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APRESENTAÇÃO 

  

O V 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, 

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

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

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

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

Vernáculas, Comunicação Social, Educação, Geografia, Relações Internacionais, Psicologia, 

Ciências Sociais, Música, Museologia, Arqueologia e Filosofia.  

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

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

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/PPGED/UFS)  

 Ailton Rodrigues Rocha Santos (PET/FNDE/MEC)  

 Crislane Dias Santana (PET/FNDE/MEC) 

 Franciele Amaral Dias (PET/FNDE/MEC)  

 Guilherme Sousa Borges (PET/FNDE/MEC)  

 Keline Pereira Freire (PET/FNDE/MEC) 

 Thaís da Silva Tenório (PET/FNDE/MEC) 

 Thamyres Suélen Sobral Lopes (PET/FNDE/MEC) 
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PROGRAMAÇÃO 

 

GT 1: Auditório do Departamento de História, 27/01 – 14h 

Coordenadores: 

Adson do Espírito Santo 

Débora Reis Aguiar 

 

 

 SERGIPE E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA DE AUGUSTO 

MAYNARD GOMES NO ESTADO NOVO (1942-1945) 

Adson do Espírito Santo 

 

 ENTRE SERGIPE E BAHIA: AS MANIFESTAÇÕES NOS JORNAIS 

ARACAJUANOS (1942-1945) 

Ana Carla Cunha da Silva 

 

 O FENÔMENO DA MODALIZAÇÃO COMO MECANISMO DE POLIDEZ NA 

INTERAÇÃO VERBAL DOS PRESIDENCIÁVEIS 

Débora Reis Aguiar 

 

 JOGO DE TABULEIRO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA REFLEXÃO 

SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

João Carlos Marques Silveira  

Gênisson lima de Almeida 

 

 EDIÇÃO FILOLÓGICA DE CARTAS DE INTELECTUAIS SERGIPANOS: O 

ESPÓLIO DE JOSÉ CALAZANS 

José Douglas Félix de Sá 

 

 DINÂMICA DO SISTEMA BIOFÍSICO EM BREJO GRANDE- SE 

Mariana Almeida Rocha 
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GT 2: Sala de Reuniões do Departamento de Relações Internacionais, 27/01 – 14h 

Coordenadores: 

Cristiano Armando Diniz Guerra Silvestre 

Guilherme Sousa Borges 

 

 

 

 REGISTRO SUL-AMERICANO DE GASTOS AGREGADOS EM DEFESA: 

INCENTIVO TÁCITO À INDÚSTRIA DE DEFESA REGIONAL 

Cristiano Armando Diniz Guerra Silvestre 

 

 ATRAVESSANDO O ATLÂNTICO NO INÍCIO DO SÉCULO XIX: ANÁLISE 

DE UMA CARTA DO ARQUIVISTA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS 

MARROCOS AO SEU PAI (1811) 

Danrley de Lima Santos 

 

 AS CRÔNICAS DE UM ESPADACHIM NA ERA MEIJI: A REPRESENTAÇÃO 

DO JAPÃO IMPERIAL NO MANGÁ SAMURAI X 

Guilherme Sousa Borges 

 

 RISCOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DA PLANÍCIE 

COSTEIRA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA 

Jaqueline da Silva dos Santos 

 

 MOTIVAÇÕES E EXPECTATIVAS DOS ALUNOS DO ATHENEU 

SERGIPENSE EM FUNÇÃO DO ENEM 

Rayane Rocha Quirino 

Victor Rene Andrade Souza 

 

 DA BELEZA AO BULLYING 

Tamires dos Santos Silva  

Iracema Rocha de Oliveira Freitas 

 

 ROMANCE OS CORUMBAS COMO METODOLOGIA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Yasmin de Santana Santos 
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GT 3: Mini-Auditório do Departamento de Letras , 27/01 – 14h 

Coordenadores: 

Rosangela Barros da Silva 

Tatiane Santos da Cruz 

 

 

 

 MARCADORES DISCURSIVOS: UM FENÔMENO DE (INTER) 

SUBJETIFICAÇÃO NA INTERAÇÃO DE SENTIDOS DO CONTEXTO 

COMUNICACIONAL 

Rosangela Barros da Silva 

 

 APLICAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA: UMA PRÁTICA PIBIDIANA 

Tatiane Santos da Cruz 

 

 O NEGRO E A EDUCAÇÃO: VISÕES E PERSPECTIVAS 

Wellington Ribeiro de Oliveira 
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GT 4: Auditório do Departamento de Ciências Sociais, 27/01 – 14h 

Coordenadores: 

Edla Tuane Monteiro Andrade 

Shirley dos Santos Ferreira 

 

 

 

 O CÔMICO NOS POEMAS BUFÓLICOS DE HILDA HILST 

Danilo de Melo Mercado 

 

 EDUCAÇÃO, DEVOÇÃO E ROMANIZAÇÃO: A HISTÓRIA DOS 

SALESIANOS EM SERGIPE E O CULTO A NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA (1902-1958). 

Edla Tuane Monteiro Andrade 

 

 O ANTIAMERICANISMO NO BRASIL 

Émmerly Karoline Nascimento Dantas Leite 

 

 OS DESAFIOS DA DIVERSIFICAÇÃO DO TRABALHO NA AGRICULTURA 

FAMILIAR DO AGRESTE DE ITABAIANA 

João Ernandes Barreto Nascimento 

 

 OS CONCURSOS PÚBLICOS PARA CAPITÃO-MOR DE SERGIPE D’EL REI 

(SÉCULO XVIII) 

Joseane da Costa Santos 

 

 CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES DOS CICLOS DE NUTRIENTES EM 

AGROECOSSISTEMAS DE PASTAGEM 

Michael Antonyne Alves Silva 

 

 O ENCONTRO COM CLODOMIR SILVA POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO 

PRIMÁRIA CUSTODIADA NAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS SERGIPANAS 

Shirley dos Santos Ferreira 
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GT 5: Auditório do Departamento de História, 27/01 – 19h 

Coordenadores: 

Luiz Paulo Santos Bezerra 

Gládisson Garcia Aragão Souza 

 

 

 

 “DEPOIS DA MINHA MORTE”: FRAGMENTOS DA VIDA DO AFRICANO 

CAETANO PONCIANO DOS SANTOS NO PÓS-ABOLIÇÃO 

Luiz Paulo Santos Bezerra 

 

 AS VARIÁVEIS AFRICADAS PALATO-ALVEOLARES /TƩ/ E /DƷ/ EM 

SERGIPE 

Gládisson Garcia Aragão Souza 

 

 ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA LINHA DE COSTA DO GRUPO DE 

BACIAS COSTEIRAS 01 DO ESTADO DE SERGIPE 

Sinthia Araujo Barreto 

 

 ALTERAÇÕES DAS MORFOLOGIAS DE PRAIAS E DUNAS NO MUNÍCIPIO 

DE ITAPORANGA D’AJUDA 

Laíza Lima Santos 

 

 HISTÓRIA DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL: A 

EXPERIÊNCIA DE UM MUNÍCIPIO DO AGRESTE SERGIPANO (1988-2014) 

Elizabeth de Souza Oliveira 

 

 ATUAÇÃO DA ÁFRICA DO SUL NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA 

ÁFRICA ENQUANTO ESTRATÉGIA DE LIDERANÇA REGIONAL E 

INSERÇÃO INTERNACIONAL 

Mariana Meneses Silvestre de Sousa 

 

 CARTAS DE EPIFÂNIO DÓREA A JOSÉ CALAZANS: UM PERCURSO PELO 

PROCESSO DE ESCRITA DA HISTÓRIA DE SERGIPE 

Matheus Souza Tavares 
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GT 6: Auditório do CECH, 27/01 – 19h 

Coordenadores: 

Mônica Porto Apenburg 

Keline Pereira Freire 

 

 

 

 “O EXCELLENTÍSSIMO CONSELHO”: ECONOMIA E SOCIEDADE EM 

SERGIPE DEL REY NAS ATAS DO CONSELHO DE GOVERNO DA 

PROVÍNCIA (1824-1831) 

Damilis Silveira Viana 

 

 AGROTÓXICOS E CANA-DE-AÇÚCAR: OS IMPACTOS AMBIENTAIS NO 

MUNÍCIPIO DE LARANJEIRAS/SE 

Daniela Santos Feitoza 

 

 A GRAÇA DE BOBOS E INOCENTES 

Iasmim Santos Ferreira 

 

 A MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM 

NO COLÉGIO ESTADUAL PETRÔNIO PORTELA 

Ionária Santos da Silva 

Jenilton Lima Santos 

 

 O NORDESTE NO CINEMA BRASILEIRO DAS DÉCADAS DE 1950 E 1960 

Keline Pereira Freire 

 

 AS FÁBRICAS TÊXTEIS DO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU/SE E A 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO: EVIDÊNCIAS NO ROMANCE OS CORUMBAS 

Lidiana Vieira dos Santos 

 

 A FUNÇÃO EDUCATIVA DO RÁDIO NO PERÍODO ESTADONOVISTA EM 

SERGIPE 

Mônica Porto Apenburg Trindade 
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GT 7: Auditório do Departamento de Letras Estrangeiras, 27/01 – 19h 

Coordenadores: 

Bruno Farias de Oliveira 

Roberto Teles Lima Barros 

 

 

 

 UM BRASIL “ANTIGO” NO CONTO POPULAR “A MULHER GAITEIRA” 

(1885) 

Bruno Farias de Oliveira 

 

 A REPRODUÇÃO CAMPONESA E O MANEJO SUSTENTÁVEL DA 

MANIPUEIRA 

Jonas Emanuel da Rocha Antão 

 

 GRAU DE DIFICULDADE DA PROVA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS DO ENEM 2015 NA VISÃO NOS ALUNOS DOS TERCEIROS 

ANOS DO COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 

Lucas Santos Silva 

Grasiele Santos Catete  

 

 HISTÓRIA ORAL DO MOVIMENTO DOCENTE NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE (1979-2012) 

Marina Leite Suzart 

 

 PROJETOS DE INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA NO SÉCULO XXI: 

UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA TEORIA DA AUTONOMIA 

Roberto Teles Lima Barros 

 

 AGROTÓXICOS E A SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA COMBINAÇÃO 

PERIGOSA NO PERÍMETRO IRRIGADO JACARECICA I EM 

ITABAIANA/SE 

Thaís Moura dos Santos 
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GT 8: Auditório do Departamento de Filosofia, 27/01 – 19h 

Coordenadores: 

Thais da Silva Tenório 

Jéssica Silva Souza 

 

 

 

 PSYCHOPY: INSTRUMENTO DE AUXILIO À PESQUISA 

SOCIOLINGUÍSTICA 

Adelmileise de Oliveira Santos 

Kizzy Farias Fonseca 

 

 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA 

FORMALIZAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS NO 

COLÉGIO ESTADUAL COSTA E SILVA 

Cristiane Tavares Silva Barreto  

Adriana de Andrade Santos 

 

 CANTA MARIA: UMA ANÁLISE SOBRE UMA MARIA NO SERTÃO 

Jéssica Silva Souza 

 

 O REGIME MILITAR E AS MULHERES SERGIPANAS: DISCURSOS 

VINCULADOS E SEUS PONTOS DE CONSENSO E DISSENSO 

Lucielma Santos Hora 

 

 A PRODUÇÃO DA PAISAGEM URBANA DE ARACAJU/SE: UM SISTEMA 

DE REPRESENTAÇÃO DE SIGNOS 

Thais Cavalcante Lima 

 

 SEXUALIDADE FEMININA NA GAROTA SIRIRICA, DE GABRIELA 

MASSON 

Thaís da Silva Tenório 

 

 A NATUREZA HUMANA EM HOBBES, LOCKE E ROUSSEAU: 

CONTRIBUIÇÕES ÀS TEORIAS CLÁSSICAS DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

Victoria de Sousa Carvalho 

Victor Matheus de Santana Santos 
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GT 9: Auditório do Departamento de História, 28/01 – 09h 

Coordenadores: 

Ailton Rodrigues Rocha Santos 

Franciele Amaral Dias 

 

 

 

 UM VEÍCULO DE INFORMAÇÃO CRISTÃ CATÓLICA EM SÃO 

CRISTOVÃO-SE NOS ANOS DE 1859-1860 

Ailton Rodrigues Rocha Santos 

 

 SILENCIAMENTOS, IMPLÍCITOS E NÃO DITOS NOS DISCURSOS DAS 

MULHERES SERGIPANAS DE 1964 A 1970 

Alisson França Santos 

 

 PRAIA DO FUTURO: CIDADE, IDENTIDADE E LINHAS DE FUGA 

Clériston Aluízio Oliveira Araújo  

Lilian Sara de Oliveira Cerqueira 

 

 ATÉ QUE A EUGENIA OS SEPARE 

Franciele Amaral Dias 

 

 DOENÇAS E PRAGAS DA CITRICULTURA EM AGROECOSSISTEMA DE 

SUBSISTÊNCIA DO MUNÍCIPIO DE CRISTINÁPOLIS 

Giovanna Matos Antônio 

 

 AS TENSÕES DA CLASSE MÉDIA BRASILEIRA REPRESENTADAS NO 

CINEMA NORDESTINO 

Lilian Sara de Oliveira Cerqueira  

Robson Viana de Lima 

 

 PASSADO E PRESENTE NO CINEMA CONTEMPORÂNEO FEITO NO 

NORDESTE: O MOTIVO DA MODERNIDADE INCOMPLETA 

Robson Viana Lima 
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GT 10: Sala de aula do NPGED, 28/01 – 09h 

Coordenadores: 

Madson de Souza Fontes 

Dércio Cardoso Reis 

 

 

 

 AS REPRESENTAÇÕES PRODUZIDAS PELA FEB NO JORNAL O 

CRUZEIRO DO SUL (1945) 

Dércio Cardoso Reis 

 

 A DURA VIDA DOS NAVEGANTES: POSSIBILIDADES DE ANÁLISES 

PALEOPATOLÓGICAS EM REMANESCENTES HUMANOS DE 

TRIPULAÇÕES MARÍTIMAS 

Madson de Souza Fontes 

 

 TEXTO, MEMÓRIA E CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA: HISTÓRIAS E 

VISÕES SOBRE A IMAGEM DE LAMPIÃO 

Samuel de Souza Matos  

João Paulo Fonseca Nascimento 

 

 “DEDICATÓRIA AO CONDE FRANCISCO DE COLIGNY”: UMA FONTE 

PARA A HISTÓRIA INTELECTUAL DO SÉC. XVI 

Saulo Vinícius Souza Barbosa 
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GT 11: Auditório do Departamento de Letras Estrangeiras, 28/01 – 09h 

Coordenadores: 

Katty Cristina Lima Sá 

Osnar Gomes dos Santos 

 

 

 

 DINÂMICA AMBIENTAL E USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS DE 

POVOADO BREJÃO DOS NEGROS – BREJO GRANDE/SE 

Bruna Leidiane Pereira Santana 

 

 O CINECLUBISMO E A EXPERIÊNCIA DO CINE MAIS UFS 

Fernanda Katherinne Siqueira Conceição  

Thaís Souza Galindo Ramos 

 

 MEMORIAL VIRTUAL DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: PESQUISA E 

ENSINO DA HISTÓRIA ATRAVÉS DA INTERNET 

Katty Cristina Lima Sá 

 

 MIGRAÇÃO DE RETORNO EM SERGIPE 

Maria Luziara Nascimento 

 

 CRIAÇÃO E ALTERIDADE: A CONTRIBUIÇÃO DO CINEMA PARA UMA 

EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 

Raul Marx Rabelo Araujo 

 

 UMA VIRADA TEOLÓGICA-PASTORAL NA REGIÃO RIBEIRINHA: O 

SURGIMENTO DO MOVIMENTO DO CRISTIANISMO DA LIBERTAÇÃO 

NA DIOCESE DE PROPRIÁ/SE (1961-1969) 

Osnar Gomes dos Santos 
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GT 12: Auditório do Departamento de Filosofia, 28/01 – 09h 

Coordenadores: 

Raphael  Vladmir Costa Reis 

Thamyres Suélen Sobral Lopes 

 

 

 

 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA: POTENCIALIDADES DE USO 

PARA A PESQUISA HISTÓRICA 

Amanda Marques dos Santos 

 

 UMA OUTRA VISÃO DO BRASIL DURANTE O REGIME MILITAR 

Claudio Matheus dos Santos 

 

 PERFIL SOCIAL E PROFISSIONAL DOS CAPITÃES-MORES DE SERGIPE 

(SÉCULO XVIII) 

Heloísa dos Santos Santana 

 

 O HOLOCAUSTO E SUAS MEMÓRIAS: TURISMO CULTURAL NOS 

CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO E EXTERMÍNIO NAZISTAS 

Larissa Prado Rodrigues 

 

 MARCHA POR DEUS E PELA LIBERDADE EM SERGIPE (1964): CULTURA 

POLÍTICA, CONSERVADORISMO SOCIAL E MUSEALIZAÇÃO 

Raphael Vladmir Costa Reis 

 

 O TEATRO NEGRO SERGIPANO EM 1960 E SUAS REMINISCÊNCIAS NO 

TEMPO PRESENTE 

Thamyres Suélen Sobral Lopes 
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GT 1: 

 

SERGIPE E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA DE AUGUSTO MAYNARD 

GOMES NO ESTADO NOVO (1942-1945) 

Autor: Adson do Espírito Santo 

Mestrando em História – PPGH (UFAL) 

Bolsista CAPES 

Adson@getempo.org 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Michelle Macedo Reis - PPGH (UFAL) 

 

RESUMO 

Durante o Estado Novo, o “mito Vargas” foi um meticuloso trabalho de propaganda 

política/ideológica sobre a imagem pública de Getúlio Vargas. Todavia, segundo a nova 

historiografia sobre o Estado Novo, tendo como aporte teórico, Jorge Ferreira, Angela Castro 

Gomes e Maria Helena R. Capelato, atribuir tal fato somente a propaganda política, torna a 

análise sobre o fato, um tanto quanto descuidada. Segundo estes autores, é necessário analisar 

o imaginário político e social dos atores da época, enxergando o poder como uma permuta 

entre os agentes sociais e a classe política dirigente. Concomitantemente, a partir de análises 

feitas em jornais, é possível notar que autoridades locais apropriaram-se dessa estratégia para 

construção de sua própria imagem pública. Assim sendo, o objetivo deste artigo é investigar 

as estratégias de construção da imagem pública, do então interventor sergipano, Augusto 

Maynard Gomes, entre 1942 e 1945, observando assim um caso de apropriação regional da 

propaganda política e das práticas em torno do chamado “mito Vargas” em Sergipe. 

Palavras-Chave: Mito Vargas – Imagem Pública - Augusto Maynard Gomes 

 

  

mailto:Adson@getempo.org


  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

ENTRE SERGIPE E BAHIA: AS MANIFESTAÇÕES NOS JORNAIS 

ARACAJUANOS (1942-1945) 

 

Autora: Ana Carla Cunha da Silva 

Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista voluntária (PIBIC) 

anacarla.aju@hotmail.com 

 

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

 

RESUMO 

A pesquisa investiga como a Segunda Guerra Mundial foi abordada nos jornais 

aracajuanos, observando como ocorreram os desdobramentos locais do conflito. Nesta época, 

a imprensa era monitorada pelo DIP ( Departamento de Imprensa, órgão central), e  Sergipe 

contava  com um órgão semelhante na esfera estadual, o DEIP (Departamento Estadual de 

imprensa). A metodologia do trabalho consistirá em: executar o levantamento e a catalogação 

de registros sobre a perseguição a estrangeiros no Arquivo Geral do Judiciário de Sergipe; 

executar o levantamento de registros dos torpedeamentos nos jornais O Nordeste, Correio de 

Aracaju e Folha da Manhã; executar o levantamento de registros sobre vitimas dos 

torpedeamentos no Arquivo Público do Estado de Sergipe; identificar, classificar  

tematicamente e interpretar fontes; elaborar sínteses  históricas a partir da documentação 

analisada, procurando estabelecer relações entre a ocupação do espaço urbano no período e a 

percepção que os registros jornalísticos construíram dos locais que serão estudados. Espera-se 

contribuir de maneira significativa para o preenchimento para os estudos históricos sobre o 

período.     
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar sob um viés linguístico-pragmático, 

especificamente no que se refere ao uso de modalizadores como estratégia linguística de 

polidez, as interações verbais dos candidatos à Presidência transmitido em rede nacional, uma 

vez que se trata de uma interação comunicativa onde ocorrem interações face a face, ou seja, 

de uma ação que afeta as relações consigo e com o outro, onde os participantes imprimem a 

preocupação em manter o equilíbrio, fazendo o uso de estratégias com intuito de resguardar a 

própria face e também para evitar desconforto com seus interlocutores. Nosso corpus é 

constituído pelo primeiro bloco do debate político eleitoral entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio 

Neves (PSDB) que aconteceu em 24 de outubro de 2014 às 22h08, referente ao 2º turno da 

disputa eleitoral para Presidente do Brasil. Assim, buscamos evidenciar como um 

presidenciável atinge a face do outro e preserva a sua diante do eleitorado, tomando por 

referência a Teoria da Polidez, desenvolvida por Brown e Levinson (1987 [1978]) e integrada 

à Teoria das Faces, do sociólogo Goffman (1974, 1981); O estatuto da modalização – 

buscando identificar em três categorias: i) deôntica; ii) epistêmica, subdividindo esta última 

em: asseverativa, quase-asseverativa e delimitadora, conforme propõem Castilho e Castilho 

(1993); e avaliativa, seguindo a nomenclatura adotada por Silva (2005).  

Palavras-chave: Interação verbal; Modalização; Estratégias de polidez verbal.  
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RESUMO 

Na contemporaneidade a intensificação do desenvolvimento técnico-científico-

informacional tem implicado a necessidade do desenvolvimento de práticas didático-

pedagógicas que possibilitem a valorização do educando como sujeito ativo no processo de 

ensino-aprendizagem. Neste sentido, a inserção de atividades lúdicas, como jogos, tem sido 

elencada como primordial para a construção do conhecimento, aproximando o conteúdo 

escolar e a realidade do aluno. Este artigo visa refletir a prática docente a partir da aplicação 

do jogo de tabuleiro no ensino de Geografia com alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, 

na Escola Municipal Lauro Rocha de Andrade, a partir dos conteúdos paisagens e vegetação. 

Essa prática foi realizada mediante levantamento bibliográfico, elaboração do plano de aula, 

aula expositiva, dialogada e aplicação da oficina pedagógica intitulada “Trilhando o Saber 

Geográfico”. A utilização de jogos em consonância com os conteúdos didáticos da disciplina 

de Geografia mostrou-se proveitosa para o processo de construção do conhecimento, tornando 

as aulas mais dinâmicas e transpondo o ensino vertical (livro-professor-aluno). Ademais, 

constatou-se que tais práticas resultaram na participação ativa do aluno, o qual deixou de ser 

visto apenas como um receptáculo.  

Palavras-Chave: Ensino de Geografia, Jogo Pedagógico, Ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 

O presente trabalho propõe apresentar o andamento do projeto de edição filológica de 

cartas de intelectuais sergipanos, empreendido no Departamento de Letras Vernáculas da 

UFS, com foco no espólio epistolar do historiador sergipano José Calasans Brandão da Silva. 

Para tal, faz-se necessário, primeiramente, conceituar Filologia, estabelecer sua finalidade, 

objeto, método e importância, além de citar os trabalhos de cunho filológico que estão sendo 

desenvolvidos em Sergipe. Em segundo lugar, apresentam-se aspectos biobibliográficos do 

intelectual José Calasans, assim como a proposta de estudo de suas cartas ativas depositadas 

no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e sua importânciapara o fortalecimento e 

enriquecimento da cultura sergipana. Desta forma, além da leitura de diversos textos 

essenciais para o entendimento e prática do labor filológico de edição de textos manuscritos, 

foram realizadas pesquisas biobibliográficas e de campo para o levantamento de dados 

referentes à pesquisa.  

Palavras-chave: Filologia. José Calasans. Epistolografia. Historiografia Sergipana. 
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RESUMO 

Brejo Grande é um município costeiro do litoral norte do Sergipe, situado à margem 

direita do Rio São Francisco, abrangendo a foz. A paisagem é composta por feições da 

planície costeira – dunas, planície de maré e terraços marinhos. Os estudos objetivaram 

analisar os condicionantes naturais e antrópico definidores do sistema ambiental. As bases 

teóricas sistêmicas conduziram o estudo - Teoria Geral do Sistema e Teoria da Complexidade. 

Território foi a categoria de análise adotada. Os procedimentos metodológicos abrangeram 

levantamento do acervo bibliográfico e cartográfico, interpretação de mapas temáticos, 

fotografias aéreas e trabalhos de campo. Os resultados permitiram compreender a interação 

que ocorre entre os condicionantes geoambientais da dinâmica do sistema biofísico 

dominante. A sazonalidade climática se evidencia no condicionamento da vazão da rede 

hidrográfica e vegetação. O fator antrópico atua na regularização das vazões com barragens 

construídas ao longo do rio São Francisco. Esse controle causa mudanças no ambiente 

estuarino devido ao avanço da cunha salina no canal fluvial. A salinização atinge os canais de 

irrigação da rizicultura com decréscimo da produção. Assim, constata-se que o sistema 

ambiental apresenta permanente reajustamento interno entre os seus componentes. Os 

processos morfogenéticos predominantes são comandados pela dinâmica costeira, 

hidrográfica e eólica, potencializados pelas intervenções antrópicas, em razão dos tipos de uso 

do solo.  

Palavras-chave: Dinâmica ambiental; Sistema biofísico da paisagem; Brejo Grande. 
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RESUMO 

Possivelmente o Registro Sul-americano de Gastos em Defesa e o projeto de construção 

do Avião de Treinamento Comum são os mais evidentes resultados alcançados, por dois dos 

eixos de atuação do Conselho de Defesa da UNASUL, respectivamente o de construção de 

Medidas de Confiança e o de incentivo à Cooperação Tecnológica em Defesa. 

Costumeiramente, dentro da literatura especializada do tema, tanto o Registro quanto o Avião 

vêm sendo analisados separadamente por luzes teóricas deferentes das Relações 

Internacionais: o Construtivismo e a Economia Política Internacional. Dentro desta discussão 

teórica, a nossa hipótese é de que estes dois processos são simbióticos na medida em que a 

transparência buscada pelas Medidas de Confiança tem funcionado como um incentivo tácito 

à indústria de Defesa regional, ao contribuir na superação da possível competição entre as 

indústrias dos diferentes países ao passo que constrói um espaço regional cooperativo para 

tanto. Assim, metodologicamente nos valeremos de pesquisa bibliográfica e de análise 

documental com o objetivo de testarmos tal hipótese, que tem a contribuir, sobretudo, com os 

estudos do nosso panorama regional.   

 

Palavras-chave: UNASUL; Indústria de defesa; Medidas de confiança. 
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RESUMO 

Busco com o seguinte trabalho analisar como o artista Nobuhiro Watsuki representou a 

era Meiji em seu mangá Rurouni Kenshin – Meiji Kenkaku Romatan, traduzido no ocidente 

como Samurai X, observando como figuras históricas, eventos e características desse período 

foram abordados e de tal forma, tentando compreender a representação feita do período em 

foco pela obra. O mangá  aborda a saga de um ronin (um samurai sem mestre) chamado 

Kenshin Himura. Este guerreiro é um andarilho pacifista nos primeiros anos da Era Meiji, que 

vivencia as mudanças na sociedade japonesa após o final do xogunato Tokugawa e sua 

reabertura política e geográfica às nações ocidentais. Na investigação, serão analisados os 28 

volumes da obra, que foram publicados entre setembro de 1994 e novembro de 1999. A obra 

teve um grande sucesso na época em que foi lançada, tanto que recebeu uma animação em 

1996 e três filmes em 2013, se tornando muito popular nos países onde foi exibido, 

principalmente no Brasil. De acordo com ROSENSTONE, obras ficcionais sobre o passado 

geram um discurso histórico, e esse discurso se torna a forma como os leigos entendem o 

período abordado. Devido ao seu sucesso em nosso país, Rurouni Kenshin é um dos principais 

referenciais que os brasileiros tiveram sobre a Era Meiji. 

Palavras-chave: Japão, Representação, Era Meiji. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objeto alguns aspectos das viagens náuticas entre Portugal e 

Brasil no início do século XIX. Seu objetivo é elencar e examinar algumas dificuldades dessas 

viagens à época. Toma como base uma carta do arquivista lisboeta Luis Joaquim dos Santos 

Marrocos ao seu pai, relatando as vicissitudes enfrentadas por ele em sua viagem entre Lisboa 

e Rio de Janeiro no ano de 1811. No tratamento da matéria-prima, foi adotado o método 

indiciário, tal qual formulado por Carlo Ginzburg (1981). A análise efetuada mostrou-nos o 

seguinte resultado: uma viagem marítima entre Portugal e Brasil era marcada por algumas 

dificuldades, tais como: a frequente presença de calmarias e a escassez, a bordo, de alimentos 

e água potável. Essa constatação permite concluir que uma viagem marítima em inícios do 

século XIX, era marcada pelas incertezas quanto à duração, uma vez que não era possível 

prever a ocorrência ou não de calmarias. Por outro lado, as viagens naquele período também 

implicavam frequentemente a desnutrição dos viajantes, tendo em vista a ausência de 

alimentos frescos, frutas e água potável.  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa identificar quais as motivações que levaram os alunos do 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o 

ENEM, de 2015, além de avaliar as suas expectativas prévias e posteriores à aplicação da 

prova. A escolha se deve ao fato de este ter o melhor desempenho no ENEM dentre as escolas 

estaduais. Com este trabalho, buscamos analisar o grau de incentivo e influência da escola e 

da família na escolha dos alunos que se preparam para tal exame. Objetivamos também 

identificar as expectativas por parte destes jovens em relação à realização da prova. Os 

métodos adotados para a efetivação deste estudo foram a realização de entrevistas e aplicação 

de questionários a cinquenta alunos da escola que realizaram a prova do ENEM, em dois 

momentos: antes e depois da realização do exame. Os resultados preliminares apontam que, 

embora o Atheneu seja reconhecido como um colégio de excelência, a motivação dos alunos 

está relacionada ao seu interesse individual. 

Palavras-chave: motivações; expectativas; Atheneu; ENEM. 
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RESUMO 

A presente pesquisa realiza uma análise acerca da ideia de beleza ao longo da história da 

arte como reflexo das influências históricas, políticas e religiosas que delimitaram padrões 

estéticos e os associaram aos valores de bem e de mau.  Considerando que o conceito de 

bullying aborda a exclusão, maus tratos físicos e psíquicos dirigidos áqueles que não se 

enquadram nas normas de beleza estabelecidas, este trabalho visa tratar o problema segundo 

dois parâmetros: (i) a aversão ao diferente, analisando o estranhamento causado em grupos de 

estereótipos diversos e (ii) o enquadramento em grupos gera uma reação que pode levar ao 

bullying, tanto os considerados feios quanto os ditos bonitos são alvo de perseguição por 

inadequação estética, existindo sofrimento psíquico em ambos os casos. A metodologia 

adotada foi a pesquisa bibliográfica. Com este trabalho de pesquisa, espera-se contribuir para 

o campo dos estudos sobre a análise de construções simbólicas de estereótipos no 

contemporâneo, bem como para as implicações do bullying resultantes dessas relações.   
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RESUMO       

Este artigo é baseado no resultado parcial da pesquisa PIBIC/UFS sobre os diálogos 

entre a Geografia e Literatura que visa compreender a relação entre estas disciplinas com base 

no romance Os Corumbas, com destaque à produção do espaço urbano no Bairro Industrial no 

município de Aracaju/SE. Com a produção do espaço urbano do Bairro evidenciam-se as 

transformações socioespaciais e contradições marcadas a partir da relação campo-cidade com 

a população que saiu de suas cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho na 

capital sergipana – Aracaju. Com isso, o artigo está fundamentado na utilização do romance 

Os Corumbas e de bibliografias de livros, análise documental, visitas de campo e registros de 

imagem na área retratada no romance literário. Dessa maneira, o romance destaca-se como 

recurso metodológico de ensino de geografia para explicar sobre os sujeitos presentes no 

Bairro Industrial em Aracaju/SE descrevendo processo industrial do final do século XIX e 

início do século XX, com o objetivo de apresentar uma metodologia de ensino da Geografia 

que, através de um diálogo com a Literatura, possa auxiliar no entendimento dos conteúdos 

didáticos (campo-cidade, migração e indústria). Assim, o artigo visa contribuir para a relação 

ensino-aprendizagem auxiliando professores de Geografia a trabalhar com a 

interdisciplinaridade para aproximar o aluno da sua realidade em escala local. 

Palavras-chave: Relação ensino-aprendizagem, Os Corumbas, Espaço Urbano. 
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RESUMO 
 

Os riscos naturais, sociais, tecnológicos e ambientais que ocorrem na planície costeira 

têm como principal fator a intensa ocupação humana. Este trabalho tem como objetivo 

analisar os usos e riscos ambientais da planície costeira do município de Itaporanga D´Ajuda.  

A metodologia utilizada é a análise integrada da paisagem baseada no modelo geossistêmico 

(Bertrand, 1972; 2007) e na classificação dos riscos ambientais (Dagnio e Junior, 2007), 

através de procedimentos como pesquisa bibliográfica e cartográfica, análise das imagens de 

satélite e trabalho de campo. Nas dunas ocorre a retirada da vegetação e de areia alterando a 

morfologia e recobrindo áreas dos terraços marinhos pelo transporte eólico. Nos terraços 

marinhos, a carcinicultura, pecuária e cocoicultura proporcionam perdas nos ecossistemas de 

cordões litorâneos e lagoas decorrentes de processos erosivos e aterro. Nas praias, as 

atividades turísticas e de lazer, além das construções proporcionam riscos à dinâmica 

oceanográfica, podendo resultar em alterações nas feições da praia e no campo de dunas 

consequentes da erosão costeira. Os riscos ambientais na planície costeira são agravados a 

partir do uso e ocupação que influencia a dinâmica dos processos desencadeando problemas 

sociais e econômicos. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar os Marcadores Discursivos como um fenômeno 

de subjetificação e intersubjetificação que se processa na medida em que estabelecem a 

interação de sentidos pelo uso e pela função no contexto comunicacional. Sob uma 

perspectiva de análise da linguagem em uso no contexto social, considera-se que os processos 

sociocognitivos são fatores preponderantes na motivação das ações na modelagem entre 

forma e função, implicando nas escolhas das expressões linguísticas usadas no evento de 

comunicação, através do recorte da realidade e das ações subjetivas na escolha do ponto de 

vista do falante. A partir da análise de corpus, objetiva-se examinar o fenômeno linguístico 

como o mecanismo gerado pela experiência humana na ação de comunicação, tendo como 

base teórico-metodológica os pressupostos acerca dos processos de subjetificação na interação 

comunicacional, propostos por Traugott (1999), e as investigações sobre a análise da 

conversação e dos Marcadores Discursivos abordados por Schiffrin (1994, 1987). Com os 

resultados obtidos, pretende-se compartilhar os estudos das dimensões que modelam os 

Marcadores Discursivos, por diferentes ângulos de abordagens, e contribuir para a evolução da 

pesquisa no campo da ciência da linguagem. 

Palavras-chave: Marcadores discursivos; Subjetificação, Intersubjetificação; Linguagem. 
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APLICAÇÃO DE OFICINA PEDAGÓGICA: UMA PRÁTICA PIBIDIANA  
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Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Ferreira da Silva (DGE/UFS) 

 

RESUMO 

           Este resumo é fruto da experiência e do aprendizado da prática pedagógica realizada a 

partir do exercício no PIBID do curso de Geografia Licenciatura pela Universidade Federal de 

Sergipe, Campus São Cristóvão. O objetivo foi contribuir e sanar as dificuldades dos 

discentes para compreensão do conteúdo. A oficina pedagógica teve início com apresentação 

de um vídeo relatando o histórico da expansão territorial dos Estados Unidos. Em seguida, foi 

realizado um debate sobre o vídeo. Após a contestação a turma foi dividida em duas equipes, 

onde cada uma recebeu um mapa mudo dos E.U.A, uma rosa dos ventos e os recortes das 

áreas dos cinturões agropecuários, todos elaborados em material emborrachado; uma placa de 

isopor; e, envelopes com informações das principais características com a localização, 

principais produtos cultivados para ajudar na identificação e localização dos cinturões. Com 

base nas informações dos envelopes os alunos foram identificando a posição geográfica dos 

cinturões e fixando-os no mapa mudo colado no isopor. Com isso, foi possível, a partir do 

diálogo, compreender a importância dessa nação no contexto mundial. A turma foi bastante 

participativa o que contribuiu para o desenvolvimento da atividade. Assim, ficou evidente que 

a utilização de material lúdico-pedagógico em sala de aula pode contribuir para o ensino-

aprendizado significativo da Geografia. 

Palavras chaves: Estados Unidos, Prática Pedagógica, Ensino-aprendizagem.  
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O NEGRO E A EDUCAÇÃO: VISÕES E PERSPECTIVAS 
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RESUMO 

A presente pesquisa propõe analisar a temática envolvendo o negro e a educação, 

tomando por base o jornal “O Clarim da Alvora”, de São Paulo (1924-1940). Esse jornal faz 

parte da coleção dos chamados  jornais da imprensa negra e foi escrito por e para os negros 

com o objetivo de trabalhar para o progresso e desenvolvimento dos mesmos. Esses jornais 

constituem uma importante fonte para podermos entender e perceber algumas das dificuldades 

que os negros enfrentavam naquele momento, uma vez que eles também serviam como 

veículo de denúncias para atender às necessidades dos negros. São vários os artigos que falam 

sobre a educação e/ou instrução, e o procedimento metodológico se baseará na análise desses 

artigos, procurando entender como que a educação era vista por esses negros, qual a 

importância que se dava, já que esse tema ocupava uma grande quantidade de espaço nos 

jornais, o que eles buscavam conseguir através da educação, ela era algo necessário? Ao 

término deste trabalho, espera-se mostrar as visões e as perspectivas do negro em torno dessa 

temática, naquele período. 

Palavras-chave: Negros; Educação; Imprensa. 
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GT 4: 

EDUCAÇÃO, DEVOÇÃO E ROMANIZAÇÃO: A HISTÓRIA DOS SALESIANOS EM 

SERGIPE E O CULTO A NOSSA SENHORA AUXILIADORA (1902-1958) 
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RESUMO 

Embasada no campo da História Cultural com ênfase em História e Religião, esta 

investigação objetivou fazer um estudo analítico a partir da História e Memória Salesiana entre 

(1902-1958), do sistema devocionário particular e familiar, como se estabeleceu no tecido social 

e histórico dos sergipanos. Compreendendo assim, o papel da Educação Salesiana e Devoção a 

Nossa Senhora Auxiliadora em Sergipe, como forma estratégica de difusão do processo de 

romanização. A pesquisa versa sobre os conceitos de vivência do religioso como objeto no 

campo da história (Certau, 1996), representação (Chartier, 1990) e poder simbólico/campo 

religioso (BOURDIEU, 2004). Metodologicamente o trabalho consisti na análise de fontes sobre 

a presença da Igreja Católica em Sergipe presentes em diversas instituições e lugares de memória 

incluindo as do Estado de Sergipe e Recife, contendo a documentação do Arquivo Salesiano 

Central do Recife. Afora isso, fontes orais relacionadas ao Culto a Nossa Senhora Auxiliadora, 

documentos sobre o catolicismo sergipano disponíveis no Arquivo Público de Sergipe, no 

Arquivo do Judiciário, IHGSE, PDPH e na paróquia aqui estudada. O interesse nesta 

investigação se dá pela importância de estudos que corroborem com a História e a Religião de 

Sergipe.  
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O ENCONTRO COM CLODOMIR SILVA POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO 

PRIMÁRIA CUSTODIADA NAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS SERGIPANAS. 
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RESUMO 

Este artigo discute a estratégia da busca de documentos primários nas diferentes 

instituições detentoras de documentação, assim como a utilização de diferentes suportes de 

informação documental e sua relevância para o desenvolvimento de pesquisas 

biobibliográficas. A pesquisa, denominada “Circunstanciação Biobibliográfica de Clodomir 

de Souza e Silva: Pesquisa em Acervos Documentais Públicos e Privados do Estado de 

Sergipe”, iniciou-se por meio da abertura do Grupo de Pesquisa em Leitura, Escrita e 

Narrativa (PLENA). A ênfase da observação científica se deu nessa pesquisa pela prospecção 

de dados do biobibliografado, Clodomir de Souza e Silva, contextualizando sua vida, obra 

bibliográfica e seu modo de produção, por meio dos elementos sócios históricos constatados: 

segmento social, etnia, núcleo familiar, poder aquisitivo, formação acadêmica, profissão 

(ocupação), alinhamento e prática política, local de moradia e residência. A metodologia 

empregada nos estudos de natureza biobibliográfica é característica da pesquisa fundamental 

de natureza exploratória, histórica e bibliográfica. Ao desenvolver o levantamento inicial da 

documentação, verificou-se a ausência de alguns profissionais de Informação, como 

Bibliotecários e  Arquivologistas, que poderiam atuar aprofundando a representação descritiva 

e temática dos diferentes documentos primários, viabilizando a busca e recuperação da 

informação documental com mais eficiência e rapidez. 

Palavras-chave: Fontes Primárias de Informação Documental; Pesquisa Bibliográfica; 

Pesquisa Biográfica; SILVA, Clodomir. 
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O CÔMICO NOS POEMAS BUFÓLICOS DE HILDA HILST. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma síntese da pesquisa elaborada a partir dos estudos 

sobre as manifestações do cômico presente na obra Bufólicas, de Hilda Hist (2002). A referida 

pesquisa tem como objetivo de estudo e análise três poemas da obra supracitada da artista 

paulistana (ao todo, são sete poemas que constituem a obra). Buscamos, então, analisar quais 

os procedimentos cômicos são utilizados nesses poemas e como ocasionam o riso. A 

metodologia utilizada consistiu na leitura crítica de textos sobre a teoria do riso, tais como os 

estudos de Bergson (2007), Freud (1977) e Jolles (1976). Para a análise literária, nos 

amparamos nos estudos críticos de Pécora (2010) sobre a literatura de Hilda Hilst. Portanto, 

observamos no conjunto dos poemas analisados (“O reizinho gay”; “A rainha careca” e “Filó, 

a fadinha lésbica”), a desconstrução da imagem tradicional que personagens como rei, rainhas 

e fadas representam é uma forma de satirizar tanto os contos de fadas como as fábulas e suas 

moralidades. As características físicas, morais e sociais de tais personagens são o oposto das 

figuras parodiadas dos gêneros clássicos: o rei que governa pelo falo, a rainha que era farta de 

cabelos no alto da cabeça, mas careca nas partes íntimas e a fadinha lésbica que vira homem e 

é raptada como uma donzela. Nesse sentido, Hilst aproxima tais personagens dos gêneros 

clássicos ao imaginário popular pela bandalheira e pelo obsceno que ocasionam o riso. 
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RESUMO 

Este projeto de pesquisa é um desdobramento de um projeto maior, intitulado 

“Dicionário dos Antis: a cultura brasileira em negativo”, que pretende estudar 

sistematicamente todas as correntes e discursos centrados numa percepção negativa do 

“Outro” – anti-semitismo, anticlericalismo, anticomunismo etc. – contra o qual se projetam, 

ou em relação ao qual se constituem as identidades no Brasil. Ao estudar tais discursos, 

pretendemos compreender o processo de demonização das diferenças, apresentando a história 

da cultura numa imagem em negativo. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é identificar e 

investigar os momentos de tensão, ambiguidade e oscilação das representações dos estados 

Unidos e do povo norte-americano no Brasil, no intuito de descrever e analisar o modo como 

os contatos, confrontos e diálogos entre culturas de línguas diferentes, bem como as 

representações dos Estados Unidos, se configuram nos discursos dos escritores, estudiosos, 

jornalistas, artistas e intelectuais selecionados. Nesse sentido, buscamos avaliar as 

implicações políticas, formativas e culturais da circulação, recepção e apropriação da cultura e 

da literatura norte-americana no Brasil.  
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RESUMO 

A presente pesquisa propõe realizar uma análise a respeito da abertura de editais 

voltados para a nomeação de candidatos que ocupassem o cargo de capitão-mor da Capitania 

de Sergipe d’El Rei no século XVIII, a partir de consultas realizadas pelo Conselho 

Ultramarino. O presente trabalho propõe uma discussão a cerca das etapas dos concursos 

públicos sendo elas: abertura e prazo dos editais, a entrega da documentação, escolha tríplice 

e análise dos documentos, o tempo e os serviços prestados, a circularidade no império, 

procedência nos cargos, colocações e por fim, aprovação. Para que esta pesquisa fosse 

desenvolvida fez-se necessário a utilização de bibliografias referentes ao tema, a transcrição e 

análise de documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Sergipe, bem como a análise do 

banco de dados oriundos da pesquisa sobre o “Estudo prosopográfico dos capitães-mores de 

Sergipe (1700-1820)”. Uma vez que a pesquisa esta em fase de andamento pretende-se expor 

neste dialogo uma análise sucinta sobre o dito tema. Ao final desta indagação buscasse uma 

análise do perfil dos candidatos aprovados e a importância dos concursos públicos para 

discussões sobre o período colonial brasileiro e sergipano. 

 

Palavras-chave: Capitão-mor; Capitania de Sergipe d’El Rei; Conselho Ultramarino; etapas 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consiste em compreender o processo espacial que envolve a 

dinâmica da agricultura familiar na microrregião do Agreste de Itabaiana, tendo, como campo 

de análise, Areia Branca e Moita Bonita, e, com isso, identificar os fatores que podem ser 

compreendidos como atuantes na reprodução das unidades familiares destes municípios. 

Sendo assim, a partir da revisão da literatura selecionada e através das discussões em reuniões 

semanais realizadas no Grupo de Pesquisa sobre Dinâmica Rural e Regional (GDRR), além 

da coleta e análise de dados primários e secundários, pode-se fundamentar teórico e 

empiricamente a pesquisa em questão. Areia Branca e Moita Bonita, possuem, 92,1% e 

91,6%, respectivamente, de sua população envolvida em atividades remuneradas com 

rendimento médio inferior a 5 salários mínimos, fator que afeta tanto as atividades agrícolas 

como as não agrícolas, já que, o parâmetro de salários da microrregião concentra-se em 

atividades mal remuneradas e que exigem baixo nível de escolaridade. Pode-se destacar ainda, 

que as rendas oriundas das atividades como assalariado e funcionário público nas unidades 

familiares analisadas, verificadas a partir do trabalho de campo, são atividades do tipo 

pedreiro, ajudante de serviços em geral, pintor e faxineira. Nestes termos, o estudo pode 

proporcionar novos olhares sobre a nova realidade rural, assim como, estratégias de 

intervenção pública, que forneçam subsídios que contribuam para a inclusão dos pequenos 

produtores no sistema produtivo. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Políticas Públicas, Desenvolvimento Rural. 

 

 

 



  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

CONSEQUENCIAS DAS ALTERAÇÕES DOS CICLOS DE NUTRIENTES EM 

AGROECOSSISTEMAS DE PASTAGEM  

Autor: Michael Antonyne Alves Silva 

Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe 

PICVOL/UFS 

michael_ufs@live.com 

 

Orientadora: Prof. Dr. Débora Barbosa da Silva (DGE/UFS) 

 

RESUMO 

Os agroecossistemas de pastagem são resultantes das ações antrópica que visam 

permutar os ecossistemas em áreas destinadas à agropecuária. Esta prática provoca alterações 

ecológicas no ciclo de nutrientes devido à substituição da vegetação nativa por gramíneas. O 

objetivo deste trabalho é analisar as principais consequências das alterações nos ciclos de 

nutrientes dos agroecossistemas de pastagem. A metodologia utilizada está balizada na análise 

integrada da paisagem e nas proposições pertinentes ao modelo geossistêmico (BERTRAND, 

1972; 2007), a partir das interdependências entre os fatores bióticos e abióticos do espaço e os 

ciclos de nutrientes dos agroecossistemas. Para o ciclo do carbono, a supressão da vegetação 

nativa propicia alterações na transformação de CO₂ atmosférico e na formação de compostos 

orgânicos. No ciclo do nitrogênio, as principais alterações ocorrem no fluxo de mineralização 

do nitrogênio e na qualidade de matéria orgânica acumulada. No ciclo do fósforo o principal 

fornecedor deste nutriente nos agroecossistemas são as escassas minerais fosfatados e a 

decomposição da matéria orgânica, portanto os organismos decompositores e o uso de 

fertilizantes podem influenciar a dinâmica deste ciclo. Dentre as principais consequências das 

alterações nos ciclos de nutrientes são degradação das pastagens e as perdas progressivas na 

produtividade dos agroecossistemas. 

Palavras-chave: Agroecossistema; nutrientes; pastagem. 
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RESUMO 

O espaço das experiências vividas por personagens vistos por um ângulo diferente, por 

baixo, para ser mais exato, é um campo de análise inexoravelmente irresistível para um 

historiador social. Porém, encontrar seus rastros nas fontes é uma tarefa árdua, ao qual exige 

do pesquisador uma interpretação minuciosa. Carlo Ginzburg, Natalie Zemon Davis, Robert 

Darton, João José Reis, Sidney Chalhoub, Sharyse Peroupo do Amaral, entre outros, 

conseguiram através de uma exegese documental construir cenários e trajetórias individuais 

de personagens “comuns” em diferentes momentos da história. Através dos fragmentos da 

vida de Ponciano dos Santos, buscaremos revelar traços importantes de um mundo pós-

abolição, aos quais serão destacados os laços de solidariedades a partir de um africano em 

terras sergipanas. Para a construção do texto, utilizamos dois tipos de documentação cartorial, 

o inventário e o testamento deixado pelo africano Caetano Ponciano dos Santos. Ambas as 

documentações estão localizadas no Arquivo do Judiciário de Sergipe (AJES) em um bom 

estado de conservação. Além dos censos demográficos de 1872 e 1890.  
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RESUMO 

O presente estudo analisa a variação das consoantes /t/ e /d/ diante da vogal alta anterior 

não arredondada /i/, onde são produzidas como africadas palato-alveolares (/t/ e / d/), em 

três comunidades linguísticas do estado de Sergipe, os dados são parte do banco de dados 

Falares Sergipanos, e tem por objetivos principais identificar qual a variante mais recorrente 

na realização da palatal nas comunidades investigadas, e examinar quais os fatores os 

linguísticos e extralinguísticos que favorecem ou inibem o uso da variável. O estudo toma por 

base na Teoria da Sociolinguística Variacionista (Labov, [1972]; 2008) e a Teoria de Uso 

(Bybee, 2001). Para Labov, a língua é assumida como heterogênea, condicionada a restrições 

no que se refere ao contexto linguístico e social. Segundo a Fonologia de Uso as mudanças 

sonoras são fonética e lexicamente graduais. A representação na memória dos indivíduos é 

afetada pelos tokens, a língua passa por diversas reestruturações, e muda de acordo com as 

experiências e com o uso, no processo de variação da palatalização passa por ajustes fonéticos 

de propriedades e gestos articulatórios. 
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RESUMO 

A presente pesquisa propõe realizar uma análise dos aspectos morfodinâmicos da linha 

de costa do grupo de Bacias Costeiras 01 situada no município de Pirambu, no estado de 

Sergipe, que perfaz uma extensão de aproximadamente 16 km com praias de grande atividade 

turística.   Este trabalho tem como objetivo compreender os aspectos morfológicos, estes que 

refletem o agente modificador predominante (ondas e marés), como feições, tipos de onda e 

praia, perfil, e a dinâmica da linha de costa da área em estudo, através de levantamentos de 

campo sazonais nos quais serão observados e registrados informações, a cada quilômetro, das 

características ambientais, antrópicas e os indicadores de erosão, equilíbrio e progradação. 

