme, 

devido aos raios solares que entravam pelos buracos da parede. No mês de outubro de 

1937, o Rex publicava com perceptível satisfação no Correio de Aracaju a chegada dos 

seus novos e modernos aparelhos sonoros.  A música escolhida para a inauguração do 

aparelho foi a Nona Sinfonia de Beethoven. 

 Mas, não foi esta música, tampouco o filme Bonequinha de Seda, da famosa 

artista Gilda de Abreu, que reuniu tanta gente, principalmente do gênero masculino, em 

frente ao Rex. A apresentação mais esperada pelos homens da cidade foi o show da 

famosa cantora e dançarina Luz del Fuego. Esta dançava e cantava nua com uma cobra 

enrolada em seu corpo. Porém, para a infelicidade de muitos homens que já estavam na 

fila, uma hora antes da apresentação começar, a polícia cancelou o show a pedido do 

Bispo D. José Tomaz. Para garantir que a ―apresentação imoral‖ não ia ser realizada, o 

religioso ainda ficou rondando o cinema a noite toda. 

Não só os filmes e demais atrações eram esperados com bastante ansiedade 

pelos aracajuanos, uma outra comemoração que era aguardada no final do ano eram os 

festejos natalinos. Quando o fim de ano se aproximava, o centro da cidade e as casas 

comerciais lotavam, o trabalho dos alfaiates aumentava, as moças e senhoras 

pesquisavam em revistas femininas modelos de vestidos de seda ou tafetá. Era o Natal e 

as suas Feirinhas que alegravam todo fim de ano a Praça Tobias Barreto. 

A Praça da Bandeira ficava decorada. Faziam parte da decoração os papais-

noéis, anjos, estrelas, cometas e entre outras figuras que representavam as festas 

natalinas. As comidas que estavam presentes na feirinha eram os churrascos, queijadas, 

quebra-queixos, pés-de-moleque, ouricuris, algodões-doces, cachorros-quentes e tantas 

outras guloseimas. Para a diversão das crianças, a feirinha contava com alguns 

brinquedos. Eram os barquinhos, trivolis, trenzinhos, carrinhos e as sombrinhas. Uns 

eram movidos a vapor, como era o famoso Carrossel de Tobias, e outros dependiam da 
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tração humana para seu funcionamento. Enquanto as crianças se distraíam no parque de 

diversões e as senhoritas preenchiam a praça, alguns jovens e adultos se divertiam com 

os jogos de azar, que ficavam em frente à Catedral.  

Mas, quando o relógio marcava 22 horas, era a hora da banda de música 

silenciar, os brinquedos paravam de funcionar, muitas vezes fazendo com que as 

crianças inconformadas chorassem. As moças ―direitas‖ se dirigiam às suas residências. 

Menos apressados, os rapazes e adultos boêmios, procuravam a Rua do Egito, que 

estava localizada na parte final da praça.  Agora, os bares familiares esvaziavam e a 

festa só estava começando nos botecos de Madalena, Zefinha e Odete, muitas vezes ao 

som do violão do Primo Carnera e de outros boêmios que a ele se juntavam.  As 

―mulheres da vida‖ entravam em cena e a noite imprópria para os puritanos começava. 

As praças, parques e a zona portuária agora não estavam mais sendo ocupadas 

pelas moças comprometidas que trocavam carícias com seus companheiros, mas por 

meretrizes que desfilavam pelas ruas em busca de seus clientes. Entre eles, era muito 

comum o grupo formado pelos ―homens de bordo‖. As damas da noite aguardavam 

ansiosas as visitas dos seus marinheiros, que ocorriam num intervalo de tempo de 

alguns meses. 

 Esta presença pode ser notada na obra de Murilo Mellins, no qual afirma que 

―as prostitutas ofereciam o seu corpo aos embarcadiços, não só ganhando o dinheiro 

como recompensa, mas por um corte de tecido ou até mesmo uma caixa de sabonete‖ 

(MELLINS, 2007, p.89). O autor nos mostra que em troca de prazer, a recompensa dada 

às prostitutas não vinha apenas em forma de dinheiro, mas de alguns objetos que 

também serviam de agrado. 