Nesta comunicação pretende-se expor os aspectos físicos observados e analisados em campo 

da área de estudo uma vez que a pesquisa está em andamento. Como resultado deste trabalho 

de pesquisa, espera-se contribuir para o diagnóstico geoambiental da linha de costa estudada e 

avaliação do grau de vulnerabilidade com os indicadores de campo analisados.  

Palavras-chave: Linha de costa; Morfodinâmica; Sergipe. 
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RESUMO 

A zona costeira apresenta vários sistemas morfológicos cuja formação e manutenções 

dependem das interações entre processos dinâmicos terrestres e oceanográficos. As praias e 

dunas são sistemas costeiros caracterizados  por  morfologias  sujeitas  a  modificações 

resultantes de processos naturais e antrópicos. A finalidade deste trabalho é analisar os 

principais processos costeiros influenciados pelo uso e ocupação nos sistemas de praias 

e dunas do município de Itaporanga D’Ajuda. A metodologia utilizada está fundamentada na 

análise integrada da paisagem, no modelo geossistêmico GTP (Geossistemas-Território- 

Paisagem) aplicados ao estudo dos processos dinâmicos do ambiente costeiro, a partir de 

análise  de  imagens  de  satélites,  aporte  teórico  especializado  e  trabalho  de  campo.  A 

morfologia praial apresenta alterações como a inexistência de pós-praia, ampliação da face 

de praia, ampliação da face de praia e avanço da linha de costa alterando as características 

morfológicas das dunas frontais. Na morfologia de dunas a remoção da restinga, trânsito de 

buggys, construções, explotação de areia e pecuária proporcionam a ampliação dos campos 

de deflação, intensificação da mobilidade e alterações das feições. Processos costeiros como 

ondas, ventos e marés, além da cobertura de restinga são influenciados pelo uso alterando os 

sistemas de praias e dunas do município de Itaporanga D’Ajuda. 

Palavras chaves: Processos costeiros, praias, dunas. 
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RESUMO 

A presente pesquisa visa investigar como se deu a municipalização do ensino em 

Sergipe e toma como exemplo inicial o município de Itabaiana. O recorte temporal cobre o 

período de 1988 à 2014, em que compreende a promulgação da Constituição Federal e da Lei 

9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O projeto objetiva 

identificar e analisar: as estratégias desenvolvidas pelo município para implementação da 

nova política; os possíveis programas de financiamento criados para implementação da rede 

municipal de educação; a relação entre a rede municipal e estadual; as formas de seleção e 

formação continuada de professores; as metodologias de organização pedagógica da rede 

municipal; a adequação das políticas de educação municipal frente às normatizações federais; 

o uso dos recursos públicos destinados à educação; a relação do sistema municipal de ensino 

com as instituições de Ensino Superior; a questão da municipalização do ensino em Sergipe 

com as experiências em outros Estados. Os procedimentos metodológicos adotados para 

tornar possível o estudo são os contatos com a Secretaria Municipal de Educação, as leituras e 

análises da documentação existente, visita as unidades escolares, entrevista com os membros 

da Secretaria e professores, consulta aos dados estatísticos do Governo Federal. O recorte aqui 

apresentado tem como foco identificar a distribuição temporal e territorial da malha escolar 

municipal. 

Palavras-chave: Municipalização do ensino; História da Educação no Tempo Presente; 

Sergipe 
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RESUMO 

A África do Sul, ao lado de países como Brasil e Índia, tenta se afastar das amarras do 

subdesenvolvimento através, de um lado, da reclamação de uma liderança regional e, de 

outro, da formação de redes de inserção, como os BRICS e o IBAS. No continente, o país 

busca assumir liderança em questões humanitárias e tornar a África o objeto principal de sua 

política externa, na busca por uma maior autoridade moral e legitimidade. O presente 

trabalho, assim, pretende analisar a atuação da África do Sul em âmbito da promoção dos 

direitos humanos na África enquanto estratégia de inserção internacional, fazendo uso de 

técnicas qualitativas, constituindo-se em pesquisa bibliográfica e documental, exploratória e 

descritiva. A pesquisa é baseada em análise de dados secundários disponibilizados por 

instituições que lidam com o tema e tem como objeto de pesquisa a política externa africana 

em termos de direitos humanos. Ao fim, pretende-se com este trabalho contribuir para o 

estudo sobre o soft power enquanto ferramenta para a construção de hegemonias. 

Palavras-chave: África do Sul, Direitos Humanos, Inserção internacional. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende, pelo viés da Filologia, realizar um percurso pelo processo 

de escrita da história de Sergipe, tomando como objeto de estudo as cartas de Epifânio da 

Fonseca Dória e Menezes enviadas a José Calasans no ano de 1948. A partir da transcrição e 

análise desses manuscritos, é possível observar alguns aspectos da trajetória intelectual de 

Epifânio Dória e a solidariedade intelectual com Calasans na troca de informações para o 

entendimento e a produção da história de Sergipe. Para a transcrição das cartas e realização da 

pesquisa, foi fundamental a coleta desses manuscritos no Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGSE), material que evidencia o valor que o trabalho filológico pode oferecer na 

análise do gênero carta, uma vez que, buscando vestígios que comprovam como Epifânio 

Dória trabalhava para preservar a memória de sua terra natal, justifica a importância da 

Filologia no resgate de fontes como essas para novas discussões referentes à Historiografia 

sergipana.  

Palavras-chave: Filologia; Cartas; Epifânio Dória; José Calasans. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

GT 6: 

O NORDESTE NO CINEMA BRASILERO DAS DÉCADAS DE 1950 E 1960 

  

Autora: Keline Pereira Freire 

Graduanda em História na Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET/FNDE/MEC) 

Integrante do Laboratório de Pesquisa e Produção Audiovisual (LAPPA/UFS) 

kelinepereira1@gmail.com 

  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Ângela Farias Gomes (DCOS/UFS) 

  

 RESUMO        

                                                                        

Desde os primeiros registros da atividade cinematográfica no Brasil no início do século 

XX, até os anos que se seguiram, a região que viria a ser conhecida como Nordeste esteve 

presente nas temáticas das produções nacionais. Fosse através de documentários destinados a 

apresentar as ações governamentais de combate às secas e a figura dos cangaceiros, ou por 

meio de obras de ficção produzidas no Recife, o território nordestino, bem como seus 

habitantes, apresentam-se constantemente projetados nas telas brasileiras. Buscar-se-á no 

presente trabalho, refletir sobre a reprodução do Nordeste no cinema do Brasil durante um 

período de intensa movimentação da produção nacional, as décadas de 1950 e 1960. Serão 

analisadas a retratação dos personagens nordestinos nas chamadas Chanchadas, produzidas 

principalmente no Rio de Janeiro, a proposta estético-política do movimento do Cinema Novo 

e sua abordagem sobre o Sertão, a tematização da região pelos filmes de curta-metragem 

jornalísticos produzidos neste período, os Cinejornais, além das diversas apreensões sobre o 

cangaço percebidas em filmes destas décadas. O objetivo é analisar de que forma as 

produções decorrentes desses gêneros cinematográficos retratam o Nordeste e seus habitantes, 

observando quais as conclusões que estas obras nos permitem conceber sobre esta parte do 

Brasil. 
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RESUMO 

O Rádio cumpriu uma tarefa fundamental dentro do Estado Novo. Em um país cuja 

maioria da população era analfabeta, esse instrumento serviu para educar, 

complementarmente à escola e agiu como transmissor de uma cultura política propagando as 

ideias do novo regime e atingindo as massas independentes da localização, grau de 

escolaridade, cor e gênero. Sabendo que as estações radiofônicas criadas à época 

comportavam uma programação voltada para educação, pretendemos através deste trabalho, 

analisar a programação educativa da Rádio Difusora Aperipê de Sergipe entre 1939 e 1945. 

Mediante o estudo da primeira radiodifusora sergipana, procura-se identificar quais estratégias 

utilizadas por seus gestores estadonovistas a fim de oferecer programas que efetivamente 

atendessem aos planos do governo brasileiro em torno da “função educativa”. Para tanto, 

procuramos identificar o conceito de educação apropriado e de que forma ele se manifestou 

nesse momento. Partindo dessa compreensão, investigam-se quais os tipos de programas 

transmitidos, as suas atrações e táticas para educar o ouvinte, adequando-o ao novo regime.  

Palavras-chave: Educação. Estado Novo. Rádio.    
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RESUMO 

Este estudo propõe-se a identificar de que forma a elite local da província, através de 

sua participação no Conselho de Governo da Província de Sergipe entre os anos de 1824 a 

1831, enfrentou as questões de ordem econômica e encaminhou a resolução destes no 

Primeiro Reinado. Além deste de esforçar-se para conhecer o funcionamento do dito 

Conselho em Sergipe. A metodologia adotada será a análise documental das atas, juntamente 

com uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Em termos de referenciais teóricos, a pesquisa 

será conduzida sobre o olhar da Nova História Política e suas implicações na historiografia. 

Concluída a pesquisa proposta, espera-se contribuir para o esclarecimento do processo de 

formação do Brasil, enquanto Estado-Nação, sob o viés das questões econômicas regionais, na 

Província de Sergipe Del Rey, perante os percalços do estabelecimento de uma nova 

conjuntura política. Sendo assim, visto a lacuna historiográfica presente nessa temática, 

pretende-se contribuir para o conhecimento sobre as questões descritas anteriormente.  

Palavras-chave: Conselho de Governo da Província; Brasil Império; Sergipe Del Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Damilis/Documents/UFS/MONOGRAFIA/Evento%20IH!/damilisviana92@gmail.com


  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

A MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM NO 

COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO PETRÔNIO PORTELA 

 

Autora: Ionária Santos da Silva                                                                                                

Graduanda em Letras-Português pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsistas Pibic (CAPES)                                                                            

hionariadisantos@hotmail.com 

 

Co-autor: Jenilton Lima Santos 

Graduando em Letras-Português pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsistas Pibic (CAPES) 

jgenilton_jg@hotmail.com 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Raquel Meister Ko Freitag (DLEV/UFS) 

 

RESUMO 

A presente pesquisa propõe uma análise do perfil do Colégio Estadual Ministro Petrônio 

Portela, situado no bairro Augusto Franco, no município de Aracaju, tendo como objetivo 

analisar a motivação dos alunos do ensino médio para o Enem, exame que serve como 

principal forma de ingresso ao ensino superior. Para compor o perfil histórico/social da 

instituição visitamos o arquivo da escola e realizamos entrevistas com o corpo diretivo da 

instituição. Para identificar a motivação dos estudantes para a realização do Enem, adotamos a 

técnica de coleta de dados orais, com a realização de entrevistas semi-dirigidas. Foram 

realizadas 70 entrevistas, das quais 25 foram realizadas antes do Enem e as outras 45 após o 

exame, com alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio da instituição que realizaram a prova 

em 2015. Os resultados preliminares apontam para a desmotivação dos discentes, que não se 

sentem estimulados e, em sua maioria, fazem o exame por incentivo de terceiros, como os 

familiares, e não por interesse próprio. 
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RESUMO 

O presente artigo faz parte do resultado parcial da pesquisa do PIBIC/COPES/UFS, que 

está em andamento e tem como objetivo analisar a produção do espaço urbano do Bairro 

Industrial em Aracaju/SE e as evidências no romance Os Corumbas com destaque para as 

transformações sociais e espaciais do Bairro em estudo. Para tanto, o artigo está 

fundamentado na utilização do romance e de pesquisa em artigos, atlas, dissertações, livros 

sobre o tema e trabalho de campo. Com isso, destaca-se a análise da formação histórica do 

espaço urbano do Bairro Industrial, as primeiras implantações das fábricas têxteis, processo 

que contribuiu para o desenvolvimento econômico do município de Aracaju, Capital de 

Sergipe e, consequentemente, a ampliação da população que saíram do campo para a cidade 

em busca de melhores condições de vida, gerando a produção e segregação do espaço através 

da relação capital-trabalho. Nesse contexto, a leitura do romance torna-se essencial para 

compreender aspectos importantes da geografia refletindo sobre realidade pesquisada da 

produção do espaço urbano do Bairro Industrial e a precarização do trabalho nas indústrias , 

com isso evidencia que o espaço é um produto histórico-social mediado pelo jogo de poder e 

interesse dos sujeitos produtores desse espaço. 
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RESUMO 

O processo de modernização do campo brasileiro passou por intensas mudanças com a 

inserção de novas tecnologias vislumbrando a produção extensiva de Commodities agrícolas e 

a prática de uso intensivo de agrotóxicos, com a finalidade de aumentar e acelerar a 

produtividade. Este artigo visa analisar a dinâmica da contaminação ambiental a partir do uso 

intensivo dos agrotóxicos no município de Laranjeiras/SE. Nossos objetivos são caracterizar a 

dinâmica do uso de agrotóxicos no plantio da cana-de-açúcar no município de Laranjeiras; 

Identificar os tipos de agrotóxicos utilizados no plantio da cana-de-açúcar e, por fim, avaliar o 

uso de agrotóxico e a relação com a contaminação no meio ambiente. Como procedimentos 

metodológicos serão adotados técnicas de observação, e descrição; de pesquisa 

documental; levantamento empírico e análises dos resultados obtidos. Nessa direção, 

esperamos como resultados a construção de banco de dados a fim de contribuir com as 

análises acerca dos efeitos nocivos a meio ambiente do uso intensivo de agrotóxicos a partir 

do plantio da cana-de-açúcar, e a partir do incentivo à agricultura de mercado. 
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RESUMO 

A pesquisa fundamentou-se no vislumbre de personagens cômicas na literatura 

brasileira do séc. XX, delineando a graça de bobos e inocentes; por serem desprovidos de 

maldade e manifestarem um tipo de cômico inocente que não visa agredir, e sim proporcionar 

um alívio de tensão ao indivíduo. Partiu-se do trajeto histórico que demonstra o espaço social 

alçado pelo personagem, que contrasta com a tradição do bobo da corte. Para subsidiar a 

análise, as teorias da comicidade utilizadas foram: Bergson (2007), Freud (1977) e Jolles 

(1976). A partir do estudo e sistematização pode-se notar que o bobo de Lispector é 

eminentemente distinto, visto que não há a mecanização percebida por Bergson na distração. 

No entanto coaduna com a revelação do oculto, como atesta Freud, além disso, confere ao 

bobo a capacidade de desfazer a ética e atar outra perspectiva como deflagra Jolles. Desse 

modo, Das vantagens de ser bobo (2004) demonstra a mecanização dos espertos e eleva o 

bobo a condição mais sublime: a da felicidade.  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como intuito identificar a percepção sobre as dificuldades 

encontradas pelos alunos do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela (Aracaju-SE) na 

prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (ENEM 2015), mais precisamente das 

questões 96 a 135, as quais tratam da Língua Portuguesa, visto que o exame apresenta grande 

importância na vida educacional dos estudantes de Ensino Médio. O presente trabalho visa 

subsidiar estudos e projetos didático-pedagógicos a partir das dificuldades identificadas, 

trazendo benefícios para a instituição. A metodologia utilizada para este estudo foi através de 

pesquisas realizadas com 26 alunos dos terceiros anos dos turnos matutino e vespertino. Estes 

deveriam responder, por escrito, o grau de dificuldade e/ou facilidade das questões, além de 

dar embasamento explicativo para cada resposta. Foi constatada a dificuldade dos alunos em 

se expressar e desenvolver suas respostas. Os resultados preliminares apontam que os 

estudantes identificaram as questões como difíceis, diferentemente do que é esperado pela 

matriz de calibragem das questões da prova do ENEM.  
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RESUMO 

O trabalho analisa alguns aspectos do cotidiano, religiosidade e patriarcado no Brasil do 

século XIX, por meio do conto popular “A mulher gaiteira”, coligido pelo sergipano Silvio 

Romero (1851-1914), em “Contos populares do Brasil” (1885). A reunião destas histórias 

popularescas expõe um manancial de informações sobre um Brasil de paisagem pré-industrial, 

encantado pela mitologia campônia, de forte tradição miscigenada, da “cabra macheza” 

masculina, dos cânticos das casas de farinha, das tias solteironas com suas mãos de fada na 

cozinha. Um Brasil “antigo”, mas que ainda reside, pulsa, ecoa em seus vastos rincões e 

paragens. No plano teórico a comunicação se apoia em “Cultura como texto” (1984), de 

Robert Darnton (1939-). Este encara a cultura como um conjunto de significados partilhados, 

cabendo ao historiador decifrar o texto do passado. Em síntese, a abordagem do conto “A 

mulher gaiteira” indicia aspectos do Brasil oitocentista como as formas de paquera, o 

exorcismo, a rogação de pragas e o castigo físico (disciplinar e moralizante). 

Palavras-chave: Conto popular; Silvio Romero; Brasil oitocentista.  
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RESUMO 

Este trabalho visa refletir sobre as estratégias de reprodução social do camponês 

mandiocultor lagartense. Credita-se que tal reprodução ocorre de forma heterogênea e contém 

no seu cerne elementos estruturais, os quais caminham na direção oposta à lógica da 

sociedade capitalista, ocasionando um conflito político ideológico no espaço agrário. Nesse 

município a mandiocultura se destaca na lógica produtiva camponesa. No processo de 

produção da farinha, constata-se a geração de resíduos, como a manipueira caracterizada 

como um liquido tóxico, e, ao mesmo tempo, rico em nutrientes. Essa substância se 

descartada aleatoriamente no meio ambiente, causa sérios problemas ambientais, mas o 

aproveitamento econômico da manipueira, amplia o desenvolvimento dos camponeses. Este 

trabalho busca através do estudo do espaço lagartense saber qual o destino que a manipueira 

recebe, pois o seu manuseio correto beneficia o camponês, que através do saber fazer permite 

o desenvolvimento de outros produtos para o consumo da comunidade e a venda no mercado, 

reduzindo o impacto humano na natureza. Este artigo integra a pesquisa Pelo Espaço do 

homem camponês: estratégias de reprodução social no Território Centro-Sul Sergipano e, 

busca à luz de Santos (2012); Marques, (2008); Oliveira, (2001); Lopes, (2012); Paixão e 

Silva, (2009) dentre outros, analisar a realidade do campesinato mandiocultor lagartense e 

suas estratégias para continuar se reproduzindo com sustentabilidade. 

Palavras Chaves: Reprodução; Camponês; Manipueira; Ambiente. 
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RESUMO 

A presente pesquisa visa compreender o papel desempenhado pelos docentes da 

Universidade Federal de Sergipe dentro do processo de redemocratização da sociedade 

brasileira no período de 1979 a 2012, por meio de entrevistas, que trazem, na trajetória desses 

sujeitos, suas memórias, os impasses em torno da defesa da educação pública, gratuita de 

qualidade social. Ao privilegiarmos entrevistas com dirigentes sindicais, percebemos tensões 

e divergências quanto às formas singulares da sua organização. Os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa são baseados na história oral e no estudo bibliográfico 

em torno da temática Memória, Identidade e Movimento Docente. A análise de fontes escritas 

e visuais do movimento docente encontradas no arquivo da ADUFS-SSIND e do Diretório 

Central dos Estudantes – DCE. Por ser inédita na historiografia sergipana, a pesquisa busca 

contribuir com a superação de leituras deterministas da história do movimento docente, 

revelando dimensões da memória e da identidade, que se articulam ao contexto político e 

social.  

Palavras-chave: História Oral; Movimento Docente; Universidade Federal de Sergipe. 
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PROJETOS DE INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA NO SÉCULO XXI: UMA 

ANÁLISE SOB A ÓTICA DA TEORIA DA AUTONOMIA 
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RESUMO 

Nossa proposta visa analisar os principais processos de integração protagonizados pela 

região latino-americana durante o século XXI a partir da interpretação e categorização 

propostas pela teoria da autonomia. Em outras palavras, buscar-se-á comparar a Comunidade 

de Estados Latino-americanos e Caribe (CELAC), Aliança do Pacífico (AP) e Aliança 

Bolivariana (ALBA) com o objetivo de traçar os interesses e alcance de cada bloco com as 

diferentes estratégias e sua aplicabilidade sob tal matriz teórica. Observar tais projetos sob a 

lente da teoria autonomista serve para destacar a integração como estratégia de inserção 

internacional para países em desenvolvimento, delineando os matizes que diferenciam cada 

um deles. Metodologicamente, partiremos de uma revisão bibliográfica dos autores da teoria 

autonomista clássica, como Hélio Jaguaribe e Juan Carlos Puig, e de autores contemporâneos, 

como Alejandro Simonoff e Raúl Bernal-Meza, apoiando o marco teórico com a análise dos 

documentos constituintes destes blocos. Por fim, o trabalho busca academicamente contribuir 

aos estudos de Integração Latino-americana a partir de um marco teórico, o autonomista, 

ainda pouco explorado pelo mainstream acadêmico, mas que apresenta um corpo conceitual 

de relevante aplicabilidade no contexto regional. 

Palavras-chave: Teoria da Autonomia; Integração Regional; América Latina. 

 

 

 

 



  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

AGROTÓXICOS E SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA COMBINAÇÃO 
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RESUMO 

A utilização dos agrotóxicos na agricultura tornou-se componente fundamental do 

modelo agrícola contemporâneo que apresenta índices de produtividade elevados e ao mesmo 

tempo fornece um alimento contaminado e que representa perigo para a sociedade. Nessa 

perspectiva, a presente pesquisa objetivou analisar a dinâmica do uso de agrotóxicos no 

Perímetro Irrigado Jacarecica I, localizado no município de Itabaiana/SE, bem como entender 

como essas práticas rebatem na saúde do trabalhador rural no referido perímetro. Nessa 

direção, os procedimentos metodológicos adotados para direcionar as análises foram leituras 

de textos, livros, revistas, periódicos, documentos, fontes orais e trabalho de campo, com a 

finalidade de coletar informações para refletir a questão. Nesse sentido, nossos resultados 

atestaram que os agrotóxicos são adquiridos de forma ilegal, o transporte dessas substâncias 

ocorre de forma que oferece riscos para a sociedade, o preparo e a aplicação dos agrotóxicos 

são feitas de maneira incorreta, as embalagens vazias são descartadas inapropriadamente e a 

lavagem dos EPIs é feita pelas mulheres dos agricultores em suas residências, uma prática que 

coloca em perigo toda família do trabalhador.  As pesquisas sobre a temática em questão se 

fazem escassas no estado de Sergipe, desta forma, o presente trabalho de pesquisa constituiu 

uma ferramenta fundamental que contribui para desvelar de uma realidade ainda pouco 

revelada nas pesquisas sergipanas. 

Palavras-chave: Agrotóxicos; Saúde do trabalhador; Natureza. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o filme Canta Maria (2006), de 

Francisco Ramalho Júnior, a partir de sua personagem central. Baseado na obra Os 

desvalidos, escrita pelo sergipano Francisco Dantas, o filme trata, em linhas gerais, dos 

intensos conflitos entre cangaceiros e volantes na década de 1930, no sertão do Nordeste 

brasileiro. Mais especificamente, sobre a situação do “sertanejo comum” mediante essas 

disputas. Nesse caso, o roteiro gira em torno da personagem Maria, filha de coronel, mas que 

vive uma reviravolta em sua vida após o assassinato de seus pais por membros da volante 

local. A análise é realizada a partir de considerações referentes à relação entre Cinema, 

História e Literatura, bem como de bibliografia relacionada ao contexto social, político, 

econômico e cultural do Nordeste brasileiro na década de 1930. Busca-se, através desse 

estudo, perceber de que forma o diretor do filme buscou dar voz aos “desvalidos” dos quais 

escreveu Francisco Dantas, sob a ótica de uma mulher à época do cangaço.    
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RESUMO 

Um dos grandes tabus existentes ainda hoje em nossa sociedade é a masturbação 

feminina. Ainda se fala muito pouco, ou quase nada a respeito, devido a grande repressão 

sexual sofrida pelas mulheres ao longo da História. A partir disto, a presente comunicação 

tem como objetivo analisar como a sexualidade feminina é tratada na produção quadrinistica 

Garota Siririca, de Gabriela Masson lançada em 2015. Abordando temas que ainda são tabus 

no que concerne a sexualidade Feminina, Masson ao longo de suas histórias procura 

desconstruir paradigmas de uma sociedade patriarcal, onde o prazer feminino é considerado 

pecado. As personagens da história são totalmente fora dos padrões. Siririca, Xoxola e Xena 

são gordas, lésbicas e donas de seu próprio prazer. De um lado, a obra focaliza temas como: a 

repressão da sexualidade feminina pela família, igreja e escola, a valorização patriarcal da 

virgindade feminina, a tabuização do orgasmo feminino. Por outro lado, veicula valores como 

a sororidade e símbolos feministas, tais como o Labris e outros elementos.  

Palavras-Chave: Sexualidade – masturbação – Histórias em Quadrinhos.  
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RESUMO 

O Projeto“DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA 

FORMALIZAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS EM 

ARACAJU/SE”. Aprovado pelo Edital CAPES-FAPITEC-SE Nº 05-2014, tem por objetivo 

identificar os valores, práticas e produções culturais em torno de três comunidades escolares: 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense; Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela e Colégio 

estadual Presidente Costa e Silva com o intuito de propiciar desenvolvimento de tecnologias 

sociais, entendendo tal conceito como técnica e metodologia que possibilitem ser apropriadas 

por esses grupos de modo a representar soluções para a melhoria das condições dos sujeitos 

envolvidos. A pesquisa-ação aqui exposta tem como propósito apresentar dados relevantes ao 

Colégio Costa e Silva, no que se refere ao levantamento de dados, estatístico - bibliográfico 

do Colégio: Indicadores Oficiais IDEB, SEED, números de alunos, professores, aspectos 

históricos da instituição, egressos e fotografia do estabelecimento de ensino. A finalidade da 

coleta de dados será também construir um banco de dados no Excel, e dessa forma fomentar a 

pesquisa-ação continuada de futuros pesquisadores. Como futuros resultado, será possível 

trazer a memória o legado histórico da instituição, objeto desta conceituada pesquisa.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como o uso de softwares é capaz de 

auxiliar nos estudos científicos que envolvam a utilização da técnica de entrevista, ao 

mensurar as atitudes dos informantes. O PsychoPy é um programa elaborado para receber 

dados recolhidos por cientistas pesquisadores das áreas da neurociência cognitiva, psicologia 

de experimentos e experimentos psicofísicos. Entretanto, ele pode ser útil e importante para o 

recolhimento de dados complementares na pesquisa sociolinguística. A função básica do 

software é receber os dados em forma de áudio com o intuito de ajudar o pesquisador na 

análise de fala, no que se refere à variação da língua. A maior vantagem desse programa é o 

de ser totalmente configurável. Por ser amplo em sua gama de possibilidades de adaptação 

para atendimento às necessidades de pesquisadores das mais diversas áreas da pesquisa 

científica, este trabalho demonstra especificamente a sua aplicação em entrevistas no âmbito 

da Sociolinguística.  

Palavras-chave: Sociolinguística; pesquisa científica; software; PsychoPy. 
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RESUMO 

Este é um trabalho desenvolvido com base nos conceitos e pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso de linha francesa, que tem como objetivo analisar as práticas discursivas 

das mulheres sergipanas no período de 1964 a 1970. Averiguaram-se os discursos femininos 

proferidos durante esse período, inclusive dos políticos sergipanos da época, com o intuito de 

examinar os pontos de consenso e dissenso entre eles, delineando as condições de produção, 

valendo-se da história do Brasil e de Sergipe.  Em relação ao corpus, foram analisados jornais 

e periódicos sergipanos do período principalmente Gazeta de Sergipe e a Cruzada, advindos 

dos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, priorizaram-se os discursos 

femininos, com o fim de denotar suas posições frente ao regime militar, verificando, 

sobretudo, os pontos de consenso ou dissenso existentes. Percebeu-se que não foram 

encontrados discursos femininos em relação à esfera política, havendo um silenciamento, mas 

em geral, os discursos manifestavam posições que se denotavam ora submissão à ideologia 

patriarcal, ora divergência com outros discursos em relação a certos padrões sociais.  

Palavras-chave: Discursos Femininos; Consenso e dissenso; Ditadura Militar. 
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RESUMO 

A Geografia como ciência social possui em seu arcabouço um conjunto de categorias 

que se expressam a partir das discussões acerca da ação humana no ato de modelar a 

superfície terrestre. Destarte, espaço e paisagem constituem-se enquanto resultado 

particularizado da atuação humana na transformação da superfície terrestre. Este artigo visa 

pesquisar a produção da paisagem e suas representações existentes no espaço geográfico da 

cidade de Aracaju, a partir do momento de sua fundação em 1855. Nesse sentido, nossa 

análise pretende observar, mediante fontes históricas, a construção da paisagem, além de 

refletir suas representações na construção urbana da cidade de Aracaju/SE. Os procedimentos 

metodológicos da pesquisa versarão em três momentos: Pesquisa documental; Levantamento 

empírico; Descrição e Análise. Espera-se com esse estudo contribuir com as pesquisas da 

geografia sergipana, no âmbito da historiografia da cidade de Aracaju/SE. Com efeito, o 

banco de dados da referente pesquisa auxiliará os arquivos públicos da cidade a coletar dados 

até então inexistentes nas pesquisas geográficas do município estudado, a partir da mapoteca 

coletada, dos jornais e revistas do período pesquisado, a partir da categoria de analise 

paisagem na ciência geográfica, contribuindo também com a reflexão no pensamento 

geográfico brasileiro e sergipano.  
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RESUMO 

Quais as principais interpretações sobre a natureza humana da era moderna e suas 

contribuições para as teorias clássicas das Relações Internacionais (RI)? Este artigo objetiva 

analisar a natureza humana no pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau, buscando 

compreender as diferentes visões apresentadas pelos filósofos e suas contribuições para o 

estudo das RI. Metodologicamente, este trabalho adotou a revisão bibliográfica e o método 

comparativo no exame de três textos fundamentais dos autores supramencionados: a) Leviatã 

ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil (Hobbes); b) Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens (Rousseau); c) Segundo Tratado 

sobre o Governo Civil, (Locke). As conclusões expõem que, não obstante a existência de 

interpretações contrastantes sobre a natureza humana, estas visões foram incorporadas às 

teóricas clássicas das Relações Internacionais, com prevalência da visão hobbesiana na teoria 

realista e forte influência das visões rousseauniana e lockeana sobre as teorias liberais. 

Palavras-chave: Natureza Humana; Teorias Clássica e Realista; Relações Internacionais.  
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RESUMO 

Discorremos, nesta comunicação, sobre o periódico A Assembléa Catholica (1859-

1860), um dos jornais impressos que se tornou veículo de divulgação do ideário católico. A 

Igreja Católica também usou a imprensa como veículo dos seus interesses, mas usou em 

conformidade com as mudanças físicas na estrutura do jornal, atingindo um maior número de 

pessoas. Mas estas mudanças já se operavam em outros jornais de cunho mais político. A 

imprensa escrita sofreu várias alterações no século XIX, principalmente, em seus aspectos 

estruturais de cada página.  Assembléa Catholica merece um estudo mais detalhado para 

entender como essas mudanças chegaram e, sobretudo, as especificidades do seu modus 

operandi. Para tanto, indagamos: qual o período em que ele circulou, quem era o (s) 

responsável (eis) pelo mesmo, de qual maneira era circulado, entre outros. Em linhas gerais, 

buscaremos demonstrar a importância desse periódico como meio de propagação da ideologia 

cristã católica na sociedade sergipana, especificamente na sociedade sancristovense.  

Palavras-Chave: Cristianismo católico; Imprensa; Assembléa Catholica. 
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RESUMO 

Em abril de 1964, o então presidente João Goulart, após sofrer um golpe político 

liderado pelas tropas militares, é deposto do mandato sob acusações de subversão da "ordem” 

e apoio ao comunismo. Deste período, estendendo-se até 1970, pode-se demarcar os primeiros 

anos do regime militar no Brasil. Confrontando os acontecimentos que situam o período 

histórico em análise e a nossa proposta em analisar os discursos femininos, o presente 

trabalho teve por objetivo contextualizar o discurso das mulheres sergipanas nos primeiros 

anos do regime militar, indicando nos discursos analisados os silenciamentos, os implícitos e 

os não ditos à luz da Análise de Discurso de linha francesa. Para a realização deste trabalho, 

coletamos discursos femininos presentes no jornal A Cruzada. Em seguida, investigamos o 

discurso das mulheres no corpus coletado. Por meio do trabalho, constatou-se que, apesar da 

ocorrência de discursos femininos na mídia impressa, tais discursos não faziam qualquer 

referência direta ao regime militar brasileiro, embora sugerissem sentidos que apontavam para 

a repressão e censura instalados no país. 
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RESUMO 

Este trabalho propõe a uma análise do filme “Praia do futuro” (2014), do diretor 

cearense Karim Aïnouz. Para tanto, nos valemos do conceito de linhas de fuga que, no 

contexto da narrativa, decorrem a partir de uma crise de identidade e pertencimento. As 

teorias de Deleuze, Guattari e Bauman, em diálogo, operam como ponto de elucidação das 

questões por que passa o protagonista do filme. Buscamos também nos apoiar nos conceitos 

de território, seja ele ligado a ideia de construção (reterritorialização) ou desconstrução 

(desterritorialização). Trabalhamos ainda com a relevância conferida ao filme tendo em vista 

o contexto histórico-social em que se encontram as produções cinematográficas do Nordeste 

contemporâneo. Buscamos entender nesta análise, de que modo o território (cidade), com suas 

vastas possibilidades, dimensões e desdobramentos, contribui para a construção das linhas de 

fuga que toma a protagonista do filme “Praia do futuro”, levando-o a construir novos 

territórios. O presente estudo, que faz parte do projeto de pesquisa “Cinema nordestino 

contemporâneo: a representação do urbano”, busca ainda entender como se configura o 

universo urbano em que as novas produções nordestinas estão inseridas. Desse modo, também 

procuramos discutir temas relacionados à ressignificação do Nordeste, como a construção de 

novas representações e novas identidades.  

Palavras-chave: Cinema Brasileiro; Nordeste; Urbano; Identidade; linhas de fuga. 
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RESUMO 

Este artigo tem como principal objetivo analisar as discussões ocorridas no estado de 

Sergipe na primeira metade do século XX, especialmente entre os anos de 1910 e 1935, em 

torno do casamento e do papel desempenhado por ele no processo de manutenção ou 

degeneração da raça humana. Por meio desse estudo procuraremos demonstrar de que forma a 

união matrimonial, quando realizada entre indivíduos considerados aptos, passou a ser 

concebida por alguns eugenistas brasileiros como uma possível redentora da estirpe nacional 

que na concepção desses intelectuais ainda se encontrava em estágio de formação. Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa utilizaremos como fonte histórica matérias veiculadas pela 

imprensa sergipana durante o período em questão, em jornais como O Estado de Sergipe e 

Sergipe Jornal, bem como os textos que foram publicados por médicos eugenistas e 

higienistas acerca dessa temática no Arquivo Brasileiro de Higiene Mental (ABHM) e na 

Revista de Medicina da USP. Além disso, também estabeleceremos um paralelo entre as 

informações coletadas e o livro Como Escolher Um Bom Marido, de autoria de Renato Ferraz 

Kehl que é considerado como um dos maiores propagandistas do pensamento eugênico no 

Brasil. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é caracterizar as principais doenças, pragas e processos 

geoecológicos da citricultura em agroecossistemas de subsistência de Cristinápolis. A 

metodologia corresponde à análise da paisagem e dos processos geoecológicos, a partir do 

modelo geossistêmico e GTP. As doenças presentes decorrem de relações de parasitismo de 

bactérias e fungos com as cultivares. A Clorose variegada dos citros causado pela bactéria 

Xilella fastidiosa provoca amadurecimento precoce dos frutos, a Estrelinha causada pelo 

fungo Colletotrichum gloeosporioides infecta flores e frutos provocando queda precoce, o 

Feltro é causada por fungos do gênero Septobasidium e atinge ramos, folhas e frutos 

prejudicando a fotossíntese e respiração, enquanto que a Melanose causada pelo fungo 

Phomopsis citri provoca lesões na superfície do fruto. As pragas são caracterizadas como 

espécies parasitas e herbívoras, destacando-se o ácaro da ferrugem que provoca a redução do 

tamanho do fruto e comprometimento da aparência externa, a Mosca negra que alimentam-se 

da seiva comprometendo os processos de fotossíntese e respiração da planta, o Minador que 

alimenta-se dos brotos novos e o Pulgão preto que ataca folhas e botões florais. Com a 

identificação das doenças e pragas da citricultura é possível encontrar formas de controle e 

erradicação através de técnicas de manejo para ampliar o rendimento produtivo dos 

agroecossistemas de subsistência. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo realizar um estudo acerca da representação das 

tensões da classe média brasileira no cinema através da análise de filmes realizados e 

ambientados no nordeste urbano. Tomando como ponto de partida as obras cinematográficas 

Eles Voltam (2012), de Marcelo Lordello e O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça 

Filho, tem-se como intenção observar a estruturação de espaços físicos e/ou abstratos que 

delimitam uma hierarquia social. A partir daí, verificar a maneira como o mal-estar gerado a 

partir da narrativa de um objeto intrusivo a esses espaços pode ser observado como um 

sintoma que esboça um retrato do Brasil contemporâneo. A metodologia adotada para a 

realização do estudo é a pesquisa bibliográfica e a análise fílmica com a finalidade de coletar 

informações que levem à reflexão acerca do assunto abordado. Ao término deste trabalho 

espera-se contribuir para o campo de pesquisa acerca do cinema brasileiro produzido no 

nordeste urbano e de como o mesmo colabora para a desconstrução de estereótipos e criação 

de quadros que representem o desenvolvimento histórico e cultural da região. 
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RESUMO 

O cinema feito atualmente no Nordeste reinventa a região na medida em que atualiza a 

sua imagem, retirando-a do espaço clicherizado onde ela permanecia reduzida à seca, à fome 

e à violência, e inserindo-a no espaço do urbano ou de cenários rurais penetrados pela 

influência do urbano (os costumes, a produção cultural, a moda etc.), do consumo, das 

diversas transformações sociais brasileiras contemporâneas, enfim. Essa modernização, vista 

a partir de filmes como BAIXIO DAS BESTAS (2002), O CÉU DE SUELY (2006) e O SOM 

AO REDOR (2012), no entanto, encontra barreiras, na medida em que rural e urbano entram 

em conflito através da permanência das tradições patriarcais de mando. Como afirma 

XAVIER (2014), trata-se de um cinema sobre as camadas de tempo que se acumulam na 

experiência contemporânea da nossa “modernização incompleta”. O objetivo deste artigo é 

abordar o motivo reiterado da relação entre passado e presente através de exemplos retirados 

dessa filmografia, e defender o cinema como diagnóstico e importante documento que registra 

as contradições e os problemas a serem superados no Nordeste. 
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RESUMO 

A Arqueologia, com sua essência interdisciplinar, tem buscado fontes de informação e 

metodologias em outras ramificações da ciência para complementar com dados a 

interpretação sobre o comportamento das sociedades, por meio da sua materialidade. Desta 

forma, este trabalho tem como propósito realizar uma discussão teórica sobre a possibilidade 

de interpretação dos aspectos de saúde/doença de tripulações marítimas, a partir de fontes 

escritas, como as narrativas. Outrossim, propõe a execução de análises osteológicas 

macroscópicas em remanescentes humanos, oriundos de sítios arqueológicos submersos ou 

relacionados ao contexto marítimo, que somadas à cultura material permitirão uma maior 

compreensão dos hábitos cotidianos mantidos tanto nas embarcações quanto em terra firme. 

Para tanto, é necessário cada vez mais que os arqueólogos percebam que Bioarqueologia e 

Arqueologia Marítima, bem como as demais especialidades, formam um conjunto, onde deve 

haver um diálogo permanente. E, que o esforço para manter integradas as informações 

produzidas dentro de campos muito especializados e distintos, conciliar os discursos e as 

possibilidades de interpretação de tantos saberes e, ainda assim, construir modelos que de fato 

sejam úteis a estes profissionais é um grande desafio. Muito estimulante, mas também difícil, 

e é claro, uma prática interdisciplinar em construção. 
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RESUMO 

O Cruzeiro do Sul foi um jornal produzido pelo Serviço Especial da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB), que tinha a missão de informar sobre o Brasil, apresentar a 

importância da própria FEB e apontar os inimigos na guerra. Este trabalho tem como objetivo 

analisar a imagem que o periódico construiu acerca da FEB, ao mesmo tempo em que serão 

identificadas as representações do inimigo produzidas pelo jornal. Ao mesmo tempo em que 

falava de democracia, o próprio jornal deixava claro que só era publicado depois que passava 

pelo crivo do DIP.  Como a pesquisa foca o ano de 1945, é preciso entender como a imprensa 

brasileira estava situada nesse período. Para tanto é preciso levar em conta as condições 

materiais e técnicas que presidiram seu lançamento, os objetivos propostos, para que público 

se destina, e principalmente as relações estabelecidas com o mercado. Também é preciso ter 

atenção com os colaboradores e responsáveis mais assíduos. E fazer uma discrição sistemática 

do jornal, a linguagem utilizada, o uso de ilustrações, os proprietários, e principalmente os 

temas abordados.  
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RESUMO 

Este trabalho examina um aspecto da vida intelectual na França do final do século XVI. 

Toma, como base, a Dedicatória ao conde Francisco de Coligny, contida no livro Viagem à 

terra do Brasil (1578), do missionário e escritor francês Jean de Léry. A análise utiliza, como 

referencial teórico e metodológico, a História Cultural, como formulada por Robert Darnton 

(1984), e a História Social do Conhecimento, tal qual praticada por Peter Burke (2000). A 

análise encontrou os seguintes resultados: a) o mecenato foi uma forma de financiamento das 

atividades intelectuais no século XVI; b) era comum, nos quinhentos, escritores utilizarem-se 

do elogio e da homenagem como forma de conseguir apoio, proteção e patrocínio de 

aristocratas. Essas constatações levaram a concluir que o mecenato foi um sistema baseado na 

assimetria social entre protetores e protegidos e que a dedicatória quinhentista é um gênero 

documental privilegiado para compreender a relação entre intelectuais e aristocratas durante o 

século XVI. 
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RESUMO 

Discute-se, neste trabalho, sobre o fenômeno do cangaço nordestino (Lampião) a partir 

de concepções teóricas de texto, memória (VAN DIJK, 2004; HALBWACHS, 1990), 

construção argumentativa, referenciação (CAVALCANTE, 2012) e polifonia (KOCH, 2011) 

situadas na Linguística Textual (LT) e na historiografia social, numa perspectiva 

sociocognitivo-interacional da linguagem. Fruto da pesquisa “Texto, memória e construção 

argumentativa: articulando diferentes pontos de vista sobre a imagem de Lampião” 

(PIBIC/CNPq – 2014/2015), o trabalho evidencia, na análise de depoimentos orais coletados 

com moradores de Poço Redondo e Monte Alegre/SE, que o referente (objeto de discurso) 

Lampião é firmemente designado por imagens complexas, ambíguas, numa constante 

atividade de construção argumentativa, apresentando diferentes “vozes” discursivas que 

contribuem para a construção do texto dos sujeitos do discurso. Assim sendo, os fatos 

experimentados e recontados acerca da história do rei do cangaço apresentam a memória 

social (e discursiva) como um fenômeno eminentemente polifônico, destacando a importância 

de investigações futuras da LT sobre o cangaço e de como sua natureza social pode contribuir 

para o avanço dos estudos em diversas outras áreas do conhecimento.  
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RESUMO 

O sistema ambiental físico é formado por diferentes componentes naturais – clima, 

vegetação, solos, geomorfologia, geologia, hidrografia – que interagem e definem as 

características da paisagem. Neste contexto, os grupos sociais possuem significativo potencial 

em suas ações para desencadear impactos irreversíveis em razão dos diferentes tipos de usos e 

ocupação das terras. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica ambiental 

com ênfase no uso e ocupação das terras. As bases teóricas adotadas são de matriz sistêmica 

em associação com o modelo geossitêmico de BERTRAND (1972). A metodologia incluiu 

levantamento bibliográfico e cartográfico e trabalhos de campo que possibilitaram a 

observação dos aspectos sociais e naturais. A dinâmica ambiental em Brejão dos Negros é 

definida pela interação entre os componentes naturais – clima, geologia, geomorfologia e 

hidrografia – sobre os quais o fator antrópico revela-se importante condicionante 

morfogenético, em particular sobre a vegetação e a hidrografia. O desenvolvimento da 

rizicultura, aquicultura e agropecuária requerem a supressão da vegetação de restinga e/ou 

controle do fluxo de água dos rios e riachos através de comportas e canalização artificial. 

Desse modo, se manifestam os processos de assoreamento, solos arenosos expostos, 

transporte eólico de sedimentos e ausência de mata ciliar nas margens dos canais de 

drenagem.  
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RESUMO 

O presente trabalho vai explanar a prática cineclubista, desde sua história até sua 

importância enquanto ferramenta pedagógica em sua capacidade de explorar os mais diversos 

aspectos do cinema, seja em sua linguagem, técnica, estética ou temática. Nessa comunicação 

pretende-se explorar a metodologia dos cineclubes, exibição seguida de debate, pois possui 

imbuída em si a aspiração de difundir as produções que exibe e de tratar sobre os diversos pontos 

que o filme pode abordar, abrindo assim as portas para percepções e sentidos que não seriam 

extraídos somente com o ato de assistir ao filme. É justamente partir daí que a pesquisa relaciona 

essa perspectiva com a atuação do Cine Mais UFS como cineclube ativo do campus São 

Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe, relatando sua experiência relacionada a uma 

compreensão do cinema em seu caráter pedagógico interdisciplinar. Ao final dessa pesquisa e 

experiência, espera-se contribuir com essa prática que estimula o desenvolvimento crítico e 

cultural através da discussão e reflexão, como também a formação de um público para a 

produção cinematográfica nacional que fuja do circuito comercial de cinema. 
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RESUMO 

O seguinte projeto de iniciação tecnológica inicial objetiva atualiza e manter o Portal 

Segunda Guerra Mundial, em funcionamento desde 2011 e cadastrado no com o endereço 

www.memoriasegundaguerra.org.  Este constitui em um ambiente digital interativo que 

agrega textos acadêmicos, imagens, relatos escritos, mapas, áudios e planos de aula acerca da 

Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos em Sergipe após os torpedeamentos de 

navios mercantes próximos costa desse estado em 1942. Em nosso projeto atualizaremos o 

portal tanto em questões de ordem prática, como em seu sistema, com o auxílio de 

profissionais da área de tecnologia da informação, como também em seu conteúdo: página 

pretende levar adiante uma iniciativa que represente uma ampliação não só quantitativa, mas 

também qualitativa das fontes sobre o período. O projeto ainda está em fase inicial, porém no 

decorrer da pesquisa a bolsista irá produzir textos acadêmicos e planos de aula a partir de suas 

leituras referente aos estudos da História Social, leitura de clássicos da historiografia 

contemporânea, discussões em torno de conceitos como relações sociais, cultura, poder e 

cotidiano que irão fazer parte do acervo do portal, além de levantar novas informações acerca 

do maior conflito do século dentro do Grupo de Estudo do Tempo Presente (GET) e do banco 

de dissertações da CAPES. Ao final, pretendemos ter um espaço de memória de referência 

para todos os públicos, com amplo acesso e custos baixos.  
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RESUMO 

O início dos anos 1960 foi marcado por acontecimentos que modificaram 

profundamente as disposições da Igreja Católica no mundo moderno. As crescentes 

desconfianças com o sistemas político e econômico vigentes aceleraram o avanço de 

perspectivas político-culturais desejosas por alternativas políticas e sociais viáveis em meio 

aquele contexto. A Igreja Católica, sentindo-se anacrônica diante da conjuntura, procurou 

discutir sua relação com a modernidade postulando um movimento de renovação alicerçado 

nas diretrizes do Concílio Ecumênico Vaticano II, por onde seriam retiradas exortações 

apostólicas e elaborados esquemas em redes de relação consoantes à ideia de reforma da 

instituição religiosa e de um contato pastoral mais incisivo com a sociedade no geral. O 

objetivo desta pesquisa é analisar as inflexões dos textos conciliares na Diocese de 

Propriá/SE, situada no norte do Estado de Sergipe, a qual foi convertendo paulatinamente sua 

práxis pastoral, distanciando-se do regime militar em voga e articulando, junto aos 

movimentos populares, ações e organismos sociais de inspiração religiosa, medidas de 

intervenção nas estruturas consideradas iníquas, fazendo, daquela forma, emergir o 

movimento do “cristianismo da libertação” na região ribeirinha, selando sua virada teológica-

pastoral, com reverberações sentidas no campo social, político e cultural do Estado de 

Sergipe.  
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RESUMO 

O presente resumo tem como objetivo apresentar uma pesquisa realizada sobre 

processos identitários e migração de retorno em Sergipe entre os anos de 1995-2010. As 

principais justificativas para a investigação sobre o objeto de pesquisa do projeto, ou seja, os 

processos identitários e migração de retorno no estado, são a) compreender as dinâmicas 

sociais desenvolvidas pelos migrantes que voltam a sua terra natal, b) identificar quais os 

fatores sociais que estão relacionados com o fenômeno da migração de retorno e c) como são 

construídas as identidades dos sujeitos envolvidos. As ferramentas metodológicas aplicadas 

foram a revisão bibliográfica sobre os temas de processos identitários e a migração de retorno 

e mais especificamente, em Sergipe, a análise de recortes de jornais eletrônicos e, o exame de 

dados estatísticos coletados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os 

resultados da pesquisa demonstram que a migração de retorno envolve vários fatores como o 

sujeito retornado, os processos políticos e os índices econômicos. No caso de Sergipe, os 

dados ilustram que o estado apresenta um equilíbrio na rotatividade de migrações.  
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RESUMO 

Essa pesquisa propõe discutir o cinema em sala de aula. O recente projeto de lei que 

obriga o uso de ao menos duas horas mensais de filmes brasileiros em todas as escolas de 

educação básica reanimou os debates sobre o papel da sétima arte dentro do contexto escolar. 

Através da bibliografia, a pesquisa apresenta questões importantes para entender a conjuntura 

e expor alternativas para a aplicação da lei. Principalmente norteado pelas publicações da Dr. 

Adriana Fresquet (2013), são apresentados os conceitos de criação e alteridade e como essas 

ferramentas podem contribuir com o ambiente pedagógico. Além disso, com base no material 

analisado, também é realizado pontes entre o ensino regular e a entrada do cinema dentro 

desse contexto. A presente pesquisa entende que o cinema não é a solução para os problemas 

da educação brasileira, mas que ele tem forte contribuição para uma educação emancipadora. 

Para muitos teóricos da educação, o ensino tradicional das escolas brasileiras segue uma 

lógica que acaba embrutecendo seus alunos e transformando-os em apenas reprodutores de 

conteúdo. Uma educação emancipadora seria uma pedagogia que visa dar emancipação a 

intelectualidade do sujeito, além de lhe oferecer uma visão crítica do mundo. O intuito dessa 

pesquisa é contribuir nesse sentido. 
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RESUMO  

O presente projeto de pesquisa, representado através deste artigo, consiste em investigar 

a realização de uma manifestação pública intitulada “Marcha com Deus e pela liberdade em 

Sergipe”, cujo período de transcorrência remete aos primeiros meses de deflagração do golpe 

militar, que operava com o intuito de declarar apoio incondicional a intervenção dos militares 

nos idos de 1964. Este trabalho possibilitará, com efeito, conhecer os participantes, 

motivações e, sobretudo, os impactos na cultura política local que foram proporcionados pela 

manifestação, através da montagem de exposições. No que concerne aos procedimentos 

metodológicos basilares, desenvolveremos pesquisas nos locais de guarda documental, 

visando auxiliar o processo de coleta, tabulação e análise dos dados da pesquisa, além da 

utilização de fontes orais. Nesta comunicação, em suma, pretende-se apresentar os resultados 

preliminares do projeto em tela, posto que as atividades de pesquisa iniciaram há poucos 

meses. Ao término deste empreendimento, portanto, esperamos preencher as lacunas ainda 

existentes na historiografia sergipana, tendo em vista a inexpressividade de estudos que se 

debruçaram sobre a temática.  
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RESUMO 

A pesquisa está em fase inicial e tem como base, a união de entrevistas e histórico do 

teatro negro sergipano no ano de 1960 e suas reminiscências no tempo presente, traçando a 

trajetória dos atores, dos espetáculos, dos enredos do grupo, da linguagem dramatúrgica e das 

propostas político-ideológicas durante este período, que teve como palco a ditadura militar. 

Será apresentado o primeiro grupo teatral negro que atuou no Estado de Sergipe. Esse estudo 

mostra uma temática quase ausente dos cânones oficiais da história artística e cultural do 

Estado. Mesmo existindo uma grande experiência no teatro negro do século XX, pelo Teatro 

Experimental Negro- TEN (presente na década de 1940 e 1950) de plano nacional, 

observamos o esquecimento dessa obra que enfocou a trajetória do teatro negro brasileiro. 

Existem algumas exceções, mas nada que seja tão animador, pois mesmo os autores 

abordando sobre a temática, ainda não seria o suficiente para esclarecer a história do teatro 

negro. É importante refletirmos sobre como foi construída essa cultura afro-brasileira em 

nosso Estado, para que possamos conhecer um pouco mais sobre a identidade cultural pela 

visão artística do negro. 
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RESUMO 

 O regime nazista que vigorou entre 1933 e 1945 na Alemanha tinha dentre seus 

projetos, o domínio da raça pura (ariana) através do genocídio de inimigos e aqueles 

considerados fora dos padrões da raça em questão. Em decorrência disso, o holocausto, fato 

ocorrido em meio a Segunda Guerra Mundial, veio a fim de extraditar aqueles que não cabiam 

aos interesses nazistas, bem como seus inimigos e impor a purificação da raça ariana com a 

criação de campos de concentração e extermínio. Tendo em vista o regime Nazista e todas as 

atrocidades cometidas durante o mesmo, o presente artigo tem por objetivo apresentar as 

características do Nazismo abordando o Holocausto com a criação dos campos de 

concentração e extermínio e o Turismo Cultural realizado atualmente nesses locais como 

ferramenta de conscientização para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça, além 

de fortalecimento da memória e de educação patrimonial. A fim de atingir os objetivos 

propostos, foram utilizados como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e 

pesquisa exploratória com dados secundários. 
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RESUMO 

Esta comunicação examina uma visão sobre Brasil na vigência do regime militar (1964-

1985), particularmente nos chamados anos de chumbo, os anos de 1970. Tomamos como 

matéria prima a canção Eu te amo meu Brasil (1970) dos compositores Dom e Ravel.  Como 

referencial teórico e metodológico, usamos o Método Indiciário, proposto por Carlo Ginzburg 

(1986). O documento foi lido a luz do conceito de representação formulado por Roger 

Chartier. A abordagem efetuada mostrou que a canção adota uma visão Ufanista sobre o 

Brasil, exalta a mulata, e valoriza o patriotismo. Os resultados obtidos leva-nos a concluir 

que: o Ufanismo, bem como a exaltação da mulata esposado pela canção, têm uma longa 

tradição, remontando ao Período Colonial. Pode-se ainda concluir que a canção é uma peça 

numa guerra ideológica na qual se digladiavam os detratores do Brasil, que em suas 

produções destacavam as mazelas brasileiras e geralmente estavam filiados a organizações de 

esquerda, e outro grupo, que tinha como temática recorrente a valorização da Pátria, e estava 

de algum modo identificado com o regime.  
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivos apresentar uma análise geral de potencialidades e 

funcionalidades de pesquisa na Hemeroteca Digital Brasileira e, de forma específica, indicar e 

estabelecer compreensões a respeito do acervo de periódicos sergipanos disponíveis para 

consulta. Esse estudo é parte resultante das atividades de pesquisa desenvolvidas na execução 

do projeto intitulado JORNAIS SERGIPANOS COMO FONTE PARA A HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO (1833-1900): Levantamento de fontes na Hemeroteca Digital Brasileira, 

financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFS, 

que tem como objetivo geral identificar e catalogar fontes relacionadas ao tema educação 

contidas em Arquivo Digital da Imprensa Periódica Sergipana, disponível na Hemeroteca 

Digital Brasileira, no período de 1833-1900. Os procedimentos metodológicos adotados para 

este estudo são a pesquisa bibliográfica e a análise do site em questão. Dessa forma, pretende-

se expor algumas considerações a respeito da importância deste portal para a pesquisa 

histórica. A Hemeroteca Digital Brasileira, criada pela Biblioteca Nacional, com o patrocínio 

da FINEP/MCT, disponibiliza para consulta um importante acervo digital de periódicos da 

imprensa sergipana que circularam no decorre do século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX. Deste modo, constitui-se de um instrumental importante para subsidiar pesquisas 

históricas. 
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RESUMO 

Os governadores e capitães-mores (das capitanias-gerais e subalternas) foram figuras-

chave na configuração político-administrativa dos domínios portugueses na América. Os 

critérios de escolha desses homens e a análise de suas trajetórias nos possibilitam 

compreender não só as políticas da monarquia com relação às suas conquistas, mas, também, 

a valorização e hierarquização dos diferentes espaços do império. Com base nisso, apresento 

nesta comunicação uma análise do perfil social, militar e profissional, assim como também 

aspectos das trajetórias, dos 25 capitães-mores escolhidos para administrar a capitania de 

Sergipe d’El Rei entre 1700 e 1820. Esses dados serão apresentados após leitura bibliográfica 

(historiográfica e teórico-metodológica), transcrição paleográfica dos manuscritos; análise dos 

dados segundo o método prosopográfico para confecção do banco de dados. A partir da 

análise e formulação dos quesitos acima foi possível estabelecer aspectos como: nascimento e 

morte, casamento e família, posição econômica herdada, lugar de residência, riqueza pessoal, 

da ocupação, da experiência no ofício, dentre outras informações possíveis. 
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1 - DISCUSSÃO HISTORIOGRÁFICA 

Atualmente a história cultural é amplamente reconhecida, nos centros acadêmicos 

nacionais e internacionais, favorecendo o alargamento de horizontes da reflexão histórica, 

apresentando vertentes diferenciadas. (Cf. SOHIET, 2005:08) Tais como  “a ‘cultura popular’, 

a ‘cultura letrada’, as ‘representações’, as práticas discursivas partilhadas por diversos grupos 

sociais, os sistemas educativos, a mediação cultural através de intelectuais, ou a quaisquer 

outros campos temáticos atravessados pela polissêmica noção de “cultura”.” (BARROS, 

2011:02)  

Esta historiografia, que vai além da produção cultural oficial, foi a “que passou a atrair 

o interesse de historiadores dos mais diversos matizes teóricos desde o último século, 

inclusive no seio da historiografia marxista.” (BARROS, 2011:02) 

O diálogo Antropologia/História tem merecido a preferência de inúmeros historiadores 

culturais, dentre eles, Carlo Ginzburg, E. P. Thompson e Robert Darnton. O conceito de 

cultura que emerge desse diálogo, é ele também razão de inúmeras polêmicas. Alguns 

enxergam a cultura decomposta em cultura popular/cultura erudita, o que é questionado por 

Roger Chartier, que argumenta sobre a impossibilidade de se estabelecer uma distinção radical 

entre as mesmas, assinalando a existência de circulações fluídas, práticas partilhadas e 

diferenças imbricadas entre o erudito e o popular. Nesse sentido cabe igualmente lembrar E.P. 

Thompson ao contrapor-se à concepção de Cliford Geertz, que entende a cultura como uma 

teia de significados compartilhados, compondo um sistema. Thompson alerta sobre os 

cuidados quanto à generalizações como “cultura popular”, a qual se configura como arena de 

elementos conflitantes, e acentua que o termo “cultura”, com sua inovação confortável de um 
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consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e 

oposições existentes dentro do conjunto. (Cf. SOHIET, 2005:09 )  

“Verifica-se, nos últimos tempos, uma forte aproximação entre a história Cultural e a 

História Política.” (SOHIET, 2005:9) Após um período de considerável abandono, a história 

política, revive uma fase de recuperação de sua importância. “Não apenas clássicos de outras 

épocas estão sendo revisitados, como toda uma nova geração de novos trabalhos no campo da 

História Cultural tem surgido como resultado desse movimento.” (SOHIET, 2005:09 )  

Ao longo do século XIX e início do XX, a História Política restringia-se quase 

exclusivamente a uma espécie de história militar ou diplomática. A dimensão política era 

então, admitida a partir e através do Estado. Fazia-se assim, uma historiografia centrada em 

guerras, batalhas e negociações envolvendo diferentes Estados. Este modelo historiográfico, 

tido como Tradicional, o qual teve suas bases estabelecidas pelo historiador Leopold Von 

Ranke (1795 – 1886), foi o principal alvo do movimento historiográfico posterior conhecido 

como a Nova História. 

Contudo, vale ressaltar, que o interesse pelo político, não desapareceu por completo da 

História. O clássico A cultura do Renascimento na Itália, de Jacob Burckhardt, publicado em 

1860, é um importante exemplo de uma obra que escapa aos paradigmas estabelecidos pela 

historiografia dita Tradicional. Segundo Peter Burke, este era um estudo “concentrado na 

história cultural e descrevendo mais as tendências do que narrando acontecimentos.” (Apud. 

SOHIET, 2005:11) 

Diante do exposto, a partir da década de 20 iniciou-se uma crítica sistematizada à 

História “Tradicional”. Duas vertentes historiográficas ganham destaque neste papel. A 

primeira, foi constituída na França pelos Annales. Fundado por Lucien Fevbre e Marc Bloch, 

o movimento dos Annales, conhecido também como a Nova História, deu início a uma nova 

produção historiográfica. Os Annales, metodologicamente,  inovaram em vários quesitos, 

“novos objetos, novas fontes, novas técnicas, novos conhecimentos, novas instituições e novos 

historiadores-modelos.” (REIS, 2000:09).  

No entanto, o historiador José Carlos Reis nos alerta, que essa seria apenas a parte 

mais visível desta inovação, pois a grande mudança conceitual na historiografia seria a relação 

tempo histórico e conhecimento histórico, pois  “o conhecimento histórico só se renova, uma 

“nova história” só aparece quando se realiza uma mudança significativa na representação do 
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tempo histórico.” (REIS, 2000:09).  Sendo os Annales,  um movimento marcado pelo diálogo 

constante com as ciências sociais, como afirma Jacques Revel “a grande novidade da década 

de 1930 teria sido a reorganização das Ciências Sociais na França em torno da 

História.”(Apud. SOHIET, 2005, :10) esta aliança entre História e Ciências Sociais seria 

inexequível se não fosse apresentada uma nova proposta sobre o tempo. Esta 

interdisciplinaridade seria incompatível com a temporalidade acontecimental, do único, 

singular e irrepetitível, linear, progressista e teleológica da história tradicional.  Diante disto, 

segundo José Carlos Reis, a nova representação do tempo, proposta pelos Annales, foi a sua 

maior  mudança.  

Ao se aproximarem das ciências sociais, os Annales realizaram uma revolução 

epistemológica quanto ao conceito de tempo histórico, ou melhor, uma renovação 

profunda, uma mudança substancial na forma de sua compreensão, mas sem perder a 

sua ligação com o projeto de Heródoto: “conhecer as mudanças humanas no 

tempo.’(REIS, 2000:15) 

 

A partir de então, a História desloca seu foco de análise para aspectos relativos à 

atividade humana em seu sentido mais pleno. A segunda principal vertente historiográfica que 

criticou o modelo historiográfico tradicional, foi a marxista. Nesta corrente, o  econômico 

surgia como o principal elemento, ele era determinante e definidor das relações de produção, 

a chave fundamental para análise e compreensão das relações entre os homens no interior da 

sociedade, seu objeto central de análise. 

Outro autor que merece algum destaque é Norbet Elias. Na década de 1940, ele 

publicou sua obra clássica intitulada A Sociedade de corte. Este estudo constitui um exemplo 

claro “da persistência de uma História política que vai de encontro à tendência maior da 

historiografia da época, mas se impõe como ‘ancestral’ daquilo que hoje se defini como a 

Nova História Política.” (Cf. SOHIET, 2005: 11) 

Vale lembrar assim, a importância da Novíssima História no interior da Nova História, 

movimento que toma corpo mais definido a partir de fins da década de 70. Esse movimento 

teve, inicialmente, como principal expoente a trilogia História: Novos problemas, Novas 

Abordagens e Novos objetos, organizada pelos historiadores franceses Jacques Le Goff e 

Pierre Nora. 

Ainda no tocante à história política, esta sofreu críticas pela ação “devastadora” que o 

pensamento de Michel Foucault provocou no campo específico do “fazer história”. A maior 

contribuição de Foucault “centra-se no fato de que ele não é dualista, não pretende opor a 

realidade à aparência.” (Apud. SOHIET, 2005,2005:11) O autor propõe uma nova concepção 
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acerca da anatomia do poder. Para ele, o poder não emana unicamente do Estado e de seus 

aparelhos, ao contrário disso, Foucault “propõe uma percepção do poder enquanto estratégia, 

o que faz com que o Estado se desmantele, abolindo a ideia de um centro capaz de impor ou 

coordenar sozinho a malho do(s) poder(es) tecido(s) no seio da sociedade.” (Apud. SOHIET, 

2005,2005:11) Foucault, investe no conceito de micropoderes descontínuos e dispersos. Nesta 

disposição, todo sujeito é dotado de poder, assim, não há um sujeito específico que defina 

esse exercício de poder, como também elimina-se a dicotomia opressor/oprimido. Diante 

disto, o poder constitui-se enquanto poder relacional. 

Seria então, a contribuição de Foucault para a Novíssima História, uma abordagem 

centrada nas descontinuidades e na eliminação das dicotomias. A ruptura proposta por ele, 

teria concebido condições mais fecundas e favoráveis, ao surgimento das propostas de 

Chartier, apropriação cultural, e do poder simbólico de Pierre Bourdieu.     

No Brasil, o final dos anos 70 sinaliza a ascensão de uma nova visão sobre o Estado 

Novo. Após o predomínio de produções que privilegiavam a política e a economia da época, 

em detrimento de campos como o da cultura, aparecem trabalhos com direcionamentos 

inovadores. Com estes, passou a ser questionada a visão do regime como onipresente, bem 

como a inexistência de uma (re) ação dos grupos contrários ao regime ou qualquer resistência 

por parte das classes tidas como subalternas (Cf. LENHARO, 1986-87). 

René Gertz demonstra que o Estado Novo levou muitos estudiosos a contorná-lo, 

embrulhando-o no pacote de “primeiro governo da Era Vargas (1930-1945)”. Assim, a 

especificidade do regime foi diversas vezes subestimada (GERTZ, 1991:111-131). Também 

procurando explicar a retomada das investigações sobre este regime, Maria Helena R. 

Capelato afirma que os anos 80 marcam uma época na qual se questiona os estudos anteriores 

sobre o Estado Novo. O mesmo período é caracterizado pelo surgimento das novas 

abordagens sobre o tema, lançando luz aos aspectos que não foram contemplados nas análises 

anteriores (CAPELATO, 1998a). 

Tais trabalhos demarcam uma nova tendência nos estudos sobre o Estado Novo. O 

campo da cultura passa a ser observado como fundamental ao regime, a partir da constatação 

da importância que os intelectuais, artistas e meios de comunicação tiveram naquele 

momento.  

O mundo da cultura sofreu modificações importantes no Estado Novo. Nele emergiu a 

noção de uma “cultura política” na tentativa de disciplinar a cultura de massa através do uso 

intensivo do rádio, cinema, teatro, imprensa, literatura, entre outros. Mas, essas 
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transformações só foram possíveis, quando da participação direta dos intelectuais na 

sociedade política. 

Mônica Pimenta Velloso aborda mais cuidadosamente as possíveis categorias 

intelectuais no Estado Novo. O DIP e os DEIPs, responsáveis pela propaganda nos Estados, 

são fundamentais neste projeto de difusão de uma “Cultura Política”. Tal projeto ganhava 

legitimidade através da argumentação dos ideólogos do regime, em que predomina “a ideia de 

povo carente que necessita de condução firme e de vozes que possam falar por ele, 

exprimindo seus impulsos e anseios” (VELLOSO, 1987: 48).  

Ricardo Benzaquen de Araújo debruça-se sobre a questão do mito Vargas, definindo-o 

como “um conjunto de crenças e representações organizadas em torno da figura do principal 

mandatário do Estado Novo, o presidente Vargas” (ARAÚJO, 1986: 104). Diferente de 

Velloso na escolha das fontes, Araújo centraliza seus estudos em uma produção impressa 

sobre Vargas, “História de um menino de São Borja” (Tia Olga, 1939). Através desta obra 

dirigida às crianças, Araújo evidencia o “caráter hagiográfico” das biografias de Getúlio, que  

utilizavam-se do modelo narrativo cristão para a vida dos santos, uma trama na qual as 

virtudes repetem-se, estando desde sempre no biografado. Araújo observa o tom doméstico de 

“História de um menino de São Borja”, que aproxima ao máximo o poder da mais íntima cena 

familiar. Getúlio chega às crianças como “homem para todas as estações”, trabalhador a ser 

imitado, homem pacífico que não foge a luta. O poder de governabilidade da sociedade 

transforma-a numa “casa” e Getúlio em seu “dono”. O “Pai” da família brasileira, “Pai dos 

Pobres”, foi construído com o auxílio imprescindível da propaganda (ARAÚJO, 1986: 121). 

Conforme Maria Helena Capelato, a propaganda política visa o reforço da dominação. 

Porém, “a eficácia das mensagens depende dos códigos de afetividade, costumes, elementos 

histórico-culturais dos receptores. Por isso, o efeito não é unívoco, e mensagens similares 

podem ser interpretadas de maneiras diferentes, produzindo ações diferentes” 

(CAPELATO:204). Os vários artifícios propagandísticos utilizados durante o Estado Novo 

não atingiram/convenceram a totalidade da população. Através dos jornais sergipanos e da 

pequena literatura de ponta que analisam a temática, é possível enxergar grupos contrários ao 

novo ideário. Claro que tais (re) ações intensificavam-se em determinados períodos, agindo 

através das brechas deixadas pelo regime. 

A cuidadosa análise de Sob a Verdade Oficial feita por Silvana Goulart fornece uma 

ideia da diversidade de táticas de que o Estado Novo lançou mão para o controle da cultura. O 

trabalho de cooptação do intelectual – já mencionados por autores como Mota e Velloso – é 
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indicado, pela autora, para dimensionar/relativizar a inserção ideológica deste segmento no 

regime autoritário. A cooptação dos intelectuais ocorria através de instituições como o 

“Serviço de Assistência ao Trabalhador Intelectual” (GOULART, 1990:163).  

Em Sergipe, o Estado Novo foi abordado por autores como Ibarê Dantas (1983), 

Ariosvaldo Figueiredo, Dilton Cândido S. Maynard (1999, 2003), que realizaram estudos 

pautados principalmente nas transformações políticas vividas neste período.  

2 – INTRODUÇÃO AO PROBLEMA E OBJETO 

Em 1944 o município sergipano de Cedro de São João foi rebatizado. Através do 

decreto-lei n 533, 7 dezembro/44 assinado pelo interventor Augusto Maynard Gomes
1
, a 

cidade passou a se chamar Darcilena. A mudança de nome era parte da estratégia local para 

realizar a propaganda ao Estado Novo (1937-1945) em torno das imagens públicas do 

presidente Getúlio Vargas e do próprio Maynard Gomes.  A nova denominação da cidade era 

a fusão de dois outros nomes: Darci e Helena. Eram assim homenageadas Darci Vargas, 

esposa do presidente, e Helena Maynard, primeira dama sergipana. Com esta criação 

estabelecia-se mais um caso de culto à personalidade, e ao mesmo tempo um novo canal de 

louvor dentro do repertório da propaganda (BURKE, 1994:211) do Estado Novo. Assim 

sendo, o objetivo deste artigo é investigar, de maneira preliminar, as estratégias de construção 

da imagem pública de Augusto Maynard Gomes, entre 1942 e 1945, observando assim um 

caso de apropriação regional da propaganda política e das práticas em torno do chamado 

“mito Vargas” em Sergipe. 

Responsável pela aura sacralizada que envolveu Getúlio Vargas (1882-1954) o “mito 

Vargas” foi um meticuloso trabalho de propaganda política/ideológica sobre a imagem 

pública de Getúlio Vargas. Um trabalho nos moldes “multimídias” mencionados por Peter 

Burke ao falar de Luís XIV. Esse pacote era fruto da utilização sincronizada das seguintes 

ferramentas: teatro, rádio, cinema, jornais, livros didáticos, biografias, esculturas, pinturas, 

etc., ou seja, cria-se um quadro harmonioso com o intuito de atribuir inúmeras habilidades ao 

presidente.    

                                                           
1
 Augusto Maynard Gomes nasceu em Rosário do Catete (SE), em 16/02/1886, no Engenho Campo Redondo, pertencente à 

sua família. Em 1903 ingressou na Escola do Realengo (RJ), da qual foi desligado por haver participado da Revolta contra a 
vacina obrigatória (1904). De volta a Sergipe, participou da Revolta de Fausto Cardoso (1906). Após a anistia estabelecida 
por Afonso Pena aos insurretos da Revolta de 1904, Maynard reingressou na Escola Militar. Participou das revoltas de 
tenentistas de 1922 e 1924. Com a Revolução de 1930, assumiu o governo como interventor, ficando nele até 1935. Neste 
ano, perdeu  as  eleições para o seu grande inimigo político, o capitão-médico Eronides de Carvalho.  
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Por meio do mito político, constrói-se a imagem do líder “onisciente, invencível e 

destinado ao triunfo sobre as forças do mal e da desordem”; entre todos os homens ali em 

luta, somente um é o mais apto para resolver os problemas internos. O líder político, como foi 

o caso de Augusto Maynard Gomes, é apresentado como aquele que renuncia à própria vida 

em prol da coletividade, sem o qual a coletividade mergulharia no caos (BURKE, 1994: 211).  

Através da Constituição de 1937, o papel do mito é destacado, em detrimento do papel 

do legislativo. Com o fechamento do Parlamento, Francisco Campos aponta um novo órgão 

articulador dos anseios populares – a imprensa. Por sua imediatez, a imprensa, sobretudo o 

ramo dos diários e rádios, foi usada pelo Estado Novo como veículo de segurança nacional e 

propaganda política. Sendo perceptível, nesta época, o uso intensificado desses meios de 

comunicação, acentuando-se a importância da propaganda (VELLOSO, 1987:19-20).  

Visando controlar o fluxo de informação, surgiu em 27 de dezembro de 1939, o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Dirigido inicialmente pelo jornalista 

sergipano Lourival Fontes (1899-1967), o DIP compreendia as seguintes divisões: 

radiodifusão, imprensa, teatro, turismo, divulgação e cinema (GOULART, 1990). Como 

função, o órgão deveria “coordenar, orientar e centralizar a propaganda interna e externa; 

fazer censura a teatro, cinema, funções esportivas; organizar manifestações cívicas, festas 

patrióticas, exposições, concertos e conferências e dirigir e organizar o programa de 

radiodifusão social do governo” (VELLOSO, 1987:20).  

A obra propagandística que o Departamento empreendeu foi fundamental na 

consolidação da imagem mitificada de Getúlio Vargas. Todavia, atribuir a tais medidas a 

cristalização da imagem pública de “PAI DOS POBRES” a Vargas é valorizar de forma 

exagerada o papel da propaganda política estadonovista. Apesar de essencial ao regime, 

servindo como um meio de propagação e manutenção da nova ideologia, o aparato 

propagandístico não foi o único meio responsável pela imagem idealizada de Vargas. É 

preciso ir além das teses que defendem a propaganda política, como o único meio legitimador 

do novo projeto.  

Em Sergipe, durante o Estado Novo, até mesmo a aposição de retratos de Vargas 

motivava a presença de corais, discursos inflamados, coquetéis e autoridades. Ocasiões como 

a Semana da Criança, por exemplo, incluíam na sua programação a aposição festiva do 

retrato do presidente. Deste modo, o retrato de Vargas, representação inanimada do chefe 

político, também o tornava “onipresente”. A ele se exigia respeito e solenidades. 
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Getúlio Vargas “emprestava” o seu nome a avenidas, ruas, praças e escolas de todo o 

Brasil. Seu rosto circulava, de mãos em mãos, através das moedas e cédulas do Estado Novo. 

O ditador também era concebido como um governante bem-humorado, o típico bom 

malandro. Daí a relação quase automática entre as figuras de Getúlio Vargas e Zé Carioca, o 

papagaio criado por Walt Disney em 1942. O charuto, a barriga levemente empinada, o 

chapéu Panamá e, sobretudo, o sorriso pregado na face, sugerindo um bom humor constante 

(VELLOSO, 1987:39; HAUSSEN, 1987) 

 

2.1 - Reproduções do Mito Vargas: o caso Maynard Gomes 

Embora arquitetado pelo DIP para enaltecer a figura do chefe do Estado Novo, o “mito 

Vargas” permitiu apropriações regionais. Em Sergipe, o último dos interventores 

estadonovistas, o coronel Augusto Maynard Gomes, aproveitou algumas táticas do DIP.  

Maynard Gomes assumiu a Interventoria em 24 de março de 1942, e uma das suas 

inúmeras prioridades era mostrar de imediato a sua identificação com o regime autoritário. 

Governou, segundo Ibarê Dantas, com problemas como a crise de alimentos gerada pela II 

guerra e pelo número elevado de pragas nas lavouras, destruindo vários canaviais. Além de 

ocupar-se em acalmar os ânimos de populares diante do torpedeamento de navios mercantes 

nas costas sergipanas em 1942 (DANTAS, 1983:174).  

A expectativa de um governo progressista e voltado para o povo residia no passado de 

Maynard. O militar sergipano encabeçou a revolta tenentista em 13 de Julho de 1924. Além 

disto, enquanto interventor no início dos anos 30, Maynard Gomes realizou um governo que 

obteve a simpatia da maioria da população, principalmente dos trabalhadores dos setores 

industriais. Tal aproximação gerou, posteriormente, um apoio significativo desse operariado 

na disputa eleitoral pós 1934.  

Diferente de Vargas, que podia aparecer nos filmes, discos, livros didáticos, moedas, 

cédulas, bustos, estátuas, entre outros meios, Maynard possuiu um menor arsenal de 

possibilidades para representá-lo. Isto, contudo, não diminuiu o esforço do DEIP em 

supervalorizar o papel do interventor sergipano em suas diversas ações. A figura de Maynard 

Gomes também circulou por diversos lugares. Um exemplo: Já em 1942, a então reformada 

avenida 24 de Outubro tornou-se avenida Augusto Maynard. Outra data festiva, o dia 13 de 

julho, passou a apresentar programações nos jornais acompanhadas de elogios ao interventor. 
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A data é mencionada como “um dia viril para Sergipe”. Em 1942, entre as muitas 

homenagens, consta o voo “estilo esquadrilha da fumaça” do aeroclube local. Na mesma 

ocasião, um clube da capital, a Associação Atlética de Sergipe ofereceu um baile em 

homenagem ao interventor. Através de um processo sutil, orquestrado por uma equipe 

altamente capacitada, o DEIP transferia o valor comemorativo do 13 de julho para Maynard 

Gomes (Folha da Manhã, 14 de jul de 1942, p. 6). 

Havia também a descrição harmoniosa dos eventos locais, aos quais Maynard Gomes 

participava. As principais “falas” do interventor, os aplausos da multidão, a pacífica relação 

entre o político e os trabalhadores servia como instrumento de persuasão. O fato de governar 

por indicação de Vargas alimentava, ainda mais, o prestígio do interventor sergipano frente as 

diferentes classes sergipanas (Correio de Aracaju, 1945:06). 

Numa estratégia que copiava Vargas, Maynard foi merecedor de algumas pinturas. 

Uma delas, de autoria do pintor Florival Santos (atualmente adornando o auditório do IHGS) 

representa o interventor em trajes civis. Contudo, o ar severo permanece; um aspecto da 

fisionomia do interventor que o DEIP aproveitou para contrapor o seu governo aos demais. A 

sua imagem pública deveria refletir uma época de severidade que, conforme um dos diretores 

do DEIP, não ofuscava o espírito filantropo do interventor:  

[...] poucas vezes a fisionomia refletiu maior contraste com o coração do que na 

pessoa de Augusto Maynard Gomes. Circunspecto e austero, a primeira impressão 

que nos oferece é de uma rígida severidade, mas o seu interesse pela sorte dos 

desherdados [sic], o carinho que dispensa aos infelizes, logo demonstram o seu 

espírito bondoso e filantrópico (UCHOA, 1945:10). 

 

Através dos textos do DEIP, Sergipe tinha um herói no comando. Como o fez na 

década de 1920, Maynard marcaria os seus atos pela coragem e pela astúcia. Ao menos era 

essa a imagem que se veiculava através dos meios de comunicação. Um outro exemplo de 

trabalho bem arquitetado do DEIP em alargar o aspecto mítico de Maynard Gomes pode ser 

visto nos eventos multimídia que as suas chegadas, depois de pequenas viagens a trabalho 

fora do estado, acabavam compreendendo. 

Nas festas do DEIP, Maynard era o ponto de encontro das ideias. Nas aparições 

públicas – é o caso do desembarque na ponte do Imperador – o aspecto deveria ser da mais 

completa harmonia. O “interventor-herói", representante da “virilidade” sergipana, surgia a 

partir de uma cuidadosa arrumação de eventos e palavras.  
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O interventor ocupou regularmente os espaços disponíveis nas principais revistas 

sergipanas. Observa-se, por exemplo, a matéria publicada em 1942 pela revista Novidade 

(Aracaju) em que o interventor aparece sereno numa única ilustração. A imagem é 

complementada por um texto, intitulado “Salve 13 de Julho”. Assinado por J. A. Mendonça, o 

texto iguala os ideais da revolta de 24 com os próprios ideais de Maynard:  

[...] é porque 13 de julho tornou-se uma data sergipana, identificou-se com as 

aspirações e modo de sentir dos sergipanos, ficou gravada bem dentro, bem no 

fundo da memória do povo. Não foi só a data. Mais que ela o seu herói: Augusto 

Maynard Gomes, nome que é a mais segura garantia no espírito de liberdade, justiça 

e democracia dos sergipanos” (NUNES, 1942:11).  

 

Em setembro de 1943, outra revista, a Sergipe-Artífice, também mencionava o 

interventor como o “militar brioso que defendeu, em hora oportuna, a liberdade política do 

Brasil” (Sergipe-Artífice. Set.1942). 

 Por sua vez, a biografia do interventor, publicada em 1945 e intitulada Augusto 

Maynard Gomes: o Estadista e o Revolucionário, escrita por Severino Uchôa, tal qual a de 

Vargas, é escrita em estilo hagiográfico. Desde criança Maynard estava pronto. Como Vargas, 

ele vem do campo. E, como Vargas, é para o campo que retorna para recuperar as energias. Se 

Vargas voltava a São Borja, interior do Rio Grande do Sul, Maynard tinha em “Caldas”, 

fazenda nas proximidades da cidade sergipana de Rosário do Catete, seu lugar de descanso, o 

seu refúgio. 

Para Uchôa, Maynard é a personificação do ideal de liberdade e justiça para o bem de 

Sergipe, e exemplo para o restante do país. O biógrafo afirma que ele é admirado entre os 

eruditos e entre a classe proletária. Tal afirmação é levantada também pelo autor Ibarê Dantas 

(1983). Entretanto, o trabalho de Uchôa resume-se em fazer um relato simples, superficial e 

sem nenhuma abrangência sobre a vida de Maynard, tentando sempre colocar em plena 

evidência sua relação com o presidente Getúlio Vargas. 

Portanto, Vargas e Maynard apresentam-se “onipresentes” nos meios de comunicação. 

Enquanto um auxiliador astuto, Maynard Gomes manobrou bem as ferramentas que teve à 

mão e explorou a propaganda dentro das limitações regionais. Contudo, Maynard não 

apresentava o mesmo carisma de Vargas. Não era, como o político gaúcho, considerado um 

“homem sorriso”. Seu aspecto marcial era compensado com doações a necessitados, 

concessões a trabalhadores, incentivos a estudantes e desportistas. Buscava-se um equilíbrio 

entre o estilo caserna e as práticas populistas.  
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3 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

Augusto Maynard Gomes foi possivelmente o político sergipano mais conhecido até a 

1ª metade do século XX. O seu envolvimento em diferentes eventos que marcaram as 

transformações políticas de Sergipe e do Brasil (Revolta da Vacina, Revoltas Tenentistas em 

1922 e 1924, a Revolução de 1930, o julgamento de Prestes, o Estado Novo, a Segunda 

Guerra) transformou-o em nome frequente nas manchetes de jornais e nas disputas pelo 

poder. A sua proximidade do presidente Vargas, e o poderoso cargo pleiteado durante o 

regime (juiz do Tribunal de Segurança Nacional) rendeu-lhe, também, uma rede de discursos 

apologéticos, caracterizando-o como o mais apto a assumir a interventoria sergipana.  

Graças à propaganda, o ditador aparentava estar em vários lugares ao mesmo tempo. 

Todavia, se podemos observar alguns meios pelos quais foi construído o “mito Vargas”, 

também é possível mostrar que as táticas propagandísticas do DIP tiveram sua versão 

sergipana na tentativa de mitificação de Augusto Maynard Gomes, interventor entre 1942 e 

1945. 

A centralização informativa e cultural imposta pelo DIP impôs um padrão de 

imprensa. Satélite sergipano do DIP, o DEIP manteve um estilo de propaganda sobre o 

interventor que, devido ao seu envolvimento com o movimento tenentista, tornou-o um objeto 

mais fértil que os seus antecessores para a construção da imagem do líder que os ideólogos do 

regime requisitavam. 

Todavia, não devemos atribuir somente aos meios de comunicação, o sucesso da 

propaganda política no Estado Novo, pois isto seria superestimar o seu poder. Devemos levar 

em consideração, segundo as ideais de Michel De Certeau e Roger Chartier, o fato de que ela 

apenas reforça tendências já existentes na sociedade e “que a eficácia de sua atuação depende  

dos códigos de afetividade, costumes e elementos histórico-culturais dos receptores.”  

Por fim, cabe lembrar que o efeito das mensagens enviadas por meio da propaganda 

política, não possuem um efeito unívoco dentro da sociedade, provocando, desta maneira, 

dissonâncias. Afinal:  

as representações, inserem-se, acrescenta Chartier, “em um campo de concorrências 

e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação” – 

em outras palavras, são produzidas aqui verdadeiras “lutas de representações”. E 

estas lutas geram inúmeras ‘apropriações’ possíveis das representações, de acordo 

com os interesses sociais, com as imposições e resistências políticas, com as 

motivações e necessidades que se confrontam no mundo humano. (Apud. BARROS, 

2011:16 ) 
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 Contudo, mesmo sem obter uma adesão unânime, “a propaganda política foi um dos 

pilares de sustentação do poder.” (Cf. CAPELATO, 1998). Sendo assim, uma analise mais 

aprofundada das representações de Maynard,  realizadas em seu próprio tempo, observando 

assim “quem” dizia, “o quê” dizia, “quando” e “como” dizia sobre o político sergipano, 

mostrando a sua relação com os populares que faziam sustentar o seu poder relacional, faz-se 

necessária (Cf.BURKE,1994:25). 
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Introdução 

A linguagem, entendida como um fenômeno efetivamente argumentativo, por ser rica 

em elementos linguísticos responsáveis por ativar em diversos enunciados marcas subjetivas 

dos seus respectivos produtores, faz com que o homem se valha dela nas suas relações 

interpessoais com o intuito de persuadir seu interlocutor.  

Neste artigo, temos como objetivo investigar fatores pragmáticos, como as estratégias 

de polidez, nos discursos políticos dos candidatos à Presidência da República Federativa do 

Brasil do segundo turno das eleições em 2014: Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), 

especificamente no último debate televisivo ao vivo da Rede Globo.  

Ao considerar a polidez como recurso de manutenção das condutas nas interações, 

trabalhamos o conceito de face utilizado por Brown & Levinson (1987[1978]) para discutir 

que as estratégias de polidez empregadas durante a interação derivam da necessidade de 

salvaguardar a face. 

Assim, tratando a modalização como uma das estratégias de polidez, conforme a teoria 

proposta por Kerbrat-Orecchioni (2006), evidenciaremos como um presidenciável atinge a 

face do outro e preserva a sua. No trato do fenômeno da modalização, validaremos os estudos 

realizados por Castilho & Castilho (1993) e Castilho & Elias (2012). 

A seguir, apresentamos alguns pressupostos das teorias adotadas para este trabalho. 

O fenômeno da Polidez 

A polidez, comumente entendida, interliga-se à ideia de agir de acordo com os 

manuais de etiqueta social, ou seja, de ter bons modos e boa educação. Tais comportamentos 

são variáveis de acordo com a cultura em que estão inseridos.  
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O termo polidez foi adotado pelos estudos pragmáticos e sociolinguísticos focados nas 

interações verbais para se referi aos comportamentos que buscam promover a harmonia em 

tais interações.  Assim, passou a ser entendido como fruto da necessidade que o homem tem 

de manter o equilíbrio em suas interações interpessoais, tendo como manifestação um 

conjunto de estratégias linguísticas de que lança mão o falante a fim de evitar ou reduzir ao 

mínimo o conflito com seu interlocutor, quando os interesses de ambos não são coincidentes 

(ESCANDELL-VIDAL, 1995, p.33 apud SANTOS, 2010). 

Com isso, evidencia-se que a comunicação humana é conduzida por normas sociais 

que regulam o comportamento linguístico dos indivíduos na condução da interação entre 

pares. Grosso modo, para manter o equilíbrio na interação verbal, utilizamos a polidez. 

Com o advento do modelo de polidez proposto por Brown e Levinson (1987 [1978])
2
, 

há um maior interesse em estudar a polidez linguística como parte dos estudos pragmáticos. 

Por isso, neste trabalho, nos deter-nos-emos na proposta desses autores por ser a pioneira e a 

mais influente no campo de estudo abordado. 

O modelo de polidez de Brown e Levinson 

Brown e Levinson (1987[1978]) elaboraram o seu modelo de polidez por meio das 

semelhanças das estratégias linguísticas encontradas em três línguas diferentes e baseiam-se 

no Princípio de Cooperação de Grice, assumindo que a natureza racional e eficiente da 

comunicação está pressuposta nas interações verbais. Contudo, eles atentam para o fato de 

que a maioria dos atos de fala produzidos nas conversações naturais não ocorre de forma tão 

eficiente como sugerem as máximas propostas por Grice. Logo, os autores, ao tomarem como 

referência o sociólogo Goffman, supõem que a preocupação em dar certa atenção a dois 

desejos básicos do ser humano — por um lado, o desejo de ser apreciado pelos demais e, por 

outro, o desejo de não ter suas ações impedidas — seria um forte motivo para não se falar de 

acordo com tais máximas. Nessa perspectiva, a polidez explicaria o desvio da eficiência 

racional nas interações, sendo comunicada justamente por meio desse desvio. (BROWN; 

LEVINSON, 1987, p.4).  

O conceito de Imagem e seus desdobramentos 

                                                           
2
 A primeira versão do modelo de polidez de Brown e Levinson foi publicada em 1978 sobre a qual emergiram 

várias críticas. Em decorrência disto, os autores reeditaram o texto tentando esclarecer, com um detalhamento, os 

conceitos estabelecidos e o publicaram em 1987.   
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Os linguistas tomam o conceito de imagem social elaborado por Goffman e partem do 

entendimento que todo ser humano tem uma autoimagem pública e para preservá-la é preciso 

respeitar a do outro. Consequentemente, para eles, há atos de fala ameaçadores da imagem, já 

que esta é vulnerável. Assim, “face is something that is emotionally invested, and that can be 

lost, maintained, or enhanced, and must be constantly attended to in interaction
3
” (BROWN; 

LEVINSON, 1987, p.06). 

Esses autores apresentam dois tipos de face ou imagem: i) a positiva - relacionada à 

autoimagem do indivíduo, representa o desejo de ser aprovado e apreciado. ii) a negativa -

relacionada à autopreservação, representa o desejo de não imposição, de preservação do 

espaço pessoal, de que as suas ações sejam livres.  

Percebe-se, assim, que durante as interações sociais, as faces dos interlocutores estão 

sujeitas à ameaças, pois praticam atos (verbais e não verbais) que ameaçam à face tanto do 

falante quanto do ouvinte. Tais atos são denominados por Brown e Levinson (1987 [1978]) de 

Atos que ameaçam à Face (face Threatening Acts – FTAs) e estes podem ameaçar tanto a face 

positiva quanto negativa de ambos interlocutores. Por meio desta observação, esses autores 

dividem os atos de fala em quatro categorias de acordo com o tipo de face que ameaçam em 

uma interação, conforme se observa no Quadro abaixo: 

Quadro 1 – Atos que ameaçam as Faces, de acordo com Brown e Levinson (1987 [1978]) 

 Atos que ameaçam a Face Positiva Atos que ameaçam a Face Negativa 

Afetam 

ao 

Ouvinte 

i) Atos que colocam em perigo sua 

autoestima, denotam menosprezo ou falta de 

cooperação do locutor, por exemplo: 

desaprovar, criticar, queixar-se, insultar, etc. 

ii)Abordagem de temas polêmicos ou 

constrangedores para o ouvinte.  

i) Atos que violam seu território, 

p.e, perguntas indiscretas. ii) Atos 

diretivos, como: ordenar, pedir, 

ameaçar,etc. iii) Fazer ofertas, 

prometer, elogiar. 

 

Afetam 

ao 

Falante 

i) Atos autodepreciativos, como: pedir 

desculpas, confessar culpa, aceitar elogios, 

autocriticar-se, etc. 

ii) Atos que atingem seu território, 

como agradecer, aceitar agradecimentos 

ou pedidos de desculpas, etc. 

 

Importante salientar que os linguistas atentam e reconhecem o fato de que há 

sobreposição nessa classificação dos FTAs, já que alguns atos atuam ameaçando tanto a face 

negativa quanto a positiva. 

Percebemos que a teoria de Polidez de Brown e Levinson está pautada no conceito de 

imagem social e os respectivos riscos que pode oferecer e sofrer durante as interações. Assim, 

                                                           
3
 Face é algo emocionalmente revestido, que pode ser perdida, mantida ou reforçada, e que deve ser 

constantemente cuidada durante uma interação. 
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para os autores, a polidez é uma forma de manter o equilíbrio nas relações interpessoais por 

meio de estratégias linguísticas com a finalidade de preservar tais imagens. 

Brown e Levinson (1987[1978], p. 68) afirmam que,  

no contexto da vulnerabilidade mútua das faces, qualquer agente racional buscará 

evitar atos ameaçadores a face, ou vai empregar determinadas estratégias para 

minimizar a ameaça. Em outras palavras, ele vai levar em consideração os pesos 

relativos de (pelo menos) três desejos: a) o desejo de comunicar o conteúdo do FTA, 

b) o desejo de ser eficiente ou urgente, e o desejo de manter a face de H[ouvinte] em 

qualquer grau. (Tradução nossa) 

 

Ao se obervar que nas interações as faces são, constantemente, alvo de ameaças e ao 

mesmo tempo são objetos de desejo de preservação, as estratégias linguísticas surgem neste 

contexto para minimizar os efeitos dos FTAs.  

Brown e Levinson (1987[1978]), em seu modelo de polidez, lançam mão de um 

conjunto de estratégias que se direcionam para cada tipo de ameaça à face, conforme é 

demonstrado no esquema a seguir: 

Quadro 2 – Circunstâncias que determinam a escolha da estratégia
4
 

Diante de tal esquema, percebemos que os autores sugerem aos interlocutores, a 

depender do maior ou menor risco da perda de face, realizarem ou não o FTA. Ao decidirem 

realizar, na perspectiva do menor risco, podem fazer abertamente ou encobertamente. 

Abertamente, pode ser sem ação reparadora ou com ação reparadora, esta que seria a polidez. 

A ação reparadora pode atingir a face positiva, negativa, ou ambas, as estratégias demarcadas 

são divididas em estratégias de polidez positiva e de polidez negativa. 

As estratégias de polidez positiva (2) são dirigidas à face positiva do interlocutor, ou 

seja, sua finalidade é preservar a imagem deste. As estratégias de polidez negativa (3) são 

endereçadas à face negativa do interlocutor, visam preservá-la por meio de diversos 

                                                           
4
 Uma adaptação do quadro de Brown e Levinson (1987, p.60,69) 
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procedimentos de atenuação. Já o uso de estratégias encobertas (4) permite que o locutor faça 

o FTA sem se responsabilizar, há um maior grau de indiretatividade.  

Apresentados alguns dos pontos básicos sobre esse tipo de estratégia, na próxima 

seção, apresentamos o fenômeno da modalização e a adoção da nomenclatura de Castilho & 

Castilho (1993) e Castilho & Elias (2012), a fim de verificar em que medida representa um 

recurso de polidez nas interações verbais. 

Modalidade e Modalização 

Os termos modalidade e modalização não são diferenciados neste artigo, pois são 

usados sinonimamente como propõem Castilho e Castilho (1993), uma vez que os termos 

estão intrinsecamente tão ligados que sua distinção e seus limites ficam difíceis de se 

estabelecerem concretamente. 

No que se refere ao uso dos modalizadores, Castilho e Castilho afirmam que: 

[...] há sempre uma avaliação prévia do falante sobre o conteúdo da proposição que 

ele vai veicular, decorrendo daqui suas decisões sobre afirmar, negar, interrogar, 

ordenar, permitir, expressar a certeza ou a dúvida sobre esse conteúdo. 

(CASTILHO; CASTILHO, 1993, p. 217). 

 

Os modalizadores são trabalhados na perspectiva de apontar o ponto de vista do 

locutor e sua atitude diante do ouvinte e da proposição apresentada. Assim, afirmamos que a 

própria enunciação já implica no ato de modalizar, pois, de acordo Neves (2010, p. 152), se a 

modalidade "é um conjunto de relações entre o locutor, o enunciado e a realidade objetiva, é 

cabível propor que não existam enunciados não-modalizados". 

Koch (2002, p.136) apresenta os modalizadores como elementos linguísticos ligados à 

produção do enunciado e que funcionam como “indicadores de intenções, sentimentos e 

atitudes do locutor com relação ao seu discurso”. 

Classificação das Modalidades 

No estudo da modalização linguística, são apresentadas tradicionalmente três 

modalidades: alética, deôntica e epistêmica. 

Neste artigo, nos deteremos ao estudo da deôntica e epistêmica, visto que, de acordo 

com Neves, elas representam “a modalização linguística strictu sensu, isto é, a modalização 

ocorrente e analisável nos enunciados efetivamente produzidos” (NEVES, 2002, p. 180).  

A primeira como sendo inerente ao eixo da conduta, apresentando ligações com as 

noções de necessidade, obrigação e volição; seus modalizadores incidem sobre a ideia de 

dever, representada pelo predicador ‘tem que P” realizar algo.  
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A segunda está relacionada à crença que o falante exterioriza sobre o conteúdo de seu 

enunciado, “ao modo de uso da língua pelo qual se expressa uma avaliação sobre o valor de 

verdade e as condições de verdade da proposição” (HOFFNAGEL, 1999, p. 147). Assim, 

cabe a esses modalizadores revelar a atitude do falante frente ao que vai ser dito.  