Além das meretrizes irem em busca de seus marujos, tal atitude não impedia que 

eles também às procurassem nas casas de prostituição, como pode ser notado pelo texto  

publicado no jornal Correio de Aracaju pelo poeta José Sampaio e intitulado  Momentos 

de Aracajú: 

 ―(...) homens de bordo, sorrindo com elas, 

batendo nas espáduas nuas das mais interessantes, 

porque vieram do mar e queriam brincar com 

mulheres. Gente que chega de dois em dois meses, 
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gasta dinheiro sem pena com elas. Escolhe a 

mulher, beija, ama e vai embora depois sem se 

lembrar do nome delas” (...)  

Mesmo sendo comparadas com objetos pelo autor, já que a prostituta era usada e 

depois do pagamento era desprezada pelo seu cliente, que ia embora sem ao menos 

lembrar seu nome, elas eram procuradas freqüentemente pelos viajantes, que gastavam 

em momentos ao lado delas. Entre os prostíbulos mais procurados pelos boêmios 

aracajuanos e pelos ―homens do mar‖ estava o Vaticano. 

No centro da cidade, em frente ao Mercado Municipal, mais precisamente na 

Avenida Otoniel Dória com a Avenida Getúlio Vargas lá estava ele. O Vaticano era um 

prédio enorme formado por dois pavimentos e diversos quartos. Foi devido a sua 

extensão e seu estilo arquitetônico que passou a ser assemelhado e recebeu o nome do 

Estado Papal. No térreo do prédio ficava uma concentração de jogos de azar que, 

segundo Mário Cabral, ―era um ambiente propício para brigas, luta corporal e de 

peixeiras. Rara noite não sucede um conflito‖ (CABRAL, 2001, p. 142). 

  Porém, mesmo com brigas freqüentes e aparição em notas policiais, o Vaticano 

não deixava de ser freqüentado e não era descrito pela polícia como uma casa de 

prostituição. O motivo pode ser entendido devido aos seus freqüentadores, que iam 

desde as classes populares como simples operários, até as pessoas que formavam a elite 

da cidade. Segundo Dilton Maynard, o monstruoso prédio tornou-se um ―cabaré de 

classe‖, freqüentado pela elite. Ainda segundo o autor, mais interessante notar é que a 

censura não o reconhecia ou denominava como um ponto de prostituição e jogo ilegal, 

apenas era identificado na imprensa como ―o Vaticano‖ (MAYNARD, 1998, p. 46).  

Além do Vaticano, os boêmios também tinham uma outra escolha de lazer e 

prazer para preencher suas noites. Muitos deles ainda freqüentavam a ―Zona do 

Bomfim‖, que também era conhecida como ―Rua do Bomfim‖ ou ―Bomfim‖. A ―Zona 

do Bomfim‖ correspondia a uma parte do subúrbio aracajuano e ocupava os limites da 

Avenida João Ribeiro, as ruas Divina Pastora, Vitória, Lagarto, Simão Dias e Siriri, ou 

seja, estava concentrada no centro da cidade. Aquela região também era considerada 

como o ponto central da zona do meretrício e era formava por um imenso agrupamento 

de areia que servia como base para o morro. 
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Era no Bomfim que se concentrava um grande número de prostitutas dispostas 

para fazer a vida. Estas, muitas vezes foram caracterizadas como mulheres feias, magras 

e nem um pouco atraentes. Muitas pessoas, principalmente algumas donas de casa e os 

―moralistas‖, não viam com bons olhos este ambiente, chegando até a ser caracterizado 

como o ―último degrau do caminho do vício‖. Porém, mesmo com muitas referências 

negativas em relação ao Bomfim, muitos boêmios não deixavam de transitar por lá, 

fazendo da ―zona‖ um local movimentado. Dentro da área do Bomfim estavam 

localizados os prostíbulos mais conhecidos pelos aracajuanos. Era lá que também 

existia o Curral, uma região decadente e miserável, cercada com arame farpado e 

situada no final da Avenida Pedro Calazans com Rua Siriri. 

O local ainda agrupava alguns cabarés como o ―Moscou‖, pertencente a Pedro 

Bigodão, ―Stalingrado‖ de um certo Zé Fogo, ou ainda o ―Fla-Flu‖ que tinha um certo 

Otávio como proprietário. Tais casas noturnas eram apelidadas de ―Pinga-Pus‖, ―Pinga-

Tostão‖, ―Pinga Sífilis‖. Entre elas, também se encontrava as pensões que pertenciam a 

mulheres como Odete Brasil, Doninha Pílula, Dona Branca, Glória Bagaço e Madalena.    