Já a modalização epistêmica é subdivida em três classes, de acordo com Castilho e 

Castilho (1993): os asseverativos, os quase-asseverativos e os delimitadores. 

i. Os asseverativos constituem uma necessidade epistêmica, o que o falante considera 

verdadeiro ou falso do conteúdo proposicional, a maneira como o afirma ou o nega 

sem deixar margem a dúvidas.  

ii. Os quase-asseverativos indicam que o falante não tem total certeza acerca do 

conteúdo proposicional, por isso não assume responsabilidade perante o que está 

sendo expresso.  

iii. Os delimitadores estabelecem os limites em que se deve entender a proposição.  

Koch (2002, p. 80) afirma que a modalização “pode indicar juízos de valor”. Assim, 

além das três modalidades apresentadas anteriormente, tidas como autoafirmadas pelos 

estudiosos nesse campo de estudo, incluímos uma cuja nomenclatura é ainda instável diante 

dos estudiosos e que evidencia um julgamento de valor por parte do locutor perante a 

proposição ou parte dela.  

Neste trabalho, tomamos a denominação estabelecida por Silva (2005), “modalização 

avaliativa”, pois vai além da expressão emocional do falante e indica uma avaliação dele para 

o conteúdo proposicional. A autora também leva em consideração a existência de adjetivos e 

advérbios de natureza avaliativa para tal nomenclatura adotada.  

A modalização avaliativa é responsável por ativar um juízo de valor do falante frente à 

proposição ou parte dela, empreendendo a forma como ele quer que a proposição seja 

entendida pelo outro (SILVA, 2005; SILVA; SILVA, 2009), como pano de fundo na 

construção de opiniões as mais diversas e, dessa forma, como motivadora do uso dos outros 

tipos de modalização linguística: i) a epistêmica; e ii) a deôntica.  

Para trabalhar este tipo de modalização levaremos em consideração a existência de 

adjetivos e advérbios de natureza avaliativa, baseando-se em estudos de Castilho e Elias 

(2012), que apresentam propriedades semânticas dos adjetivos e dos advérbios. 

Constituição do Corpus 
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O corpus deste estudo é constituído pelo debate político eleitoral entre Dilma Rousseff 

(PT) e Aécio Neves (PSDB) que aconteceu em 24 de outubro de 2014 às 22h08min, referente 

ao 2º turno da disputa eleitoral para ocupar o cargo de Presidente da República Federativa do 

Brasil. O debate foi televisionado e transmitido pela Rede Globo de Televisão, intermediado 

pelo jornalista William Bonner e dividido em quatro blocos: o primeiro e o terceiro blocos são 

compostos por perguntas diretas entre os candidatos com direito à réplica e tréplica; no 

segundo e no quarto blocos são trabalhadas perguntas dos eleitores indecisos que estão na 

plateia. Focaremos nossa análise apenas no primeiro bloco, pois o foco é analisar a interação 

verbal direta entre os dois candidatos e perceber como um presidenciável afeta a face do outro 

e preserva a sua durante esse debate. 

Na seção seguinte, apresentaremos a análise e a discussão realizada. 

Análise e categorização do corpus 

A análise do corpus feita para este artigo tem uma amostra de apenas quatro trechos da 

interação verbal entre os presidenciáveis, por estarmos no início de nossa pesquisa sobre a 

temática aqui abordada. Para efeito didático, tal amostra contará com uma análise 

quantitativa, de modo a ilustrar a incursão profícua da modalização, enquanto estratégia de 

polidez, mesmo num universo de apenas quatro trechos de interação verbal nos discursos em 

estudo. 

(1) Candidata, essa campanha vai passar para a história como a mais sórdida das campanhas eleitorais 

do nosso sistema democrático. A calúnia, a infâmia, as acusações irresponsáveis foram feitas não só 

em relação a mim, com relação ao Eduardo Campos, em relação à Marina, agora em relação a mim. 

Isso é um péssimo exemplo. (Trecho da pergunta 1 – Candidato Aécio Neves) 

Em (1), percebe-se que é posto um marcador de identidade de grupo “candidata”, 

característico de uma estratégia de polidez positiva, porém, com uma análise mais afinca, 

observa-se o uso de adjetivos predicativos modalizadores depreciativos e de um advérbio 

predicativo modalizador “mais”, que intensifica um adjetivo de carga semântica já pejorativa, 

os quais, de acordo com Castilho e Elias (2012, p.236-272), “expressam uma avaliação 

pessoal do falante sobre o conteúdo dos substantivos”, a fim de afetar a imagem do outro, 

nesse caso, os modalizadores são postos como atos ameaçadores da face positiva do 

interlocutor, no caso, especificamente, da oponente Dilma (PT), uma vez que o candidato 

Aécio se utiliza destes para fazer um julgamento de valor em relação a atitudes da candidata 

Dilma. 
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Ora, o candidato Aécio afirma que passou por calúnia, infâmia, acusações e, para 

enfatizar e demarcar seu juízo de valor, utiliza-se do adjetivo “irresponsáveis”, a fim de 

confirmar a causa pela qual a campanha ficaria na história como a “mais sórdida” das 

campanhas eleitorais. Nota-se que o adjetivo sórdida (originário do latim sordidu, significa: 

asqueroso, imundo, nojento, repugnante; Que usa de meios degradantes para conseguir 

alguma coisa) já possui um grande teor pejorativo, o que degrada o tipo de campanha feita  

por sua oponente, e ainda vai além, não é só sórdida, porém “a mais”, ou seja, faz uso de um 

um advérbio que tem como função intensificar ainda mais carga semântica depreciativa do 

adjetivo. Assim, entende-se o porquê coloca essa situação como um “péssimo exemplo”, pois, 

a outra candidata, e também presidente do Brasil à época, estava dando um péssimo exemplo 

para a nação e que não era assim que deveria proceder, uma vez que era algo nocivo, 

prejudicial; contrário à justiça, à razão, à virtude, ao dever. Diante disso, percebe-se o jogo 

linguístico de seleção das palavras para, consequentemente, preservar a sua face, já que ele 

estava sendo vítima de tal situação demandada. 

No trecho seguinte (2), percebe-se que a candidata Dilma faz uso também de um 

marcador de identidade de grupo “candidato”, caracterizado como uma estratégia de polidez 

positiva e, em seguida, emprega um pronome de tratamento que conota deferência e respeito 

“senhor” com o candidato da oposição, assim, tais recursos linguísticos visam atenuar ou 

disfarçar o alto teor de ameaça às faces, identificado nessa situação de interação, porém, 

apesar de a candidata iniciar sua resposta de forma mais polida, veremos que contraria tais 

estratégias selecionadas inicialmente. 

(2) Candidato, é fato que o senhor tem feito uma campanha extremamente agressiva a mim […]. Eu 

irei à Justiça para defender-me e ao mesmo tempo tenho certeza de que o povo brasileiro vai mostrar 

sua indignação no domingo votando e derrotando essa proposta que o senhor representa e que é o 

retrocesso no Brasil. (Trecho da resposta à pergunta 1 – Dilma Rousseff)  

Conforme a teoria das faces proposta por Goffman e reformulada por Brown e 

Levinson, a utilização de marcadores lexicais de tratamento, como visto em (2), configuraria 

uma estratégia de preservação da face negativa, uma vez que esta buscaria minimizar o poder 

ameaçador de determinados atos de fala. No entanto, neste corpus analisado, percebe-se que 

tal orientação estratégica denotada pelo uso desses marcadores é amplamente contrariada 

pelas demais estratégias acionadas, pois nota-se o emprego de um modalizador epistêmico 

asseverativo “é fato”, que denota certeza sobre o conteúdo proposicional, o que leva a 

candidata Dilma comprometer-se com sua fala e assumir a responsabilidade do que está 

divulgando, consequentemente, executa em sua fala atos ameaçadores da imagem positiva do 
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interlocutor, os quais trazem à tona temas emocionalmente perigosos ou controvertidos, assim 

como acusações, críticas, desaprovações em relação aos feitos do outro candidato, de modo 

que não dá margens para possíveis dúvidas ao público alvo: os eleitores.  

Observa-se que tais atos são acompanhados linguisticamente pelo adjetivo “agressiva” 

(do latim aggressu+ivo – aquilo que denota ou envolve agressão; Propenso a ofender) e pelo 

advérbio “extremamente” (o qual coloca tal adjetivo com um teor já depreciativo em um alto 

grau de intensidade), postos com o intuito de mostrar aos eleitores seu juízo de valor diante 

dos feitos do outro candidato, não atenuando a afirmação, mas sim elevando o grau de tensão, 

rebatendo, inclusive, o tipo de campanha que o candidato Aécio afirmou, anteriormente, que 

ela fazia. Para Silva (2005), o locutor empreende na proposição a maneira como quer que seja 

entendida pelo outro, com isso, uma vez que a linguagem é essencialmente argumentativa, o 

locutor visa persuadir o público e este irá se posicionar a favor e aderir à sua linha de governo. 

O emprego da modalização epistêmica asseverativa “eu tenho certeza que” implica 

que o locutor expressa segurança na sua proposição, não deixando dúvidas de que o povo vai 

contra a proposta do outro candidato e com isso reelegerá a atual presidente Dilma Rousseff. 

Logo, tal uso apresenta uma forma de convencer os eleitores, fazendo com que eles se sintam 

incluídos no seu discurso.  

Vejamos, a seguir, o caso de (3): 

(3) Candidata, eu apenas dei a senhora a oportunidade de apresentar sua defesa, não acredito que a 

acusação à revista ou a tentativa do seu partido de tirá-la de circulação seja a melhor resposta. A 

delação premiada traz ao réu o benefício dele obviamente apresentar provas, caminhos que levem à 

comprovação das acusações e nós temos que aguardar que isso ocorra […] (Trecho da réplica à 

resposta 1 – Aécio Neves) 

A empregabilidade de uma modalização epistêmica delimitadora em (3) estabelece 

limites de significações e de como a proposição deve ser entendida por seu interlocutor, 

assim, o candidato Aécio, ao dizer “eu apenas dei a senhora a oportunidade de apresentar sua 

defesa”, delimita o conteúdo do seu pensamento e expressa que sua fala não poderia ter sido 

entendida de outra forma. Neste trecho, há também o uso de uma modalização epistêmica 

quase-asseverativa “não acredito que”, o que leva a projetar uma certa distância entre o 

locutor e o conteúdo proposicional, dando também um ar mais polido ao ato de fala e não se 

comprometendo totalmente com a proposição, uma vez que “os quase-asseverativos indicam 

baixa adesão do falante em relação ao conteúdo dos enunciados produzidos” (CASTILHO; 

CASTILHO, 1993, p.222). Portanto, não assevera o dito, faltando-lhe até argumentos 
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persuasivos, mesmo expressando um juízo de valor com o trecho “melhor resposta”, não 

apresenta para os interlocutores o que seria, realmente, que deveria ser exposto ali. 

O presidenciável, ainda em sua fala, faz uso de um advérbio predicativo modalizador 

“obviamente”, o qual se caracteriza como um epistêmico asseverativo, já que o candidato 

Aécio expõe como óbvio que todos eram conhecedores de que a outra candidata como 

Presidente da República Federativa do Brasil teria o direito à delação premiada e, 

consequentemente, faria jus aos benefícios que a delação oferece. 

Em seguida, observemos o caso de (4): 

(4) Eu acho que o senhor está mal informado, porque quem deixou o país com uma inflação maior do 

que recebeu foi o governo tucano do Fernando Henrique. [...] Além disso, candidato, eu quero deixar 

claro que eu tenho certeza que eu neste próximo mandato farei um governo muito melhor se for eleita, 

principalmente controlando a inflação. (Trecho da réplica à resposta 2 – Dilma Rousseff) 

Com o emprego da modalização epistêmica quase-asseverativa em (4) “eu acho que”, 

nota-se uma  pseudossuavização no conteúdo proposicional, uma vez que tal modalização 

caracterizaria o distanciamento do locutor quanto à proposição, até para atenuar o que vem em 

seguida, pois o locutor lança mão de um FTA, com uma estratégia encoberta – seja irônico - , 

já que traz uma modalização avaliativa “está mal informado”, que estabelece uma 

crítica/acusação ao seu interlocutor, afetando a face negativa dele. 

Pode-se notar que o uso da modalização epistêmica asseverativa “eu tenho certeza” 

denota que o locutor toma aquela proposição como verdade, e a utiliza para dar convicção a 

seus interlocutores de que fará “um governo muito melhor se for eleita”, assim, acentua seu 

grau de adesão a p, passa confiança para seus interlocutores, e ainda coloca suas avaliações 

pessoais sobre a significação proposicional utilizando-se de modalização avaliativa, pois diz 

que seu governo já é bom, profícuo, mas que será muito melhor, e ainda se utiliza do advérbio 

principalmente para dizer que irá se dedicar mais à inflação, algo que é preocupante para a 

população brasileira. Observa-se que a candidata Dilma (PT) foi levada a fazer uma promessa 

explícita, partindo do viés discursivo exposto pelo outro candidato, ao dizer “a senhora será a 

primeira presidente da República pós-plano real que deixará o país com uma inflação maior 

do que aquela que recebeu”; ela não diz que tal assertiva é verdadeira, faz uma promessa que, 

de acordo com Brown e Levinson (1987 [1978], é “uma ato ameaçador, principalmente, a 

imagem negativa do falante”. 

De modo geral, ao longo da análise, percebe-se que o uso de adjetivos e advérbios 

predicativos modalizadores, os quais caracterizam a modalização avaliativa, ora reportam-se 

como estratégia de polidez de preservação da face do locutor em relação aos eleitores, ora 
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representam FTA’s em relação direta com o candidato da oposição, ou seja, são utilizados 

para afetar a face do seu interlocutor (candidatos) e, assim, parecer que a proposta de governo 

apresentada por um candidato é sempre melhor do que a do outro. Abaixo o gráfico com a 

incidência dos modalizadores apresentados: 

Incidência quantitativa das modalizações nos trechos analisados 

 

Gráfico 1 – Distribuição quantitativa das modalizações 

 O quadro mostra que houve uma maior incidência da modalização avaliativa com 

50% dos casos. Em segundo lugar, com 29% das ocorrências, a modalização epistêmica 

asseverativa. Na terceira posição, com 14%, a modalização epistêmica quase-asseverativa, da 

qual os candidatos se valeram a fim de atenuar seus atos de fala. Já a modalização epistêmica 

delimitadora teve 7% dos casos estudados e a modalização deôntica ficou com 0%. 

 Destarte, percebe-se que a modalização avaliativa prevaleceu em todo corpus 

analisado neste trabalho, o que nos leva a notar que os presidenciáveis, nas interações verbais, 

marcaram sua fala com juízos de valores perante o conteúdo proposicional, ora de forma a ser 

positivo para seu plano de governo, ora para se valer contra o outro candidato. E, para compor 

tal categoria de modalização, se utilizaram de adjetivos e advérbios predicativos 

modalizadores. 

Conclusão 

A polidez tem como papel regular a interação comunicativa, fazendo o uso de 

estratégias/mecanismos com a finalidade de atenuar ou evitar as tensões nos turnos 

comunicativos, servindo tais aspectos como balizadores entre a distância social e a intenção 

do locutor.  

Em relação aos presidenciáveis, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), 

percebe-se um grande número de atos ameaçadores da face, justamente para colocar à prova a 
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convicção de suas opiniões acerca dos temas relacionados, sendo o uso das estratégias de 

polidez atrelado à intenção dos candidatos em orientar os eleitores a respeito do modo como 

seu discurso deve ser interpretado.  

É importante frisar que os candidatos mostraram-se empenhados em proteger suas 

imagens, principalmente, perante a sociedade. Todavia, na interação face a face (candidato-

candidata), eles se utilizaram de um índice maior de atos ameaçadores da face, tentando afetar 

a face um do outro a fim de ganhar seguidores do seu discurso e, consequentemente, mais 

eleitores.  

Essa preservação da face perante o público, eleitores indecisos na plateia e em casa, e 

eleitores já decididos, ocorre, sobretudo, por se tratar de um debate ao vivo exibido em rede 

nacional, em um canal aberto (Rede Globo), às vésperas da eleição de segundo turno e, 

principalmente, visando uma grande aderência ao programa de governo de cada 

presidenciável. 

A escolha das palavras nos revela a adesão do locutor perante o conteúdo 

proposicional, o que por sua vez dita o juízo de valor atribuído a esta. Então, a escolha lexical 

vem promover ou demonstrar ao interlocutor sua intenção e sua avaliação pessoal feita. O 

receptor da mensagem deverá entendê-la ou acreditá-la a partir da precisão ou imprecisão das 

palavras, como pode ser visto com o uso dos modalizadores, uma vez que a empregabilidade 

deles, p.e., teve como função elevar o nível de tensão dos atos ameaçadores a fim de atingir a 

face do outro, como também de autopreservação da sua face com um discurso mais polido. 

Assim, os candidatos monitoram seu discurso e o do outro, tomando os mínimos 

deslizes do outro como base para lançar críticas que reforçariam sua autoimagem positiva e, 

consequentemente, colaborariam para a preservação, numa evidente estratégia de polidez 

positiva, de sua face positiva perante o público.  
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INTRODUÇÃO 

Há muito tempo, o ensino em Geografia baseava-se em três variáveis, a saber: 

professor, livro didático e sala de aula. Isso fazia com que as aulas ministradas pelo professor 

tornassem simplória e enfadonha, podendo contribuir para desestimular os alunos. Contudo, 

houve inovações no modo de ministrar as aulas, a partir de atividades e brincadeiras 

desenvolvidas pelo professor a fim de melhorar o desempenho do aprendizado dos alunos e a 

qualidade do ensino, tornando as aulas mais participativas e gerando discussões entre os 

alunos e professor. Nesta perspectiva, a utilização de jogos estabelecem um elo de ligação 

aproximando o aluno do conteúdo e tornando-o sujeito ativo na construção do conhecimento. 

Para Santos (2013) a formação dos docentes transcorre da práxis, ou seja, da relação 

existente entre teoria e prática, contudo essa relação não tem sido suficiente e apropriada na 

preparação da formação dos docentes, uma vez que as produções acadêmicas e científicas 

vêm sendo frequentemente contrapostas. Assim, é fundamental que sejam construídos 

trabalhos oriundos dos conteúdos ministrados para que outras pessoas tomem conhecimento 

da necessidade de desenvolver oficinas pedagógicas na sala de aula. O autor ressalta que: 

O estágio se configura em uma oportunidade para os licenciados atuarem no 

ambiente escolar, refletindo sobre o mesmo. Desse modo, a pesquisa no estágio 

poderá constituir-se enquanto elemento fundamental na formação inicial docente, a 

qual deve permear concepções e práticas que levem à reflexão, a fim de promover os 

saberes da prática articulados com a teoria, e que possibilitem ao futuro docente uma 

análise integrada e sistemática da sua ação educativa (SANTOS, 2013, p. 253). 

  

Esse artigo é resultado da disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino em 

Geografia I cuja prática pedagógica foi realizada na Escola Municipal Lauro Rocha de 
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Andrade no município de São Cristóvão, Sergipe, a partir do diagnóstico escolar, de 

observação e planejamento e aplicação de oficina pedagógica numa turma de 5º Ano. Nesse 

sentido tem como objetivo refletir sobre prática docente a partir da aplicação do jogo de 

tabuleiro no ensino de Geografia.  

O desenvolvimento da atividade ocorreu mediante levantamento bibliográfico acerca 

da temática abordada, análise do conteúdo nos livros didáticos, planejamento da oficina cuja 

aplicação ocorreu a partir de aulas expositivas e dinâmica socializada na qual os alunos 

realizaram os jogos elaborados por eles respondendo as questões feitas pelos seus colegas. 

Para a realização da oficina pedagógica foram levantados os seguintes 

questionamentos: Qual a importância do jogo de tabuleiro no processo de ensino e 

aprendizagem na Escola Municipal Lauro Rocha de Andrade? Como o jogo de tabuleiro 

contribui para a construção do conhecimento? Qual o comportamento dos alunos diante desta 

ferramenta didático-pedagógica? Tais questionamentos ajudaram na construção e aplicação da 

oficina cujos resultados foram satisfatórios quando se considera o envolvimento dos alunos e 

dos estagiários mediante tal aplicação?  

2. (RE)PENSANDO O ENSINO DE GEOGRAFIA 

A prática pedagógica é o meio pelo qual o aluno (estagiário) tem uma vivência do 

local em que irá atuar durante sua vida profissional, por isso a importância da prática 

pedagógica na formação docente, que visa propiciar uma atitude reflexiva e critica necessária 

para autonomia desse profissional. Já que a práxis pedagógica requer um aprofundamento 

reflexivo, para que não fique em uma atitude apenas instrumentalista. Nesses aspectos, 

Marran (2011) reforça que  

A contribuição do estágio na formação profissional, a partir do saber-fazer não se 

reduz ao conhecimento de um punhado de técnicas e metodologias de ensino, mas 

com o que fazer para a promoção da qualidade da intervenção, resultando numa 

aprendizagem significativa por conta do aprimoramento e desenvolvimento de 

habilidades e competências discentes à luz de uma postura crítico-reflexiva, assim 

em qualquer momento estarão sendo revisitadas as questões de cunho ético, 

instrumental, epistemológico e humanas, dentre outras (MARRAN, 2011, p. 3).    

 

Apesar da importância dos conhecimentos teóricos metodológicos obtidos em sala de 

aula o estudante (futuro docente) não terá uma formação completa sem sua atuação prática na 

sala de aula, aperfeiçoando e criando possibilidades a partir de seus conhecimentos didáticos e 

das diversas situações em que ele só terá contato vivenciando-as e não através de leituras e/ou 
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exposições feitas pelo professor. Como citam Felício e Oliveira (2008), a compreensão do 

estágio curricular supervisionado como um período dedicado a um processo de ensino e de 

aprendizagem converte-se no reconhecimento de que, embora a formação oferecida em sala 

de aula seja fundamental, sozinha, não é suficiente para preparar os acadêmicos para o 

exercício de seu ofício. Faz-se, indispensável, a inserção do estudante na realidade do 

cotidiano de sua futura profissão. 

No ensino de Geografia em especial, uma das dificuldades encontradas é a 

transformação dos conhecimentos teóricos obtidos nas salas de aulas da universidade em um 

conhecimento de forma pedagógica, que seja compreensível para os alunos da educação 

básica, pois lecionar é sabe fazer essa ligação entre os conhecimentos que se quer transmitir e 

a realidade do aluno, para que o tal através dos conceitos analise e/ou compreenda o espaço 

vivido, propiciando assim com que ele estabeleça uma visão do mundo. Através de uma 

realidade próxima fica mais fácil de entender os fenômenos nos diferentes lugares do globo. 

No que diz respeito do local ao global é preciso saber que as transformações ocorrem 

de forma não uniforme e cada região tem suas especificidades. Porém é de fundamental 

importância a correlação desses processos para que o aluno desenvolva uma melhor 

compreensão das relações existentes num determinado local e contexto global, considerando a 

dimensão da realidade. Neste sentido, 

A Geografia se ocupa dos estudos da transformação do espaço, das relações 

dialéticas e das mudanças que ocorrem no contexto mundial. Assim, refletir sobre o 

ensino de Geografia na atualidade implica pensar num processo amplo e complexo, 

sobretudo pelas rápidas transformações que ocorrem nas várias dimensões, a saber: 

política, econômica, social, ambiental e cultural. Assim, cabe ao professor de 

Geografia acompanhar e evidenciar tais transformações no âmbito escolar (SILVA e 

SILVA, 2012, p. 2). 

 

O ensino de Geografia deve propiciar aos discentes pensar a partir dos conhecimentos 

oriundos da sua realidade e os saberes do senso comum, ou seja, através dos conhecimentos já 

adquiridos fora do ambiente escolar com o apoio de uma visão reflexiva propiciada pelo 

estudo em sala de aula, esse aluno deve formular seus próprios pensamentos. Está presente 

também na formação de um ser pensante a importância da interdisciplinaridade a interligação 

dos conteúdos de mais de uma disciplina. Alcançar tal objetivo a partir da ideia de construir o 

espaço na sua dimensão cultural, econômica, ambiental e social é um grande desafio tanto da 

Geografia, enquanto ciência, como da Geografia Escolar. Todavia, pensar que os fenômenos 

geográficos podem ser analisados articuladamente e em diferentes escalas, significa analisá-
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los conceitualmente, em função de diversas práticas e das representações sociais 

(CASTELAR, 2005). 

Muitas escolas tendem a seguir os conteúdos curriculares não refletindo sobre a 

importância dos alunos na compreensão dos conteúdos. É preciso conhecer o real para que se 

possa compreendê-lo e não apenas memorizar o real, e sim agir a partir dele e transformá-lo. 

Para que possa entender tanto os fenômenos físicos como sociais, não basta somente 

descrevê-los é necessário conhecer as interações que existem entre os diversos 

acontecimentos. 

Faz-se necessário também o ensino dos conceitos geográficos para que facilite o 

entendimento de determinados fenômenos que ocorrem nas diversas escalas 

loca/regional/nacional/global. Conforme explicita os PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) “conceituar significa a ação de formular uma ideia que permita, por meio de 

palavras, estabelecer uma definição, uma caracterização do objeto a ser conceituado” 

(BRASIL, 1997). Para Lisboa 

No decorrer do período escolar cada estudante entra em contato com um grande 

volume de informações a respeito do espaço geográfico brasileiro e mundial. Em 

cada conteúdo que lhe é apresentado, faz-se necessário a compreensão de vários 

conceitos geográficos que se constituem como instrumentos para uma aprendizagem 

efetiva. Dessa forma, entende-se que um contato introdutório com os conceitos 

geográficos apresenta grande potencial para possibilitar, posteriormente, o 

entendimento do conteúdo estudado. Ainda que não haja uma discussão introdutória 

abordando conjuntamente os conceitos, é importante que à medida que seja 

necessária a compreensão de cada conceito no interior do assunto estudado, ele seja 

compreendido (LISBOA, 2008, p. 25). 

 

Na Geografia existem muitos conceitos, que são importantes para o entendimento 

dessa ciência. Esses conceitos surgem em razão da necessidade de compreensão da 

complexidade do mundo atual, dentre eles, pode-se citar: espaço, região, paisagem, 

território, territorialidade, redes e escalas geográficas. Entretanto, o desafio é organizar 

procedimentos metodológicos e linguagens que facilitem a compreensão de tais conceitos 

pelo o aluno, como por exemplo, músicas, paródias, teatro, revista em quadrinhos, charges, 

fantoches, jornal falado e escrito, maquetes, dinâmicas socializadas e uma série de 

atividades lúdicas, como os jogo. 

3. O JOGO NO ENSINO DA GEOGRAFIA 
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 A prática de jogos no ensino da Geografia é de suma importância, pois promove uma 

forma diferenciada de se aprender e compreender o assunto abordado pelo professor em sala 

de aula, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas. Além disso, contribui para que os 

alunos se interessem e participem do processo de ensino e aprendizagem.  

A oficina pedagógica foi realizada no dia 29 de agosto de 2013, com os alunos do 5º 

ano B, que possuíam a faixa etária de idade dos 10 aos 15 anos. A atividade realizada pelos 

estagiários foi à elaboração de dois jogos de tabuleiro com os temas das aulas anteriores 

ministradas pelo professor regente, a saber: Vegetação nativa do Brasil e Paisagem Natural e 

Humanizada. Está atividade foi programada para ser realizada com a duração de duas horas 

aula. 

O uso dos jogos de tabuleiro foi utilizado para diferenciar as aulas de Geografia. Os 

estagiários objetivam levar uma atividade lúdica que pudesse facilitar a compreensão do 

conteúdo e que os alunos se sentissem estimulados nas aulas de Geografia.  Para a confecção 

dos jogos de tabuleiros foram utilizados os seguintes materiais:  

● Figuras diversas sobre as temáticas trabalhadas; 

● Pedaços de isopor; 

● Colas brancas e de isopor; 

● Tesouras sem ponta; 

● Pilotos e/ou canetinhas de cores diferentes; 

● Emborrachados de cores distintas; 

● Cartolinas (para forrar os tabuleiros e para a confecção de um dado); 

● Palitos de dente; 

● Folhas de ofício para elaboração das perguntas. 

Um fator positivo na elaboração da oficina pedagógica foi à participação da turma na 

elaboração desta atividade onde todos os alunos contribuíram, seja através da elaboração das 

perguntas ou na confecção do jogo, além da troca de conhecimento entre eles. Entretanto, 

vale ressaltar que no início houve uma dispersão da turma e a falta de entrosamento na 

colaboração da atividade. Mas logo foi superado com a distribuição das tarefas.    

O jogo de tabuleiro ocorreu da seguinte forma: a turma foi dividida em dois grupos 

com a distribuição dos temas e materiais necessários para a realização da atividade por meio 

de sorteio, além dos materiais necessários para a realização da atividade. Foi necessário 
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juntar carteiras para produção do jogo e em seguida o jogo foi colocado no chão da sala para 

que pudesse iniciar o jogo.    

Cada integrante fazia uma pergunta para um membro do outro grupo. Foram feitas 

cinco perguntas, a saber: Qual a diferença existente entre paisagem natural e humanizada? O 

que é vegetação nativa? Quais os tipos de vegetação no Brasil? Como está distribuída no 

território brasileiro? Quais os fatores que interferem na vegetação? 

A aplicação desse tipo de atividade em sala de aula auxilia os alunos na compreensão 

do conteúdo ministrado pelo docente, pois estimula a associar a teoria e a prática, 

contribuindo para que os mesmos despertem o senso crítico considerando sua realidade e 

não apenas decorar conceitos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo a Geografia como uma ciência dinâmica composta de vários conceitos, é 

necessário trabalhar tais conceitos visando tornar o ensino de mais compreensivo pelo aluno. 

Entretanto, é importante estimulá-los a refletir, e as atividades lúdica auxiliam efetivamente 

no processo de construção do conhecimento numa relação local/global O desenvolvimento 

de práticas pedagógicas no ensino de Geografia a partir de atividades lúdicas, como o jogo 

de tabuleiro, consiste numa ferramenta de grande relevância para o aprendizado dos alunos, 

ou seja, o conteúdo que foi ministrado em sala de aula é exposto na prática. Dessa forma, 

esse tipo de atividade além de ser uma forma de aprendizado e diversão, acaba tornado as 

aulas mais interativas.  

É importância que o docente conheça o local onde irá trabalhar, para que os 

conteúdos não fiquem distantes da realidade dos alunos, criando exemplos mais próximos 

possíveis. Nesse sentido, o docente evitará uma aula sem conexão com o real do aluno, 

principalmente quando se trata do ensino fundamental, que necessita de exemplos mais 

concretos quando se trata da apreensão dos conhecimentos geográficos. 

No ensino de Geografia ainda é comum em algumas escolas no Brasil trabalhar os 

conteúdos didáticos sem estimular o pensamento crítico do aluno, apenas como uma 

disciplina “simplesmente decorativa” com ênfase apenas no livro didático. Porém é necessário 

tornar a Geografia uma disciplina cada vez mais articulada com a realidade do aluno, onde o 

alunos se sinta estimulado a participar das aulas a partir da diversificação de metodologias. 
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No tocante a formação docente pode-se destacar a importância da disciplina do 

Estágio Supervisionado, uma exigência do curriculum nos cursos de graduação em 

licenciatura, pois possibilita uma adequação do exercício que o futuro professor irá 

desenvolver em sua carreira profissional. É no Estágio que o estudante de graduação interage 

diretamente no ambiente em que irá atuar e desenvolver atividades fundamentais à sua 

profissão, conhecendo metodologias mais adequadas para utilizar, pode sentir quais as 

dificuldades que terá que superar na sua atuação profissional, tendo em vista os exemplos 

positivos e negativos que perfazem a carreira docente.  

Superar as dificuldades também é algo que o professor deve se esforçar para melhorar 

e transformar a educação, buscando alternativas que sejam viáveis para o desenvolvimento 

educacional. 

A disciplina de Estágio Supervisionado é tão importante e enriquecedora, pois prepara 

o futuro professor para situações futuras durante a docência além de propiciar novas 

alternativas para o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. 
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GT 2: 

REGISTRO SUL-AMERICANO DE GASTOS AGREGADOS EM DEFESA:  

INCENTIVO TÁCITO À INDÚSTRIA DE DEFESA REGIONAL 

Autor: Cristiano A. Diniz Guerra Silvestre 

Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe – UFS/BRA. 

Mestrando em Relaciones Internacionales pela Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

- FLACSO/ARG. 

Pesquisador do Grupo de Estudos Comparados em Política Externa e Defesa (COPEDE/UFS) 

Vinculado à rede regional do Grupo de Estudo em Defesa e Segurança Internacional 

(GEDES/UNESP) 

cadgs@hotmail.com  
 

Orientadora: Profª Drª Érica C. A. Winand (DRI/UFS) 

 

Considerações introdutórias 

 

Nossa região tem desenvolvido projetos integracionistas interessantes na última 

década. A América do Sul, além de cenário do Mercado Comum do Sul, do Pacto Andino, da 

Aliança do Pacífico e da Aliança Bolivariana para as Américas, vê ansiosamente o seu maior 

projeto político regional tomar corpo: a União das Nações da América do Sul, a UNASUL. 

Entre os diversos Conselhos que a compõe, o de Defesa é o enfoque do nosso trabalho. 

Não necessariamente o Conselho, mas os seus principais eixos de trabalho: a construção 

conjunta de aparatos como o Avião de Treinamento Comum e o Veículo Aéreo Não-tripulado 

Regional, e o Registro Sul-americano de Gastos Agregados em Defesa. Em outros termos, as 

medidas que têm que ver, respectivamente, com a impulsão da indústria de Defesa y da 

transparência a nível regional. Sistematicamente ambos os processos vêm sendo estudados 

sob diferentes luzes teóricas tendo em conta o que se pude considerar a título prático a política 

externa desses países.  Para o que pretendemos neste breve artigo, e já o presentaremos, não 

tomaremos tal caminho. Debateremos a hipótese de que, na verdade, estes dois eixos são 

simbióticos e a transparência tacitamente incentiva o esforço conjunto em superação do velho 

problema político econômico regional: a competição entre as indústrias de Defesa.  

Segundo Diana Tussie (2013), o político e o económico são esferas com espaços 

comuns, onde os atores econômicos têm interesses políticos e as regras de mercado são 

resultados de políticas estatais. Tomemos como espaço o Conselho Sul-americano de Defesa, 

mailto:cadgs@hotmail.com
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o Registro Sul-americano de Gastos como regra comum e os aparatos conjuntos, como o 

Avião de Treinamento e o Vant Regional, como palco e as indústrias de Defesa como 

políticas estatais para vermos como se desenha o panorama regional.  

Problemática central 

A América do Sul tem se compreendido como o espaço em que as relações políticas, 

económicas e estratégicas apresentam certa aproximação de temas e agendas, e este esforço 

de congregação deu origem à União das Nações da América do Sul – a UNASUL. Nas exatas 

palavras de Pablo Celi:  

A América Latina e, particularmente, a América do Sul, entrou em um processo de 

reestruturação de suas relações regionais, articulando novos direcionamentos 

políticos e econômicos com uma reorientação da projeção estratégica em matéria de 

segurança regional e defesa. (CELI, apud MONTEIRO el al, 2014, p. 388) 

 

Para este autor, as dinâmicas políticas que dão impulso a este processo estão centradas 

principalmente na recuperação dos Estados e na inter-relação que eles podem assumir como 

ferramenta do posicionamento de suas políticas externas. O autor segue argumentando que:  

A estas iniciativas políticas e econômicas associa-se um novo tipo de projeção 

estratégica, principalmente na América do Sul, que visa posicionar a região no 

mundo, ampliando seu contexto multilateral e elevando o papel dos Estados da 

região no sistema internacional. (CELI, apud MONTEIRO el al, 2014, p. 388) 

 

Oficializada em 2008, quando da assinatura do Tratado Constitutivo da UNASUL, 

segundo seu artigo 3º, é uma organização formada por doze países da região – sendo o único 

ausente a Guiana Francesa. A organização se auto define (UNASUL, 2015) como um 

organismo internacional cujo objetivo é construir um espaço de integração cultural, 

econômica, social com políticas comuns que respeitem a realidade de cada nação. Por tanto, 

seu desafio seria “eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social, 

fomentar a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias existentes 

considerando as assimetrias existentes”.  

Ademais do Conselho de Chefes de Estado e do Conselho de Chanceleres e 

Delegados, a UNASUL conta com doze Conselhos Ministeriais Setoriais, previstos nos 

artigos 5º e 6º do seu Tratado Constitutivo. Ditos conselhos são criados através de 

manifestação do Conselho de Chefes de Estado e são temáticos porque respondem aos 

objetivos deste organismo.  Faz parte dos conselhos existentes, o Conselho de Defesa Sul-

americano, criado em Salvador, em 2008 (UNASUL, 2015). 

Encarregado de implementar "políticas de defesa em matéria de comunicação militar, 

ações humanitárias e operações de paz, indústria y tecnologia de Defesa, formação e 
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capacitação”, o Conselho possui 4 objetivos específicos, a saber: 1) Consolidar uma zona de 

paz sul-americana; 2) Construir uma visão comum em matéria de defesa; 3) articular posições 

regionais em matéria de defensa; e 4) Apoiar ações de remoção de minas, assim como 

prevenção, mitigação e assistência às vítimas de desastres naturais. 

 A expressão “definições de políticas comuns” é a que particularmente nos chama mais 

a atenção. A construção de ideias e expectativas sul-americanas passam por um entendimento 

compartilhado dos conceitos que, por sua vez, permitem operacionalizar a cooperação. 

(SAINT-PIERRE e SILVA, 2013, p. 307). Este argumento é a base do esforço da UNASUL 

no tema e de sua entidade permanente: o Centro de Estudos Estratégicos em Defesa ou 

CEED, que adiante teremos uma melhor oportunidade de tratar.  

Segundo Rut Diamint (2014. p. 372), "A decisão do Brasil de criar um Conselho de 

Defesa no marco do UNASUL (...) tem obrigado a fixação de planos doutrinários e de 

recursos de longo prazo no campo da Defesa
5
". Pode-se dizer, portanto, que se fez urgente 

"(...) criar condições para uma atuação mais autônoma da região na qual está presente a 

potência hegemônica mundial. Este foi o espírito de criação da UNASUL e de seu braço 

voltado para a Defesa, o CDS” (Lima e Soares, apud CARMO el al, 2014, p. 318).   

Sobre a ausência dos Estados Unidos na região, Hal Phillip Klepak Powell (apud 

MONTEIRO et al, 2013) escreve que este país não parece notar a região e simplesmente a 

América do Sul já não é sua prioridade. México, Caribe e América Central na atual conjuntura 

captam mais atenção da superpotência pelas questões das drogas, do crime organizado e da 

migração que toda a América do Sul e que, de uma maneira ou outra, os olhos de Washington 

se voltam para outras partes do mundo por questões mais ou menos tradicionais.  Podíamos 

nos debruçar sobre o tema, entretanto fundamentalmente a “desatenção” estadunidense 

corrobora com o processo em foco. Pablo Celi contribui a este argumento quando diz que:  

 

Em uma perspectiva que transcende o modelo hemisférico, a UNASUL vem 

desempenhando um papel importante na condução do eixo de mudança na política 

de segurança continental, incorporando uma visão de inserção na fronteira global e 

redistribuição de saldos globais. Desde essa nova perspectiva geopolítica, a América 

do Sul avança também em um processo que articula, num primeiro plano, em nível 

sub-regional, a cooperação dos setores de defesa dos países sul-americanos com uma 

visão comum de segurança regional. (CELI, apud MONTEIRO el al, 2014, p. 391 e 

392) 

 

                                                           
5
 Tradução nossa. 



    
  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

Voltemos, antes de seguir, ao que caracterizaria a segurança regional. Segundo Buzan 

e Waever, um complexo regional de segurança "refere-se ao nível no qual o Estado ou outras 

unidades são conectados de maneira suficientemente próxima que suas seguranças não 

podem ser consideradas separadas uma das outras” (BUZAN, WAEVER, 2003: 43).  

O Centro de Estudos Estratégicos em Defensa é o atual organismo voltado a este 

enfoque regional. Em 10 de março de 2009, os Ministros de Defesa do UNASUL aprovaram a 

criação deste Centro no âmbito do Conselho de Defesa Sul-americano (CEED-CDS) da 

UNASUR, com o objetivo de "gerar um pensamento estratégico a nível regional, que 

coadjuve com a coordenação e a harmonização em matéria de políticas de Defesa na 

América do Sul”.  

O CEED possui características particulares, considerando que foi a primeira estrutura 

permanente
6
 criada no âmbito da UNASUL: o CEED é uma instância do e para o CDS e um 

espaço de diálogo permanente a nível intergovernamental sobre questões estratégicas de 

interesse regional.  A constituição do Centro se deu de fato em maio de 2011 na República 

Argentina, tendo sua sede abrigada na “Casa Pátria Grande ‘Presidente Néstor C. Kirchner’”. 

A partir da geração de conhecimento e difusão de um pensamento estratégico sul-americano 

em matéria de defesa e segurança, na Carta Constitutiva do CEED encontra-se, entre outros 

objetivos, a construção de uma visão compartilhada que possibilite a abordagem comum em 

matéria de Defesa e Segurança Regional, dos desafios, fatores de risco e ameaça, 

oportunidades e cenários previamente identificados; a definição de enfoques conceituais e 

lineamentos básicos comuns que permitam a articulação de políticas nestas áreas; a 

constituição de um centro de documentação e arquivo ao serviço dos Estados membros e do 

CDS, que contribua, ademais, à manutenção de sua memória institucional; e a análise 

permanente daquelas situações, eventos, processos e tendências relacionadas com a Defesa e a 

paz regional e internacional, cujo produto estará a disposição dos ministros que compõem o 

CDS – tal sistema se alimentará da informação provida por cada país membro, assim como de 

fontes alternativas aprovadas pelo Conselho. 

Exemplo claro deste último objetivo, e ponto de análise deste trabalho é o Registro 

Sul-americano de Gastos em Defesa (CEED, 2012). O RSGD é um instrumento desenhado 

pelo CDS para medir oficialmente os investimentos que fazem os países membros em matéria 
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 Sem interrupções de trabalho e com corpo técnico fixo. 
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de Defesa. Este documento, de livre acesso, forma parte das Medidas de Confiança Mútua
7
 

acordadas pelos países membros e do Plano de Ação de 2012 do CDS
8
. O Registro se sustenta 

sobre uma definição comum de gasto de Defesa e uma metodologia estandardizada para a 

apresentação de tais informações, com frequência anual, ao CEED – em qualidade de 

instância técnica responsável pela recepção, consolidação, publicação, análise e arquivamento 

da informação remetida.  

Héctor Saint-Pierre e Alberto Montoya (2014) apresentam sinteticamente
9
 a estrutura 

do Registro: 

 

 

Tabela 1. Estrutura comum de gastos em Defesa. 

 

Definição Comum de 

Gastos em Defesa  

Metodologia estandardizada de apresentação Mecanismo anual de 

remissão 

 

Entendido como todos os 

recursos designados pelos 

Estados, assim como 

qualquer ajuda externa 

(monetária ou não). 

 

Classificação por objeto de gasto e instituição 

executora.  

 

Periodicidade anual seguindo o ano fiscal vigente.  

 

Fontes de financiamento orçamentário e extra 

orçamentário.   

 

Valores em moeda local com cotação em dólares 

estadunidenses. Indicadores de referência com 

gastos de Defesa em relação ao PIB e ao Gasto 

Fiscal. 

 

Estabelece que os Estados 

devem remeter seus 

informes anuais – 

referentes al ano 

imediatamente anterior – 

até o dia 31 de julho de 

cada ano. 

 

A partir destas três variáveis são analisados os dados referentes ao período 2006-2010. 

Neste período avaliado, o RSGD demonstra que o gasto total em Defesa da América do Sul 

                                                           
7 

Héctor Saint-Pierre e Alberto Montoya (2014, p. 147 ) afirmam: (...) por “medidas de confiança em defesa” 
entendemos os processos políticos e/ou militares que objetivam mitigar e prevenir os efeitos negativos ou 
percepções erradas decorrentes dos “dilemas de segurança” em las relaciones internacionais. Exemplos destes 
efeitos negativos são, entre outros, as corridas armamentistas, a militarização das regiões de fronteiras, as 
incursões armadas e as violações da soberania territorial dos Estados por parte de Forças Armadas 
estrangeiras. 
8
 De certa maneira os planos de trabalho seguintes são extensão do plano de 2012, considerado fulcral na 

atuação do CDS. O plano se resume basicamente me três áreas: Área 1 - Política de Defesa:, 1.1 Medidas de 
Confiança mútua, 1.1.1 Registro Sul-Americano de Gastos de Defesa, 1.1.2 Metodologia estandardizada para 
transparência do inventário militar, 1.2 Definições regionais de defesa e segurança, 1.3 Desafios, riscos e 
ameaças, 1.4 Políticas de género; Área 2 – Institucionalidade dos sistemas de defesa: 2.1 Base de dados da 
região, 2.2 Organograma de setor defensivo; Área 3 - Prospectiva estratégica:  3.1 Estudo prospectivo: 2025. 
Tal plano possui o objeto de "gerar um pensamento estratégico a nível regional, que coadjuve à coordenação a 
harmonização em matéria de políticas de Defesa na América do Sul”. (CDS, 2012) 
9
 Tradução e confecção nossa. 



    
  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

foi de 126 bilhões de dólares (US$). Deste total, 44% correspondem aos gastos do Brasil, 

17% da Colômbia, 10,7% da Venezuela, 9% do Chile, 8,3% da Argentina, 4,5% do Equador e 

4% do Pero. Os demais Estados da região possuem gastos equivalentes a 1% ou menos do 

total regional.  

Dentro desta configuração de gastos, o Registro traz o chamado “objeto de gasto”, ou 

tipo de atividade na qual foram realizados os gastos. Assim, no mesmo período, foi apurado 

que 59% dos gastos regionais são referentes ao pagamento de pessoal; 23,5% são de 

operações militares; 17,3% em investimentos; e outros 0,5% em pesquisa na área de Defesa. 

Do item “Investimentos”, se destacam três categorias: 45,2% são destinados ao Sistema de 

Armas, 12,3% a Infraestrutura e 42,5% para Aquisições de outros Equipamentos
10

.  

Em 2010, antes da primeira edição do Registro, Marcela Donadio no Caderno 2 de 

“Confianza y Seguridad en America del Sur” da Unasul argumentava que: 

 
O intercambio de informação e transparência é, sem dúvidas, a peça mais 

forte do programa [do CDS] da qual dependerão as avaliações de êxito ou 

fracasso e a qual, seguramente deveria prestar-se maior atenção. As medidas 

relativas às instituições de defesa (Ministérios) convivem com outras de 

caráter mais profundo não por eu sejam sensíveis (a maior parte delas são de 

público conhecimento) senão pelo que representam a nível da cultura de 

segredo que ainda sobrevive em certas burocracias da região. Isso inclui 

pessoal, registros de armas convencionais, e notificação e registro de acordos 

(que aponta, fundamentalmente, ao extrarregional). Por si mesmo, uma das 

questões delicadas que deverá trabalhar a institucionalização da confiança 

será deter-se no provisionamento desta classe de informações que, ainda que 

importantes para o trabalho das percepções, não avança muito além do que já 

se foi feito em outros níveis: tanto da OEA quanto de outras instituições de 

registro de dados em nível regional e internacional.  

 

Um verdadeiro avanço estaria constituído se, tal como sugerido, se 

concretassem as medidas relativas a informação sobre gastos de Defesa. É 

uma das medidas que majoritariamente pode influir sobre a mudança de 

percepções de ameaça que, de tempos em tempos, sobrevoa o ambiente 

político em más de um país. (p. 44).
11

 

 

 

Tal como previsto pela autora, a publicação do primeiro Registro fez cair por terra as 

velhas hipóteses de uma corrida armamentista regional, apontando um questão fundamental 
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 Fizemos alguns cálculos ilustrativos. O valor gasto por todos os países da UNASUL entre 2006 e 2010 em: 
Sistema de Armas seria de aproximadamente 9,85 bilhões de dólares; em Infraestrutura seria de 
aproximadamente 2,7 bilhões de dólares; enquanto que para Aquisição de outros Equipamentos seria 
aproximadamente de 9,25 bilhões. Sistema de Armas se refere, sobretudo, a compra de munição e peças para 
equipamentos pré-existentes; Infraestrutura a estrutura física das instalações militares; e Aquisições de outros 
Equipamentos a compras de equipamentos que o país não disponha. 
11

 Colchetes e destaque nosso; tradução nossa. 
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para qualquer estrutura de Defesa que se possa gestar na região: se gasta muito em pessoal e 

se investe pouco – e muito menos se produz – em Defesa.  

De fato não é absurdo dizer que a instauração dessa medida de confiança, tão basilar, 

segundo Marcela Donadio, pôde abrir espaço para a conformação de políticas comuns entre 

os países da região. Neste sentido, apresentamos como exemplos das iniciativas que estão 

sendo levadas a cabo no âmbito do Unasul na área de Defesa: a criação de um avião comum 

de treinamento, o UNASUL 1, e a criação de um Vant (veículo aéreo não-tripulado) regional. 

É possível encontrar, já em 2012, notícias publicadas nos meios oficiais dos governos 

que compõem a Unasul a respeito do primeiro dos projetos: o Unasur 1. O Palácio do Planalto 

(2012), por exemplo, emitiu um nota dizendo que estas iniciativas serviriam para integrar a 

indústria e os sistemas de defesa e monitoramento dos países membros. 

A aeronave comum de treinamento básico foi levada a acabo pela Argentina e cumpriu 

com êxito a fase de prospecção de financiamento, com a promessa de que em 2018 as 

unidades seriam entregues aos países que dela tiverem interesse. O modelo batizado como 

Unasur 1, ou IA-73, estava sendo desenvolvido pela Fábrica de Aviones Argentinos – FadeA, 

localizada na província de Córdoba. O orçamento do projeto teve alocado US$ 38 milhões por 

parte do Brasil, US$ 16 da Argentina e US$ 3 por parte de Equador e US$ 3 mais pela 

Venezuela. As informações técnicas do avião podem ser encontradas no dossiê elaborado pelo 

Observatório de Negociações Internacionais da América Latina (ONIAL, 2014). Entretanto o 

projeto foi cancelado por falta de compradores no início de 2015 (CICALECI E CASCIANE, 

2015). A morosidade do processo levou aos países comprarem modelos de outros fabricantes 

levando a uma procura de menos de 50 unidades do Unasur 1. A exequibilidade do projeto 

previa a venda de pelo menos 150 unidades. 

Em 2014, na Reunião dos Ministros de Defesa que ocorreu em Brasília (MINISTÈRIO 

DA DEFESA, 2014), se acertaram os requisitos operacionais do Vant que será desenvolvido 

sob a tutela do CDS. A produção deste aparato teria o mesmo objetivo: integrar e fortalecer o 

desenvolvimento científico e tecnológico da base industrial de defesa dos 12 países que 

compõem o Conselho.  

Em agosto de 2015 se publicou abertamente, pela primeira vez, sobre a criação de um 

Veículo Aéreo não tripulado no site do Ministério da Defesa do Brasil. Segundo o Ministério 

(2014), a parte de mais um projeto integrador das indústrias de defesa nacionais, os vants 

produzidos seriam utilizados sobretudo em missões de reconhecimento no continente sul-
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americano. A construção final dos vants ficará a encargo da brasileira Embraer S.A.12, 

naturalmente sendo um projeto regional e por tanto possuindo componentes e corpo técnico 

dos distintos países da região. A tecnologia ainda poderá ser utilizada para tarefas de 

compilação de dados geográficos, detecção de incêndios florestais e fiscalização da 

contaminação de rios, entre outras. Os dados técnicos foram disponibilizados em dezembro de 

2015 (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015), sendo apreciado com muito mais interesse e 

entusiasmo que o projeto anterior. 

 

Considerações finais 

Aos estudos regionais de segurança e defesa já é sabido que o CDS tem contribuído 

fortemente ao desenvolvimento da área. Há os que possam dizer que, de fato, não estamos 

caminhando para um espaço cooperativo, mas estes, pelo menos estão de acordo que vamos 

rumo a consensos e projetos regionais de envergadura minimamente significativa. Em outros 

termos, se não estamos frente a uma integração regional, pelo menos nos estamos entendendo 

politicamente.  

Dentro do grande objetivo do CDS, muito pelos esforços do CEED, de criar medidas 

de confiança, embasadas em transparência e trabalho conjunto, o Registro Sul-americano de 

Gastos em Defesa é sem maiores dúvidas um êxito no sentido de desmistificar uma 

competição regional por armas e diluir o espectro de ameaças possíveis entres os vizinhos sul-

americanos. Na verdade, o Registro aponta erros crónicos como, por exemplo, o fato de que 

de todo o que se gasta na região a menor parte vai para desenvolvimento e tecnologia, 

enquanto a maior vai para gastos com pessoal e reparação de aparatos obsoletos.  

Se por um lado o Registro realmente mostra o interesse destes países em superar, ou 

pelo menos mitigar, a tradição histórica de desconfiança, por outro afirma o espaço de  

consenso e cooperação que se há estabelecido neste âmbito. Os projetos do avião UNASUR 1 

e do VANT regional são a mostra do esforço e do que se é possível fazer conjuntamente. 

Neste caso específico, o Registro adquire a forma de um incentivo tácito à indústria de defesa 

regional – tema que não se exclui de nenhuma maneira da economia internacional.  

Desta forma, tais iniciativas são provavelmente projetos pilotos que poderão advir não 

somente do CDS, mas de outros Conselhos, buscando, cada vez mais, papeis que visem o 

                                                           
12

 A subsidiária Embraer Defesa e Segurança é uma das líderes mundiais em produção de aviões e aparatos 
para uso militar. É possível encontrar maiores informações na própria página da empresa. 
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desenvolvimento e que mesmo que a priori não pareçam ser, ao fim e ao cabo, tornem-se bons 

negócios para a região e com resultados além da esfera política. 
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ATRAVESSANDO O ATLÂNTICO NO INÍCIO DO SÉCULO XIX: ANÁLISE DE 

UMA CARTA DO ARQUIVISTA LUIS JOAQUIM DOS SANTOS MARROCOS AO 

SEU PAI (1811)
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“He cousa m.
to

 de ponderar-se o incommodo, q.
e
 sofre qualq.

r
 pessoa não acostumada a 

embarcar, e m.
to

 principalm.
te
 q.

m
 tem molestias do maior perigo e cuidado: a q.

m 
he nocivo o 

tossir, o espirrar, o assoar-se etc., he perniciosissimo, e de toda a consequencia espôr-se ao 

enjôo marítimo, q.
e
 faz (parece) arrancar as entranhas e rebentar as veias de corpo, durando 

este tormento dias, semanas, e m.
tas

 vezes a viagem inteira [...]” 

(MARROCOS, 1938) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A viagem marítima entre Portugal e Brasil no início do século XIX era uma aventura 

cheia de perigos. Nesta pesquisa, demos destaque às principais dificuldades enfrentadas 

nessas travessias, tais como: a presença muitas vezes frequente e imprevisível das calmarias, 

bem como a escassez, a bordo, de água potável e gêneros alimentícios. Além dessas, podem 

ser elencadas outras, a exemplo dos enjoos e demais moléstias que acometiam os tripulantes. 

Para ilustrar nossas considerações, tomamos como base uma carta do arquivista 

lisboeta Luiz Joaquim dos Santos Marrocos (1781 – 1838) escrita ainda em alto-mar, ao seu 

pai, no ano de 1811. Marrocos faz parte da imensa quantidade de Funcionários Reais que 

vieram para o Brasil em consequência da transmigração da corte portuguesa em 1808. O autor 

da missiva era indivíduo de considerável formação intelectual. Na carta, ele relata os perigos 

que viveu embarcado na Fragata Princeza Carlota, em Lisboa, viajando para o Rio de Janeiro. 
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 Este trabalho é o desdobramento de um exercício apresentado na Oficina de Análise e Interpretação de 
Fontes Históricas coordenada pelo Prof. Francisco José Alves entre maio e dezembro de 2015. 

mailto:danrleyufs@gmail.com
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O objetivo de sua vinda ao Brasil era nobre: acompanhar a segunda remessa de livros da 

Biblioteca Real Portuguesa.  

Vejamos o documento14:  

 

Ao S.
r 
Francisco José dos Santos Marrocos. 

Meu Pay e S.
r
 

No Paço R. de N. S.
ra

 da Ajuda 

Páteo da Opera R. em Bellem. 

Lisboa 

Meu Pay e Sr. do C.  

Esta he feita entre Ceo e agoa, sobre mil affilições, desgostos e trabalhos, 

quaes nunca pensei sofrer; pois tendo sahido da barra de Lisboa com vento de 

feição, mal chegámos ao mar largo, nos saltou vento de travessia, q.
e 
nos impellio p.

a 

a Costa de Africa: à vista della passámos as Ilhas dos Açores, e as Canarias, por 

meio de bordagens retrógradas, q.
e
 por m.

tas 
vezes chegou a suspender-se de todo a 

navegação pelas calmarias podres, misturadas com ventos contrários, q.
e 

nos 

expunha a imensos perigos. Agora estamos na esperança de avistarmos amanhã a 

Ilha de Santiágo, hua das de Cabo-Verde, e por não deixar hua tão boa ocasião, 

tenho tenção de saltar em terra, não obst.
e 

os máos ares de terreno, a fim de lançar 

esta Carta no Correio, por não confiar esta empresa de outrem. Não he necessario 

explicar a V. M.
ce 

o summo cuid.
o
 em q.

e 
tenho passado estes 27 dias de viagem, 

considerando em toda a familia, sem exceção de pessoa: estou certo q.
e 

V. M.
ce 

me 

crê; e m.
to 

mais na molestia da Mãy, e nas vertigens subitas de V. M.
ce

, mas Deos 

permittirá se não augmente o desarranjo com a falta de saude. Eu tenho passado 

muito incommodado da garganta, boca e olhos, de maneira q.
e 

estou em uso de 

remedios: não tive enjôo algum ao sahir da barra de Lisboa: porem causou-me a 

maior compaixão ver o vomitorio geral da gente da Fragata; pois entre 550 pessoas, 

q.
e 
aqui há, forão poucas as privilegiadas do enjôo. De noute não posso dormir mais 

de hua hora, por q.
e 

o resto fica-me p.
a 

eu pensar nos lances presentes e futuros da 

m.
a
 vida. Ao outavo dia de viagem já era corrupta e podre a agoa de ração, de man.

a 

q.
e 
se lanção fóra os bichos p.

a 
poder beber-se: tem-se lançado ao mar m.

tos 
barris de 

carne salgada podre. Em fim tudo aqui he hua desordem, pela falta de provid.
as 

em 

tudo: todas as cordas da Fragata estão podres, menos as enxarcias; todas as velas 

estão avariadas, de sorte q.
e 
se rasgão com qualq.

r 
viração: a tripulação não presta; e 

em semelhante estado ficaremos perdidos, se por nossa desgraça formos 

accomettidos de algum temporal rijo. Não ha botica sufficiente p.
a 

os doentes, pois 

não consta mais do q.
e 

de meia duzia de hervas, sendo aqui as molestias em 

abundancia; não ha galinhas, nem carnes frescas p.
a 
elles. Finalm.

te
, p.

a 
dizer tudo de 

hua vez, se eu soubera o estado, em q.
e 
existe a Fragata Princeza Carlota, repugnava 

absolutam.
te 

de metter-me nella e a Livraria, e nisto m.
mo 

fazia hum grande serviço a 

S. A. R. Apezar de tudo isto, confio na misericordia Divina, q.
e 
nos livrará dos riscos 

a q.
e 
estamos expostos; e a cuja Providencia estou entregue com a maior resignação. 

V. M.
ce 

terá a bondade.
e 
de me recomendar a todos os da nossa amizade; e espero me 

inclúa nas suas orações, felicitando-me com a sua benção, rogando isso m.
mo 

a m
a  

Mãy e Tia, a q.
m 

não posso explicar a perturbação da m.
a 
cabeça, q.

e 
ás vezes chego a 

perder o tino, pensando como e quando as chegarei a vêr. Espero q.
e 

V. M.
ce 

me 

escreva, logo que receber esta, dirigindo-a p.
a 
o Rio de Janeiro: e Sou 

De V. M.
ce 

Filho m.
o 
affct

o 
e O.

o 

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos 

P.S. 
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 Optamos por manter a grafia original da carta.  
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Saud.
es 

á Mana e à Ignez: e tendo tanto p.
a 
dizer ainda, he tal a pressa, q.

e 
me 

obriga a levantar penna, reservando este socego p.
a
 o Rio, se D.

s
 permittir q.

e 
eu lá 

chegue. 

Em 6.
a
 fr.

a 
de Paixão ás 10 horas da noute, e já com dous recados da Ronda 

p.
a 
q.

e
 apague a luz. (MARROCOS, 1938, p. 29-31). 

 

O documento, como se vê, nos permite vislumbrar algumas das aflições enfrentadas 

pelos passageiros e tripulantes numa viagem marítima à época.  

Consideremos cada uma dessas vicissitudes, tomando como inspiração a leitura 

indiciária, formulada pelo historiador Carlo Ginzburg (1981).  

 

O “TERROR” DOS MARINHEIROS: AS CALMARIAS 

 

A calmaria é sem dúvida um dos grandes problemas enfrentados nas travessias 

oceânicas nos inícios do século XIX. Na carta de Marrocos ao seu pai isto fica muito 

evidente.  Diz ele: "(...) por m.
tas

 vezes chegou a suspender-se de todo a navegação pelas 

calmarias podres”.  

 Vejamos o que diz um dicionário de época sobre o significado do termo. Segundo o 

Diccionario da Lingua Brasileira, de Luiz Maria da Silva Pinto, calmaria é falta de vento 

(PINTO, 1832, p.186). 

 Isso, consequentemente, fazia com que as águas ficassem brandas, calmas, o que 

dificultava bastante a navegação. Lembremos que o uso de embarcações a vapor é pequeno no 

momento em análise (início do século XIX), o que torna a dependência em relação aos ventos 

uma constante nas travessias.  

Marrocos afirma que por várias vezes a navegação foi totalmente interrompida devido 

às calmarias. Além disso, quando havia ventania, esta não favorecia a embarcação. Pelo 

contrário, a expunha a grandes perigos.   

As calmarias constituíam uma verdadeira temeridade para as navegações. Dificilmente 

podiam ser previstas e, por esse motivo, tornavam a chegada ao destino algo imprevisível, 

muitas vezes demorado e perigoso. Talvez isso explique os quase três meses que a Fragata 

Princeza Carlota levou para concluir a travessia entre Lisboa e Rio de Janeiro. Nosso 

missivista informa que, no momento em que escrevia, estava no vigésimo sétimo dia de 

viagem.  

 

A ESCASSEZ DE ÁGUA POTÁVEL 
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 Outro problema enfrentado por aqueles que empreendiam viagens marítimas no 

começo do século XIX é a falta de água potável. No testemunho em análise,  Santos Marrocos 

expõe uma dura situação: “Ao outavo dia de viagem já era corrupta e podre a agoa de ração, 

de man.
a
 q.

e
 se lanção fóra os bichos p.

a
 poder beber-se”. 

Em apenas 8 dias de viagem, como fica claro, a água potável armazenada já se 

encontra podre e imprópria para o consumo humano. Apesar disso, não havia outra saída 

senão bebê-la. Para tanto, segundo a correspondência, utiliza-se o expediente de lançar ao mar 

os “bichos” que contribuíam para essa situação. 

Vê-se que as dificuldades relacionadas à água potável giram em torno de dois pontos, 

a saber: a sua qualidade para o consumo e a sua quantidade – se suficiente ou não para 

abastecer os passageiros durante todo o deslocamento marítimo.  

Em relação à qualidade, temos que era comum encontrar a água em estado impróprio 

para o consumo nas embarcações. Armazenada geralmente em recipientes de madeira, ela se 

tornava rapidamente adstringente e ganhava uma coloração estranha. Aliado a isso, enchia-se 

de bichos. Esses “bichos”, são, na verdade, inúmeras larvas que se proliferavam no líquido em 

decorrência do local de onde fora recolhido e das condições higiênicas de armazenamento – 

por sinal, muito precárias. (MERRIEN, s.d., p.172). 

Desta maneira, constatamos que há um conjunto de fatores que ocasionavam a 

corrupção da água potável nas viagens oceânicas. Esses fatores vão desde o momento do seu 

recolhimento, até o local onde o líquido era armazenado. Tudo isso contribuía para que 

situações como a relatada por Marrocos fossem corriqueiras.  

Deste modo, como fica claro na carta, após a identificação de que a água está 

corrompida, os estoques não são totalmente descartados, jogados ao mar. Percebam que o 

arquivista diz que se lançam fora apenas os bichos. Após o procedimento, a água estava apta 

para o consumo.  

Este detalhe revela uma atitude recorrente entre os passageiros das embarcações: 

tentar purificar a água para depois consumi-la. Isto se justifica, logicamente, pela ideia não 

muito feliz que seria simplesmente descartar toda a água armazenada. Recordemos o quão 

imprevisíveis as viagens transatlânticas eram à época. Poderiam durar muitos dias além do 

previsto e a água descartada faria falta.  

A retirada dos bichos da água não era a única forma de torná-la aproveitável. Jean 

Merrien, em estudo sobre o cotidiano dos marinheiros, nos mostra outras formas utilizadas 

para se purificar a água. Algumas são: diluir farinha de cevada para deixá-la mais limpa e sem 
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o gosto amargo; passá-la de um recipiente para outro, de maneira a fazer desaparecer o mau 

gosto e, por fim, deixar os barris contendo água de duas a três noites ao sereno e, ao 

amanhecer, apagar dentro dos vasos duas ou três vezes uma barra de ferro em alta 

temperatura. (MERRIEN, s.d., 172-173). 

Ainda existia a possibilidade de se utilizar a água do mar para consumo após a retirada 

do sal. Porém, isso não acontecia muito, já que sua utilização ocorria principalmente para o 

preparo de alimentos.  

O relato de Marrocos nos deixa ver a importância da água potável para os navegantes. 

Item vital precisava ser conservada sob mil cuidados para o bom prosseguimento da viagem. 

 

AS RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

Como vimos, a falta ou existência em más condições de água potável, era uma das 

grandes dificuldades enfrentadas pelos navegadores no início do século XIX. Mas, além 

dessa, existia outra também muito delicada: a escassez de gêneros alimentícios. 

Marrocos fala disso num passo da sua carta: “tem-se lançado ao mar m.
tos

 barris de 

carne salgada podre”. 

O descarte de vários barris com carne na fragata, nos permite elencar alguns pontos. O 

primeiro deles é o salgamento como estratégia de conservação das carnes consumidas a 

bordo. Todavia, conforme Marrocos, o processo não foi eficaz. Isto provavelmente decorria 

de armazenagem inadequada e condições precárias de higiene.  

Em decorrência dessa contingência, era constante, a bordo, a prática de racionamento 

de alimentos. Nota-se que estes ocorriam geralmente com a supressão de uma das três 

refeições ou com a diminuição da quantidade de ração distribuída entre os tripulantes. Claro 

que eles não seguiam sempre o padrão explicitado acima. Poderiam ser mais ou menos 

severos a depender das condições quantitativas e qualitativas do estoque de alimentos. Tal 

fato levava muitas vezes a subnutrição dos mareantes e passageiros. (MERRIEN, s.d., 186) 

Além da carne, item que aparece no documento em análise, a nutrição dos navegantes 

poderia ser completada por outros artigos. Entre eles, peixes – pescados em alto mar -, 

bolachas, arroz, favas, queijo, toucinho, cebolas, vinagre, frutas em geral e até vinho. No caso 

da tripulação, o consumo alimentar decorria da situação da pessoa na hierarquia. (MERRIEN, 

s.d., 189).   
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As consequências da subnutrição a bordo eram tenebrosas. Algumas moléstias a 

exemplo do escorbuto, eram comuns em decorrência da pobreza no consumo de alimentos, 

em especial, os ricos em vitamina C. (MERRIEN, s.d., p. 227-229) 

O escorbuto é assim definido pelo já citado Diccionario da Lingua Brasileira: é uma 

“doença contagiosa que corrompe a massa do sangue e se manifesta nas gengivas; etc”. 

(PINTO, 1832, p. 969-970) 

Vê-se que à época o escorbuto era concebido como doença contagiosa. Sabe-se, hoje 

em dia, que é uma avitaminose15.  

 

OUTRAS DOENÇAS 

O escorbuto não era a única doença a assombrar os desbravadores dos mares em 

começos do século XIX. Outras moléstias concorriam para tornar a vida nas embarcações 

mais penosa. Santos Marrocos traz à tona uma destas: “(...) não tive enjôo algum ao sahir da 

barra de Lisboa: porem causou-me a maior compaixão ver o vomitorio geral da gente da 

Fragata”.  

O arquivista diz ao pai que não teve enjoos e que se comoveu com os vômitos dos 

demais tripulantes. Enjoo e vômito tem íntima relação. Aquele é causa deste na maioria das 

vezes. O padre D. Rafael Bluteau (BLUTEAU, 1789, p.502), esclarece: enjoo é uma “nausea 

de estomago e vomitos, acidente que acontece aos que embarcão”. Resta-nos saber: quais 

suas causas? Como os navegantes o combatiam? 

Duas são as causas básicas para a ocorrência de enjoos entre os viajantes marítimos 

daquele tempo. A primeira delas é o balanço do navio. Já a segunda, relaciona-se aos maus 

cheiros – haja vista que nem sempre as condições de limpeza a bordo eram satisfatórias. 

(MERRIEN, s.d., p. 225). 

No tratamento ou prevenção do enjoo, os navegantes daquela época se valiam de 

alguns expedientes. Nos casos em que o indivíduo já se encontrava vomitando, este precisava 

fazer um esforço para tomar algum caldo ou água morna, pois assim o mal-estar passaria mais 

depressa. Noutros casos, aconselhava-se o uso de uma medicina mágica: andar com sal nas 

mãos ou na cabeça. Por fim, para evitar o surgimento da agonia estomacal, recomendava-se 

estender o corpo na cama e ficar o mais quieto possível. (MERRIEN, s.d., p. 225). 

                                                           
15

 A avitaminose é uma condição na qual o indivíduo não ingere a quantidade mínima de vitaminas necessárias 
para o funcionamento do organismo. Esse distúrbio nutricional provoca o aparecimento de graves doenças. 
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As febres do mar eram outro achaque que acometia os navegantes nos começos do 

dezenove. Essa expressão designava, na nosografia da época, uma série de enfermidades. 

Dentre elas a febre amarela, a desinteria e o beribéri16. (MERRIEM, s.d., p. 226). 

Outros tipos de enfermidades muito comuns nas embarcações daquele tempo eram as 

doenças venéreas, como a sífilis e as parasitoses, dentre elas a conhecida “bicho da Guiné”. 

As moléstias psicológicas ocasionadas pela nostalgia e pelo clima, também eram frequentes. 

(MERRIEN, s.d., p. 227). 

Vê-se que era grande a quantidade de doenças que assombravam os marinheiros. As 

comentadas acima não são todas, mas sim as mais frequentes no cotidiano náutico.  

 

CONCLUSÃO  

A carta de Luis Joaquim dos Santos Marrocos mostrou algumas das dificuldades 

enfrentadas pelos navegantes na longa travessia entre Lisboa e Rio de Janeiro no início do 

século XIX.  

Vimos que a empresa náutica naquele período possuía traços que dificultavam o seu 

sucesso. Tais problemas eram as calmarias, que concorriam para a duração da travessia além 

do previsto; a conservação da água potável; a escassez de alimentos, fator que ocasionava a 

desnutrição dos navegantes e a ocorrência de inúmeras doenças. 
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Introdução17 

O presente artigo apresenta resultados de uma investigação cujo objetivo foi 

identificar as motivações e expectativas dos alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense 

para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano de 2015. A instituição 

escolhida, campo de atuação do projeto CTI-EB, é um campo produtivo para a investigação, 

pois o Colégio Estadual Atheneu Sergipense é um centro de excelência, conhecido por ter um 

sistema de ensino voltado para o Enem. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Enem tem o objetivo de avaliar o 

desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. No entanto, é utilizado como critério 

de seleção de alunos para concorrer a vagas em universidades públicas e privadas. 

Torna-se, então, importante saber se o ambiente escolar cumpre seu papel motivador 

na educação dos estudantes, sobretudo em relação à realização do exame, já que a promoção 

do incentivo se pressupõe necessária para o progresso educacional. 

Segundo Bzuneck, (2000, p.9), “a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma 

pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar de curso”. Na vida estudantil, tal fator é o que dá 

impulso aos alunos para que alcancem bons resultados em atividades escolares, o que pode 

                                                           
17

 Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “Desenvolvimento de tecnologias sociais para 
formalização e ressignificação de práticas culturais em Aracaju/SE”, coordenado por Eva Maria Siqueira Alves 
(DED), Raquel Meister Ko. Freitag (DLEV) e Sônia de Souza Mendonça Menezes (DGE), e financiado pelo edital 
Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia na Educação Básica (CTI-EB) CAPES/FAPITEC/SE 05/2014. 
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incluir a realização da prova do Enem e de exames vestibulares. A motivação não se limita 

apenas à iniciativa própria, mas também envolve o contexto ao qual o indivíduo está inserido: 

ambiente escolar, familiar e outros. 

Identificar as expectativas dos alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, por 

sua vez, nos permite traçar um panorama sobre a preparação oferecida pela escola; para tanto, 

podemos inferir de maneira indireta a partir do grau de autoconfiança que os estudantes 

demonstram antes e depois da realização das provas do Enem. Com isso, abre-se espaço para 

uma fase de comparação entre o que foi esperado e o que eles acreditam ter alcançado na 

prova. 

Saber quais os estímulos e presunções que movem estes alunos para a realização de 

uma prova de tamanha magnitude como o Enem possibilita identificar se o incentivo 

oferecido pelos membros que os norteiam como professores, parentes, amigos, apresenta 

resultado significativo no desempenho destes jovens. Essa iniciativa pode ajudar no 

planejamento de atividades que envolvam a motivação e expliquem as finalidades do Enem, 

contribuindo, portanto, para o desenvolvimento do projeto em que estamos inseridos. 

Metodologia 

Os sujeitos da pesquisa são os alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense que 

realizaram o Enem no ano de 2015. Participaram da presente amostra, 43 dos 1195 alunos que 

potencialmente poderiam participar.     

A investigação foi desenvolvida em duas etapas: antes e depois da aplicação do 

exame, nos dias 20 de outubro de 2015 e 14 de dezembro de 2015, respectivamente. Aos 

sujeitos foi aplicado um instrumento de coleta, contendo tanto questões objetivas quanto 

subjetivas, e posteriormente foram realizadas entrevistas, conforme roteiro pré-estabelecido. 

Os instrumentos foram aplicados por escrito e as entrevistas foram documentadas com o 

auxílio de um gravador de áudio digital.  

As ações de coleta de dados contaram, na primeira etapa, com o auxílio de um 

membro da comunidade escolar, que nos auxiliou na inserção no ambiente estudantil, a fim de 

conseguirmos proximidade para minimizar a distância entre pesquisadores e sujeitos. 
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 Foi realizada também pesquisa documental e in loco sobre a instituição, como dados 

da estrutura do prédio, materiais didáticos disponíveis e os índices de desempenho nas provas 

do Enem.  

Procedimentos pré-Enem 

Após o período de inserção na comunidade escolar, desenvolvemos a primeira etapa 

da coleta de dados, com a aplicação do instrumento de coleta (figura 1) e a realização de 

entrevistas com 17 alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense. Os sujeitos foram 

informados de que a pesquisa contaria com um recontato, após a realização do exame. 

Procedimentos pós-ENEM 

Após a realização do exame, retornamos à instituição para realizar a segunda etapa, 

entrevistando novamente os mesmos sujeitos que havíamos selecionado no primeiro contato. 

Porém, dos 17 sujeitos iniciais, apenas 16 decidiram permanecer colaborando com a 

investigação. 

A fim de ampliarmos o número de sujeitos, aplicamos a outros 26 alunos, que 

realizaram o Enem de 2015, outro instrumento de coleta nos mesmos moldes dos anteriores. 

 Concluída a etapa de coleta de dados, computamos 33 entrevistas e 43 instrumentos de 

coleta ao total.  

Resultados e discussões 

Atheneu: sua excelência e seu papel motivador 

 O Colégio Estadual Atheneu Sergipense foi fundado em 1870 na cidade de Aracaju e 

passou por uma série de mudanças até tornar-se o que é hoje: um centro educacional de 

excelência de funcionamento integral que abriga alunos do ensino médio. Destaca-se entre as 

escolas públicas por seus bons resultados nas provas do Enem. No último exame, no ano de 

2014, alcançou o segundo lugar em todo o estado, com média de 480,94 pontos (Secretaria de 

Estado da Educação-SEED). Este fato, aliado à sua condição de instituição pública, é o que 

atrai alunos de diversos municípios e condições financeiras, segundo a coordenação da escola. 

Inicialmente, no primeiro momento da coleta de dados (pré-Enem), perguntamos 

durante as entrevistas para 17 alunos que estavam disponíveis, o motivo pelo qual escolheram 
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a escola para cursar o ensino médio. O objetivo da pergunta era saber se a escolha devia-se à 

qualidade de ensino ofertada pelo colégio (tabela 1). 

 

  Por que veio estudar no Atheneu? Número de alunos 

Pela qualidade do ensino 12 

Por causa dos pais 3 

Pelas cotas 2 

Tabela 1: Porquê da escolha do colégio. 

 Dentre os 17 alunos entrevistados, 12 disseram ter decidido estudar no Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense devido à sua qualidade de ensino. Os outros 5 dividiram-se 

entre ter vindo estudar na escola por conta dos pais e também pela vantagem da obtenção de 

cotas, pelo fato de ser pública, mas relacionando seus motivos à excelência da escola. 

Tendo em vista que 12 alunos do total de entrevistados escolheram o colégio por causa 

da sua boa fama no estado entre outros fatores, buscamos, então, saber se isso reflete na 

preparação dos alunos para o Enem. 

Aos mesmos 17 estudantes foi feita a seguinte pergunta oralmente: Sente-se 

preparado(a) para o Enem? (tabela 2) 

Sente-se preparado(a) para o Enem Número de alunos 

Sim 4 

Não 2 

Parcialmente 11 

Tabela 2: Preparação para o Enem. 

Nas entrevistas, 11 informaram que não se sentem totalmente preparados para o exame e 

que o motivo disso estaria relacionado ao interesse individual e à falta de suporte na escola 



    
  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

para a preparação da prova. Para entender essa preparação, trazemos a voz do aluno, como 

podemos verificar no excerto (1) 

(1) “Ambos... minha parte que eu acho que apesar do colégio não oferecer um... uma 

estrutura não... digamos não oferecer muitos simulados não oferece pra tirar 

dúvidas não foca mais no Enem apesar deles dizerem que sim... e por minha parte 

que não vou atrás do que não tem no colégio” (informante 3) 

 

Freitag, Mendonça Sá (2015), ao pesquisarem o impacto do Enem no currículo escolar da 

rede estadual de Sergipe no ano de 2012 que, constatam que  

Em relação à matriz curricular, ainda existem muitas lacunas. Não houve uma 

adaptação coerente que de fato atenda às competências e às habilidades pedidas para 

a prova do Enem. Algumas escolas têm se empenhado em desenvolver trabalhos 

durante todo o ano letivo, através dos sábados letivos, reforços em horários opostos 

ao ensino regular; no entanto, outras, apenas às vésperas da prova, algo ineficaz, 

uma vez que tais competências e habilidades requerem prática e disciplina e outras 

instituições permanecem sem nenhuma adaptação ou criação de recursos 

(FREITAG, MENDONÇA; SÁ, 2015 p.169). 

 

O modelo educacional implantado nas escolas estaduais ainda não corresponde, assim, às 

competências exigidas pela prova do Enem, fazendo os colégios públicos serem vistos como 

um ambiente de preparação deficiente. 

A greve dos professores foi outro fator muito pertinente no discurso dos estudantes 

corroborando assim, a tal deficiência dos colégios públicos, como podemos verificar nos 

excertos (2) e (3) 

(2) “Não posso dizer que sim nem posso dizer que não... porque ...como teve essas 

greves tal e tudo... aí... mas eu posso dizer que sim uma parte... só vou ter certeza lá 

na hora” (informante 7) 
(3) “ Dos dois... um pouco dos dois... porque o fato de você não ter aula é o fato que 

seu corpo relaxa e... e isso é vacilo da pessoa por não poder seguir esse caminho de 

resistência de ter estudado mesmo tendo greve” (informante 5)  

 

A cobrança de iniciativa própria para se esforçar nas atividades escolares pode estar 

interligada ao cansaço que os estudantes alegam sentir ao final do ensino médio, aliado 

também às constantes greves. Como vimos no excerto (3), torna-se desgastante a volta às 

aulas após uma longa paralisação.  

Para ilustrar o que a escola ofereceu como preparação e os prejuízos advindos da greve, 

mais uma vez, trazemos a voz do aluno, atentamos aos excertos (4) e (5) 

(4) “Teve... teve aulões não da minha escola mas da própria Seed teve aulões... e na 

minha escola teve acho que simulados, teve algumas aulas assim, oficinas, que os 

professores revisam sobre os temas que estão sendo bem vistos pela sociedade” 

(informante 10) 
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(5) “Às vezes... vamos dizer que toda semana alguém... é... foi frequentemente mas não 

focaram muito no Enem não. Eles passaram muito trabalho muita atividade por 

causa da greve e acabou meio que pesando isso na gente, por isso acho que não 

prepararam tanto pro Enem assim... porque passaram muita atividade e a gente 

ficou sem tempo pra estudar” (informante 6) 
 

Os estudantes, porém, não taxaram o ensino oferecido pela escola como motivo da falta de 

segurança em relação à prova do Enem. O papel motivador do colégio foi classificado como 

satisfatório para os 17 alunos que foram entrevistados antes do exame. 

Motivações 

 A motivação é entendida como um dos aspectos determinantes do processo de 

aprendizagem, pois nela estão presentes fatores psicológicos que levam à escolha e/ou 

iniciativa de uma atividade, bem como a persistência em fazê-la, o emprego de esforço e de 

recursos pessoais, como o tempo, energia, talento, conhecimento, entre outros (BZUNECK, 

2004). 

É o incentivo e a força de vontade que ajudam os alunos na escola a levar mais a 

diante seus conhecimentos. A magnitude da prova do Enem, por exemplo, exige que os 

jovens estejam preparados para trilhar outros caminhos fora do campo escolar, e para isso, 

pressupõe-se que tenham adquirido durante a educação básica conhecimento suficiente para 

ter bom desempenho no exame. 

Com o propósito de identificar quais os motivos que levaram os alunos do Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense a realizarem o Enem 2015, foi aplicada uma questão objetiva no 

instrumento de coleta pré-Enem, que pedia para que os alunos assinalassem o que os levaram 

a realizar a inscrição no ENEM. Foi constatado que o desejo de ingressar no ensino superior é 

o mais pertinente (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: motivação para o Enem. 

 Como visto no gráfico 1, 48% dos 18 alunos que responderam o instrumento de coleta 

pré-Enem têm o desejo de ingressar no ensino superior, o que é entendido como um desejo 
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proporcionado pelo interesse individual. A escola, como agente motivador, tem contribuído 

para incentivar essa iniciativa dos estudantes.  

 Para Schiessl e Sarriera (2004, p. 63-64), 

O desejo de frequentar um curso superior é acompanhado de grandes expectativas de 

independência, estabilidade, status, realização e preparação para a inserção no 

mercado de trabalho. Os alunos esperam, com a formação universitária, melhorar 

seu padrão de vida, o que lhe possibilitará a satisfação de necessidades e a inserção 

no mercado de trabalho. 

 

 No entanto, a motivação desses alunos não vem somente da escola e do interesse 

individual, outras opções foram assinaladas nos instrumentos. Buscamos, então, verificar a 

ocorrência da participação não só do ambiente escolar e do interesse individual, mas como 

também familiar, de amigos e outros, como agentes motivadores. 

 Segundo Zanella (1997, p.145), “a participação dos pais significa visualizar a escola 

como um espaço democrático em que as pessoas podem exercer a sua cidadania”, desse 

modo, os pais poderiam estar mais envolvidos no processo, não só de ensino-aprendizagem, 

como também no de motivação, inserindo na convivência familiar o incentivo para 

determinadas atividades, especialmente escolares. 

No gráfico 1, 14% dos 18 estudantes disseram que a família foi sua fonte de incentivo 

para a realização da prova. Esse número de alunos incentivados pela família mostra que a 

escola não é a única que deve cumprir com seu dever.  

Um fato curioso é que boa parte dos entrevistados afirmou ser obrigado pela família a 

realizar o Enem. De 44 alunos que responderam ao instrumento, 15 admitiram fazer o exame 

por conta dos pais. 

Em contrapartida, a avaliação dos alunos em relação à contribuição da escola para o 

exame foi verificada em uma questão do instrumento de coleta, onde eles deveriam avaliar o 

nível de contribuição do colégio em uma escala de 0, que indicaria baixa contribuição do 

colégio, a 10 que representaria uma alta contribuição do colégio. Os 18 estudantes que 

responderam a questão, avaliaram a contribuição da escola entre os níveis 5 e 10, um índice 

considerado alto para uma escola pública. Nenhum dos alunos considerou a contribuição 

abaixo do nível 5, o que de fato demonstraria a baixa contribuição da escola (gráfico 2).  
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Gráfico 2: contribuição da escola. 

 Tendo em vista que os alunos consideram satisfatória a contribuição oferecida pelo 

colégio para o preparo do Enem, foi questionado o que, de fato, a escola oferecia para esse 

preparo (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: preparação oferecida pela escola. 

 A variedade de materiais oferecidos pela escola para preparar os alunos para a prova 

do Enem é vista pela comunidade estudantil como mediana, pois a frequência com que estes 

mesmos materiais são disponibilizados a desagrada. 

  Quando perguntados sobre o que deveria ser melhorado na participação do colégio, os 

estudantes afirmaram que o colégio deveria acrescentar mais simulados ao decorrer do ano e 

também aumentar o número de aulas dedicadas ao exame, além de tornar constante o ensino e 

prática de redação. 

Expectativas 

 Antes e depois da realização de qualquer prova ou exame, os participantes idealizam 

seus possíveis desempenhos, criando uma imagem do que esperavam e do que acreditam ter 

alcançado nos dois momentos. No primeiro momento é criada uma imagem do que se espera 

alcançar, do nível de confiança com que vão participar do desafio. No segundo momento, 

após a realização do exame, é idealizado o possível desempenho, podendo-se inferir esse a 

partir do nível da prova e da preparação ocorrida para tal.  
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Com a realização das entrevistas e a aplicação dos instrumentos de coleta antes e 

depois do Enem, tivemos a possibilidade de analisar como os estudantes concebiam o exame 

antes e depois de sua resolução. 

Expectativas Pré-Enem 

 O instrumento de coleta aplicado antes da realização do exame, continha uma questão 

que solicitava aos alunos que encaixassem seu nível de preparação para o Enem em um 

intervalo de 0 a 10, onde o nível 0 demonstraria uma total falta de preparação e o nível 10 um 

total preparo para o exame. A partir das respostas dadas a tal questão, verificamos que 17 dos 

18 sujeitos demonstraram um nível de preparação entre 5 e 8 (gráfico 4). 

 

Gráfico 4: nível de preparação para o Enem. 

 Para entender o motivo e a atribuição dessa preparação parcial, trazemos mais uma 

vez, a voz do aluno, simples e direta, como podemos verificar no excerto (6) 

(6) “Dos dois um pouco... dos dois... porque o fato de você não ter aula é o fato que seu 

corpo relaxa e isso é vacilo da pessoa não poder seguir esse caminho de resistência 

de ter estudado mesmo tendo greve” (informante 5) 
 

Com isso, o nível de preparação do aluno estaria ligado tanto ao interesse individual 

quanto ao suporte oferecido pela escola na preparação para o exame, sendo essa muito afetada 

pelas constantes greves.  

 Verificou-se também um alto nível de expectativas dos alunos em relação ao exame 

(gráfico 5), que apresenta a resposta a uma questão sobre o seu nível de expectativas para o 

exame, em que o nível 0 demonstraria total falta de expectativa e o nível 10 demonstraria alta 

expectativa para o exame. A partir dos resultados, verificou-se que dos 17 alunos, 95% 

mostraram nível de expectativa entre os níveis 5 e 10, sugerindo uma preparação satisfatória, 

de tal forma a deixá-los seguros e confiantes para realizarem o exame e alcançar suas 

expectativas. 
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Gráfico 5: nível de expectativas para o Enem. 

 As expectativas dos alunos em relação ao Enem foram verificadas através de uma 

questão dissertativa (tabela 3).  

Expectativa para o Enem? Número de alunos: 

Cursar em uma universidade pública o 

curso pretendido. 

12 

Realizar uma ótima prova. 1 

Testar os conhecimentos. 3 

Em busca de experiência. 1 

Teme a concorrência. 1 

Sem expectativas; “o que vier é lucro.’. 1 

Tabela 3: Expectativas em relação ao Enem. 

 Como visto nos dados do quadro 3, a maior fonte de expectativa é em relação a cursar 

o curso pretendido em uma universidade pública. 

Expectativas pós-Enem 

 Após a realização do exame, 80% dos 26 alunos que responderam ao instrumento de 

coleta pós-Enem demonstraram uma sensação positiva, ou seja, se sentiam confiantes frente 

ao desempenho no exame, confirmando e/ou surpreendendo-se com o possível desempenho. 

A porcentagem de alunos desacreditados em relação ao exame é de 20% (gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Sensação após o Enem. 
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 A autoavaliação positiva em relação ao desempenho é atribuída ao interesse individual 

e a contribuição oferecida pela escola, que juntas atingem 82% das atribuições dadas pelos 

alunos (gráfico 7).  

 

Gráfico 7: atribuição do desempenho no Enem. 

 Por fim, tendo a autoavaliação dos alunos em relação ao possível desempenho no 

exame, antes e depois de sua aplicação, houve a possibilidade de comparar as expectativas 

que antecederam e sucederam a prova (gráfico 8). 

 

Gráfico 8: comparativo das expectativas. 

 Nessa comparação, percebeu-se um aumento acentuado do número de alunos que 

acreditavam e acreditam ter tido um bom desempenho no exame. Houve também uma 

redução no número de alunos que acreditava/acreditam ter tido um desempenho parcialmente 

bom no exame. Esse aumento de acordo com os alunos de devem tanto a preparação quanto 

ao nível e tema da prova desse ano. 

 Diante dos resultados da investigação, verificou-se que o nível das expectativas que os 

alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense carregavam em função do Enem estava 

intimamente ligado à preparação oferecida pelo colégio, que, apesar das dificuldades da 

educação pública, oferece um ensino de excelência voltado para o Enem, propiciando desde já 

um alto nível de confiança aos alunos que estudam no centro de excelência. 

Considerações finais 
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 As motivações que estão relacionadas ao esforço dos jovens em suas atividades 

escolares, sobretudo o Enem, são de importante atuação no espaço escolar, principalmente, 

uma vez que estimulam os alunos a seguir escolhas e experiências profissionais que elevam 

seus conhecimentos, cooperando para a melhoria da educação no país. 

O Enem representa na vida desses jovens o tão desejado acesso ao ensino superior 

que, mesmo estando mais fácil atualmente, ainda apresenta dificuldades, pois as escolas 

públicas não se adaptaram por completo ao sistema de conteúdo da prova. 

O Colégio Estadual Atheneu Sergipense, destacando-se por seu diferencial de ensino 

voltado para o Enem, tem motivado seus alunos na realização do exame, apesar de, na visão 

dos alunos, não ter suporte suficiente para ajudar na preparação do exame. Existe necessidade 

de elaboração de mais atividades preparatórias para a prova, como simulados, aulas dedicadas 

ao Enem e oficinas de redação com mais frequência. 

A causa desse problema, na visão dos discentes que participaram da pesquisa, é 

atribuída à falta de recursos materiais que são necessários para a realização das atividades. Em 

outras escolas, especialmente públicas, o mesmo acontece, afetando o preparo e desempenho 

dos alunos na prova. 

Esperamos que os resultados obtidos possam auxiliar para a elaboração de práticas no 

entorno escolar que estimulem o corpo estudantil a realizar atividades tal como o Enem, 

contribuindo, portanto, para o andamento do projeto CTI-EB, em que estamos envolvidos.  
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 O presente trabalho pretende tratar o conceito de beleza em alguns recortes históricos, 

se detendo na perspectiva social e não irá se deter no discurso da estética, uma vez que a 

beleza tem servido como categoria de exclusão social. Essa exclusão aparece na obra de 

Umberto Eco de maneira implícita, quando o autor destaca o poder e fascínio que o belo 

provoca em cada cultura, ditando modos de existência. 

 O levantamento histórico das modificações que os padrões de beleza foram sofrendo, 

demonstra como os poderes hegemônicos foram ocupando os espaços de criação das normas, 

problema que vai ser  descrito a partir de Platão na Grécia antiga, passando por beleza natural, 

beleza funcionalista no medievo com Thomas de Aquino,  beleza adquirida  até  beleza de 

consumo nos dias atuais.   

 A análise da Beleza a partir desse arcabouço servirá para nortear a questão sobre os 

indivíduos que estão aquém desses moldes, como estes são tratados, bem como o afastamento 

extremo desses moldes , quer para beleza acima da média ou feiura, passam a ser alvo de 

violência verbal e física. Pensamento que contribui para a construção dos estereótipos que se 

popularizaram em cada época. 

 Cassirer em sua filosofia antropológica problematiza a visão provinciana de mundo 

que os homens costumam usar como fundamento para classificar o estranho. A construção da 

beleza  vai se delineando no horizonte da representação, ou seja, do teor simbólico que cada 

elemento ou evento imprime na história desse homem. 

Os conceitos de belo, beleza e estética que serão tratados no trabalho foram descritos 

por Nicola Abbagnano em seu Dicionário De Filosofia: 

mailto:psi.thamires@gmail.com
mailto:iraqfael@gmail.com
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ESTÉTICA (in. Aesthetics-, fr. Esthétique, ai. Aesthetik, it. Estética). Com esse 

termo designa-se a ciência (filosófica) da arte e do belo. (ABBAGNANO, 1998, 

p.367) 

 

BELO E BELEZA: naquilo que os antigos chamavam de poética, isto é, ciência ou 

arte da produção. Podem ser distinguidos cinco conceitos fundamentais de B., 

defendidos e ilustrados tanto dentro quanto fora da estética: 1Q o B. como 

manifestação do bem; 2Q o B. como manifestação do verdadeiro; 3g o B. como 

simetria; 4Q o B. como perfeição sensível; 5Q o B.como perfeição expressiva. (...) 

Segundo Platão, só à beleza, entre todas as substâncias perfeitas, "coube o privilégio 

de ser a mais evidente e a mais amável" (Fed., 250 e). Por isso, na beleza e no amor 

que ela suscita, o homem encontra o ponto de partida para a recordação ou a 

contemplação das substâncias ideais(ABBAGNANO, 1998, p.106) 

 

1. A beleza como virtude 

Em diversas épocas históricas o belo relaciona a algo que agrada tanto de forma 

individual como em contexto grupal. Nessa perspectiva, o belo aproxima-se do bom, a boa 

ação e o ato heroico são representações da beleza.  Diz Cassirer: "A beleza é parte e parcela 

da experiência humana; é palpável e inconfundível. (CASSIRER, 2005, P.225). O belo se 

aproxima do bom, uma vez que todas as afirmações correlatas a belo são palavras que 

utilizamos para referir a algo que nos agrada, algo agradável. O belo como boa ação está 

ligado à beleza de um ato, ter um amor correspondido, uma amizade honesta são formas de 

desejar ter esse bem, é algo bom que se deseja possuir. Assim como o bem é uma forma de 

desejo, Eco fala que quando se vê uma boa ação desejamos então ter feito ela ou procuramos 

realizar uma ação como aquela. Por exemplo, um ato heroico, é um bem mesmo que implique 

alguma dor. Mesmo que quem o instaure como bela ação não tenha a mesma coragem de 

praticá-lo. 

 Numa perspectiva cotidiana podemos definir beleza sob duas concepções: A primeira 

como aquilo que agrada, aquilo que pode-se contemplar, agrada aquele que tem acesso a algo 

belo, aquilo que é instituindo como beleza independente da época pode ser comtemplado e 

pode afeiçoar-se. Uma bela obra de arte é algo que pode trazer algum prazer, proporcionar um 

bem, sem que necessariamente haja desejo em possui-la. A segunda como aquilo que se 

deseja possuir, nesse caso a ideia de bom envolve mais que  a contemplação, sendo bom 

aquilo que estimula o desejo, aquilo que gostaria de possuir ou utilizar. Pode-se então desejar 

ter uma riqueza honesta como alguém que a possua, é belo por ser honesto, por ser algo 

agradável, e que também deseja consumir, desejar ter. 
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  A beleza está ligada a desfrutar prazerosamente de algo, por aquilo que é, 

independente de desejar ou possuir. A beleza não está intrinsicamente ligada ao desejo, visto 

que ao decorrer da época ou da cultura muitas coisas são agradavelmente belas sem ser 

necessariamente desejáveis. O prazer em desfrutar de algo pela mera contemplação do belo, 

sem necessariamente precisar possuir. Apreciando a beleza pela sua forma. Não há uma 

definição específica de beleza neste momento histórico. O conceito de belo é reformulado ao 

longo do tempo.  

1.1- Beleza na arte 

 Existe uma grande aproximação entre beleza e arte, a estética da arte representa a 

beleza da natureza de forma dúbia. A dubiedade reside na capacidade mimética do artista que 

ao recriar um o objeto real com precisão traz nele a beleza da exatidão das formas. Mesmo 

que tal objeto seja considerado feio, sua representação artística torna-se bela. Como também 

na representação artística de um objeto belo, que ao ser recriado  mobiliza o olhar tanto a 

contemplação quanto ao desejo.  

1.2- Beleza e proporção 

Para Umberto Eco, a beleza não é algo fixo, ela adquiriu diversas faces ao decorrer do 

tempo, tanto na beleza física, como na arte, na religião e nas ideias. Na Grécia antiga, a 

primeira ideia de beleza não era algo pré-concebido. Em Homero, Górgias e no oráculo de 

Delfos pode-se observar que a beleza não seguia algum conceito hermético. Ela era associada 

a valores e a qualidades, mas a beleza física não parecia relevante. Kalón é um termo grego 

que pode ser traduzido de modo informal para "belo", "Kalón é aquilo que agrada" ( Teógnis, 

sec VI a. C.) A coisa bela é algo que em sua forma agrada aos sentidos e a alma. 

Sobre essas bases podemos falar de uma primeira compreensão da beleza que é 

ligada, entretanto, às diversas artes que a exprimem e não têm um estatuto unitário: 

nos hinos, a Beleza se exprime na harmonia do cosmo; na poesia, no encanto que faz 

os homens se deliciarem; na escultura, na apropriada medida e simetria das partes; 

na retórica, no ritmo justo (ECO, 2004, P.41) 

 

Posteriormente a esta compreensão de beleza, Platão fala de forma mais complexa 

sobre a concepção de beleza como harmonia e proporção, e a beleza como esplendor. Para 

ele, a beleza não está fixada em algum aspecto físico, é algo independente que reluz em todo o 

ser.  "A beleza não corresponde àquilo que se vê" (ECO, 2004,P.50), isso porque a beleza está 

no objeto, mas o transcende.  
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 Heráclito, aborda a noção de equilíbrio a partir da presença e harmonia dos opostos, ou 

seja, de equilíbrio entre os opostos. Diz ECO 

 Diversa será a solução proposta por Heráclito : se no universo existem opostos, 

realidades que parecem não se conciliar, como a unidade e a multiplicidade, o amor 

e o ódio, a paz e a guerra, a calma e o movimento, a harmonia entre tais opostos não 

se realizará anulando-se um deles, mas justamente permitindo que convivam em 

contínua tensão. A harmoniza não é ausência, mas equilíbrio de contrastes. (ECO, 

2004, p. 72). 

 

 O corpo humano foi matematizado com Pitágoras. Sua ideia de simetria, foi divinizado  

com o apoio de Hugo de Saint-Victor ao "afirmar que corpo e alma refletem a beleza divina" 

(ECO, 2004, p.80). Na idade média com Tomas de Aquino, a beleza do corpo exigia a 

presença de todos os elementos, "para que exista beleza é necessário que exista não apenas 

uma devida proporção, mas também integridade (isto é, que cada coisa tenha as partes que 

lhe competem: logo, será considerado feio um corpo mutilado)". (ECO, 2004, P.88).  