Apesar de todas as dificuldades presentes na região, todas as noites, 

principalmente aos finais de semana, as ―mulheres horizontais‖, denominação também 

usada para fazer referência à prostituta, fazendo uma ligação desta com a atividade 

sexual, juntamente com seus acompanhantes, esqueciam por um momento toda a 

decadência que estava ao seu redor e se divertiam ao som das músicas Volta do Boêmio, 

Boneca de Trapo, Rosa e Juramento Falso, Mariposa, Número Um e Escultura.  

 Mesmo sendo um dos locais onde mais estava concentrado as meretrizes, o 

Curral não era apenas uma região ocupada por prostíbulos e meretrizes ou pelas famílias 

destas, mas também por outras famílias que não tinham dinheiro suficiente para 

morarem em outra região da capital sergipana. Segundo Mellins, muitas vezes, alguns 

boêmios embriagados invadiam as ―casas de família‖ confundindo com a moradia das 

prostitutas. Por esse motivo, era comum ter um aviso pregado nas portas e janelas das 

―moradias familiares‖ com as seguintes palavras: Aqui mora família. Mesmo tendo uma 

grande concentração de pessoas que residiam no Bomfim, no ano de 1953, sob apoio da 

―Comissão de Recuperação Social‖ e pelo então governador do Estado, Arnaldo Garcez, 

tratores derrubaram o morro. Centenas de famílias ficaram desabrigadas e as damas da 
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noite buscaram outras pensões, bares ou cassinos para recomeçarem e fazerem a vida. 

Algumas prostitutas foram trabalhar na Boate Mira-Mar. 

Localizada no andar superior de um edifício que estava situado na Avenida 

Otoniel Dória com a Praça General Valadão e Misael Mendonça, a Boate Mira-mar 

tinha como seu proprietário o senhor conhecido como ―Tonho do Mira‖. Quase sempre 

lotada, a casa devia boa parte dos seus freqüentadores não só às boas orquestras que ali 

se apresentavam, mas também devido às garotas de programa que estavam presentes 

como Núbia, Alba, Belinha, Ivete, Zefinha e entre outras que cantavam, dançavam e 

transpiravam no salão, desmanchando suas maquiagens do rosto. Além da orquestra, 

alguns balés faziam parte da programação da boate. Entre eles estavam o de ―Mãesinha 

Golden Show‖, ―El Cubancheiros e suas Rumbeiras‖ e sem falar do de Reginaldo 

Camargo e suas formosas bailarinas, que finalizavam o espetáculo fazendo um Top-less.  

Saindo da Avenida Otoniel, os ―amantes da noite‖ também podiam ter como 

destino o Beco dos Cocos, atualmente denominado oficialmente como Travessa Silva 

Ribeiro. Era neste beco que se concentrava diversas casas de prostituição, entre elas o 

Xangai e o Vaticano, além das meretrizes mais caras e elegantes da cidade. Mellins 

ainda afirma que as prostitutas do Beco dos Cocos eram tão elegantes e discretas, que 

muitas vezes chegavam a ser confundidas com madames e senhoritas. Pela sua 

discrição, muitas delas freqüentavam cinemas e lojas comerciais normalmente, sem que 

fossem julgadas e reconhecidas como prostitutas. Seus clientes eram principalmente 

banqueiros, industriais, comerciantes e jovens que faziam parte da ―nata da sociedade‖. 

Diferente da boate Mira-mar que possuía na sua grande maioria como 

freqüentadores homens e as próprias prostitutas, ou seja, não era comum moças e 

mulheres donas de casa freqüentarem, existia um clube também conhecido na capital 

sergipana conhecido como A Fresca, onde empregadas domésticas, moças e homens de 

todas as classes, além das meretrizes, se uniam e dançavam naquela gafieira. 

 O proprietário do clube popular era o saxofonista Amorim. Murilo Mellins 

afirma que embora fosse um ambiente tão diversificado, eram raras as vezes que se 

tinham notícias de brigas. A Fresca era mais um ambiente propício para aqueles que 

buscavam dançar e se divertir, ou mesmo curtir um relacionamento momentâneo. 
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Além das pensões, boates e clubes, também existiam os famosos cassinos, que 

também possuíam suas ―damas da noite‖ que animavam a festa. Entre os cassinos mais 

conhecidos pelos aracajuanos estavam o Cassino Imperial e o Cassino Bela Vista. O 

Bela Vista estava localizado no Beco dos Cocos, esquina com o Mercado Municipal e 

em frente ao Vaticano. 

O cassino foi fundado pelo senhor conhecido como ―Seo Alho‖, que mais tarde 

vendeu a D. Enedina (uma antiga dona de pensão) e Ariston. A Casa de diversão 

também possuía pequenos quartinhos no primeiro andar que eram alugados às mulheres 

que tentavam fazer a vida por ali dançando ao som do conjunto musical formado pelos 

músicos Balbino, Zé Luiz e Ivo, ou oferecendo seu corpo. 

Se a clientela não estava muito satisfeita com o Cassino Bela Vista, podia se 

dirigirem ao início da Avenida Carlos Firpo, com a rua Divina Pastora. Era lá que 

funcionava o Cassino Imperial, tendo como proprietário o senhor conhecido como 

Toinho, por este motivo, a casa de diversão muitas vezes era chamada de Cassino 

Imperial de Toinho. 

Logo quando entravam no cassino, seus freqüentadores se deparavam com os 

bares e restaurantes que ali funcionavam. Já no primeiro andar existia um enorme salão 

de dança, possuindo um palco para apresentações e cercado por mesas e cadeiras, além 

de um ―serviço de bar requintado‖. Além disso, possuía uma orquestra formada pelos 

melhores músicos da cidade e as dançarinas mais belas que não só eram aracajuanas, 

mas também vinham principalmente de Maceió, Recife, Bahia e entre outros estados 

brasileiros. Por ter todas estas características, o cassino possuía como grande parte dos 

seus freqüentadores pessoas da elite de Aracaju. 

Os cassinos, as pensões e as casas de prostituições que existiam em Aracaju 

durante o período de 1930 a 1940, possuíam suas meretrizes que alegravam e 

proporcionavam não só momentos de lazer, mas também de prazer para muitos 

aracajuanos. Entretanto, tais ambientes reuniam na sua grande maioria, todos os 

elementos que deveriam ser evitados segundo algumas medidas governamentais 

impostas pelo período do Estado Novo: álcool, jogos de azar e orgias. Todos eles 

representavam um entrave a modernização e disciplinarização que Vargas buscava no 

seu governo.   
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Na noite de 16 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507, sob o comando 

do capitão Harro Schacht, atacou navios brasileiros que navegavam entre Bahia e 

Sergipe. A ofensiva submarina afundou o Aníbal Benévolo, o Baependi, o Araraquara, 

o Arara e o Itagiba e cerca de 610 pessoas foram vítimas deste ataque nazista.  No 

Sergipe Jornal, a reportagem sobre os torpedeamentos traz as consequências que teve 

sobre a população: ―(...) o coração dos brasileiros sangra neste momento de luto 

nacional sobre os cadáveres dos malogrados patrícios que tombam, nestas últimas 48 

horas‖.  (Sergipe Jornal, 18 de agosto de 1942 n° 10.197) 

Foi assim que a Segunda Guerra Mundial chegou a Sergipe. Nosso estado foi o 

único do Brasil a ter corpos de vítimas do conflito jogados em suas praias. Este fato fez 

com que o cotidiano da população sergipana mudasse drasticamente. A Guerra que, até 

então, parecia um conflito europeu, chegou às terras brasileiras, trazendo como 

consequência o clima de medo, insegurança e suspeitas que pairou sob a cidade 

aracajuana.   

Esta pesquisa tem como objetivo fomentar a discussão sobre a Segunda Guerra 

em Sergipe e contribuir para o estudo deste episódio, discorrendo principalmente, sobre 

o clima de suspeitas e o tratamento dispensado aos estrangeiros (alemães, italianos e 

japoneses) e integralistas, vistos como suspeitos de ajudar os alemães a atacarem navios 

brasileiros no litoral de Sergipe.  

A escolha dos processos-crime como fonte se dá porque através destes podemos 

conhecer as investigações e afirmações feitas pela polícia, além de termos acesso a listas 

com os nomes dos acusados. Já os jornais, para este estudo, nos proporcionam entender 
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de que forma o governo usava os meios de comunicação para incentivar o ódio a 

estrangeiros e integralistas.  

No século XX o mundo presenciava o fortalecimento do Nazismo e Fascismo, 

sob os comandos de Adolfo Hitler e Benito Mussolini, respectivamente. Já o Brasil 

vivia o regime do Estado Novo implantado por Getúlio Vargas em 1937. Regime este, 

no qual se dizia democrático, mas se aproximava dos totalitarismos europeus, pois, o 

Estado controlava vários setores da sociedade, impondo medidas que deveriam ser 

adotadas pela população. 