 Visto que a beleza se apega às proporções, mexer com essa proporção então implicaria 

em um corpo feio. O corpo deixaria então de ser belo pela falta de proporcionalidade. A 

adequação ao escopo parte desta ideia pois seria considerado feia uma coisa que é destinada 

para um fim ao qual não consegue exercer. A beleza seria assim algo superficial, mas por não 

cumprir sua função perde o status de belo. Um objeto não pode ser belo se não exerce a 

atividade proposta. Quando um objeto consegue exercer sua função este é então definido por 

belo, entende-se por isso mútua colaboração. É a proporção e a integridade do objeto que o 

institui belo, o caráter utilitário outorga o objeto o estatuto de belo. 

1.3- Beleza por aquisição 

Havia uma grande discrepância social na era medieval. O poder dessa sociedade era 

intimamente ligado ao vasto vestuário, boas armas e artigos de proteção. A exteriorização 

desse poder se dava pelas vestes pomposas e coloridas, pelas joias. Estes adornos eram signos 

do poder medieval, tornando-se assim objetos de desejo. Tal expressão de poder designa uma 

beleza adquirida, em que pode-se comprar os artifícios considerados belos. Os pobres 

vestiam-se exclusivamente de roupas de cores pálidas, perdiam então o pressuposto da beleza.  

Mas aceitemos de Isidoro a distinção (de origem tradicional) entre útil e belo: assim 

como a ornamentação de uma fachada acrescenta beleza aos edificios e o ornamento 

retórico acrescenta beleza aos discursos, assim o corpo humano parece belo por 

causa de ornamentos naturais (o umbigo, as gengivas, as sobrancelhas, os seios) e 

artificiais (as roupas, as joias). (ECO, 2004,pag111) 
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A beleza torna-se algo que inclui o aspecto físico. As características corpóreas são então 

percebidas como belas, existindo agora a beleza interior e a exterior, pode-se então considerar 

um ser como belo por todas as características que este possui. Na era medieval, uma das 

primeiras qualidades de um belo corpo eram belos olhos verdes ou azuis, que remetiam as 

cores das pedras preciosas, e a pele rosada que seria derivada do calor do sangue a se mover. 

1.4- Bela como pureza 

O corpo feminino foi passando por mudanças ao longo da história, o modo de tratar 

então passou a ser relacionado à pureza. A beleza feminina desperta uma sensibilidade antes 

não tratada por conta da moral da época, o ideal de beleza das damas pode ser observado nas 

esculturas das virgens contendo com os seios, em cantigas pastoris. Entra então nesse 

contexto  a castidade feminina e a beleza de seduzir, possuir, usufruir das virtudes.  

Assim era a Idade Média, que celebrava publicamente a mansuetude, ao mesmo 

tempo que aceitava abertas manifestações de ferocidade e que, ao lado de páginas de 

extremado rigor moralista, oferece momentos de franca sensualidade, e não apenas 

nas novelas de Boccaccio. (ECO, 2004,p.158) 

 

A mulher renascentista surge num movimento intrínseco entre beleza física e material, 

ela sabe cuidar e lidar com o próprio corpo, e faz do seu corpo arte, usa artifícios para 

modelar e tingir seus cabelos, por objetos criados para harmonizar e dar proporção, o 

renascimento é um período em que as mulheres da corte ditam leis de moda e dedicam-se a 

aprender, participando das artes e capacidades discursivas. A beleza chega num conceito 

multidirecional, valorizando beleza interior e exterior. A beleza sensual aparece quando as 

imposições morais da contra reforma, agora sem que seja necessário esconder nada, sendo 

agradável por existir e poder aparecer.  

O ideal de beleza não é diferente somente entre as épocas históricas. Numa mesmo 

país podem coexistir diferentes ideais estéticos. Prospera então o ideal vitoriano de beleza, 

nos costumes morais, no bom senso, em regras de etiqueta, moda, decoração e arquitetura, 

atribuindo assim uma beleza própria. A estética deste ideal insere o domínio da beleza, visto 

que os objetos passam a ter um valor de uso se sobrepõe ao valor de troca, a utilização do 

objeto se transforma a partir do seu valor comercial, a beleza então deixa de ser ligada ao 

supérfluo e passa a ser associado a valor, o objeto deixa de ser visto somente como forma e 

passa a ser ligado também a função. O belo então como valor comercial. 

1.5- Beleza como matéria 
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  A beleza funcional é um traço de aproximação entre a arte e a indústria. O belo torna-

se reprodutível e breve, induzindo a uma substituição rápida do objeto por desgaste ou falta de 

interesse. A arte contemporânea percebeu o valor e a riqueza da matéria, é preciso conciliar e 

respeitar a matéria, visto que a matéria exprime e expressa a sua beleza, surgiria então uma 

beleza especifica e única, pois aquilo que foi impresso levou em consideração a 

particularidade da matéria, a matéria deixa de ser somente o corpo da obra, e vira objeto do 

discurso estético. 

A mídia dita também sua beleza como provocação, e de consumo. A beleza da 

provocação é aquela que propõe vários aspectos de movimentos estéticos, de grandes nomes 

até a arte informal. A provocação está em violar os padrões estéticos de cada épocas e 

propiciar um beleza harmônica, mesmo permeando e quebrando os padrões, a beleza do 

diverso. Outras correntes da estética contemporânea como os happeenings
18

 que tem por 

beleza automutilações, que tem por finalidade a apreciação de algo belo para os seus padrões, 

de um modo físico. Ou partindo de um pressuposto místico, estar em grupo, ouvindo algum 

tipo de música e usando algum tipo de substancia psicoativa, pode ser considerado igualmente 

belo para quem vê de fora, e para quem está absorto uma boa experiência. A beleza de 

consumo refere-se aos moldes ditados pela moda, a estética a qual a mídia tenta imprimir nas 

pessoas, por um consumo comercial. O modelo de beleza  passa a ser visto a priori nos 

grandes ícones de beleza da mídia, atores e personalidades famosas são meios de 

comercializar aquilo que é belo neste momento. A sensibilidade estética, faz com que a moda 

seja algo circular, e vá mudando ao decorrer do tempo, sendo modificada primeiro pelos 

grandes estilistas e expostas de forma comercial na mídia. Os meios de comunicação impõe 

um modelo estético a ser seguido. Faz-se necessário sucumbir ao politeísmo da beleza. 

2- Bullying 

O estranhamento frente ao novo ou diferente tem fomentado uma variedade de 

comportamentos ora positivos, ora negativos frente ao indivíduo que não se adequa à norma. 

Não pertencer a um grupo no qual possa partilhar do mesmo modo de pensamento, 

assemelhar-se com traços físicos ou poder estabelecer quaisquer formas de relação próxima, 

leva a exclusão e maus tratos. Esse fenômeno chamado de assédio psicológico tem sido 

                                                           
18

 Evento artístico que acontecem em ambientes diversos, geralmente fora de museus e galerias, nunca 
preparados previamente para esse fim. 
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estudado na atualidade nas áreas onde existe formação de grupo e nas instituições, como 

escolas, empresas e outras. Pode ser categorizado de acordo com o espaço em que acontece, 

por exemplo, quando o assédio acontece entre crianças e adolescentes em contexto escolar é 

chamado de Bullying, já quando o assédio acontece no trabalho é chamado de 

Mobbing.(GUIMARÃES & RIMOLI, 2006, P.184). 

A origem da palavra mobbing deriva da etologia. O conceito de mobbing foi 

proposto pela primeira vez por Niko Tinbergen e Konrad Lorenz em seus estudos 

com gaivotas, e gansos. No contexto etológico, pode-se definir o comportamento de 

mobbing como um ataque coletivo direcionado a um alvo considerado perigoso, por 

exemplo, um predador. Normalmente, este ataque envolve vários indivíduos da 

mesma espécie ou de espécies diferentes que tentam confundir o intruso com muitas 

vocalizações e ameaças a distância, afligindo-o com ataques sucessivos. Por outro 

lado, algumas aves, como gaivotas e tordos, durante o mobbing também podem 

defecar e vomitar no alvo, apenas ocasionalmente podendo ocorrer contato físico. 

(GUIMARÃES & RIMOLI, 2006, P.184) 

 

 Os autores mostram que na vida animal, as espécies percebem o diferente como uma 

ameaça e seu comportamento tem o propósito de proteger o grupo de um possível predador. O 

termo Mobbing foi posteriormente adotado para nomear o assédio psicológico no trabalho, 

mas suas características originais estudadas pela etologia são observáveis na prática do 

Bullying. O bullying é um fenômeno que abrange um conjunto de atitudes agressivas, que podem 

ser diretas ou indiretas, mas que são sempre intencionais e frequentes, com o objetivo de 

causar sofrimento à vítima. O que motiva o perpetrador ou perpetradores não aparece 

claramente, mas sabe-se que a vítima não possui recursos para reagir de forma equânime. 

Contexto que apresenta o desequilíbrio de poder nessa relação que se constitui de um lado por 

indivíduos que unem forças contra outro com força limitada e com dificuldades de se 

defender. O desfecho do bullying são danos físicos recorrentes das agressões que nem sempre 

são apenas verbais, e danos psicológicos que podem desencadear diversos tipos de transtornos 

e culminar no suicídio (LISBOA,BRAGA E EBERT,2009, p.60,64). 

Na mitologia grega, a beleza de Psiqué foi considerada por Afrodite como uma 

ameaça. A jovem foi punida conforme o escritor latino Lúcio Apuleio:  

Assim começa o romance de Psiqué, que era tão arrebatadoramente bela, que os 

mortais, em lugar de pedi-la em casamento, adoravam-na como se fosse a própria 

Afrodite, cujos templos e culto, por isso mesmo, haviam sido esquecidos e 

abandonados. Psiqué se tornara a nova deusa do amor. A nova Afrodite! E era sob 

os traços humanos da jovem princesa que se procurava venerar a poderosa mãe de 

Eros. (...)irritada com o confronto de beleza, a deusa chamou a seu filho Eros, 

menino alado e de maus costumes, corruptor da moral pública e provocador de 

escândalos, e deu-lhe uma incumbência urgente(...)pediu-lhe que a fizesse 

apaixonar-se pelo mais horrendo dos homens.(...). O rei (....)temendo, como Liríope, 
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a cólera dos deuses por causa da beleza  da filha  mais jovem, mandou consultar o 

Oráculo de Apolo em Mileto. A resposta do deus mântico foi direta e terrível: a 

jovem, coberta com uma indumentária fúnebre, deveria ser conduzida ao alto de um 

rochedo, onde um monstro horrível com ela se uniria. Eros, todavia, que em lugar de 

ferir com suas flechas a Psiqué, havia sido ferido por ela (BRANDÃO, 1987, p.210). 

 

A jovem Psique foi alvo de perseguição por sua beleza. A leitura completa do mito 

retrata a sua trajetória de sofrimento ao recorrer a sogra Afrodite em busca de ajuda para 

reconquistar o marido. Afrodite a submeteu as piores provas para que a jovem fracassasse. 

Com o tempo, a sua beleza foi se desgastando e temerosa que Eros não mais a quisesse, acaba 

acidentalmente recebendo a maldição do sono eterno. Outros mitos são castigados com a 

feiura em virtude da desobediência, como Medusa que após ser seduzida por Poseidon foi 

castigada por Athena. 

Seja na etologia, na mitologia, em contextos institucionais ou sociais, o Bullying se 

manifesta para demarcar o espaço entre o que deve ser aceito ou rejeitado por um grupo.  

Uma análise acerca da ideia de beleza ao longo da história da arte e o reflexo das influências 

históricas, políticas e religiosas que delimitaram padrões estéticos e os associaram aos valores 

de bem e de mau, determinam aquilo que deve ou não ser aprovado por um grupo. A rejeição 

ao diferente é o ponto de convergência apresentado nos exemplos da etologia com o mobbing 

e da mitologia com Eros e Psiqué . 

Cassirer aborda a questão do símbolo como chave para entender o homem, esse 

sistema simbólico é uma nova dimensão que o diferencia. “Comparado aos outros animais o 

homem não vive apenas em uma realidade; vive, em uma nova dimensão da realidade” 

(CASSIRER, 2005, P.47,48). As respostas físicas podem ser semelhantes entre as espécies, 

mas no homem existe outro processo de resposta que envolve pensamento e realidade 

simbólica. Essa capacidade de exceder ao orgânico conduz a elaboração de diversificados 

modos de vida.  “A contradição é o próprio elemento da existência humana. O homem não 

tem uma “natureza”, um ser simples ou homogêneo. Ele é uma estranha mistura de ser e 

não-ser. O lugar dele é entre os dois pólos opostos”.( CASSIRER, 2005, p.26).  O homem 

tende a se considerar o centro do mundo e costuma usar como parâmetro para analisar o outro 

a sua vida particular, julgando, construindo pensamentos e normas nas quais pretende 

desclassificar aos que não se adequem. (CASSIRER, 2005, p.30).   

O universo simbólico em que o homem vive é formado pela linguagem, pelo mito, 

pela arte e pela religião. São eles que influenciam o pensamento e a experiência humana, 
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contribuindo para que se construam as visões de bom e mau sempre à luz do seu espaço e da 

sua história. “Vive antes em meio a emoções imaginárias, em esperanças e temores, ilusões e 

desilusões, em suas fantasias e sonhos. “O que perturba e assusta o homem”, disse Epitéto, 

“não são as coisas, mas suas opiniões e fantasias sobre as coisas”, (CASSIRER, 2005, p.49). 

Dessa maneira o outro, o estranho, o esquisito, o que foge a norma, é sempre alvo da repulsa, 

do preconceito e da violência como acontece com as vítimas do Bullying.  

 

Considerações finais 

O projeto de pesquisa em andamento, estuda a evolução da beleza no decorrer 

histórico. As diversas formas que a beleza se apresenta para mostrar como um padrão pode 

servir de regulador nas relações de aceitação de sujeitos que estejam tanto acima quanto 

abaixo dele. O que demonstra que ao contrário da crença popular de que o bullying ocorre 

apenas entre os feios, pessoas bonitas também são alvos desse tipo de violência. A beleza 

possui um limite no qual falta ou excesso causam incomodo. Na falta por não atender ao 

critérios mínimos do marco de beleza, e no excesso por sobrepujar esse marco. 

Vimos que o constructo de beleza é modificado no decorrer histórico e a cada época 

tem um padrão vigente. Na era medieval o conceito de belo era intrinsecamente ligado ao 

bom, visto que tudo que se referia à beleza era algo agradável, bom, desejável. Já na idade 

média a luz e a cor mudam um pouco a primeira concepção de belo, atribui um caráter social, 

pois a beleza como cor, só poderia ser utilizada pela porção rica, os ornamentos passam a ter 

uma simbologia, numa espécie de simbolismo das cores. Na era vitoriana a beleza é vista 

como algo comercial, pelo valor de troca que o objeto possui, como objeto de uso. Pela 

mercantilização e serialização da produção. Nos dias atuais a concepção de beleza segue 

como um tipo de provocação, onde vários ideais estéticos são usados ao mesmo tempo, de 

modo que estes conversem, e funcione como algo agradável. A beleza de consumo, faz com 

que os ideais de beleza sejam ditados por grandes ícones, vindo então de assinaturas famosas, 

e entrando para o consumo a partir da comercialização do que é produzido, visto que a moda é 

algo circular, os moldes de beleza são transitórios. A beleza pode ser atribuída a algo 

especifico, de grupos, que são minorias, mas que tem seu contexto estético bem delimitado. 
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Contudo, essa delimitação marginaliza grande parcela da população que mesmo tendo 

um ideal de beleza não se reconhece nele. Os efeitos psicossociais aparecem nos 

comportamentos de exclusão ou de aversão tanto aos feios por fugirem da curva normal, 

quanto aos belos por estarem acima do padrão idealizado e não alcançado. 

O quadro que se manifesta é de frustação, ansiedade e agressividade que precisa ser 

depositada em um alvo socialmente aceito pela maioria. Como tem sido divulgado pelos 

veículos de comunicação onde aparecem jovens sendo espancadas, mutiladas e até mortas por 

serem “bonitas”, “metidas” ou “inteligentes”, de outro lado outros indivíduos pertencentes a 

pequenas minorias ou que estejam entre grupos de vulnerabilidade social, também tem suas 

histórias de abuso e violência noticiadas por esses veículos. 

O percurso entre a beleza e o bullying, mostra as posturas que o homem pode adotar 

quando se limita a viver fisicamente em um mundo amplo, mas simbolicamente reduzido, que 

toma como parâmetro seu espaço de existência e desconsidere as possibilidades de vida e 

formas que podem coexistir sem se autodestruírem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento populacional na planície costeira tem como principal consequência a 

ocorrência de impactos para o ambiente e a sociedade, pois este fenômeno social acompanha 

o aumento de atividades produtivas e turísticas, intensificando os riscos ambientais. 

 A zona costeira é um espaço definido através da interação entre o continente, a 

atmosfera e o oceano. Este ambiente é formado por paisagens recentes em razão da dinâmica 

geológica quartanária relacionada com o recuo e avanço da linha de costa por meio da ação de 

ondas, marés, correntes marinhas e ventos. A dinâmica costeira é influenciada pelos efeitos 

das mudanças no nível do mar resultando na diversidade de conjuntos morfológicos e 

hidrodinâmicos existentes nesse espaço. 

Por ser um ambiente de formação geológica recente e de fragilidade natural, a zona 

costeira apresenta ecossistemas complexos constituída a parti de sedimentos inconsolidados. 

Estas características favorecem a formação de ambientes vulnerais e fragilizados cujos 

recursos são amplamente consumidos e com impactos previstos nos processos, podendo 

consolidar situações de desequilíbrio.  

O rápido crescimento populacional resulta na transformação no meio ambiente, pois o 

espaço é ocupado com diversas atividades como habitação, indústria, comércio, transporte, 

pesca, agricultura e turismo. Atualmente na zona costeira, diversas áreas apresentam expansão 

de atividades que tem como consequência alterações nas características ambientais e nos 

processos de áreas litorâneas, principalmente, devido ao intenso povoamento propiciando 

riscos para o equilíbrio geomorfológico e para a sociedade. 

Nos espaços rurais e urbanos a ocorrência de atividades produtivas diversificadas, 

pode estar relacionada com vários tipos de riscos ambientais dos quais a sociedade e os 

ecossistemas estão submetidos. A variação da intensidade dos riscos depende das 

mailto:Jake_ragge@hotmail.com
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características dos fatores abióticos como o clima, morfologia, geologia etc, e a dinâmica das 

atividades realizadas. 

Alguns fatores abióticos da planície costeira proporcionam uma organização espacial 

com características naturais favorecendo o aumento populacional devido à expansão urbana 

associada aos empreendimentos imobiliários, além da realização de algumas atividades 

produtivas que predominam neste ambiente. As atividades realizadas na planície costeira 

geram vários problemas de infraestrutura urbana, desequilíbrios nos ecossistemas e problemas 

sociais. A maior parte destes problemas pode decorrer da falta de fiscalização por órgãos 

públicos, falta de planejamento ambiental e má gestão do território, gerando riscos para o 

meio ambiente e para a população residente. 

O objetivo desse artigo é analisar os principais riscos ambientais da planície costeira 

do município de Itaporanga D’Ajuda decorrentes do uso e ocupação das terras nos diversos 

ambientes. 

A metodologia utilizada baseia-se na análise integrada da paisagem a partir do modelo 

geossistêmico e GTP (Geossistema, Território e Paisagem), Bertrand (1972; 2007). 

O geosistema de Bertrand e GTP foram utilizados, pois tratam-se de modelos de 

análise espacial que possibilita as inter-relações entre dinâmica natural dos fatores abióticos e 

biótico associados com a dinâmica social. Além disso, a organização espacial pode ser 

compreendida pela diversidade ambiental pela superação da dicotomia entre sociedade e 

natureza. Este método de estudo será utilizado para entender os processos naturais 

(Geossistemas), sócio-economicos (Território) e sócio-cultural (Paisagem) na planície costeira 

e sua dinâmica atual. 

A classificação dos riscos ambientais foi baseada em autores como Dagnio e Junior 

(2007), para compreender quais as consequências da implantação de atividades produtivas e 

de ocupação na planície costeira do município de Itaporanga D’ Ajuda. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

A paisagem é uma categoria de análise da geografia de importância fundamental para 

compreender a organização espacial através da interação entre os componentes bióticos e 

abióticos de uma porção espaço geográfico. Portanto, é necessário compreender a relação 

entre todos os componentes que interagem para a formação do recorte espacial objeto do 

estudo. 
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Bertrand (2004) afirma que a paisagem não é a reunião de elementos geográficos de 

forma aleatória. Ela resulta da combinação dinâmica e instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que interagem entre si, formando um único elemento que tende a 

evoluir. É necessário iniciar a observação da paisagem para daí partir para o estudo do meio 

ambiente. 

Na Geografia, a pesquisa ambiental tem como objetivo compreender a relação 

sociedade e natureza, que pode ser analisada a partir de métodos sistêmicos, pois o espaço 

forma uma unidade dinâmica onde os elementos físicos, biológicos e antrópicos se 

relacionam. 

Cada paisagem tem sua dinâmica, cada recorte espacial interage com as outras porções 

do espaço tornando essa interação holística. O espaço tem seus recortes bem organizados e 

sempre em constante interação. 

Quando o ser humano interfere na dinâmica natural da paisagem, geram alterações no 

equilíbrio ambiental, na diversidade da fauna e flora e na qualidade de vida. Com o 

desequilíbrio, os riscos ambientais podem ser agravados tornando-se uma possibilidade de 

dano eminente para os ecossistemas e a sociedade. 

Segundo Dagnio e Junior (2007), risco e impacto ambiental não são a mesma coisa. A 

definição de impacto ambiental está relacionada com mudanças, alterações, transformações 

que aconteçam no ambiente, muitas vezes a palavra impacto é empregada apenas para 

situações que apresentam mudanças bruscas ou repentinas. 

Para Christofoletti (1994), impacto ambiental são os efeitos provocados por mudanças 

no meio ambiente, em circunstâncias que envolvam a vida do homem, incluindo também 

todos os efeitos e transformações provocados pelas ações humanas. Os impactos observados 

somente em relação à ação humana no meio natural correspondem aos impactos 

antropogênicos. 

Baseado em Dagnio e Junior (2007), existe uma disputa por um conceito de risco para 

abordar os problemas e alterações ambientais, os riscos podem ser vistos como de ocorrência 

aleatória, sem um motivo especifico exato. Nesse artigo, o risco é definido como 

consequência que consideram os componentes antropogênicos, mudanças na dinâmica natural 

e a possibilidade de perigo tanto para o equilíbrio ambiental quanto para a sociedade. 

Os riscos ambientais resultam da ruptura de uma sequência, por exemplo, a natureza 

tem uma dinâmica cíclica e o risco se apresenta como a possibilidade de um fenômeno 



    
  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

acontecer e originar consequências associadas à possibilidade de mudanças positivas ou 

negativas. 

Os riscos ambientais podem ser acidentais, pois podem constituir eventos não 

esperados que ocorrem no ambiente, proporcionando a ruptura de uma sequência de 

acontecimentos. Geralmente, não é possível calcular com precisão um risco ou acidente, mas 

pode-se aferir sobre a intensidade dos problemas, os fatores e os agentes envolvidos. 

A identificação dos riscos ambientais pode ser um alerta sobre as consequências de um 

evento resultante de alterações nos processos naturais e a possibilidade de ocorrência de danos 

irreparáveis. Porém há a possibilidade deste evento seguir uma direção diferente, apesar de 

que a interpretação do risco está vinculada a concepção do observador, e de suas experiências 

e do seu objetivo de análise. 

Ao analisar os riscos ambientais da planície costeira de Itaporanga D’Ajuda deve-se 

relacioná-los com o coletivo e englobando a política, economia, aspectos socioeconômicos e a 

cultura, pois o risco é a percepção de uma ameaça comum a um grupo social específico.  

Conforme Dagnio e Junior (2007) nesta pesquisa serão abordados os riscos naturais, 

tecnológicos, sociais, ambientais e antropico. 

Para os autores citados o risco natural também conhecido como risco telúgico é aquele 

que não pode ser ligado à ação humana e estão vinculados aos fenômenos naturais como 

tectonismo, vulcanismo, alterações atmosféricas e nos processos geomorfológicos e 

hidrológicos. Dentre estes destacam-se os riscos tectônicos, magmáticos, climáticos, 

geomorfológicos e hidrológicos entre outros. 

O risco natural tem como influência os agentes externos que apesar de ser visto como 

totalmente natural, o homem pode influenciar os eventos direta ou indiretamente, pois 

atualmente, os processos naturais estão associados com a dinâmica de organização do espaço 

geográfico. Pois o homem modela as paisagens apropriando-se da natureza, sem preocupar-se 

com os impactos para o meio ambiente. 

O risco tecnológico está relacionado com as atividades produtivas desenvolvidas e a 

ocupação do espaço e devido à utilização de técnicas e tecnologias que alteram os processos 

ambientais e as paisagens. Devem ser levados em conta três fatores que estão sempre juntos: o 

processo de produção com o uso de técnicas, equipamentos, maquinários e recursos; tipo de 

trabalho realizado que está ligado a direções empresariais e estatais e aos interesses do 

homem individuais e coletivos no ambiente. 
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 Pode ser classificado como risco social a maioria dos riscos existentes, desencadeiam 

consequências para a sociedade. Segundo Vieillard-Baron (apud Dagnio e Junior 2007, 

p.276), estes riscos podem ser endógenos quando estão vinculados a dinâmica do próprio 

ambiente, como epidemias, secas, erupção vulcânica e exógenos quando relacionados 

diretamente com a sociedade, a política e administração, como por exemplo, o crescimento 

urbano, densidade populacional, infra-instrutora urbana etc. 

Os riscos sociais são resultantes de um grande número de variáveis complexas, e o 

geógrafo junto com outros especialistas tem o dever de descrever o risco para o Poder Público 

elaborar políticas públicas para minimizar as consequências, principalmente para os grupos 

sociais menos favorecidos. 

Os riscos ambientais, estão vinculados com o ambiente e seu entorno, podendo ter 

causas naturais e antrópicas. Os riscos ambientais englobam todos os tipos citados. O Risco é 

um sinalizador de problemas ambientais, pois o homem está direta ou indiretamente 

envolvido e o ambiente está sempre sendo modificado. 

A gravidade do risco está relacionada com os efeitos das consequências para a 

população, portanto, está vinculada a um tipo de risco antropogênico ou social. Não existem 

lugares na Terra que não tenham sido modificados de alguma maneira pelo homem, seja pela 

sua presença, construindo habitações, estradas etc. 

Quanto ao risco antropogênico, o homem é o agente causador, pois suas ações 

desencadeiam eventos que ameaçam o equilíbrio ou uma ordem existente. Existem dois tipos 

de riscos nos quais a ação antrópica é o principal motivo, os riscos construídos e os riscos 

produzidos. Os primeiros refletem as transformações ocorridas no espaço que antes era 

natural e consequentes da ocupação humana e da geração de impactos no ambiente. Os 

segundos estão relacionados com as atividades econômicas exercidas que gerem impacto nos 

ecossistemas.  Entretanto, as alterações ambientais podem ser empreendidas tanto pelas ações 

humanas quanto por processos da dinâmica natural.  

 

RISCOS AMBIENTAIS NA PLANÍCIE COSTEIRA DE ITAPORANGA D’AJUDA 

 

A planície costeira do município de Itaporanga D’Ajuda é um ambiente de transição 

entre o continente e o oceano que teve origem no quartanário e foi formada a partir de 

processos oceanográficos transgressivos e regressivos da linha de costa, pela ação das ondas, 

marés, correntes marinhas e ventos. Os ecossistemas existentes nesta unidade geomorfológica 
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têm como principal característica a diversidade biológica e a fragilidade ambiental 

influenciada por processos naturais e antrópicos. 

O município de Itaporanga D’Ajuda está localizado no território da Grande Aracaju, 

estado de Sergipe, entre as latitude de 10º 59’ 53’’ S, longitude de 37º 18’ 38’’ W. Na planície 

costeira de Itaporanga D’Ajuda há ocorrência do clima tropical quente úmido, com chuvas 

distribuídas ao longo do ano, contudo com máximas pluviométricas no período outono-

inverno. 

A análise da precipitação pluviométrica de 2007 a 2011 (Tabela 1) mostra uma 

variação das chuvas relacionada com a atuação dos sistemas atmosféricos atuantes no estado 

de Sergipe. 

 

Tabela 1- Precipitação Pluviométrica Mensal (mm), município de Itaporanga D’Ajuda. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acm 

Ano  

 

Média Min Max 

2007 11,9 124,9 157,5 173,4 296,1 195,5 162,5 171,6 102,4 38,8 32,8 58,0 1.525,4 127,1 11,9 296,1 

 

2008 12,4 58,7 220,0 184,2 304,4 167,8 181,5 123,9 72,2 30,3 ... ... 1.355,4 135,5 12,4 304,4 

2009 27,6 56,6 19,8 122,4 502,1 245,1 115,1 247,5 2,6 55,3 3,1 ... 1.397,2 127,0 2,6 502,1 

 

2010 30,2 125,0 102,8 354,6 188,5 277,7 240,1 ... ... ... ... - 1.318,9 188,4 30,2 354,6 

2011 90,5 125,8 109,8 267,1 276,0 117,4 232,6 137,8 ... ... ... - 1.357,0 150,8 - 276,0 

Obs.: ( - ) O dado registrado foi 0,0. 

( ... ) O dado é desconhecido 

Fonte: Escritórios Locais do DEAGRO  
Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN 

 

A tabela 1 apresenta dados não informados e desconhecidos em razão de haver falhas 

no registro da EMDRAGO. Para o período analisado o mês de janeiro é o, mas seco e o ano 

de 2009 registrou a menor precipitação. 

De modo geral, conforme o período analisado, o período seco do município de 

Itaporanga D’Ajuda concentra-se no verão, nos trimestres de novembro a janeiro. O período 

de maior concentração das chuvas é outono-inverno, apresentando os messes de maio a 

agosto. O ano de 2009 apresentou o índice chuvoso com os maiores índices pluviométricos. 
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Apesar da variabilidade pluviométrica está condição não interfere muito na produção 

agrícola e agropecuária, pois a cocoicultura se adapta bem a variação registrada e a existência 

de lagoas temporárias e permanentes amenizam os efeitos sobre a agropecuária. 

Baseado no total pluviométrico do ano de 2007 que apresenta dados completos, a 

precipitação media anual do município de Itaporanga D’Ajuda está em torno de 1.500mm. 

O município de Itapornga D’Ajuda encontra-se situado nas bacias hidrográficas dos 

rios Vaza-Barris e Piauí. O estuário do Rio Vaza-Barris limita a planície costeira deste 

município na direção norte- nordeste. Este rio é o principal responsável pelos ecossistemas de 

manguezal presentes na planície costeira e pela implantação da carcinicultura. 

Por resultar da combinação de diferentes componentes da natureza, o relevo é um 

importante recurso para que haja a delimitação da paisagem, e quase sempre condiciona a 

forma de uso e ocupação do solo. Porém, é necessário considerar que a apropriação 

tecnológica é um importante componente de superação de alguns obstáculos como a 

declividade. 

A paisagem da planície costeira é constituída por diferentes formas de relevo, pois é 

formada através da interação de diferentes processos que tornam a evolução do relevo a 

própria evolução da paisagem. 

O relevo da planície costeira de Itaporanga D´Ajuda apresenta baixas altitudes e 

baixas declividades, com forte intensidade erosiva, caracterizada por morfologias  instáveis 

originadas a partir dos sedimentos marinhos com presença de estuários. Possui sedimentos 

contínuos arenosos e argilo-arenosos que podem conter, às vezes, seixos e organismos 

marinhos. 

Dentre os processos predominantes no modelamento do relevo estão à abrasão 

marinha, a ação das águas de inundação provocadas pelas variações do regime hidrológico 

dos rios, das marés e a ação eólica causando sedimentação, construindo ou reativando dunas, 

além de variações no escoamento freático formando lagoas. 

Segundo Brasil (1986), geologia da planície de Itaporanga D´Ajuda apresenta na base 

depósitos aluviais predominantemente arenosos, com quantidades grandes de silte e argila e 

níveis de cascalho, além de areias de praia e dunas, sedimentos argilo- arenosos de manguezal 

e cordões litorâneos. 

Na planície de Itaporanga D´Ajuda pode ser encontrado três tipos de modelado. O 

primeiro é o modelado de acumulação eólica formado por depósitos sedimentares de origens 

diversas que são remodelados pela ação dos ventos formando as dunas. O segundo é o 
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modelado de acumulação marinha, podendo comportar praias, canais de maré, cordões 

litorâneos, dunas e terraços arenosos. E o terceiro é o modelado de acumulação 

fluviomarinha, resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e marinha, 

sujeito ou não a inundações periódicas, podendo comportar rios, mangues e terraços arenosos. 

Apesar do clima úmido e da existência de totais pluviométricos elevados, a vegetação 

de restinga predomina nos ecossistemas costeiros em razão da presença de sedimentos e solos 

arenosos. 

 Na vegetação nativa da planície costeira predomina espécies arbustivas e herbáceas da 

restinga e em virtude da influência fluviomarinha há também espécies arbóreas de mangue 

com predomínio de Rhizophora e Laguncularia racemosa. Contudo, a vegetação nativa é 

suprimida em virtude das atividades realizadas e apresenta-se de forma descontinua em razão 

das atividades agrícolas agropecuárias e mineradoras. 

A interação entre o clima, relevo, geologia e hidrografia formam paisagens com 

aspectos atrativos, tornando a planície costeira um ambiente agradável para lazer, favorecendo 

o crescimento urbano e a realização de atividades produtivas específicas. 

A beleza paisagística do litoral do município de Itaporanga D’Ajuda tornou crescente 

o interesse de empresas privadas na implantação de hotéis, restaurantes, condomínios, 

residênciais etc e estimulou o crescimento populacional. 

Dentre os ambientes que constituem a planície costeira do município de Itaporanga 

D’Ajuda estão os terraços marinhos, dunas, manguezal e praia.  

O terraço marinho é uma morfologia que possui uma superfície aplainada, de baixa 

altitude geralmente com formato estreito e alongado, com pequeno declive. Nos terraços 

marinhos aparecem feições de cordões litorâneos que são cristas de antigas altas praias que 

foram sucessivamente abandonadas no decorrer da progadação da costa. 

O uso e a ocupação no terraço marinho estabelece a existência de espaços urbanos e 

espaços rurais. No espaço urbano da caueira ocorreu um crescente aumento na construção de 

residências temporárias, restaurantes e hotéis, que acabaram proporcionando destruição da 

cobertura vegetal, aumento no acumulo de resíduos sólidos que causam risco de poluição de 

canais hídricos e dificuldade de penetração da água da chuva no solo por causa do asfalto 

acarretando no risco da perda da biodiversidade e destruição do ecossistema etc. 

Os principais tipos de ocupação do espaço rural nos terraços marinhos são agricultura, 

agropecuária e cocoicultura. 
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Os riscos ambientais presentes, neste ambiente, estão representados pelos riscos, 

antropogênico e social, porque os riscos analisados são consequentes do uso e ocupação das 

terras na planície e apresentam possíveis consequências para a sociedade que frequenta ou 

reside neste ambiente. 

 Segundo dados do IBGE de 2014 o município de Itaporanga D’Ajuda possui cerca de 

9.678 cabeças de boi e 493 estabelecimentos agropecuários. Está atividade também é muito 

intensa na planície costeira, neste ambiente a agropecuária favorece por meio de pisoteio do 

solo a compactação do mesmo, causando a redução da infiltração da água da chuva e 

abastecimento do lençol freático e tendo como risco ambiental o desaparecimento de lagoas 

ou lagoas perenes tornando-se temporárias.  

A cultura da cocoicultura no município de Itaporanga D’ Ajuda decaiu no decorrer do 

tempo, segundo Cuence e Mandarino (2008) em 1995 a produção de coco, se difundiu de 

forma rápida por causa de sua fácil adaptação em solo arenoso. Atualmente seu cultivo é 

muito utilizado para a demarcação territorial, já a comercialização ocorre com menor 

intensidade. 

Segundo dados do IBGE de 2014 no município de Itaporanga D’Ajuda a produção do 

coco-de-baía teve 4.195 hectares de área colhida e destinada a colheita, foram produzidos 

11.275 mil frutos, o rendimento médio foi de 2.688 frutos por hectares, e o valor da produção 

chegou a 6.596 mil reais.   

A produção de coco na caueira modificou a forma de funcionamento ambiental, pois 

para ocorrer à plantação de coqueiros foi feita a retirada da vegetação nativa, por meio de 

tratores ou por meio do consorcio com carneiros, e está destruição levou a perda da 

biodiversidade local. 

 Neste ambiente há a presença de lagoas que também são morfologias temporárias e 

perenes que estão presentes nos terraços marinhos e que, geralmente, estão situadas em áreas 

de menor altitude, entre os cordões litorâneos em razão de processos de deflação e 

afloramento do lençol freático, principalmente durante e logo após o período de chuvas. Estas, 

por vezes, apresenta colonização de espécies higrófitas e hidrófitas. 

Na caueira muitas lagoas foram soterradas para a construção de casas, outras são 

utilizadas como fonte de água para animais em áreas de criação e para plantação de coqueiros. 

As consequências destas atividades são varias como a compactação do solo pelo pisoteio dos 

animais, prejudicando assim a permanência destas lagoas por muito tempo, levando ao 
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desaparecimento de espécies vegetais e animais que utilizam deste ambiente para sua 

sobrevivência.  

Outra morfologia existente neste ambiente é o estuário que pode ser classificado como 

uma área onde o rio encontra o mar é um ambiente complexo com grande valor econômico e 

social. Na planície de Itaporanga D’Ajuda o fluxo de materiais sedimentares por meio da ação 

das ondas e marés e as areias provenientes das dunas podem forma futuramente áreas de 

expansão do manguezal.  

Por causa da influencia de água doce e salgada este ambiente é rico em nutrientes e 

possui grande quantidade de plantas e animais. Nesta morfologia muitas vezes há o 

desmatamento para a introdução de diques a fim de construir piscinas para a implantação da 

cacinicultura. Porém estás mudanças no sistema ambiental acarretam na interrupção da 

interconexão com os demais fluxos de matéria e energia, consequentimente haverá a alteração 

na produção de nutrientes, diminuição de áreas que são usados como refugio e local de 

alimentação das aves migratórias, provocando assim a redução da biodiversidade ambiental e 

levando riscos a soberania alimentar de comunidades tradicionais e a economia em geral 

(turismo, pesca comunitária e industrial). 

O manguezal é um ecossistema formado por comunidades vegetais típicas de 

ambientes alagados que resistem à alta salinidade da água e do solo. Este ecossistema possui 

importante função ecológica, pois fornece abrigo para diversas espécies de peixes e 

crustáceos. A fauna do manguezal possui um grande valor nutritivo e econômico para o 

homem, desta forma acabam atraindo populações humanas que se instalam nas proximidades 

do mangue. 

No município de Itaporanga D’Ajuda as comunidades locais possuem uma relação de 

grande dependência com os recursos oferecidos pelo manguezal, elas utilizam este ambiente 

como fonte de subsistência, praticando a pesca artesanal de peixes, camarões, moluscos etc.  

 A atividade neste ecossistema passou a ser intensificada, visando à produção em 

grande escala, passou-se a ocorrer à retirada em grande quantidade de espécies como 

Rhizophora mangle, para a comercialização, prejudicando assim espécies que vivem e 

utilizam o manguezal como berçário, propiciando risco de desaparecimento das espécies e 

forçando a migração de comunidades que utilizam deste ambiente para sua sobrevivência. 

No município de Itaporanga D’Ajuda a cacinicultura é implantada em grande escala, 

nas proximidades do Rio Vaza-Barris são encontrados diversos territórios destinados a este 

tipo de produção. Para a implantação desta atividade ocorre o desmatamento do manguezal, a 
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retirada de mata ciliar etc, proporcionando perda da biodiversidade e contaminação do curso 

d’água. 

As praias são formadas por extensas faixas de areia que estendem-se por quilômetros, 

em determinados locais a construção de moradias, comercio etc, acaba restringindo a faixa 

praial. Na planície de Itaporanga D’Ajuda pode-se constatar que a praia é o principal setor 

turístico, porém o turismo não é a única atividade encontrada neste ambiente, existe também a 

mineração de areia e cascalho.  

Por ser uma área atrativa o turismo acabou sendo intensificando, aumentando a 

circulação populacional neste ambiente, também aumentou-se a quantidade de resíduos 

sólidos depositados neste local levando ao risco de poluição dos rios, mar e infiltração do 

chorume no lençol freático. 

Neste ecossistema o risco natural encontra-se presente quando observa-se a relação 

das ondas marinhas com a erosão costeira. Com a construção de residências neste ambiente a 

sociedade pode sofrer danos físicos e materiais com os efeitos da erosão na costa. Existe a 

tentativa por parte governamental de amenizar este processo erosivo, por meio de deposição 

de blocos rochosos nas áreas que estão sofrendo erosão, porém a presença dos blocos não leva 

ao fim do processo erosivo, haverá o solapamento da base onde as rochas foram colocadas, 

fazendo com que as mesmas desmoronem em direção ao oceano e a erosão da costa prossiga. 

As áreas de dunas estão situadas entre as morfologias de praia e terraço marinho, é um 

micro- ambiente muito danificado pela ação humana. Na praia da caueia existe uma grande 

faixa praial onde podem ser encontradas áreas de dunas frontais e embrionárias. As primeiras 

são definidas como cordões paralelos a linha da costa e servem como escudo protetor para a 

formação das segundas. As dunas são formadas quando sedimentos de granulométrica fina 

são transportados pelo vento e depositados ao encontrarem algum obstáculo, geralmente 

representado pela vegetação.  

Mesmo as áreas de dunas sendo um ambiente de preservação, na praia da caueira 

foram encontradas várias morfologias de dunas que foram retiradas para a construção de casas 

de veraneio, hotéis, restaurantes e até uma construção desativado de uma empresa de 

cacinicultura. Estas atividades proporcionam a destruição das dunas e o desmatamento da 

vegetação nativa. 

A vegetação desse ecossistema é importante para a fixação das areias para a formação 

das dunas, sua retirada pode acarretar no risco de destruição desse ambiente. As dunas são 

importantes para estabilizar a linha de costa, proteger o lençol freático, constituem barreiras 
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naturais contra o avanço do mar e são habitat para diversas espécies da fauna e da flora, sua 

retirada propícia um risco ambiental muito grande. 

Pode-se perceber que vários fatores vão determinar o tipo de risco, a ocorrência dos 

riscos depende da forma do uso e ocupação do solo. Um risco está sempre conectado a outro 

formando uma teia, podendo ser desencadeados separadamente ou em conjunto. 

O ambiente estudado é classificado como vulnerável, a vulnerabilidade está 

geralmente ligada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor susceptibilidade de 

pessoas, lugares, infra- estruturas ou ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo.   

A palavra vulnerabilidade insere-se no cotidiano atual, como reflexo de uma sociedade que 

sente-se insegura e exposta ao perigo.  

A vulnerabilidade é uma condição externa a pessoa que esta a mercê do risco, por esta 

razão estão intimamente ligados, um existe em função do outro.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apontados neste estudo mostram que o aumento da população nas áreas 

costeiras tem ocorrido de forma rápida e desordenada, trazendo impacto para este ambiente 

que é por natureza fragilizado. Neste recorte espacial, as características ambientais 

apresentam vulnerabilidades associadas à pressão decorrente do crescimento urbano e da 

implantação de atividades produtivas resultando em riscos ambientais costeiros. 

Os principais ambientes em Itaporanga D’Ajuda são decorrente de processos que 

ocasionam a perda da biodiversidade local, descaracterização das feições morfológicas, 

alteração na dinâmica oceano, continente.  
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1.Introdução 

 Considerando a linguagem como objeto de estudo, a língua como uma instituição 

social e adotando outra das concepções saussurianas, de que é o ponto de vista que cria o 

objeto, lançamos nosso olhar para o conceito de língua como um instrumento de comunicação 

e interação social. Em uma situação comunicativa, é no ato da realização individual da fala 

que determinados mecanismos linguísticos são selecionados e funcionam como formadores de 

significados e significações. Essa condição de apropriação da língua assumida pelo falante no 

evento de comunicação permite que a motivação das ações na modelagem entre a forma ou a 

função do elemento linguístico implique na construção e no uso de expressões linguísticas.  

 Sob uma perspectiva de análise da linguagem em uso, de abordagem funcionalista, 

processos sociocognitivos são considerados fatores preponderantes na constituição de 

elementos linguísticos e seus significados. Tendo isso em vista, o objetivo desta pesquisa é 

investigar os marcadores discursivos como um fenômeno de subjetificação e 

intersubjetificação que se processa na medida em que estabelecem a interação de sentidos 

pelo uso e pela função no contexto comunicacional. Nesse processo de investigação, tomamos 

como pressupostos teóricos acerca do fenômeno da subjetificação e da intersubjetificação os 

estudos de Elizabeth C. Traugott (1999) e as abordagens sobre análise da conversação e dos 

marcadores discursivos (discourse markers) propostas por Schiffrin (1987). 

 A partir da análise desta pesquisa, na qual observamos o processo de escolha dos 

marcadores então, né?, assim e assim né? em contexto de interação, demonstramos que os 
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marcadores discursivos são um mecanismo gerado pela experiência humana na ação de 

comunicação e têm a função de alterar os turnos da interação, recrutar e compartilhar 

significações, promover interação discursiva, externalizar perspectivas e atitudes dos falantes, 

integrar discursos, além de demonstrar especificidades da diversidade da língua.  

2. Sobre marcadores discursivos 

 Ao iniciarmos os estudos acerca de marcadores discursivos, verificamos que esses 

elementos linguísticos apresentam várias denominações, tais como: marcadores conversacionais, 

marcadores pragmáticos, operadores argumentativos, entre outros. Muitas são as categorizações, 

análises e divergências acerca desse fenômeno e, devido a essas diferenças conceituais, adotamos 

para este trabalho o conceito de marcador discursivo proposto por Maschler e Schiffrin (2015). De 

acordo com as autoras, a produção de um discurso é um processo interativo no qual os falantes 

recorrem a vários tipos de conhecimentos comunicativos que complementam o conhecimento 

gramatical de forma, som e do significado em si. 

 Além disso, há dois aspectos do conhecimento comunicativo intimamente 

relacionados entre si: o expressivo e o social, os quais são a capacidade do falante de usar a 

linguagem para mostrar suas identidades pessoais e sociais, para transmitir atitudes e executar 

ações e para negociar relações entre o eu e o outro. Ainda nessa reflexão, considera-se que 

outros conhecimentos incluem uma capacidade cognitiva para representar conceitos e ideias 

através da linguagem e uma habilidade textual para organizar formas e transmitir significados 

dentro das unidades da linguagem para além da frase. Em suma, os marcadores discursivos 

(discourse markers) são um conjunto de itens linguísticos que funcionam nos domínios 

cognitivo, expressivo, social e textual (MASCHLER; SCHIFFRIN, 2015, pg. 189) 19.  

 Nesse sentido, marcadores discursivos são elementos multifuncionais que requerem 

diferentes conhecimentos e habilidades comunicativas dos falantes no momento da comunicação. 

Esses conhecimentos, adquiridos pela experiência de vida de cada falante, são determinantes na 

maneira de interpretar as trocas de informações e de se expressar em um contexto de 

                                                           
19

 O desenvolvimento dos estudos mais recentes sobre marcadores discursivos no Brasil está embasado também em férteis 
pesquisas na área da linguística e sociolinguística. Sobre o aspecto da multifuncionalidade dos marcadores discursivos 
destacamos os estudos de Carla Regina Martins Valle (2014), contribuem os estudos de Raquel Meister Ko Freitag (2009, 
2008) relacionados às estratégias gramaticalizadas de interação e aos marcadores discursivos interacionais, Cláudia Andrea 
Rost-Snichelotto (2008) estabelece estudos sobre macrofunções textuais e interacionais dos marcadores discursivos. Em 
produções anteriores encontramos (CASTILHO, 1989; MARCUSCHI, 1989, RISSO, SILVA; URBANO, 1996; FREITAG, 2001, 
2007b, VOTRE; MARTELOTTA, 1998; GORSKI, FREITAG, 2005, entre outros). 
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comunicação, fazendo com que processos de subjetificação e intersubjetificação sejam acionados 

na construção da interação. 

 

3. Subjetificação e intersubjetificação 

 A subjetificação, segundo Traugott (1999), é o processo como os significados tendem 

a se tornar cada vez mais baseados em atitudes e crenças subjetivas dos falantes em relação ao 

que está sendo dito. Neste ponto de vista, a autora afirma que: 

“a subjetificação é o processo semasiológico pelo qual significados surgem ao longo 

do tempo para codificar ou externalizar as perspectivas e atitudes do Falante/Escritor 

limitado pelo mundo comunicativo do evento fala e, não pelas denominadas 

características "do mundo real" do evento ou da situação a que se refere”. 

(TRAUGOTT, 1999).
20

 

 

 Na medida em que a subjetificação envolve recrutamento de significados, não só para 

expressar, mas também, para regular atitudes e crenças, esse processo envolve a 

intersubjetividade. A intersubjetividade, por sua vez, envolve a atenção do Falante/Escritor 

para com o Destinatário/Leitor como um participante no evento do discurso, não no mundo do 

qual se fala.  

 Quanto ao processo de intersubjetificação, a autora define como um mecanismo pelo qual 

os significados se tornam mais centrados no destinatário, diferente da subjetificação, que é um 

mecanismo pelo qual os significados se tornam mais profundamente centrados no falante. Ou 

seja, a “intersubjetificação é o processo semasiológico pelo qual os significados surgem ao longo 

do tempo para codificar ou externalizar implicaturas relacionadas à atenção do Falante/Escritor 

para o "self" do Destinatário/Leitor em ambos os sentidos epistêmico e social”21. (TRAUGOTT, 

1999). Portanto, sendo a intersubjetificação posterior e originada da subjetificação, as marcas da 

subjetividade como expressão de si mesmo, das atitudes e crenças do falante e da 

intersubjetividade, como o compartilhamento de experiências ou conhecimentos, são inerentes à 

comunicação humana. 

                                                           
20

 “Subjectification is the semasiological process whereby meanings come over time to encode or externalize the SP/W’s 
perspectives and attitudes as constrained by the communicative world of the speech event, rather than by the so-called 
”real-world” characteristics of the event or situation referred to. (TRAUGOTT, 1999)”. Tradução nossa. 