Através do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), o governo 

fiscalizava e controlava as notícias transmitidas nos jornais. Foi assim, que Getúlio 

Vargas conseguiu apoio de muitos da população na fiscalização dos quinta-coluna, 

como eram chamados os estrangeiros (alemães, japoneses e italianos) considerados 

inimigos do Brasil. Analisando as notas de jornais, percebemos que o ódio a estes 

estrangeiros era incentivado. Nazistas, Fascistas, japoneses (o chamado ―perigo 

amarelo‖) e integralistas estavam sempre relacionados como elementos perigosos. A 

população deveria vigiá-los, persegui-los, para que eles não colaborassem com as cenas 

lastimáveis que o mundo assistia. (Sergipe Jornal, 22 de janeiro de 1942 nº 10.041) 

Porém, podemos nos perguntar por que os Integralistas, que eram brasileiros e 

não estrangeiros do Eixo, foram acusados de colaborar com os alemães? Para responder 

a esta pergunta, precisamos compreender que o histórico da relação entre o governo 

Vargas e o Movimento Integralista demonstra intensos conflitos.  Como por exemplo, o 

que ocorreu em 1938 quando os Camisas Verdes, ou seja, os Integralistas, organizaram 

um movimento frustrado na tentativa de derrubar Getúlio Vargas do poder. Acreditava-

se na verdade, que eles mantinham contato com os italianos e alemães e que suas 

ideologias tinham inspiração fascista; sendo, portanto, considerados instrumento de 

propaganda terrorista no Brasil.  

Sobre a ação dos Integralistas no estado sergipano, foi feita uma investigação 

comandada pelo chefe de polícia, Enoch Santiago, que resultou num relatório no ano de 

1942 do inquérito instaurado no Departamento de Segurança Pública de Sergipe. Neste 

relatório, foram investigados brasileiros acusados de Integralistas exaltados e 

simpatizantes de ideias fascistas. Assim, foram ouvidas cinquenta e sete pessoas para 

saber se existiam reuniões secretas, para pesquisar a existência de armas importadas e 

averiguar o integralismo no Estado.  
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Existiam rumores de que se faziam reuniões secretas entre integralistas e 

apoiadores dos regimes fascistas. Entretanto, a polícia não conseguiu comprovar esta 

acusação, já que era mais provável que as reuniões acontecessem em lugares diferentes, 

o que dificultava as investigações. Outras supostas reuniões aconteciam nas obras da 

Draga do Porto, mas que também não foram confirmadas. As únicas delas que ficaram 

comprovadas foram as de Integralistas na casa de Antônio Lima de Farias, que ficava na 

Rua Estância.  

Neste relatório, a polícia dividiu em dois grupos os acusados: os Integralistas 

fervorosos, que segundo o relato, são os que mantêm e demonstram acesos as ideias do 

integralismo, e os amigos comerciais da Alemanha, aqueles que se alegraram com as 

vitórias das forças alemãs.  

Dessa forma, os acusados de integralistas fervorosos foram: Geronimo Garcia, 

Jacinto Figurêdo Martins, Joaquim de Fraga Lima, Antônio Lima de Faria, Rosalvo 

Rosa Queiroz, Agnaldo Alves Celestino, João Alves da Costa Ouro, Carlos Augusto 

Travassos Serrano e Sergio Valerio. Já os amigos comerciais da Alemanha segundo o 

relatório eram: Jaime Aragão, Manuel Ferreira de Santana, Raimundo Leituga, Valter 

Loeser, Amando Almeida Leão, Antônio Dutra de Almeida, Francisco Pereira de 

Almeida, Felismino Pereira de Almeida, José Vieira de Menezes. Além destes, as 

investigações apontavam para mais pessoas que não foram ouvidas neste relatório, mas 

que segundo a polícia, faziam ponto em cafés, e defendiam as ideias da Alemanha. 

Todos estes foram ouvidos e negaram que eram contra o governo de Vargas e 

que ainda defendiam ideias integralistas. Porém, o relatório conclui que mesmo os 

acusados tendo afirmado que aceitaram de bom grado o regime implantado por Vargas, 

dizendo que era a unificação do Brasil, as investigações dizem que eles não 

abandonaram e ainda conservavam as ideias do integralismo com carinho. Mas, por 

falta de provas o inquérito foi encerrado. 

Três casos em especial, chamam atenção. Primeiro é o de Joaquim de Fraga 

Lima, que se declarou ex-chefe do integralismo em Sergipe. Segundo o carroceiro que 

transportou sua mudança, Argemiro dos Santos, disse que levou dois caixões que para 

ele eram ―cunhetos‖ de balas. Mas, em sua declaração, Joaquim diz que eram caixões 

abertos com objetos de cozinha. Uma história estranha, mas na qual a polícia não pôde 

ir mais afundo, porque não tinha provas e achava que ele não teria coragem de 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

369 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

transportar balas pelo dia, justamente no governo de Eronides de Carvalho, famoso pela 

fidelidade ao Estado e forte vigia.  

O outro caso é o de Rosalvo de Queiroz, preso porque quando a notícia dos 

torpedeamentos chegou, constatou-se que ele não demonstrou sentimentos de piedade e 

patriotismo. Lendo este caso, lembramo-nos de outro abordado pelo Sergipe jornal, em 

que mais uma vez percebemos a vigilância ferrenha do Estado. Segundo o relato, um 

repórter do Diários Associados foi preso acusado de espionagem, porque ele estava 

fotografando pontos estratégicos do Estado de Pernambuco. Nestes dois casos, mais 

uma vez ficaram claros o autoritarismo e a vigilância do governo, principalmente após 

os torpedeamentos dos navios, a ponto de prender qualquer pessoa que levantasse 

suspeitas. (Sergipe Jornal, 28 de maio de 1942 nº10.134 e 06 de junho de 1942 

nº10.141) 

O terceiro é o de Waldemar Rodrigues de Sousa, técnico de rádio, que foi preso, 

porque segundo informações, às 23h30 do dia 1° de setembro, viu-se um feixe 

luminoso, que foi projetado sobre a antena de rádio da sua casa. Este fato gerou 

polêmica, provocando suspeitas que esta luz irradiava do mar. Segundo o relatório, ele 

não era integralista, era um bom funcionário e não tinha demonstrações eixistas. O que 

se percebe neste relato, é o clima de desconfiança que foi gerado desde então. Não era 

preciso ter provas concludentes para ser preso, bastava o indivíduo ter sido integralista 

ou até mesmo ter relações com algum ex- integralista. Uma simples desconfiança da 

polícia podia levar ao cárcere. 

No entanto, não era isso que o governo costumava dizer. Apesar de toda 

repressão, o Estado afirmava constantemente que o regime de Vargas era o melhor para 

o país e que a população era feliz e tinha liberdade. Voltemos mais uma vez ao relatório 

de polícia, dirigido por Enoch Santiago, e observemos o que este diz logo no início:  

Nas democracias, a polícia não é opressão. E o dever do regime 

em que vivemos, deve ser esse, o de mostrar a essa gente 

transviada, desejosa de fascismo e de nazismo, que em nossa 

Pátria, somos tão livres e tão felizes, que mesmo respondendo a 

processo, gosamos dos maravilhosos dons de liberdade, aquele 

que não castiga, que não possue a organização da Gestapo, 

antes assegura aos acusados os meios de defesa, e, sobremódo 

se distancia dos dézes de óleo de recino e do pescoço ao cêpo 

para golpe de machado, fervorosas instituições do integralismo 

e do nazismo. (SANTIAGO: 02) 
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 Neste fragmento, o relatório afirma que o regime não castigava. Mas, será que 

foi mesmo assim? Em uma tragédia de proporções tão grandes, teria mesmo à polícia 

tratado com liberdade, sem castigos, os acusados? Ao contrário do que se disse o que 

notamos no governo Vargas foi uma política de repressão e violência. Os próprios 

integralistas já tinham sentido em outros episódios o aparelho repressor do Estado, e os 

Imigrantes japoneses, alemães e italianos, também já tinham sofrido as imposições 

varguistas, até mesmo antes do início da Segunda Guerra, quando foram vítimas de 

preconceito e violência moral e física.  

Após a declaração de Guerra aos países do eixo, a situação destes estrangeiros só 

piorou. Entre as proibições estavam: não podiam cantar ou tocar o hino nacional de seu 

país; eram proibidos de falar seu idioma nativo em lugares públicos; não podiam viajar 

sem a devida autorização; eram proibidos de exibir em locais públicos retratos do 

governo; não podiam comentar em locais públicos sobre a Guerra e eram também 

proibidos de se reunirem em locais fechados, mesmo que fosse para alguma 

comemoração. Além destas, outras medidas foram tomadas pelo governo brasileiro, a 

fim de restringir a ação do Quinta-colunismo. (MORAIS, 2000: 46) 

O governo para isso, contava com a ajuda de muitos da população brasileira, que 

colaboravam em denunciar qualquer ação suspeita dos estrangeiros e integralistas. 