21
 Intersubjectification is the semasiological process whereby meanings come over time to encode or externalize implicatures 

regarding SP/W’s attention to the “self” of AD/R in both an epistemic and social sense. (TRAUGOTT, 1999). Tradução nossa. 



    
  

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

26 a 28 de janeiro V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 

4. Subjetividade e intersubjetividade 

 No âmbito dos estudos sobre o fenômeno da subjetividade e intersubjetividade na 

linguagem, importantes são os estudos de Benveniste (1976) e Elizabeth C. Traugott (1999). 

Émile Benveniste, ao tratar das marcas de subjetividade na linguagem, aborda algumas razões 

que tornam a linguagem a própria definição do homem e afirma que é “na linguagem e pela 

linguagem que o homem se constitui como sujeito”. A partir de reflexões acerca da linguagem 

como da natureza do homem, Benveniste afirma que:  

A “subjetividade” de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor 

como “sujeito”. Define-se não pelo sentimento que cada um experimenta de ser ele 

mesmo (esse sentimento, na medida que podemos considerá-lo, não é mais que um 

reflexo) mas como uma unidade psíquica que transcende a totalidade das 

experiências vividas que reúne e que assegura a permanência da consciência. Ora, 

essa “subjetividade, quer a apresentemos em fenomenologia ou em psicologia, como 

quisermos, não é mais que a emergência no ser de uma propriedade fundamental da 

linguagem”. (BENVENISTE, 1976, p. 286)  

 

Além dessa reflexão, Benveniste afirma que a linguagem não pode funcionar, nem ser 

chamada de linguagem, sem que ela tenha sido “profundamente marcada pela expressão da 

subjetividade”.  

Elisabeth C. Traugott (1999), ao pensar as noções de sujeito, subjetividade e 

intersubjetividade, afirma que Benveniste não viu apenas o falante, mas a díade falante-

destinatário como condição fundamental para a comunicação humana. Ao caracterizar essa 

relação como uma de "intersubjetividade" assume-se que na comunicação cada participante é 

um sujeito falante que está consciente do outro participante como sujeito falante. Portanto, de 

um ponto de vista da linguística histórica, Traugott sugere que a intersubjetificação, no 

sentido de representar uma atenção explícita às atitudes dos destinatários, surge e depende 

crucialmente da subjetificação. 

Então, quando analisamos a noção de intersubjetividade, de Benveniste, e a de 

intersubjetificação, de Traugott, observamos que na comunicação humana está envolvida uma 

interação de processos sociocognitivos no uso da linguagem em contexto de interação. E, 

nesse sentido, vemos que nesses processos estão implicados alguns sistemas relacionados à 

forma da linguagem, como os lexicais e semânticos, que sofrem influência de aspectos 

relacionados ao conhecimento de mundo do falante, ao modo como o falante organiza as 
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informações recebidas do mundo que o cerca, aos aspectos socioculturais do falante, além dos 

sentimentos que o falante tem em relação às situações da sua realidade de mundo.  

Em estudos mais recentes, a subjetividade é considerada também um fenômeno 

sincrônico. Segundo Lyons (1982), citado por Traugott (1999), “o termo subjetividade se refere à 

maneira como as línguas naturais, em sua estrutura e seu modo normal de operação, 

proporcionam para o agente locucionário uma expressão de si mesmo e de suas próprias atitudes e 

crenças”.   Isso em mente, devemos considerar que construções linguísticas, como expressão 

subjetiva do falante, são processadas e marcadas na fala de acordo com o contexto social.   

5. Contexto social e linguagem em uso 

 Durante os eventos de comunicação, aos quais somos expostos pelas práticas e ações 

da própria experiência humana, vários são os fenômenos que influenciam na estrutura da fala 

e na organização discursiva. O contexto social, o meio sociocultural do falante, desempenha 

um importante papel na escolha de elementos discursivos e expressões linguísticas, já que, no 

contexto social, as intenções, crenças, expectativas dos falantes estão implicadas na efetivação 

do discurso de cada participante do evento de fala.  

 A relação entre o contexto social e a linguagem em uso está intrinsicamente associada 

aos fenômenos linguísticos e em como estes se estabelecem em um contexto de interação 

verbal.  A dinâmica do uso da língua em situação real de comunicação verbal promove a 

seleção de elementos verbais e os organizam de acordo com os papéis sociais de cada 

envolvido na interação verbal.  

 Nesse sentido, Martelotta e Alonso (2012, p. 92) retomam questões acerca do 

significado da palavra, da importância do contexto para o estabelecimento de significados e se 

o sentido é convencional ou limitado à forma. Segundo os autores, em uma perspectiva da 

linguagem em uso, o significado é dinamicamente construído e o sentido contextualmente 

situado, mostrando que: 

“A palavra passa a ser entendida não mais como portadora de significado, mas como 

porta para a construção do sentido – de um lado, amparado pelas bases de 

conhecimento do falante; de outro, orientado pelas construções linguísticas que se 

vão realizando no discurso”. (MARTELOTTA; ALONSO, 2012, p. 92) 

 

  Sendo, então, as construções linguísticas realizadas no discurso consideramos que em 

um contexto de interação estão presentes, também, funções semânticas e pragmáticas que 
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atuam no discurso e motivam variações linguísticas no momento da interação verbal. Sob essa 

lógica, compreendemos que marcadores discursivos são elementos linguísticos 

contextualmente motivados, na medida em que marcas de subjetificação e intersubjetificação 

são envolvidas no discurso e estabelecem uma interrelação de sentidos e significações a partir 

do recorte de realidade do falante.  

6. Metodologia e análise do corpus 

 Neste trabalho, realizamos uma análise qualitativa baseada nos pressupostos de 

Benveniste (1976) e Traugott (1999), acerca dos processos de subjetividade e 

intersubjetividade, com o objetivo de investigar o emprego dos marcadores discursivos no 

contexto comunicacional. Para isso, partimos do conceito de marcadores discursivos proposto 

por Maschler e Schiffrin (2015).  

 Como corpus de análise, utilizamos amostras de interações entre adolescentes escolares, 

do sexo masculino e feminino, com idade entre 15 e 17 anos, alunos do ensino médio do 

colégio Atheneu Sergipense. Os dados foram retirados da amostra do banco de dados Falares 

Sergipanos22. A referência do corpus possibilitou a investigação sobre as seguintes reflexões: a) 

quais as marcas de subjetividade e intersubjetividade na escolha dos marcadores discursivos; 

b) como os marcadores discursivos se estabelecem no momento do ato de fala e, c) como os 

significados são baseados em atitudes e crenças subjetivas do falante. 

 Ao analisarmos elementos linguísticos empregados em um evento discursivo estamos 

observando a linguagem como um processo de interação, sendo o diálogo a característica 

determinante da linguagem. De acordo com Schiffrin (1987), o discurso é uma forma 

socialmente e culturalmente organizada de falar através da qual funções específicas são 

realizadas. Uma perspectiva funcionalista de análise procura observar padrões de fala que são 

colocados em uso para determinados fins, em contextos particulares e observar como esses 

padrões resultam da aplicação de estratégias comunicativas. 

                                                           
22

 O banco de dados Falares Sergipanos é constituído de uma base de dados linguísticos ampla da variedade de português 
do Estado de Sergipe e é parte integrante do projeto Da expressividade da língua ao mal na literatura: base de pesquisas 
interinstitucionais do PPGL/UFS (FREITAG et alii, 2012), que visa a consolidar o Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Sergipe (PPGL/UFS) com o incremento de sua infraestrutura de pesquisa e qualificação docente, 
em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGLg/UFSC) e o 
Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais (Pós-Lit/UFMG). (FREITAG,2014). 
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 Analisar expressões linguísticas em interação social requer considerar a situação 

histórico-social da interação e a ação dos interlocutores no diálogo. Assim sendo, abaixo são 

mostrados os estudos referentes aos marcadores discursivos então, né?, assim e assim né? 

observados nas amostras de dados (1), (2) e (3). 

(1)     (a)  O que é que você acha das pessoas que... observam a ação de outras pessoas? que... 

ficam olhando mais para as vidas das pessoas? que observam... que têm este 

instinto mais observador... o que é que você acha das pessoas que mais observam 

do que falam? 

  (b) então... eu acho errado né? mas nem todos praticam... muita gente, às vezes fala 

né?,  ah... não é correto... não é correto falar da vida dos outros... não é correto estar 

observando a vida dos outros... mas nem todo mundo coloca em prática. Porque, 

você quer ou quer não... às vezes você fala... de alguém... às vezes até passa por... 

passa por ... você nem percebe já tá falando daquela pessoa e tudo mais. 

Focalizando o modo de ação do falante, a escolha lexical de (b) revela seu ponto de 

vista com relação ao que será dito. Ao escolher elemento linguístico então, o falante (b) 

intenciona chamar a atenção do ouvinte (a) para a resposta “eu acho errado né?”, dando 

início ao turno da interação. 

Desse modo, então funciona como o elemento de natureza mais significativa para o 

acontecimento verbal e passa por um processo de intersubjetificação. Então é cognitivamente 

recrutado e tem sua carga semântica dirigida ao ouvinte (a), ocorrendo em um processo pelo 

qual os significados surgem ao longo do tempo para externalizar a perspectiva do falante. 

Em (b) podemos observar que o uso de marcadores discursivos como então e né? é 

mais frequente que em (a). Esses marcadores são estabelecidos na fala devido à própria 

interação verbal que reflete em si marcas individuais, ou coletivas, adquiridas pelo falante e 

que são expressas no momento de uso da linguagem. Além de evidenciar marcas pessoais e 

sociais, como características do falante, esses elementos linguísticos são recrutados para 

integrar seu discurso com o discurso do outro.  

Com relação à primeira ocorrência do marcador discursivo né?, em (b), sua função é a 

de chamar a atenção de (a) sobre a opinião contrária de (b) com relação à proposição do tema 
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do diálogo. Trata-se de um recrutamento de nível semântico, um recrutamento de 

significação, que é conhecido e compartilhado por ambos os indivíduos envolvidos na 

interação e que modela o elemento linguístico né? como um marcador de estratégia interativa. 

Sabemos que né? é uma variação de “não é?” ou, “não é não?”, no entanto, a função 

desse elemento linguístico, nesse caso, não está relacionada a um questionamento, pelo 

contrário, né? é uma afirmação da crença de (b): “eu acho errado”. Além de ter uma função 

interativa no diálogo, né? é recrutado por um processo de intersubjetividade. Esse marcador 

discursivo expressa a atenção do falante (b) para o "self" do destinatário (a), prestando 

atenção às suas atitudes para o conteúdo dito. 

De modo diferente, a ocorrência de né? em “(...) muita gente, às vezes fala né?, de... 

ah... não é correto... não é correto falar da vida dos outros (...)”, esse marcador discursivo 

tem inerente em si uma dupla função. Questiona a opinião de (a) e, simultaneamente, 

expressa a opinião de (b). Essa dupla funcionalidade intrínseca no elemento discursivo 

depende da relação social e da integração do contexto estabelecidas entre os interlocutores 

na interação verbal. 

No contexto de interação, uma única palavra pode exercer múltiplas funções, carregar 

múltiplos significados e acarretar diversas significações no e pelo contexto social do discurso. 

A palavra dirigida a um interlocutor transforma seu significado de acordo com o papel social 

de cada indivíduo envolvido no diálogo, cujos significados são recrutados por cada indivíduo 

baseados nas atitudes e crenças subjetivas. Outro exemplo: 

(2) (c) assim... para a pessoa realmente parar de olhar a vida dos outros e tudo mais, basta 

um querer de decisão, né? a pessoa realmente e definitivamente parar de olhar a 

vida dos outros... parar de saber se aquela pessoa é positiva ou negativa... se aquela 

pessoa faz o bem, se aquela pessoa faz o mal. 

 Em (c), observamos o uso de assim como uma estratégia de interação discursiva, além 

de ser um marcador que assinala uma perspectiva subjetiva na sequência do discurso. O uso 

de assim parece desempenhar mais de uma função, da mesma maneira que observamos no 

marcador discursivo né?. Vejamos agora os exemplos em (3): 
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(3) (d)   assim né?... você quer ou quer não, animal não é muito... visado assim né?... tem 

pessoas que... aquelas pessoas que cuidam... aquelas pessoas que realmente são 

veterinárias e tudo o mais... é aquela paixão que tem pelos animais ... mas muitas 

pessoas não veem o animal como um animal... ele é o quê? ele é um animal ou o 

quê?... é... não veem como um animal irracional... né isso? veem como qualquer... 

qualquer coisa lá... então, eu acho que deveria assim... ter mais valor entendeu? 

 Nessa amostra, observamos que o marcador assim né?, na primeira ocorrência, 

demonstra uma estratégia de manutenção de turno da interação e contém uma carga semântica 

sobre a perspectiva da opinião do falante, que é declarada logo na sequência. Assim né?, na 

segunda ocorrência, funciona de maneira diferente e busca chamar a atenção do interlocutor 

para a argumentação da tese defendida na sequência, constituindo uma função argumentativa. 

A partir das análises realizadas, demonstramos os resultados sistematizados no quadro abaixo: 

Marcador discursivo em contexto de 

interação 
Função 

então 

- Iniciador de turno da interação. 

- Integrador de um discurso com outro discurso. 

né? 

- Estratégia interativa para chamar a atenção do interlocutor. 

- Integração de contextos da interação. 

assim - Estratégia de sequenciação. 

assim né? 

- Manutenção de turno da interação. 

- Estratégia interativa de argumentação. 

  

 A multifuncionalidade desses marcadores discursivos é exercida conforme a interação 

de sentido se dá tanto pelo uso do elemento linguístico na linguagem como pela sua função no 

contexto de comunicação. As expressões linguísticas, além de constituírem a coesão 

discursiva, são formas de identificação da heterogeneidade linguística empregada em 

determinadas situações e a subjetividade e a intersubjetividade são os mecanismos promotores 

de sentidos e significações.  

 Neste estudo, demonstramos e concluímos que marcadores discursivos como então, 

né?, assim e assim né?, usados em contexto de interação verbal, são elementos linguísticos 

que ocorrem como um processo de subjetificação e intersubjetificação, atuando nos planos 
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cognitivos, verbais, textuais ou sociais e apresentam características da diversidade individual 

de cada falante, que escolhe e usa as formas da língua para criar sentidos, evocar significações 

e estabelecer conexões de relações humanas. Esses marcadores discursivos podem ser 

recrutados do nível semântico, sintático, fonético, morfológico e fonológico e são mecanismos 

da linguagem gerados pela experiência humana. 

7. Considerações finais 

 A diversidade linguística é determinada pela relação do indivíduo com o social. A 

escolha das expressões linguísticas e a adequação nas situações de uso são refletidas na 

apropriação da língua para revelar o ponto de vista de cada indivíduo na fala. A essa 

diversidade linguística estão intrinsicamente relacionadas as diversidades individuais, ou 

coletivas, e as características do meio e do papel social de cada falante. Essas características 

são traços socioculturais externalizados pela linguagem de cada um. 

 A subjetividade e intersubjetividade são processos gradativos que atuam na situação 

real de uso da língua e transformam os significados de itens lexicais, de acordo com a atitude 

e a crença dos envolvidos na interação verbal e altera, progressivamente, a significação no 

contexto comunicativo. No caso dos marcadores discursivos, eles podem começar como uma 

categoria gramatical, advérbio, por exemplo, e se tornar um marcador discursivo 

intersubjetivo no nível do discurso. Esse processo ocorre em seu próprio tempo e em ambos 

os caminhos da interação de cada envolvido no momento da fala. 

Uma reflexão acerca da subjetificação e da intersubjetificação no processo de escolha e 

emprego dos marcadores discursivos em evento de interação verbal foi aqui realizada, 

considerando que processos internos e externos à língua constituem elementos linguísticos 

multifuncionais como parte de um mecanismo gerado pela experiência humana de cada indivíduo. 

Ao longo desta pesquisa, compartilhamos as investigações sobre as dimensões que 

modelam os marcadores discursivos por diferentes ângulos de abordagem. Os resultados deste 

trabalho podem ampliar os estudos sobre marcadores discursivos e contribuir para a evolução da 

pesquisa no campo da ciência da linguagem. 
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O NEGRO E A EDUCAÇÃO: VISÕES E PERSPECTIVAS 
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Orientador: Prof. Dr. Petrônio José Domingues (DHI/UFS) 

“Que todo Negro leia e tenha firmes principios moraes –

– isso é que nos importa. Dance-se, cante-se, divirta-se, 

mas daquillo se não esqueça. Do contrario, dançar, 

cantar e divertir-se é cavar abysmos hiantas”. (O Clarim 

d’Alvorada, 13/05/1927, p. 4) 

 

O Clarim da Alvorada: um porta-voz      v  o do  “  mão  d   o ” 

O jornal “O Clarim da Alvorada”, jornal que faz parte da chamada “imprensa 

negra”,
23

 foi fundado em São Paulo em 6 de janeiro de 1924, por Jayme de Aguiar — cujo 

pseudônimo era Jim de Araguary — e José Correia Leite. Porém, foi durante o período das 

festas de fim de ano, em dezembro de 1923, quando “todos estavam anciosos, preparando-se 

para as festas tradicionaes: Santo natal, Anno novo e a dos Santos Reis, seus dirigentes –– 

JIM DE ARAGUARY e LEITE, tratavam em silencio de pôr em pratica os seus intentos”, o 

da fundação de um jornal, que tivesse por objetivo “defender os interesses dos seus irmãos; 

determinando-lhes o bom caminho, que demonstrasse as necessidades de se unirem para uma 

nova vida”. (O Clarim da Alvorada, 25/01/1925, p. 1). A redação do jornal ficava na Rua Ruy 

Barbosa, 105. 

Durante a sua existência houve mudanças no título. O primeiro número, publicado em 

6 de janeiro de 1924, aparece como O Clarim e em junho de 1925, no número 6, há a 

mudança para O Clarim da Alvorada. Segundo Souza (2013): “As mudanças gráficas no título 

do jornal traduzem os momentos históricos pelos quais passavam o grupo que produzia o 

periódico”. p. 43 

Quanto à sua periodicidade, foi um jornal que teve um período de certa regularidade 

— se comparado a outros jornais da imprensa negra do mesmo período, onde, de 1924 a 1930 

                                                           
23 Conjunto de jornais destinados a tratar das questões que diziam respeito aos negros.  Os primeiros 

periódicos tendo a “raça negra” e o preconceito como principais temas começaram a serem publicados ainda 
no final do século XIX.  
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se manteve com 12 números publicados caindo para 3 em 1931, 4 em 1932 e, apenas 1 em 

1940.
24

 

Em um contexto onde o negro enfrentava grandes dificuldades como o preconceito 

racial e discriminação, a falta de oportunidades, muitas vezes gerada por conta da sua cor, 

competitividade com o imigrante, dificuldade em encontrar uma colocação no mercado de 

trabalho, problemas no setor de moradia, a criação de um jornal como O Clarim da Alvorada 

seria de grande importância para a militância do “movimento negro”, na época.
25

 

Ao fazermos uma leitura atenta d’O Clarim da Alvorada iremos nos deparar com uma 

série de denúncias e reivindicações. As principais denúncias e reivindicações são: a) 

preocupação com o comportamento moral e social do negro; b) combate ao alcoolismo; c) 

crítica ao imigrante; d) contra o preconceito e a discriminação; e) a união; f) a educação, tema 

que será analisado neste trabalho. 

 A maneira como o negro se vestia e andava era motivo de constantes ataques. Era 

comum as pessoas que frequentavam os bailes, festividades, comemorações etc., serem alvos 

de críticas por conta do seu comportamento, isso porque denegria a imagem do negro. 

O alcoolismo era um problema que afetava bastante o “meio negro” e por isso foi 

muito combatido nos jornais. Ver um “irmão de cor” alcoolizado era motivo de vergonha.  

Em artigo publicado no ano de 1929, Horácio da Cunha relata uma situação em que 

presenciou um transeunte que, ao se deparar com uma jovem alcoolizada, teve de retirá-la do 

local onde era objeto de curiosidade dos que ali passavam, inclusive de crianças. O moço 

pegou-a pelo braço, levou-a até à rua da Carzea e disse: 

É por aqui o caminho de sua casa, pelo amor de Deus desappareça daqui, porque, a 

senhora envergonha uma raça inteira. Quando quizer beber, beba em sua casa, e, 

durma tranquilamente, não faça vergonha para os seus irmãos de Côr. (O Clarim 

d’Alvorada, 24.11.1929, p. 2) 

 

Com relação ao imigrante o negro adotou uma posição ambígua. Ao mesmo tempo em 

que era visto como um concorrente a ser repelido, seria também um modelo a ser seguido. 

(PINTO, 2013, 145-156). 

                                                           
24

 Para ver quantos números foram publicados, o formato, editores, seções, fotografias, ilustrações e 
propagandas do jornal, ver Souza (2013), p. 40-41. 
25

 Flávio Gomes (2005) mostra como os jornais da imprensa negra constituíram uma importante ferramenta 
política. Para isso, ver Gomes (2005) p. 27-44. 
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O preconceito e a discriminação era um dos maiores problemas que o negro enfrentava. 

Era comum encontrar exemplos de locais ou estabelecimentos que se recusavam a aceitar os 

negros enquanto usuários e isso foi muito combatido por aqueles que escreviam.  

Em 21 de outubro de 1928 encontramos uma denúncia contra a ordem do bispo de 

Botucatu, pois esse proibia a entrada de crianças negras no Orphanato Armando de Barros, 

daquela diocese. Assim escrevia Leite: 

Monstruosa deshumanidade é, desamparar agora, aquelles que, representam o resto 

de trez seculos de angustias e um martyrio ininterrupto.  

e prossegue: 

Triste é dizel-o que, um alto ministro do christianisno, fecha deshumanamente as 

portas de um asylo, á essas creaturinhas que representam toda a via dolorosa de uma 

raça eternamente espoliada. (O Clarim d’Alvorada, 21.10.1928, p. 2) 

 

Uma das maiores reivindicações seria quanto À união. Ela seria um dos pilares da luta 

do movimento negro. A ausência de união entre os “homens de cor” — como comumente 

eram chamados na época — seria uma das causas dos problemas que a população negra 

enfrentava.  

Apelando à união para vencer os problemas, José Correia Leite em um artigo 

intitulado “A União faz a força”, escrevia: 

Entrelacemos nossas mãos, assim conseguiremos uma só força, luctando para o 

mesmo ideal. Hoje um punhado, amanhã uma multidão unida combateremos todos 

os vicios: arrancando da lança os fracos de espirito, socorrendo os desprotegidos da 

sorte, indicando o verdadeiro caminho do bem ámocidade. (O Clarim, 06.01.1924, p. 

3) 

  
A outra reivindicação constante é a educação, tema que discutiremos a partir de agora. 

Visões em torno da educação/instrução 

Antes de nos atermos às visões em torno da educação/instrução, cabe aqui fazer uma 

observação quanto ao conceito de educação articulado pelo movimento negro nesse período. 

Segundo Domingues (2009, p. 11), a educação tinha um conceito amplo “compreendendo 

tanto a escolarização quanto a formação cultural e moral do indivíduo. A palavra “educação” 

era usada frequentemente com esses dois sentidos. Já a palavra “instrução” tinha um sentido 

mais específico: de alfabetização ou escolarização”. 
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Para Alcides da Costa, colaborador d’O Clarim d’Alvorada, a educação corresponderia 

a “um conjuncto de principios de ordem socail, em que impéra a delicadeza, a gentileza e a 

civilidade”. 

Ele via a infância como o momento propício para a formação do caráter da pessoa. Por 

isso a importância de se educar desde cedo. Ás mães caberia esse papel: “Assim, saibam as 

mães dirigir seus filhos; ensinando-lhes o caminho do Bem e da Justiça; dêm-lhes exemplos 

salutares, e, estamos certos, amanhan tereis, ó homens de côr, a nova geração de que 

necessitaes”! 

O exemplo dos pais seria fundamental, pois: “é a maior força que affecta o espirito da 

criança”. (O Clarim d’Alvorada, 03/06/1928, p. 6) 

Luiz Barbosa escrevia que o fim da educação “é preparar o homem para que possa 

vencer as difficuldades da vida”. 

Para ele, além da família, à escola também estaria reservada “a alta missão de preparar 

as crianças, educando-as para que, mais tarde tornem-se homens dignos e honestos, portando-

se dignamente e contribuindo para o bem estar de todos os que o cercam”. (O Clarim 

d’Alvorada, 26/09/1926, p. 2) 

A. J. Veiga dos Santos, em 13 de maio de 1927, p. 3, direcionando “palavras aos paes 

negros” faz uma divisão do papel, tanto dos pais como das mães, em relação à educação dos 

filhos. Ele diz 

É, todavia, máxime aos pares que, como chefes que são desse corpo unico, compéte 

aperfeiçoar, cuidar, polir a sua obra até á ultima demão. Certo, a educação da boa, 

mãe deve fazê-la toda solicitudes e carinhos para com a sua prole; mas nem tudo lhe 

deve cair aos hombros della neste particular. É ao pae que pertence diligenciar por 

conseguir uma educação adequada para a pessoa dos filhos: –– a pêssoa physica e 

espiritual. Assim como os filhos deram o sêr, devem os paes (e sobretudo o pae) 

fornecer aos filhos as condições de conservação e perfeição do seu sêr, quer dizer –– 

nutrição e disciplina, alem doutras condições exteriores da vida nas sociedades 

modernas. 

 

Horacio da Cunha ao ouvir de um “moço ou moça de cor” que não sabia ler, ele sentia 

“pesar no coração”. 

Em artigo de 24 de janeiro de 1926 p. 5, intitulado “Cuidemos da Educação dos nossos 

filhos” ele conta que “passando, um domingo, á tarde, pela praça Antonio Prado”, ao se 

deparar “com uma agglomeração de gente” aproxima-se “para melhor saber do que se tratava” 
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viu um pobre patrício “empunhando um violino feito no formato de uma caixa de charutos, 

instrumento excentrico, por elle architectado, e executava diversas musicas de compositores 

varios, e principalmente conhecidos pelo nosso povo; com grande admiração da assistencia 

que se augmentava; terminando um trecho musical que executara com todo o seu sentimento, 

recebera uma prolongada salva de palmas, muitos assistentes sahiram commovidos após 

entregarem alguns mil reis, dizendo-lhe: ides esteudar” e, após esse episódio, conclama os 

pais para que mandem seus filhos à escola: 

Patricios, meus! Mandae vossos filhos ás escolas, depois, procurae colloca-los em 

uma officina para especialisarem-se num officio, os que tiverem essa felicidade, 

serão sempre lembrados pelos seus filhos; e, uma herança valiosa terão para o 

engrandecimento de um futuro merecedor de applausos. 

 

Falando da situação atual do negro naquele momento, Moysés Cintra tentava precavê-

los quanto ao futuro, chamando a atenção para a educação: “Trabalhemos, portanto, para o 

nosso sustento, procurando se possivel for economisar um pouco, ensinando aos nossos filhos 

os deveres de um homem de caracter; dando-lhes uma educação completa, ensinando-lhes que 

devemos pensar no futuro, que se não fizermos economias e taes economias não forem bem 

adquiridas, de nada valerão aos nossos descendentes”. (O Clarim da Alvorada, 12/10/1924, p. 

2) 

A escola era vista como “o recinto sagrado onde vamos em comunhão buscar as 

sciencias, artes, musica, etc. É na escola que encontramos os meios precisos para nos fazer 

entendidos pelos novos irmãos”. O Clarim da Alvorada, 12/10/1924, p. 2 

A falta de educação/instrução preocupavam os editores e colaboradores dos jornais. 

Para alguns a precária situação em que o negro se encontrava era causada, justamente, pela 

falta de instrução.  

Falando sobre a existência de alguns pretos que só serviam de vergonha para o “meio 

negro”, Horacio da Cunha se referia à falta de instrução como motivo “porque, se assim 

vivem é em virtude de não receberem instrucção” e ainda culpa aqueles que não tiveram 

interesse em instruí-los: “não tiveram quem iniciasse nos primeiros tempos da sua infancia 

quem se interessasse pela sua formação moral e intellectual”. (O Clarim d’Alvorada, 

27/12/1925, p. 3) 

Importância e perspectivas em torno da instrução 
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Se você ler O Clarim da Alvorada notará que tanto a instrução como a educação 

ocuparam um grande espaço nas paginas do jornal. A educação e/ou instrução era não apenas 

mencionada pelas lideranças do “movimento negro” como também haviam artigos específicos 

para tratarem sobre a temática. O próprio título já dizia tudo: “Os homens pretos e a 

instrucção”, “Cuidemos da Educação dos nossos filhos”!..., “Disciplina”, “Educação”. 

Domingues, que faz uma análise de como o movimento negro, em suas três fases — 

1889-1937 (primeira fase), 1937-1978 (segunda fase) e, terceira fase, 1978-2003, se apropriou 

da educação na luta contra o racismo, diz que “a educação sempre esteve presente na agenda 

desse movimento, sendo concebida como recurso de importância capital para se contrapor ao 

“preconceito de cor e garantir a inclusão e prosperidade do afro-brasileiro na sociedade”. 

(2009, p. 968). 

Booker, um dos colaboradores do jornal, via grande importância na educação. Para ele 

seria “educando e instruindo os nossos irmãos de cor” que se poderia “vencer os escólhos que 

cercam a náo do nosso futuro concorrendo de modo digno para a grandeza de nossa patria 

material ou intellectualmente.” (O Clarim da Alvorada, 25/01/1925, p. 2) 

Moysés Cintra escrevendo ao O Clarim em 6 de janeiro de 1924, p. 2, 3; artigo 

intitulado “Emitemol-os”, dizia: 

Venceremos si combatermos a humildade, fazendo-nos apresentaveis em logares 

necessarios com o apoio da nossa boa apresentação. Para isso é preciso frequentar 

escolas, [grifo nosso] propagar a boa imprensa: instituir sociedades Beneficentes, 

Educativas, Literarias, com reuniões intimas. 

 

Como podemos notar, frequentar escolas, junto com outras ações, seria uma das 

soluções para os problemas enfrentados pelos negros. 

Comentando sobre os pretos da América do Norte serem “millionarios, industriaes, 

medicos, pharmaceuticos, engenheiros etc.”, Horacio da Cunha apontava a educação, como 

responsável: 

tem sua razão, sabem porque? –– Porque os pretos da America do Norte mesmo 

escravisados recebiam instrucção sobre plantação de cafe e cereaes. (O Clarim 

d’Alvorada, 27/12/1925, p. 3). 

 

Leite via nos filhos dos imigrantes modelo quanto à valorização da educação. 

Enquanto a mocidade negra do Brasil “trabalham despreoccupadamente, e entregam-se aos 

vicios de todas especies, isto é de ambos os sexos, vão para os bailes, vão para toda parte, e 
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raramente, contemplamos um jovem negro, com livros debaixo dos braços vindo das tantas 

escolas nocturnas” os filhos de italianos e outras nacionalidades seriam exemplos porque 

“sahem das officinas para irem para os escriptorios commerciaes”. (O Clarim d’Alvorada, 

09/06/1929, p. 2) 

Luiz Barbosa via a disciplina importante porque: “De todas as qualidades é a que pode 

constituir o verdadeiro homem, feliz, e cumpridor de seu dever. Sem ella, não pode haver um 

systema no modo de regular a vida. Tudo quanto ha no universo, tem necessidade da 

disciplina para poder progredir.” Della “depende a cultura dos sentimentos: da educação, da 

obediencia, e o desenvolvimento de todas as faculdades”. 

Disciplinar o homem era importante porque “o homem disciplinado tem o dominio de 

si proprio”; portanto “sabe respeitar a si, assim como dar o respeito aos outros”. (O Clarim 

d’Alvorada, 26/09/1926, p. 2) 

Para reforçar importância da educação como meio para combater os problemas 

enfrentados que a “população negra” enfrentava, mais uma vez Horacio da Cunha escrevia 

que “para combater esses obstaculos, nós os pretos, precisamos mandar educar nossos filhos, 

dando-lhes uma educação conforme a nossa força; assim estarão preparados para tomar parte 

em qualquer cargo que dependa de exame ou concurso”. (O Clarim d’Alvorada, 20/02/1927, 

p. 2) 

Considerações finais: 

A análise dos artigos do jornal para podermos conhecer quais as visões e perspectivas 

que o negro tinha em torno da instrução constitui objeto importante, uma vez que os editores e 

colaboradores do jornal eram negros. 

Portanto, o que vemos é a própria opinião e a visão de um negro com relação a essa 

temática. É a sua própria voz e não a do “outro”.  

Os editores e colaboradores viam tanto a instrução como a educação uma ferramenta 

para poder vencer os obstáculos, inclusive a situação de precariedade em que o negro se 

encontrava, e a ausência de instrução/educação, como uma das causas dos problemas e 

mazelas da população negra. 
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Como educar e instruir, seria um dos desafios que os pais teriam que enfrentar. Aos 

pais caberia o papel principal na educação dos filhos, dando o exemplo e, inclusive, o de 

mandá-los para as escolas, mas, as mães não estavam isentas de tal responsabilidade. 

Os filhos de imigrantes e de outras nacionalidades eram tidos como modelo de 

educação, pois frequentavam escolas, enquanto o negro só pensava em dançar, frequentar 

bailes e festas. Eles citavam o sucesso dos negros da América do Norte, que se notabilizavam 

como milionários, industriais, engenheiros, farmacêuticos, médicos, etc. como exemplo para a 

ênfase na educação — inclusive lá eles eram ensinados ainda quando escravos. 

Como pudemos ver, a instrução/educação foi um tema que teve bastante destaque no 

jornal “O Clarim da Alvorada”, a exemplo, a grande quantidade de artigos que falam e dão 

ênfase ao tema. 
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GT 4: 

O ENCONTRO COM CLODOMIR SILVA POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO 

PRIMÁRIA CUSTODIADA NAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS SERGIPANAS. 

 

Autora: Shirley dos Santos Ferreira 

Bacharel em Biblioteconomia e Documentação  

Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe 

(DCI/CCSA/UFS) 

 shirleybiblio@yahoo.com.br 

Orientadora: Profª. Drª. Valéria Aparecida Bari (DCI/CCSA/UFS) 

 

Introdução: Como e onde ocorreu o encontro com Clodomir Silva 

Ao se fazer um trabalho acadêmico, um trabalho de conclusão de curso, um artigo 

bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica para algum projeto de pesquisa, pensa-se de 

imediato nas instituições culturais que tem sob sua custódia as fontes documentais primárias 

ou secundárias, ou seja, os arquivos, bibliotecas, centros de documentação, museus, 

memoriais, entre outras, que armazenam em seus espaços os mais variados suportes 

informacionais, tudo para que a memória de sua comunidade, estado e país possa estar 

preservada. 

É partindo desta constatação que o presente trabalho verificará a importância das 

instituições culturais para preservação e difusão da memória e cultura de um povo, relatando 

um pouco sobre as características de cada instituição, conceituando-as para um melhor 

entendimento, falando um pouco das instituições que foram consultadas, sua história, suas 

principais características e quais seus principais suportes informacionais. Mais do que meros 

edifícios, bancos de dados ou outra sorte de coleções geridas, estas instituições promovem o 

encontro da intelectualidade passada e presente, ajudando a preservar a identidade e construir 

um arcabouço de conhecimento enriquecido pelas ideias e culturas locais.  

Para uma melhor compreensão, iremos conceituar cada instituição cultural, fazendo 

uso dos principais autores da Ciência da Informação e da Documentação. Começaremos com 

Heloísa Liberalli Bellotto, em sua importante obra Arquivos Permanentes: tratamento 

mailto:shirleybiblio@yahoo.com.br
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documental, que em seus primeiros capítulos apresenta as principais diferenças de 

Bibliotecas, Museus e Arquivos e Centros de Documentação. Como a autora cita  

Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus têm co-responsabilidade 

no processo de recuperação da informação, em beneficio da divulgação científica, 

tecnológica, cultural e social, cultural e social, bem como do testemunho jurídico e 

histórico. (BELLOTTO, 2006, p.36) 

 

Conforme bem citado pela autora, estas instituições não tem apenas a função de 

armazenar a informação, elas também são responsáveis por possibilitar a recuperação da 

informação para que possa servir de fonte para os pesquisadores, ou seja, estas instituições 

precisam preocupar-se além de armazenar, também criar instrumentos eficazes na busca e 

recuperação da informação desejada, como por exemplo, catálogos, impressos ou digitais, 

com diversas “entradas”, ou seja, pistas para a recuperação da informação desejada, seja ela 

de natureza primária ou secundária. Quanto mais instrumentos de recuperação sejam 

disponibilizados, mais eficiente e eficaz será a recuperação da informação. 

Para conceituarmos as instituições, também se faz importante definir o que seria um 

documento, ainda usando como referência Bellotto (2006, p. 36), documento vai ser qualquer 

elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa. Ou seja, 

pode ser o livro, uma tela, a fotografia, o filme, o disco, um jornal, uma carta ou outra 

modalidade de correspondência, documentos probatórios ou diplomáticos (como certidões, 

escrituras, registros), dentre uma infinidade de materiais e objetos, que segundo a autora 

acima citada seja gerado por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos culturais ou 

artísticos, pela atividade humana. Na definição de Marilena Leite Paes: 

ARQUIVO – é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, 

criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para 

a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que poderão oferecer ao futuro. 

BIBLIOTECA – É o conjunto de material, em sua maioria impresso, disposto 

ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta. 

MUSEU – É uma instituição de interesse público, criada com a finalidade de 

conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de 

valor cultural. 

Observa-se, então, que a finalidade das bibliotecas e dos museus é essencialmente 

cultural, enquanto a dos arquivos é primordialmente funcional, muito embora o 

valor cultural exista, uma vez que constituem a base fundamental para o 

conhecimento da história. (PAES, 2006, p. 16) 

 

Dando continuidade a conceituação dos documentos e das instituições custodiadoras, 

os documentos de arquivos são produzidos para provar, testemunhar, com unicidade e 

legitimidade, para finalidade administrativa ou probatória. Porém, após a finalização de sua 
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função ou efeito, os documentos podem ser fontes de outras informações, que não fazem parte 

de seus objetivos administrativos e probatórios originais, mas que vão compor o contexto 

social de um momento histórico onde foram gerados e identificar os atores sociais envolvidos. 

Chamamos estes documentos de “permanentes”, e são aqueles que se preservam após o 

término de suas funções administrativas. 

Outra instituição custodiadora de documentos que também merece ser definida é a 

biblioteca, que na visão de Edson Nery da Fonseca, que utiliza o Aurélio, define como: 

Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres organizados para estudo, 

leitura e consulta (2007, p.48). Como podemos perceber, o autor cita bem que a biblioteca 

poderá ser tanta publica como privada e que ela armazena em seu recinto não apenas livros, 

mas também documentos. Como menciona Bellotto (2006, p.37):  

Os documentos de bibliotecas são resultados de uma criação artística ou de uma 

pesquisa [...] seu material trata de informar para instruir ou ensinar.Os documentos 

são gráficos, sejam eles impressos ou manuscritos , desenhos, mapas, plantas, ou são 

material audiovisual. 

 

 O interesse de ir até estas instituições culturais empreender esta busca foi devido ao 

projeto de pesquisa: Circunstanciação Biobibliográfica de Clodomir de Souza e Silva: 

Pesquisa em Acervos Documentais Públicos e Privados, sob a coordenação da Professora 

Doutora em Ciência da Informação Valéria Aparecida Bari, Decana do Departamento de 

Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, um projeto que tem como 

objetivo fazer um levantamento sobre a obra e a vida do intelectual Clodomir Silva, o 

intelectual sergipano que dedicou a vida a enaltecer a cultura sergipana, fosse popular ou 

erudita. Antes de falar um pouco sobre o projeto, faz-se necessário uma pequena 

biobibliografia do intelectual, o qual o projeto de pesquisa se dedica. 

 Clodomir de Souza e Silva: uma Biobibliografia em construção 

  Clodomir de Souza e Silva, filho de Eugênio José da Silva e Dona Argemira de São 

Pedro e Silva, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1892. Nos dias atuais, seu segmento social 

corresponderia à classe média. Era mestiço, com características dos três grupos étnicos que 

formaram a população brasileira: a pele morena, os olhos verdes e amendoados, os cabelos 

encaracolados em tom de castanho claro, estatura média. Vestia-se como um cidadão urbano, 

com ternos bem cortados e camisas na atividade laboral e frequência aos eventos públicos.  
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Na intimidade, Clodomir Silva vestia-se e portava-se como um cidadão comum, visto 

que misturava-se entra a gente e coletava suas cantigas populares, registrava seus costumes. 

Constituiu família e teve muitos filhos com sua esposa. Foi aluno da primeira turma da Escola 

Superior de Direito do Recife, tendo sido o aluno mais destacado e orador na colação de grau. 

Morou a vida toda em Aracaju, onde exerceu as profissões de advogado, professor de Língua 

Portuguesa, Jornalista, Editor.   

Na época em que era estudante do Atheneu Sergipense fez parte da equipe Editorial do 

jornal Necydalus, jornal literário e semanal do órgão dos estudantes, do Colégio Atheneu 

Sergipense. Clodomir Silva não trabalhou apenas neste jornal estudantil. Na sua vida adulta, 

atuou no Correio de Aracaju, no qual foi diretor e redator, de 1911 a 1918, fez parte também 

do Sergipe Jornal, onde também foi redator, trabalhou na A Folha, nesta foi diretor. Entre os 

diversos jornais e periódicos que trabalhou pode-se citar: O Tagarella, A Rua, A Trombeta, O 

Espião, Vida Sergipana, Heliantho e A Semana. Fez uso dos pseudônimos: “Essille” e “João 

das Cubas”. Com apenas 25 anos, Clodomir Silva foi aceito para a Loja Maçônica Capitular 

Cotinguiba, na qual chegou ao grau máximo. Dentro da Loja Maçônica, era Orador da Liga 

Sergipana Contra o Analfabetismo.  

Na carreira pública, foi deputado estadual de 1920 a 1925. Em sua primeira legislatura 

foi eleito segundo secretário da mesa. Ingressou no curso de Ciências Jurídicas e Sociais na 

Universidade de Recife, onde se tornou bacharel, formado regressou para Aracaju, onde foi 

professor, jornalista, escritor, folclorista, orador e advogado. Integrou a primeira geração do 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, fez parte da Loja Maçônica Capitular Cotinguiba, 

no qual alcançou o Grau 33, foi um dos fundadores fundador da Academia Sergipana de 

Letras, onde ocupou a cadeira nº13, que teve como patrono Frei Santa Cecília. Publicou dois 

livros, o Álbum de Sergipe (1920) e Minha Gente (1926). 

As estratégias de pesquisa, para promover o encontro de Clodomir Silva 

Com o seu desaparecimento no final dos anos 1930, é de se supor que pouquíssimas 

pessoas da atualidade privaram de sua companhia e amizade. Igualmente, sua existência como 

cidadão produtivo já não é visível, não havendo registros em documentos correntes ou em 

recentes bancos de dados. Então, onde poderemos encontrar Clodomir Silva? A resposta é 

simples: nos documentos primários e secundários que foram correntes em sua época que, pela 
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antiguidade, não possuem quase nenhum tipo de tratamento temático, informacional, ou 

quantidade de exemplares representativa.  

A metodologia empregada nos estudos de natureza biobibliográfica é característica da 

pesquisa fundamental de natureza exploratória, histórica e bibliográfica. Dessa forma, são 

utilizados métodos qualiquantitativos, sendo os quantitativos os levantamentos bibliográficos 

e documentais e os qualitativos, observação antropológica, análise do discurso do sujeito 

coletivo (DSC), análise da rede social (ARS), análise de protocolo verbal, observação e 

vivência com abordagem antropológica (pesquisa participante).  

Ao desenvolver o levantamento inicial da documentação, verificou-se a ausência de 

alguns profissionais da Informação no ambiente social da custódia documental, como 

Bibliotecários e Arquivologistas, que poderiam atuar aprofundando a representação descritiva 

e temática dos diferentes documentos primários, viabilizando a busca e recuperação da 

informação documental com mais eficiência e rapidez. A pesquisa em documentação primária 

e secundária neste caso se dá por “varredura”, isto é, a leitura integral de diversos 

documentos, em busca dos vestígios de sua produção e registros.  

Assim, o projeto de pesquisa não tem apenas o objetivo de recolher e digitalizar as 

obras literárias de Clodomir Silva, no caso seus dois livros. O mais famoso, Minha Gente, 

obra que a pesquisadora Valdevania Freitas dos Santos Vidal (2008, p.11), sintetiza da 

seguinte forma: 

Uma catalogação de todos os textos apresentados em conferências, na sua grande 

maioria, referentes às questões folclóricas, que foram publicados nos jornais de 

Aracaju, e após junção de outros registros foi possível sua publicação, em 1926, sob 

o mando do Presidente Graccho Cardoso, sendo impresso pela Empresa Gráfica 

Editora Paulo, Pongetti & Cia, do Rio de Janeiro. 

 

Como podemos perceber, esta é uma importante obra do autor e pode-se dizer uma 

importante homenagem à cultura e história de Sergipe, uma publicação que pode ser 

considerada rara, pois há poucos exemplares preservados nas instituições culturais sergipanas 

e também é uma fonte importante para a história de Sergipe. Outra obra do intelectual 

pesquisado é Álbum de Sergipe. Segundo a pesquisadora Valdevania Freitas dos Santos Vidal 

(2008, p.10) esta obra foi publicada em 24 de Outubro de 1920, por ocasião da comemoração 

do primeiro centenário da Emancipação Política de Sergipe, livro que se tornou referência 

para os estudos sergipanos.  
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O projeto de pesquisa irá também recolher textos publicados em jornais, entrevistas 

dadas a jornais de outros estados, discursos proferidos em festas, visto que ele era orador da 

Liga Sergipana Contra o Analfabetismo, importante ação da Loja Maçônica Contingiba, 

publicações nos mais diversos jornais e revistas sergipanas. O projeto também recolherá 

materiais que falem sobre ele e para atingir tal propósito, estará pesquisando nas instituições 

culturais sergipanas detentoras das fontes documentais que fala de e sobre Clodomir Silva. 

 

Os documentos buscados e as instituições sergipanas que detém sua custódia 

A primeira instituição pesquisada pelo projeto é o Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGSE). Foi, durante muito tempo, o templo cultural por excelência (BARRETO, 

1994, p.264). Fundado em 1912, o IHGSE é uma célula estadual do IHGB- Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro (MAYNARD, 1998, p.134). Como 

podemos perceber pelas citações de diferentes especialistas, esta instituição é de fundamental 

importância para a preservação e divulgação da história, da cultura de Sergipe, o site da 

instituição o define da seguinte forma:  

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, carinhosamente referido por alguns dos 

seus sócios como "A Casa de Sergipe", foi criado em 06.08.1912, como uma 

associação civil sem fins lucrativos, no sentido de zelar pela memória do Estado, 

coletando documentos, discutindo problemas culturais e produzindo saber através de 

sua Revista publicada desde 1913.(IHGSE, 2016) 

 

 Como é possível perceber, esta instituição tem como objetivo preservar a memória do 

Estado, coletando diversos documentos, dos mais variados suportes, sendo que a instituição 

possui uma biblioteca, um arquivo, um museu e uma pinacoteca para abrigar e divulgar os 

bens culturais do estado.  

 Em relação a sua biblioteca, o site relata que comporta aproximadamente 43.000 

volumes de livros e de periódicos, dos quais 9.247 pertencem à sessão sergipana. Faz parte 

também da biblioteca a hemeroteca com mais de 1.000 volumes de jornais (IHGSE, 2016).  Em 

relação ao arquivo do IHGSE, seu acervo foi constituído, segundo o site:  

[...] por documentos recebidos no curso de suas atividades, guardados em 328 

caixas. Aí estão à disposição dos consulentes inventários, documentos particulares 

de intelectuais falecidos, entre os quais Armindo Guaraná, Manoel dos Passos de 

Oliveira Teles, José Calazans Brandão da Silva, entre outros. Compõem essa 

documentação inclusive milhares de cartas e centenas de fotografias. (IHGSE, 2016) 
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A Academia Sergipana de Letras (ASL), é mais uma das organizações que 

pesquisaremos seu acervo A ASL é uma instituição sergipana sem fins lucrativos, reconhecida 

de utilidade pública municipal, que nasceu com a finalidade de cultivo e o desenvolvimento 

das letras em geral e colaborar na elevação das artes e cultura do Brasil e de modo particular, 

em Sergipe. Sua criação foi iniciativa do poeta Antônio Garcia Rosa e outros intelectuais 

sergipanos, entre eles, Clodomir Silva, que ocupou a cadeira n
o
13.  

No acervo da biblioteca da ASL, encontram-se obras importantes sobre Sergipe, como 

por exemplo, Laudas da História do Aracaju, de Sebrão Sobrinho, publicações do Movimento 

Cultural de Sergipe, movimento este idealizado por José Augusto Garcez,que objetivava 

publicar autores sergipanos que não tinham condições financeiras para tal. Em seu acervo 

também há publicações de Clodomir Silva, como por exemplo os exemplares de Minha Gente 

de 1930 e 1962, publicados na época pela Livraria Regina, uma importante livraria e editora e 

que foi responsável por publicar boa parte das obras dos intelectuais de Sergipe nos anos 1930 

a 1960. 

Outra instituição que tem seu acervo pesquisado pelo projeto de pesquisa é o Palácio-

Museu Olímpio Campos (PMOC), que abriga em suas instalações a Biblioteca Vice-

Governador Manoel Cabral Machado. O Palácio-Museu atende a toda natureza de cidadãos e 

pesquisadores, pois: 

Possui áreas de acesso público, que contam a história política e cultural do 

monumento e da República de Sergipe, e áreas de acesso restrito, que funcionam 

para a administração do palácio, reuniões de trabalho e solenidades com autoridades. 

[...] Além disso, o Palácio-Museu Olímpio Campos promove eventos abertos ao 

público, a exemplo de exposições fotográficas, mostras de artistas, lançamentos de 

livros, entre outros. O novo projeto disponibiliza também serviços de guia para 

visitação, curadoria, pesquisa, documentação histórica, cafeteria e livraria etc. 