Habilidosamente, o regime do Estado Novo, usava para tanto, os cinemas e os jornais 

para transmitir a população o ódio aos chamados súditos do eixo. Como por exemplo, 

verificamos nesta nota de jornal: ―O japonês é mau de verdade, é de índole incrível, 

bárbaro, na acepção verdadeira da expressão, e tem no peito a fereza de um leão 

faminto‖. (Folha da Manhã, 8 de fev. 1944. p. 02) 

Tudo era motivo de suspeita, o inimigo podia ser e estar em qualquer lugar. 

Professores, religiosos, comerciantes, podiam estar envolvidos. Havia intensa vigilância 

e precaução na cidade de Aracaju. Dessa forma, a população de Sergipe reagiu aos 

atentados, depredando casas de estrangeiros e exigindo uma posição por parte do 

governo. Podemos inclusive dizer, que os constantes protestos foram frutos além do 

medo e revolta, de um surto de nacionalismo da época.  

Os Torpedeamentos no litoral de Sergipe como podem perceber, não foi um fato 

isolado. Mas, algo que mudou o cotidiano de nossa cidade e foi o estopim para a entrada 

brasileira na Segunda Guerra Mundial. Diante das cenas dantescas presenciadas pelos 

sergipanos em suas praias, a população sentiu que deveria reagir e resolveu colaborar 
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com o governo no sentido de vigiar aqueles que eram considerados suspeitos. Todo o 

clima da cidade foi mudado drasticamente após o conflito. Proibição, escassez de 

alimentos, falta de combustível, só aumentaram ainda mais o ódio aos súditos do eixo. 

Estas pessoas sentiram na pele o que é ser perseguido. 

Não há aqui defesa aos estrangeiros ou integralistas, mas devemos entender que 

muitos destes, principalmente os imigrantes que vieram tentar uma vida melhor no 

Brasil, acabaram sofrendo por causa das constantes suspeitas; o que fazia com que não 

pudessem ter direito de cidadãos comuns. Diante deste quadro, vale a pena conferirmos 

o que a historiografia abordou sobre o assunto. Fazendo esta análise, notamos que 

poucos autores dedicaram-se a escrever sobre estes suspeitos. Alguns, apenas 

pontuaram sobre o assunto, mas não temos de fato, análises apuradas sobre tema. 

Um dos autores, que nos dá informações significativas sobre o clima de medo 

que pairou em Sergipe, foi Antônio Pinto Cruz, em sua obra, Aracaju: memórias de 

uma cidade sitiada. Neste trabalho, sob o título de ―A Caçada ao Quinta-Coluna‖, o 

autor fala sobre o perigo interno e o medo do quinta coluna, que segundo ele, este temor 

ultrapassou os limites do real. Neste texto, podemos ainda ver nomes de estrangeiros 

presos por espionagem em Sergipe. Sendo assim, o trabalho do Cruz contribui para este 

estudo, por trabalhar com os jornais e mostrar através destes as consequências dos 

ataques na população sergipana.  

Outro autor, que trabalhou sobre o cotidiano de Aracaju durante a II Guerra e 

frisou a vigilância aos suspeitos, foi Dilton C. S. Maynard (2010). Ele afirma em seu 

texto, que reuniões em locais mal iluminados preocupavam as autoridades e levantavam 

suspeitas. Também nos dá nomes de acusados integralistas, citados do Relatório de 

polícia dirigido por Enoch Santiago. Além destes pontos, abaixo do título, ―Sob 

Suspeita‖, temos informações sobre estrangeiros, que costumavam falar sobre a Guerra 

em Cafés, mas que deixaram de comentar, por conta do medo das suspeitas que 

pairavam sobre eles. Seu texto, portanto, demonstra cuidado minucioso com as fontes e 

já nos dá um ponto de partida para o estudo do tema. 

Já outros autores considerados clássicos da historiografia sergipana, como Ibarê 

Dantas, Ariosvaldo Figueiredo, J. Pires Wyne, Acríso Torres e Mário Cabral, apenas 

pontuaram sobre os Torpedeamentos. Quando falaram sobre os suspeitos, encontramos 

informações sobre os protestos e depredações de estrangeiros, mas não temos relatos 

que descrevem quem foram estes estrangeiros e integralistas. Destes autores citados, 
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Wyne é o que mais se aproxima em suas análises, trazendo notícias sobre as 

depredações e relatos sobre o quinta-colunismo.   

Dessa maneira, percebemos que há carência em termos de discussão sobre o 

assunto Segunda Guerra em Sergipe e principalmente, há poucas informações sobre os 

suspeitos e o sistema de espionagem. As publicações sobre os Torpedeamentos de 1942 

têm aumentado consideravelmente. Notamos que as obras mais recentes possuem uma 

preocupação maior em retratar as consequências da chegada da II Guerra em Sergipe. 

Entretanto, o assunto, estrangeiros e integralistas como suspeitos ainda é um campo 

pouco explorado na historiografia, onde restam dúvidas que merecem novos mergulhos 

em documentações.  

A pesquisa sobre estes acusados nos proporciona entender de que modo o medo 

assombrou a população de Sergipe depois dos Torpedeamentos. Além disso, devemos 

perceber que os estrangeiros ligados ao Eixo, sofreram com as imposições e vigilância 

do governo Vargas. Enquanto os brasileiros exigiam vingança pela morte de cerca de 

610 pessoas, imigrantes alemães, italianos e japoneses sofreram os preconceitos e as 

imposições, do governo de Getúlio Vargas. Durante os tempos de Guerra, mesmo 

distante do teatro do conflito, o Brasil manteve-se agitado com acontecimentos que 

marcaram a História do país, e Sergipe foi o triste palco das cenas macabras em suas 

praias naquele agosto de 1942.  

 

Referências Bibliográficas: 

CABRAL, Mário. Roteiro de Aracaju: guia sentimental da cidade. Aracaju: Livraria 

Regina, 1948. 

CRUZ, Luiz Antônio Pinto. Aracaju: Memórias de uma cidade sitiada. São 

Cristóvão: UFS, 1999. (Monografia) 

DANTAS, Ibarê. Revolução de 1930 em Sergipe: dos tenentes aos coronéis. São Paulo, 

Aracaju: Cortez/UFS, 1983. 

FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe Vol. 2. Aracaju: Sociedade 

Editorial de Sergipe, 1986-1996. 

FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe Vol. 3. Aracaju: Sociedade 

Editorial de Sergipe, 1986-1996. 



I Encontro de Pesquisadores  

Iniciantes das Humanidades 

373 

 

Universidade Federal de Sergipe       21 a 24 de novembro de 2011 PET/UFS 

MARINHO, Jânio, César Melo. Notícias do Campo de Batalha: A imagem da 

Segunda Guerra Mundial no Sergipe Jornal. (1939-1945). São Cristovão, 2004 

(Monografia) 

MAYNARD, Dilton C. S. O Brasil sob ataque: Aracaju durante a Segunda Guerra 

Mundial. In: SCHURSTER, Karl; SILVA, Francisco C.T. O Brasil e a Segunda 

Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Multifoco, 2010. p. 509-535. 

MORAIS, Fernando. Corações Sujos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  

TORRES, Acrísio. De Eronides Carvalho a Freitas Brandão. História de Sergipe. 2ed. 

Aracaju: J. Andrade, 1967.p.241-246. 

WYNNE, J. Pires. História de Sergipe (1930-1972). Rio de Janeiro: Pongetti,1973. 

v.02. 

Fontes: 

Blackout. Correio de Aracaju. Aju.27 ago.1942.p.01 

BRITO. Pe. O japonês, de índole má e perversa. Folha da Manhã. 8 de fev. 1944. p. 02 

 Sergipe Jornal, 18 de agosto de 1942 n° 10.197 

Sergipe Jornal, 28 de maio de 1942 nº10.134 e 06 de junho de 1942 nº10.141 

Sergipe Jornal, 07 fev. de 1942 n° 10.051 

Correio de Aracaju. 29 de mai. 1939 p. 04. 

Correio de Aracaju. 16 de out. 1942. p. 2-3 

SANTIAGO, Enoch (chefe de polícia). Cópia do relatório feito pelo doutor Enoch 

Santiago, no inquérito instaurado no Departamento de Segurança Pública do 

Estado contra brasileiros acusados como ex- integralistas exaltados e simpatizantes 

de ideias nazi- fascistas. Aracaju, 22 de dezembro de 1942. p. 01-16. 

UM APÊLO á polícia. Correio de Aracaju. Aracaju, 20 fev.1942.p.06 
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