(PALÁCIO, 2016) 

 

 A Biblioteca Vice-Governador Manoel Cabral Machado foi inaugurada no ano de 

2009, após falecimento do intelectual, para abrigar a biblioteca pessoal do político, escritor 

Manoel Cabral Machado, um acervo com mais de 5.000 obras, do mais variado gênero 

literário, literatura nacional e estrangeira, dos mais diversos assuntos, entre eles, Filosofia, 

Direito, Sociologia, História, com autores sergipanos, sobre a história de Sergipe, obras 

sergipanas que podem ser consideradas raras, exemplo é o Dicionário Bio-Bibliográfico de 

Armindo Guaraná, uma importante, obra que versa da biografia de importantes personagens 
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de Sergipe. O acervo ainda possui periódicos locais e nacionais. O site do Palácio ainda 

disponibiliza acervo digital, com obras raras e históricas digitalizadas 

O Arquivo Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (AJ-TJSE) que 

também faz parte das instituições pesquisadas pelo projeto, foi fundado no ano de 1984, sua 

sede foi inaugurada em 2005, nos padrões da arquivologia contemporânea, que conforme 

menciona o site da organização:  

Sua estrutura orgânica foi criada pela Lei Nº 3098, de 09 de dezembro de 1991, 

ratificando as finalidades de recolher, selecionar, classificar, preservar e gerenciar o 

patrimônio documental do Poder Judiciário de Sergipe.[...] O Arquivo Geral do 

Judiciário está subordinado à Secretaria Judiciária da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Sergipe. É composto pela Chefia e três Divisões: Divisão de Recuperação 

e Consulta Documental, Divisão de Avaliação Documental, Divisão de Memória 

Judiciária. (ARQUIVO, 2016) 

 

 Como é notório na citação, esta instituição tem por função preservar o patrimônio 

documental que se relacione com a vida judiciária de Sergipe. Nesta instituição pode-se ter 

acesso por exemplo, a Provisão de Advogado de Clodomir Silva, que preserva além das 

informações probatórias, a caligrafia e assinatura do intelectual sergipano pesquisado.  

O Centro de Educação e Memória Atheneu Sergipense (CEMAS) também se inclui 

entre as instituições pesquisadas, é uma unidade de informação especializada que parte da 

necessidade de preservar o patrimônio arquivístico do Colégio Atheneu Sergipense, fundado 

em 1870 e pelo qual se formaram os quadros intelectuais sergipanos do início do séc. XX. 

Porém, como observou Alves no início do séc. XXI (2005,p. 01), constatei que os 

documentos mais antigos apresentavam-se em deterioração progressiva, bastante 

descuidados e relegados a condições insalubres de conservação. Então, na última década, 

uma ação profissional tem se desenvolvido para preservar e tratar informacionalmente as 

importantes peças documentais custodiadas.  No arquivo do CEMAS pode-se encontrar as 

séries documentais administrativas escolares, que adquiriram caráter permamente: atas, 

ofícios, exames, concursos, históricos. Mas, além disso, preserva a produção intelectual dos 

próprios alunos, como a coleção do Jornal Necydalus.   

Uma variedade de documentos que contam, no decorrer do tempo, a história da escola, 

por meio da informação documental que pode ser recuperada, mesmo que fora dos objetivos e 

efeitos originais de cada documento primário. Por meio desta documentação, por exemplo, é 

http://www.tjse.jus.br/arquivojudiciario/institucional/110-divisao-de-recuperacao-e-consulta-documental
http://www.tjse.jus.br/arquivojudiciario/institucional/110-divisao-de-recuperacao-e-consulta-documental
http://www.tjse.jus.br/arquivojudiciario/institucional/111-divisao-de-memoria-judiciaria
http://www.tjse.jus.br/arquivojudiciario/institucional/111-divisao-de-memoria-judiciaria
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possível reconstruir o contexto onde se educou e as atividades escolares de que participou 

Clodomir Silva, que foi aluno e posteriormente professor desta importante instituição escolar.  

O CEMAS inicialmente foi apresentado como um projeto, que na palavra da 

professora e pesquisadora responsável, a Doutora Eva Maria Siqueira Alves,  

[...] foi apresentado em 2005 o projeto denominado “Centro 

de Educação e Memória do Atheneu Sergipense -CEMAS", aprovado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Sergipe (a extinta FAP-SE, hoje Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC-SE), 

contemplando alunas bolsistas de Iniciação Científica Júnior (FUNTEC/SE/CNPq). 

O mesmo apresentava como objetivos realizar o levantamento e a catalogação das 

fontes documentais produzidas pelo Atheneu Sergipense, no período de 1870 a 1950 

e a realização de uma exposição comemorativa dos 135 anos de história 

do Atheneu Sergipense. (ALVES, 2009, s/p) 

 

 Como é possível perceber, esta ação preocupou-se em catalogar a documentação 

produzida pela escola, num período, para que assim possa ser possível a pesquisa por parte 

dos interessados nesta documentação.  

As razões para promover o encontro de Clodomir Silva com a gente sergipana da 

atualidade 

A reflexão do acadêmico, do pesquisador ou do profissional que cotidianamente busca 

a informação atualizada, quase sempre está desvinculada das suas origens e do contexto de 

produção desta informação. Porém, o que qualifica uma informação, senão o fato de que ela é 

representativa para a sobrevivência de uma cultura, um modo de vida, um pensamento e um 

modo de ver o mundo? Por meio de diferentes informações, pode-se chegar ao mesmo efeito 

social ou produtivo, mas quais os caminhos se tomou? 

Clodomir Silva reencontra a gente sergipana, assim como todos os brasileiros 

interessados nas raízes da cultura sergipana e brasileira, por meio de seu resgate do ostracismo 

em que se encontra atualmente. Mais do que um nome de rua ou biblioteca pública, Clodomir 

Silva teve uma atuação marcante intelectual e social, que estruturou a forma como hoje os 

sergipanos se relacionam com a sua leitura, sua escrita, seus espaços públicos.  

Considerações finais 

O projeto de pesquisa: Circunstanciação Biobibliográfica de Clodomir de Souza e 

Silva: Pesquisa em Acervos Documentais Públicos e Privados, em sua concretização, busca 

os vestígios de toda a produção intelectual e social deste intelectual em seus registros 

originais, para transformá-la em fonte de informação tratada e atualizada, com linguagem e 
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apresentação mais próxima do que se constitui como leitura do séc. XXI. Para isso, serão 

escolhidos elementos informacionais representativos, para constituir um memorial digital, no 

qual as pessoas de todas as idades e formações acessem conteúdos próprios às suas 

necessidades informacionais. 

Dessa forma, é possível reforçar a ideia de autonomia e identidade da intelectualidade 

sergipana, resgatando o início do caminho de tantas influências que percorreram o séc. XX, 

para então culminar no que somos agora. Talvez, como benefício adicional, cada leitor reviva 

as emoções e a identificação que Clodomir Silva tinha com o seu povo, a vontade de 

participar dos costumes, festejos, serestas e, ao mesmo tempo, privar do diálogo institucional 

e doméstico com as grandes mentes brasileiras do século passado.  
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INTRODUÇÃO 

Apesar de suas obras serem datadas de segunda metade do século XX, onde, 

certamente se enquadraria na fase pós-modernista da criação literária, Hilda Hilst não se 

encaixa em nenhuma escola literária específica, melhor dizendo, a própria não se filiou a 

nenhum movimento literário. Hilst possui uma vasta biografia literária que se divide em 

prosa, poesia, crônica eu uma tetralogia de textos obscenos. Apesar de não ser muito 

popularizada, há críticos, não muitos, que se debruçaram e escreveram sobre suas obras. 

Pécora (2010) levanta algumas hipóteses sobre Hilst explicando o porquê de ela não ser tão 

reconhecida classificando-a como uma artista excêntrica e que, provavelmente, tal 

excentricidade seja um dos fatores do seu não reconhecimento popular: 

o comportamento liberal de Hilda em face do provincianismo moralista da classe 

média; a beleza da autora, que parecia reclamar mais atenção que a sua escrita; a 

distância que sua obra mantém dos valores modernistas predominantes no Brasil, e 

ainda mais em São Paulo, sobretudo no que toca à questão do conteúdo “nacional” 

da literatura, que simplesmente não se põe para ela; a dificuldade de leitura de seus 

textos, em especial os de prosa, dada a sua exigência de erudição literária, filosófica 

e até científica, que acaba gerando o emprego de um “vocabulário final” [...] 

altamente idiossincrático; o seu afastamento de centros de convívio intelectual do 

país, vivendo desde o final dos anos 1960 praticamente reclusa em um sítio em 

Campinas (SP); a estratégia escandalosa de chamar a atenção para a sua obra por 

meio da suposta adesão ao registro pornográfico, que contraria a pudicícia 

acadêmica; a produção prolífica entre gêneros literários muito diversos; a mistura de 

todos eles no interior de cada texto; a publicação de quase toda a obra em edições 

artesanais, em geral muito bonitas, produzidas por artistas amigos, mas sem 

qualquer alcance de distribuição; a falta de habilidade da autora pelo que dissesse 

respeito a aspectos contratuais das edições etc. (PÉCORA, 2010, p. 9) 

 

O nosso objetivo neste estudo, contudo, é analisar onde e como o cômico se manifesta em 

alguns poemas da obra Bufólicas, livro que encerra a tetralogia obscena de Hilst e que veio 

depois das prosas O caderno rosa de Lori Lamby (1990), Contos d’escárnio/Textos grotesco 

(1990) e Cartas de um sedutor (1991). Bufólicas, cuja primeira publicação ocorreu em 1992, é 

mailto:dannloud@gmail.com
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composto por sete poemas que resgatam sete personagens tradicionais de contos de fadas 

numa ótica completamente distante do original. Primeiramente, todas as personagens são 

portadoras de alguma anomalia genética; segundo, as personagens que possuem anomalias 

ocupam cargos de máxima importância numa determinada hierarquia social, ou possuem 

poderes mágicos que os colocam num patamar mais elevado que as outras pessoas da 

comunidade em que vivem; por fim, Hilst trata da questão do gênero quando delimita cargos 

sociais relevantes ao homem gay, que ocupa o cargo de um rei, à lésbica, que é a fadinha 

amada por toda a população da região em que vive, e à mulher, uma rainha casta cuja única 

obsessão era ser dotada de pelos nas partes íntimas. O que se observa nos textos que 

compõem a tetralogia obscena da autora é o que se tem de melhor em matéria debaixo calão 

da nossa linguagem. 

O motivo do riso em Bufólicas reside no fato desta obra evidenciar 

um exercício de estilo que parodia tanto fábulas antigas, com suas histórias de 

maravilhas que constituem alegorias morais, quanto contos de fadas, aos quais 

também aplica desfechos hilariantes em que o pior crime é o da inocência. 

(PÉCORA, 2002, apud HILST, 2002, p. 8) 

 

Mesmo se tratando de poemas, estes não possuem uma forma fixa em suas 

composições, percebemos a predominância das redondilhas, as rimas acontecem 

eventualmente e dicção assemelha-se à declamação dos contos de fadas. Além disso, há a 

repetição das personagens presentes nesse gênero, tais como “rei, rainha, fada, maga, 

Chapeuzinho, lobo, avó, cantora, anão etc” (PÉCORA, 2002, apud HILST, 2002, p. 8) que 

são portadoras de anomalia genética ou praticantes de bizarrices sexuais como o reizinho que 

é mudo e gay dotado de um sexo descomunal que o exibe como seu cetro mandatário; a rainha 

de vasta cabeleira mas é triste por ser careca nas partes íntimas e recebe pelos de um mascate 

peludo; a maga vingativa que destila seus castigos em inocentes como crianças e velhos; a 

Chapeuzinho é uma cafetina e sodomiza o Lobo que tem um caso com a vovozinha; o anão 

triste que também é dotado de um enorme pênis mas não é feliz com isso por não conseguir 

transar e que, por causa de um pedido divino mal interpretado, perde seu dote; a cantora que 

excita os maridos fazendo-os buscarem suas esposas para o sexo de forma compulsiva e é 

castigada sendo estuprada pela garganta; a fadinha lésbica que deixava toda a comunidade 

feliz por suas “escarafunchadas” ganha um membro sexual masculino mas é sequestrada por 

um gigante “troncudão” e deixa todo vilarejo no mais completo abandono e tristeza. 
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Dessa inusitada galeria, analisaremos três dos sete poemas que compõem a obra e os 

personagens principais desses textos, ou seja, aqueles que os intitulam. Os textos e 

personagens analisados, respectivamente, são “O reizinho gay”, “A rainha careca” e “Filó, a 

fadinha lésbica”. A escolha destes textos e personagens centrais como corporada nossa 

pesquisa fundamenta-se, principalmente, na discussão sobre as questões de gênero e de como 

essas questões são parodiadas de forma sarcástica. Tal estudo nos permitiu verificar e 

investigar de forma mais aprofundada o porquê da utilização do obsceno como fonte de 

criação literária utilizado pela autora aqui estudada. 

Para isso, debruçamo-nos no momento literário em que a autora se mostra uma artista 

mais “consumível” do ponto de vista estético. Quando se auto intitula como a “santa que tirou 

a saia”, Hilst inaugura um novo marco em sua carreira: deixa as lamúrias existências e desejos 

de uma morte anunciada para se dedicar à criação que culminou numa tetralogia literária de 

características obscenas. Essa nova fase literária tem início quando Hilst lança “O caderno 

rosa de Lori Lomby(1990),o primeiro volume de sua tetralogia obscena: “Daqui para frente só 

vou escrever grandes e, espero, adoráveis bandalheiras”” (PÉCORA, 2010, p. 32). Tal obra 

fez um enorme sucesso na França onde rendeu a Hilst o título de “a mãe dos sarcasmos” 

quando outra obra de sua autoria, Contos d’escárnio. Textos grotesco(1991), fora traduzido 

para o francês em 1994 e foi bastante noticiado no Brasil. 

Finalmente, Hilst conseguiu o que pretendia: atrair público para a sua obra e torná-la 

mais acessível comercialmente. Através da literatura de característica obscena tornou-se um 

sucesso de vendas, finalmente tornou-se uma escritora popular. Foi apelidada também como a 

“vovó da sacanagem” por um site da internet que recomendava a sua leitura “para quem 

desejasse “liberar a criatividade” ou “se livrar de toda e qualquer barreira” existente nos 

relacionamentos” (PÉCORA, 2010, p. 32).  

A OBSCENIDADE HILSTIANA 

O obsceno é uma forte marca atribuída a algumas obras de Hilda Hilst. Tão forte que a 

artista é mais reconhecida por essa peculiaridade e outras características de sua produção 

artística foram ofuscadas, tornando Hilst conhecida como uma espécie de “autora pornô”. 

Alguns estudiosos da obra de Hilst afirmam que essa associação do pornô à produção artística 

da autora é equivocada. Hilst utilizou-se do obsceno como matéria prima para a sua produção 

mais sarcástica, mais consumível como posto anteriormente. Desta maneira, é importante 
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ressaltar a diferença entre a literatura pornográfica e a literatura obscena.  Os textos que 

compõem a tetralogia de Hilst, incluindo os poemas de Bufólicas,não tem o objetivo de 

excitar sexualmente o leitor, “a não ser que o leitor se trate [...] de um tarado lexical, de um 

onanista literário [...]” (PÉCORA, 2010, p. 20). 

Os textos que compõem a tetralogia hilstiana estão longe de se encaixarem numa 

proposta de leitura pornográfica uma vez que sua produção foge do que o crítico chama de 

“simulação realista” atribuída à pornografia, quando na verdade seus textos evidenciam um 

cuidado primoroso com a linguagem (mesmo que esse “primor” esteja vinculado à busca pelo 

sentido obsceno da palavra) pois esses textos “se dobram todo o tempo sobre si próprios, 

escancarando a sua condição de composição literária e esvaziando o seu conteúdo sexual 

imediato” (PÉCORA, 2010, p. 20).  

Sobre os conteúdos pornográficos numa dada obra literária ou até mesmo sobre a 

confusão na denominação da literatura obscena de Hilst por uma literatura pornô é cabível 

refletirmos sobre isso a partir das colocações de Freud (1977) e podemos perceber a 

pertinência que tais colocações demonstram para maior explicação sobre a diferença entre 

“pornô” e “obsceno” que propomos aqui para melhor compreensão e análise dos textos de 

Hilst. 

Para Freud, a obscenidade tende a ser vista de forma pornográfica, classificada por ele 

como smut, como “a intencional proeminência verbal de fatos e relações sexuais” (1977, p. 

117), ou seja, a linguagem sexual tem por função excitar ou seduzir outrem, no caso da 

investigação de Freud, o objeto de sedução é a mulher. O smut, quando dirigido a uma pessoa 

em particular, tende a despertar “no locutor uma excitação sexual a qual, ouvindo-o, espera-se 

que fique ciente da excitação dele e em consequência, torne-se por sua vez excitada 

sexualmente” (1977, p. 117). Quando a excitação não ocorre, o interlocutor pode se sentir 

constrangido.  

Nisto reside o fato dos textos obscenos de Hilst não se enquadrarem no campo 

sedutor-erótico-pornô uma vez que os textos da autora  

dramatizam o instante de confronto entre a arte mais radical da palavra, no limite de 

sua apreensibilidade, e a sua normalização habitual, a qual pode ocorrer pelas 

expectativas simplistas dos leitores, [...] pelos ridículos próprios do autor, macaco 

vaidoso de si mesmo (PÉCORA, p. 26, 2010).  
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Percebemos, então, que o obsceno se tornou um “objeto de perseguição” em que Hilst 

se apoiara para manifestar em seus escritos uma certa crueza e um sarcasmo que tendem para 

o riso cruel  

cujo efeito imediato é o riso com dor, o riso satírico que busca ferir [...] Ri da moral 

autoritária e cínica, amplificada até o nonsense, de um mundo que parece 

irremediavelmente idiotizado, o que talvez possa, dialeticamente, ensaiar uma 

resistência bem-humorada da invenção e da autocriação dos mundos 

possíveis(PÉCORA, p. 27, 2010).  

 

Ao partir para o risível, Hilst escolheu o obsceno como fonte propulsora de estímulos para sua 

criação tendo por objetivo mudar a si própria, “incomodar o leitor, ou o que for. Desejava 

mudar aquele que a lia, e falar de estados extremos do homem” (PÉCORA, p. 65, 2010). As 

perversões sexuais compõem o centro de seus textos obscenos e desmascarar tais perversões 

coloca a artista numa situação em que pode ser julgada como moralista. Mas julgar as 

perversidades sexuais nunca fora seu objetivo e sim desmascarar uma falsa hipocrisia social 

sobre algumas práticas sexuais, utiliza-se do escracho, tanto na linguagem adotada quanto nas 

características físicas de algumas personagens vistas em Bufólicas, por exemplo, numa lógica 

absurda, Hilst interliga política, preconceitos, sexo, e desengano ao humor, a um riso cru e 

cruel. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o estudo crítico, utilizamos algumas teorias sobre o cômico e suas manifestações 

das quais consideramos as mais pertinentes para a tipologia da nossa pesquisa. As teorias 

utilizadas sobre o riso são, principalmente, aquelas advindas dos estudos de Bergson (2007), 

Freud (1977) e Jolles (1976) que nos forneceram subsídios para a nossa pesquisa e 

investigação de como se manifesta o cômico nos poemas “bufólicos” de Hilst (2002). Desta 

maneira, a formação teórica nos deu material para definir em qual ou quais tipos da 

comicidade se enquadram os poemas analisados da obra. 

Em O riso: ensaio sobre a significação da comicidade, Bergson define a comicidade 

como única e exclusiva peculiaridade da humanidade uma vez que os humanos depositam em 

objetos e demais seres vivos aspectos cômicos quando o homem os utiliza como ferramenta 

para assemelhar a si próprio, provocando, então, o riso.Considera, também, que o riso é 

coletivo, a comicidade faz parte da sociedade: criada, implantada e ecoada por ela, onde 

emoção, pena e comoção são apagados temporariamente onde “é preciso colocá-lo em seu 

meio natural, que é a sociedade; é preciso, sobretudo, determinar sua função útil, que é uma 
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função social” (p. 6) direcionado pela razão, pela “inteligência pura”. Para Bergson, então, o 

riso está relacionado a um gesto involuntário, automático, o mecânico calcado no vivo, 

semelhante a um objeto que exprime um “movimento sem vida [...] certo gesto social que 

ressalta e reprime” (p. 65) a distração humana. 

O riso castiga os costumes que são mal vistos pela sociedade. Numa espécie de gesto 

social, o riso ridiculariza no intuito de corrigir aquele que age contra o que a sociedade 

considera vil e indesejável. O cômico, assim, é um dos meios para as correções sociais e 

Bergson afirma que, quando o indivíduo é interpelado e suas ações são postas como ridículas, 

este indivíduo tentará corrigir seus defeitos. 

O autor ainda trata da comicidade de caráter e considera esta a parte mais importante 

do seu ensaio. Considera o homem e seu caráter o fator primordial para o estudo do riso. O 

autor coloca que a comicidade surge quando um indivíduo e/ou alguma situação deixa de nos 

comover, seria o enrijecimento social onde retoma a ideia de que o riso seria uma espécie de 

castigo corretor e humilhante, concluindo ser essa a função social do riso, em suas palavras 

um “trote social”. 

Outra é a perspectiva de Freud em Os chistes e sua relação com o inconsciente, que se 

preocupa em investigar como se dá a relação entre os chistes e o inconsciente e, para tanto, 

discutir qual ou quais técnicas são utilizadas para que alguma ação, piada ou leitura, por 

exemplo, se tornem cômicas, ou seja, de que forma a linguagem funciona para provocar o 

riso. 

Ao se opor a Bergson, que analisa a manifestação do riso a partir de movimentos 

corporais considerados automáticos, Freud se debruça numa investigação linguística do riso 

bem como seus processos que o ocasionam. Sendo assim, o psicanalista trabalha com a noção 

de chiste (graça, por assim dizer) e afirma que este configura duas ideias opostas através de 

alguma associação verbal. Porém, constata-se que a arbitrariedade existente entre tais signos 

não emerge entre as palavras e sim entre os sentidos ou a ausência de sentidos (nonsense) 

entre as mesmas. O chiste é causado quando há uma transição de sentidos entre as palavras ou 

situações que não se assemelham as quais atribuímos a verdade, algo a ser considerado em 

determinados contextos. 
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Freud, estuda o chiste e o cômico de modo a não os separar pois acredita que um 

depende do outro para a sua existência. Investiga, então, quais são as diferenças existentes 

entre esses termos e quais as técnicas dos chistes que ocasionam o riso. 

Freud considera o cômico como algo que permite dar vazão ao que é reprimido 

socialmente dando acesso a conteúdos inconscientes à repressão social por meio do 

inconsciente e, ainda possibilitando o alívio. Por isso, “as técnicas dos chistes [...] são uma 

fonte de prazer [...]” procedente, contudo, “de uma economia na despesa psíquica ou de um 

aliviamento da compulsão da crítica” (1977, p. 150). 

Finalmente, em seu Formas Simples, Jolles, retoma a ideia de chiste proposta por 

Freud considerando-o uma forma simples da linguagem que atualizaria determinada 

disposição mental Para o teórico, o chiste é uma forma de expressão do cômico, ou seja, se 

manifesta quando na linguagem desatam-se os laços, desfazem-se nós, quando se tira “partido 

do concreto, quando se utiliza uma abstração, ou se retorna ao sentido literal, quando se trate 

de sentido figurado, para que se obtenha esse desenlace espirituoso” (1976, p. 207).  

Desta maneira, enquanto Freud (1977) defende que o cômico se manifesta na 

construção ou junção de palavras que ocasionem o chiste, para Jolles(1976) a comicidade 

seria esse próprio processo de desmonte. 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Quando iniciamos a análise de Bufólicas o próprio título nos chama a atenção para o 

processo de condensação que Freud (1977) aborda em sua investigação sobre a relação dos 

chistes com o inconsciente. Esse processo se dá quando duas palavras são justapostas 

formando um novo signo que permeiam os dois significados das palavras condensadas. No 

termo bufólicas, por exemplo, Hilst “brinca com o gênero culto pastoril bucólicas, e com a 

ideia de texto ou desempenho de um bufão, de extração cômico-popular” (SODRÉ, 2009, p. 

47) onde observamos no título da obra um dos processos das técnicas do chiste uma vez que 

essa palavra “é, em si mesma, incompreensível, mas imediatamente compreendida em seu 

contexto e reconhecida como plena de sentido, é o veículo do efeito compelidor do riso no 

chiste” (FREUD, 1977, p. 33). Nesse sentido, utilizamo-nos das postulações de Freud, sobre 

os conceitos de “desconcerto” e “esclarecimento” para atribuir em que o termo bufólicas 

ocasiona o riso.O desconcerto configura-se, por exemplo, quando uma palavra parece estar 
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construída de forma estranha. Desta forma, comicidade efetua-se no esclarecimento “da 

compreensão da palavra” (FREUD, 1977, p. 25), ou seja, o desconcerto causa ao 

ouvinte/leitor certa surpresa e estranhamento levando-o a tentar decifrar qual o significado 

daquela palavra (1º estágio), em seguida, o efeito cômico se dá quando aquela palavra 

nonsense passa a ter sentido concreto a partir do momento em que o leitor/ouvinte pressupõe 

o modo de construção daquela palavra (2º estágio). É o que acontece quando tentamos 

decifrar qual o significado do título da obra analisada.  

As personagens presentes nos poemas são figuras parodiadas de gêneros clássicos 

como contos de fadas e fábulas.Tais personagens que compõem os poemas funcionam como 

uma espécie de desconstrução sublime do típico personagem idealizado pontuando mais um 

aspecto cômico: cada personagem sofre um processo de desnudamento pois são rebaixadas 

“pelas práticas sexuais não convencionais ou inesperadas no que diz respeito ao emblema de 

que cada uma se reveste na tradição” (SODRÉ, 2009, p. 47).  

Bergson afirma que a parodia é uma forma de degradação: transformar aquilo que é 

respeitado e tradicional em algo chulo e rebaixado pois, a partir da parodia o riso se 

manifesta. É o que autor define como “transposição” uma vez que “Obtém-se efeito cômico 

transpondo para outro tom a expressão natural de uma ideia” (BERGSON, 2007, p. 92), ou 

seja, em Bufólicas Hilst transpõe para um tom totalmente bufão alguns gêneros literários e 

personagens tradicionais ocasionando, assim, a comicidade uma vez que esse tipo de 

transposição “do solene para o trivial, do melhor para o pior, é cômica, a transposição inversa 

pode ser ainda mais” (BERGSON, 2007, p. 93).  

Com essas considerações sobre o título da obra, passamos, então, para a análise dos 

poemas selecionados que são “O reizinho gay”, “A rainha careca” e “Filó, a fadinha lésbica” 

onde percebemos a predominância da paródia e caricaturização atrelada aos personagens uma 

vez que este recurso é notório aos discursos satíricos.  

Percebemos que nos versos iniciais dos poemas analisados as características físicas 

são apontadas: o reizinho gay é “Mudo, pintudão” (HILST, 2002, p. 11); a rainha careca tem 

uma “cabeleira farta/ De rígidas ombreiras/ de elegante beca/Ula era casta/Porque de 

passarinha/Era careca” (p. 15); e Filó, a fadinha lésbica “era gorda e miúda./ Tinha pezinhos 

redondos./ A cona era peluda/ Igual à mão de um mono.” (p. 31). Dos três personagens, 

apenas à rainha não são atribuídas características que permeiam a defeitos físicos. Porém, 
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diferente do reizinho e da fadinha, a rainha se lamenta por faltar-lhe pelos em suas partes 

íntimas e a lamentação e a busca por esse algo que lhe falta é o que causa a comicidade ao 

poema. Quanto aos outros dois, a homossexualidade é vista de forma positiva na relação com 

outros personagens que fazem parte de suas estórias: o rei é gay e “bem dotado”, amado por 

seus súditos pelo motivo de possuir um falo imenso, odiado por ser mudo, porém, o fato de 

não falar é substituído pelo falo enorme que tem e quando o mostra ao reino a população vai 

ao delírio de tamanha admiração por um pênis tão grande; a fadinha é querida por todos da 

Vila do Troço pelo fato de, quando lhe crescera um “troço” entre as pernas, a Vila fazia fila 

para sentir “Um bastão no oiti” (HILST, 2002, p. 32).  

Além disso, nos versos iniciais destes poemas, termos obscenos como “pintudo” 

“passarinha” e “cona” “cria a dissonância, rompe o horizonte de expectativa criado a respeito” 

(SODRÈ, 2009, p. 49) de personagens tradicionais como rei e rainha, que são símbolos do 

mais alto nível de nobreza, e a fada, personagem folclórico que tem o poder de realizar os 

desejos do ser humano, Hilst, na contramão dessas construções tradicionalistas, concebe seu 

reizinho gay, sua rainha sem pelos pubianos e sua fadinha lésbica.  

Embasados em Freud (1977), observamos que a comicidade se manifesta nestes 

poemas a partir da utilização do que o psicanalista chama de chistes tendenciosos. Os chistes 

tendenciosos são aqueles que almejam um objetivo uma vez que “o chiste é um fim em si 

mesmo, não servindo a um objetivo particular; em outro caso, o chiste serve a um fim – torna-

se tendencioso” (p. 109), dividem-se entre chistes hostis e chistes obscenos. O primeiro 

refere-se a agressões, sátiras, críticas, defesas, etc., o segundo refere-se ao desnudamento, 

pornografia, piadas de teor sexual. 

Nesse sentido, os poemas analisados se enquadram nos dois tipos chistosos uma vez 

que são textos que parodiam práticas sexuais consideradas lascivas por personagens incomuns 

a essas práticas (chiste obsceno), a autora satiriza costumes e preconceitos elevando tais 

personalidades a patamares sociais que dificilmente figuras com essas personalidades 

ocupariam tais cargos (chiste hostil). Sendo assim, os chistes tendenciosos se relacionam à 

caricatura que é outro fator determinante para a manifestação do cômico nestes poemas pois 

tanto um quanto o outro atacam “aos grandes, aos dignitários, aos poderosos, que são 

protegidos da degradação direta por inibições internas e circunstâncias externas” (FREUD, 

1977, p. 125) uma vez que a caricatura é, segundo Bergson  o exagero de alguma parte física 
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ou personalidade de um indivíduo, torna-la perceptível para todos, porém, o exagero da 

caricatura deve ser dosado uma vez que não há comicidade quando o exagero é o objetivo, 

dever ser “como um simples meio utilizado pelo desenhista para manifestar aos nossos olhos 

as contorções que ele vê preparar-se na natureza” (2007, p. 20) que por sua vez se aproximam 

do grotesco que compreendem tudo aquilo que é ridículo, estranho e esquisito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comicidade presente no conjunto de poemas analisados de Bufólicasse manifesta na 

desconstrução da imagem tradicional que personagens como reis, rainhas e fadas representam 

bem como dos gêneros clássicos que tais personagens estão incluídos uma vez que satiriza 

tanto os contos de fadas como as fábulas e suas moralidades. 

As características físicas, morais e sociais de tais personagens é o oposto das figuras 

parodiadas dos gêneros clássicos: o rei que governa pelo falo, a rainha que era farta de cabelos 

no alto da cabeça, mas careca nas partes íntimas e a fadinha lésbica que vira homem e é 

raptada como uma donzela. Nesse sentido, Hilda Hilst aproxima tais personagens dos gêneros 

clássicos ao imaginário popular pela bandalheira e pelo obsceno que ocasionam o riso. 

Portanto, nestes poemas, a comicidade se manifesta através da desconstrução 

tradicional de personagens que são símbolos de soberania, seriedade e respeito colocando-os 

de forma hiperssexualizada cuja resolução para os seus problemas bem como de seus súditos 

e seguidores esteja ligado às práticas lascivas e grotescas do sexo. 
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O Americanismo 

 

A crescente influência americana depois da sua independência em 1776 é inegável, o 

que pode ser atestado tanto pela sua luta contra a Inglaterra, na época em que esta era 

considerada umas das maiores potências mundiais, quanto pelo fato de ter obtido a liberdade 

de forma inovadora, através da concretização de estudos políticos e sociais, que até então 

eram apenas idealizados pelos teólogos iluministas como Rousseau, Montesquieu, Locke e 

sua irrevogável fé em que estes seriam predestinados e abençoados. Os americanos foram os 

primeiros a escaparem do domínio europeu. Para tal, uniram todos os estados para criar o que 

conhecemos atualmente como os Estados Unidos da América. No entanto, alguns anos se 

passaram até que esses estados se consolidassem como uma nação. Depois da Guerra de 

Secessão ou Guerra Civil, o ritmo de crescimento avançava consideravelmente, de modo que 

as políticas de povoamento da região oeste, o famoso “Faroeste”, ampliaram-se 

significativamente. Além disso, houve a incorporação de territórios, fato importante para a 

afirmação dos Estados Unidos como potência emergente no século XIX. Foram eles os 

territórios correspondentes aos atuais Estados do Texas, Califórnia e Louisiana.  

Desde o seu “descobrimento”, a América recebe diversos imigrantes. A população 

americana é formada por uma mistura de raças: alemães, italianos, holandês, chineses, 

franceses e alguns outros. A congregação e capacidade de se unirem em prol de uma 

comunidade chamou a atenção de um estudioso francês chamado Alexis de Tocqueville. Este 

foi enviado pelo governo francês para observar e estudar o novo mundo. Tocqueville relata, 

entusiasmado: 

Há países onde um poder, de certo modo exterior ao corpo social, age sobre ele e a 

força a marchar em certa direção. Outros há em que a força é dividida, estando ao 

mesmo tempo situada na sociedade e fora dela. Nada de semelhante se vê nos 

mailto:emmerlyk@hotmail.com
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Estados Unidos; ali, a sociedade age sozinha e sobre ela própria. (Tocqueville, 

século XVIII) 

Tocqueville foi um dos primeiros exemplos de Americanismo. O escritor testemunhou 

o nascimento de uma nação em que as ideias iluministas eram utilizadas de forma plena e que, 

no futuro, iria influenciar diversas nações em todo mundo, como o Brasil, quando da 

Inconfidência Mineira. 

As influências norte-americanas apenas crescem durante anos no Brasil em diversos 

setores, como na música e na moda, podendo ser vistas também nas palavras de origem 

inglesa que foram incorporadas à língua portuguesa. Ao mesmo tempo em que esse 

sentimento cresceu de forma positiva no Brasil, também ocorreu a perspectiva negativa do 

americanismo, o anti-americanismo.  

Segundo Revel, os Estados Unidos é objeto de ódio irracional entre a maioria dos 

países, por causa de inúmeros fatores como o capitalismo, a riqueza e capacidade de 

crescimento e até o modo de lidar com conflitos em geral. Ou seja, Anti-americanismo é uma 

forma de fazer política, é uma maneira de exclusão de uma cultura e uma doença com poucas 

chances de cura. 

Como principal oposição ao capitalismo e democracia americana, no fim da década de 

1910, especificamente em 1917, acontece a Revolução Russa. Com o objetivo de confrontar 

todas as doutrinas do capitalismo, o comunismo da URSS lutava por igualdade entre todos os 

cidadãos. Por causa dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, falta de saneamento básico, 

descaso dos governos locais, a população mundial foi reduzida drasticamente e muitos 

passaram a acusar o sistema capitalista e, por extensão, os Estados Unidos como culpados. O 

comunismo passou a ganhar destaque nos momentos de maiores dúvidas do sistema 

capitalista. 

O desenvolvimento urbano e industrial acarretado por ela ocasionou a transformação 

do panorama socioeconômico brasileiro, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 

contradição à realidade agrária brasileira, o movimento da burguesia se torna mais ativo 

intelectual e politicamente. Assim, as grandes produções sociopolíticas tomaram forma. Na 

história do Brasil, é possível verificar que o surgimento do antiamericanismo ocorreu a partir 

das indagações a respeito de como e em que medida os Estados Unidos influenciavam na 

sociedade brasileira politicamente e socialmente. 
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Em 1902, ocorreu no Brasil o começo das manifestações literárias do modernismo. 

Este foi o ano da publicação de Canaã, de Graça Aranha, e de Os Sertões, de Euclides da 

Cunha. Ambos retrataram a realidade do povo brasileiro, uma realidade antes não vista pela 

parcela da população mais favorecida. Logo após a publicação dessas obras, em 1922, ocorreu 

a Semana de Arte Moderna, que foi um momento histórico não só para as artes, mas também 

para o começo de uma conscientização coletiva dos intelectuais das condições de vida em que 

a maioria da população vivia. Além dos artistas e intelectuais, os soldados e operários das 

fábricas começaram a se tornar mais ativos na luta. 

Em 1930, o contexto político mundial estava sofrendo uma revolução. Com o fim da 

Primeira Guerra Mundial, o mundo conheceu novos tipos de regimes políticos que até hoje 

nos influenciam. No Brasil, a política estava concentrada entre os grandes estados: São Paulo, 

que, na época, era um grande produtor de café; e Minas Gerais, que produzia leite e seus 

derivados – com essa fórmula, a política da época era nomeada de “Café com Leite”. No 

entanto, esse sistema de governo começou a ficar desgastado, e logo grande parte das fábricas 

e seus operários entraram em greve. Essa revolta pedia por melhores condições de trabalho e 

mais igualdade, tendo como base a recém-deflagrada Revolução Russa de 1917. A onda 

comunista foi tão forte que acabou atingindo outro setor da sociedade: os militares. 

No Brasil, houve dois momentos importantes durante os quais o comunismo ganhou 

destaque e foi decisivo política e socialmente no cenário nacional. Na década de 1920, 

especificamente no fim da República Velha, ocorrem diversas manifestações em prol de 

melhores condições de vida por parte dos operários das fábricas. Logo em seguida, os 

soldados menos graduados também entraram na luta, a exemplo do Tenentismo, movimento 

formado em geral por militares de média e baixa patente. Assim como os artistas, eles, 

liderados por Luís Carlos Prestes e Miguel Costa, questionavam o sistema brasileiro, e 

propuseram mudanças no sistema eleitoral e na educação pública do país. Entre as 

manifestações que mais tiveram importância dentro da sociedade brasileira, em longo prazo, a 

Coluna Prestes foi a mais relevante delas. Prestes e Costa percorreram 25 mil quilômetros do 

território brasileiro e foram a 11 estados, com o objetivo de viver e saber como a população 

mais carente brasileira lidava com os aspectos mais básicos, como educação, saneamento 

básico e moradia, além de instruir as pessoas política e socialmente sobre a então situação 

brasileira. Apesar de ser composta por apenas 1.500 soldados, a Coluna conseguiu fazer com 

que civis aderissem à causa militar, aumentando assim o número de apoiadores. O movimento 
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foi tão grande que ultrapassou as fronteiras do Brasil para chegar a países vizinhos como 

Bolívia e Paraguai. O sucesso que a Coluna obteve se deu pelo prestígio de que gozava um 

dos seus líderes. Prestes era tido como uma figura mitológica e foi apelidado como “O 

cavaleiro da Esperança”. No livro, Luís Carlos Prestes: um revolucionário entre dois mundos, 

há uma passagem em que se diz: 

O nome Prestes começava a se tornar um mito: “seu estoicismo sem alardes [...] a 

retidão de sua Justiça” suscitávamos soldados, “uma afeição decidida e 

desinteressada, capaz dos maiores sacrifícios”. “Mais um amigo [...] no qual se 

confia em absoluto, do que como chefe”. Lendas corriam a seu respeito. (Reis, 2014, 

p. 83). 

 

Depois que a coluna foi dissolvida, Prestes se tornou um dos fundadores do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). Este foi fundado em Niterói, sob o nome de Partido Comunista 

do Brasil, no dia 25 de março de 1922. Durante muitos anos, o partido foi considerado ilegal 

devido a suas propostas radicais. Ele se define como um partido de militantes e quadros 

revolucionários que se formam na luta de classes, na organização do proletariado  e no estudo 

teórico das obras de  Marx (1818 -1883) e Engels (1820 - 1895). Sua base teórica para a ação 

prática é o marxismo-leninismo, que se pauta nos princípios desenvolvidos por Lênin (1870 - 

1924). 

O segundo momento foi durante a intervenção americana no Brasil, em 1964. Nessa 

data, os EUA depuseram um presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, com intuito 

de evitar que o Brasil se tornasse um país comunista. João Goulart, até então presidente, havia 

começado a se alinhar com países comunistas, além de empregar princípios da doutrina. 

Surgia aí uma onda de oposição à Ditadura Militar e, por conseqüência, oposta aos EUA. 

Jovens foram às ruas para manifestações. 

Depois das duas guerras mundiais, o cenário mundial se dividiu em algo que 

Howsbawn chamou de Guerra Fria. O mundo se fragmentou em dois sistemas político-

econômicos. Essa guerra se deu entre o capitalismo, encarnado na figura do norte-americano, 

e o comunismo na figura da URSS. Oliveira diz que: 

 

Dada a hegemonia cultural norte-americana, o tom apocalíptico da Guerra Fria 

confunde-se com a mitificação negativa do Comunismo, que passa a ser, para os 

países liberais e capitalistas, o grande vilão da história, tornando-se responsável pelo 

fim do mundo iminente. (Oliveira, 2014, p.394). 

 

O mito de que o Comunismo é algo ruim foi difundido pelos EUA através das criações 

de Ditaduras em vários lugares do mundo. Essa foi a forma americana de conter a onda 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_de_classes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proletariado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/1818
https://pt.wikipedia.org/wiki/1883
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://pt.wikipedia.org/wiki/1820
https://pt.wikipedia.org/wiki/1895
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comunista. Os usos de métodos ilícitos, como tortura e mortes, foram utilizados para manter 

as aparências e a propagação bolchevique. No entanto, nem todas as ditaduras foram 

financiadas pelos EUA. Para assegurar que os países não se tornassem capitalistas, a URSS 

patrocinou revoluções e inclusive guerras para que o comunismo não perdesse adeptos. 

 

Devido à invasão americana no Brasil, as manifestações contra a cultura americana 

foram ficando cada vez mais presentes, à medida que a população foi tendo contato com 

outras culturas no mundo, principalmente através dos meios de comunicação. A música foi 

um dos principais meios utilizados para mostrar as diferentes facetas do momento político e 

social do mundo. Na década de 60, artistas se reuniram com o objetivo de mostrar como a 

supremacia americana estava transformando a população brasileira. A mais notória expressão 

de oposição à influência americana na música foi a “Passeata contra Guitarra Elétrica” ou 

“Passeata da MPB”, liderada por Elis Regina, entre outros cantores, tais como Jair Rodrigues, 

Zé Keti, Geraldo Vandré, Edu Lobo, MPB-4. Esse movimento aconteceu em 17 de julho de 

1967, em São Paulo, saindo do Largo São Francisco e desembocando diretamente no Teatro 

Paramount, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A principal reivindicação do movimento foi 

a não introdução da guitarra elétrica na música popular brasileira. Mesmo obtendo apoio de 

muitos, a passeata foi acusada de ser fascista e desnecessária por boa parte dos artistas. Três 

meses depois, ocorreu um festival de música promovido pela TV Record. Nele, alguns artistas 

mostraram que é possível existir música popular brasileira com o uso de guitarras elétricas. 

Foi o caso dos Mutantes, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, os quais foram os principais 

defensores da passeata, e essa defensa culminou em um movimento que viria a acontecer que 

foi extremamente relevante na história da música brasileira, o Tropicalismo. 

 

No começo século XXI, o deputado paulista Aldo Rebelo apresentou o projeto de lei 

PL nº1676 na Câmara de Deputados, que tinha como base a restrição do uso de palavras 

estrangeiras e a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa por brasileiros e naturalizados e 

ainda pelos estrangeiros residentes no Brasil há mais de um ano. O projeto de lei ainda 

especifica e restringe os locais em que não será permitido o uso de palavras estrangeiras, tais 

como eventos públicos nacionais, órgãos jurídicos, meios de comunicação em massa, escrita 

audiovisual, expressão oral e a publicidade de bens, produtos e serviços. A sua justificativa foi 

que a maioria da população não conhece o inglês. Além de dificultar a comunicação, o uso 

indiscriminado da língua inglesa constrange quem não a domina. O projeto procura coibir este 
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tipo de abuso¹. Além disso, o deputado diz que, ao limitar o uso de palavras estrangeiras, o 

brasileiro vai passar a valorizar e a utilizar melhor o português, através do 

“aportuguesamento” das palavras mais utilizadas, como a palavra futebol que vem do inglês 

football. 

O Brasil está passando por um processo de intolerância política atualmente. Com o 

advento das redes sociais, cada um pode ter sua opinião e expô-la como bem lhe aprouver. 

Esse poder que passamos a possuir tem seus pontos negativos e positivos. A liberdade de 

expressão é um dos positivos, enquanto que a oposição e a visão negativa da opinião do outro 

constitui um aspecto negativo dessa liberdade. Por isso, o fenômeno do Antiamericanismo 

bem como do Anticomunismo são alvos de discussão na sociedade.  

 

CONCLUSÕES 

Durante a pesquisa “Anti-americanismo no Brasil” foram pesquisados fatores na 

história do Brasil que estimularam o processo de repulsa e negação da cultura norte-

americana. Na história brasileira existiram diversos momentos em que a cultura americana foi 

demonizada, principalmente quando o comunismo se tornou uma força política e econômica 

no país.  

Os EUA foram objetos de adoração, assim como também foram objetos de ódio. 

Sempre vistos como modelo para o mundo, em quesitos como liberdade, política e economia. 

Eles atraíram a atenção mundial desde a sua independência. O mito que se criou com o passar 

dos anos de que os EUA eram um país abençoado por Deus e privilegiado de alguma forma 

foi resultado do Americanismo e do Antiamericanismo. 

Durante as nossas pesquisas foram identificados elementos americanistas na 

República. Os militares fizeram alianças com o governo norte-americano, mudaram o nome 

do país para Estados Unidos do Brasil, adotaram a mesma estrutura de Constituição Federal, 

entre outras coisas. No entanto, já naquela época, houve jornalistas e escritores que viam a 

aproximação com os EUA de forma receosa e começaram a escrever mais sobre a realidade 

brasileira e como ela precisava de atenção, questões sobre a fome, saúde e desemprego. Na 

década de 30, observamos o surgimento de uma onda comunista que, por consequência, torna-

se antiamericanista. O povo passa a cobrar mais igualdade do Estado para com os 

trabalhadores, assim, iniciaram-se diversas revoltas em todo país, que tinham como objetivo 
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tornar o Brasil comunista. No entanto, a tentativa foi sufocada pelo governo brasileiro e 

apenas mais tarde aconteceria outra. 

E essa tentativa foi diretamente financiada pelos EUA. Ela aconteceu na década de 

1960. O Brasil era governado por um presidente comunista, por isso os EUA se aliaram aos 

militares brasileiros e deram um Golpe Militar. Por 20 anos, o Brasil foi controlado pelos 

EUA, e o ódio foi sendo alimentado, principalmente pela parcela mais instruída da população, 

já que os meios de comunicação foram bem vigiados. Movimentos surgiram no país, na 

música, na literatura, no cinema e em outros setores.  

Atualmente, com o advento das redes sociais, o antiamericanismo no Brasil está sendo 

exposto para todo o mundo e, por questões políticas, estão ocorrendo mal-entendidos e 

manifestações de intolerância que nos remetem a outros tempos não muito distantes. O 

desrespeito à visão do “outro” tem sido bastante explícito na sociedade através dos meios de 

comunicações como as redes sociais. Todos mostram suas opiniões, no entanto, poucos 

respeitam às opiniões alheias. A intolerância faz surgir o que há de pior dentro dos seres 

humanos. 
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1-  A importância do Estado para o fortalecimento da Agricultura Familiar 

O presente trabalho busca, a partir da revisão bibliográfica junto com a relação 

orientador/orientando ao longo das leituras e debates realizados no Grupo de Pesquisa sobre 

Dinâmica Rural e Regional (GDRR/CNPq/UFS), ampliar o debate acadêmico em torno das 

questões sobre o desenvolvimento da agricultura familiar do Nordeste, particularmente, do 

estado de Sergipe. Nessa perspectiva, os municípios de Areia Branca e Moita Bonita serão 

utilizados como objeto de estudo para fins comparativos com a realidade da nova agricultura 

brasileira, principalmente, a partir da década de 1990, com a implantação de novas atividades 

ocupacionais no ambiente rural, aonde, o agricultor deixa de dedicar-se, exclusivamente, as 

atividades agrícolas e passa a diversificar o trabalho dentro da unidade familiar. Ao mesmo 

momento que, é esperado verificar as condições de reprodução das unidades familiares, 

observando o espaço geográfico, no qual, se encontram inseridas, atentando para as condições 

de diversificação do trabalho, as quais se encontram ligadas e influenciadas por elementos 

como educação e renda, importantíssimos na compreensão dos avanços e desafios da 

agricultura familiar.  

Portanto, esse trabalho buscará reunir elementos que contribuam para a compreensão do 

comportamento da agricultura familiar contemporânea, já que, as unidades familiares buscam 

novos mecanismos de sustentação dos indivíduos no meio rural. Dessa maneira, torna-se 

importante destacar a importância do Estado na formulação e aplicação de políticas públicas 

no agreste de Itabaiana, em que, os agricultores necessitam da orientação dos órgãos públicos 

competentes, os quais poderão fornecer elementos, não apenas financeiro, mas, o técnico, 

proporcionando assim, a possibilidade de inserção desses agricultores no sistema produtivo 

atual, o qual exige cada vez mais racionalidade para diversificar e gerir as rendas.
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Nesses termos, a agricultura familiar do Agreste de Itabaiana mesmo apresentando alguns 

elementos que podem se aproximar do que é entendido como “as novas ruralidades da 

agricultura brasileira”, o espaço geográfico em questão, ainda apresenta alguns elementos que 

atuam como obstáculos no processo de desenvolvimento rural dessa localidade. Tornando, 

essas unidades familiares, dependentes do direcionamento do Estado na estruturação do setor 

agrícola da microrregião do Agreste de Itabaiana, já que, esses agricultores encontram-se 

inseridos em um contexto espacial, em que, o baixo desenvolvimento econômico, social, e 

cultural, podem ser destacados como alguns dos elementos que dificultam o acesso as novas 

possibilidades do “novo rural brasileiro”.  

2- Alguns elementos da Agricultura familiar contemporânea 

Portanto, torna-se relevante destacar, a priori, as diferentes realidades do espaço agrário 

brasileiro, em que, a diversidade cultural, além de fatores sociais e econômicos presentes no 

imenso território do Brasil, afetam diretamente a forma de se comportar e de se organizar das 

unidades familiares de cada região do país. Com isso, os estudos sobre a realidade de cada 

uma dessas áreas tornam-se importantes, pois irão fornecer elementos que irão direcionar a 

aplicação de políticas de desenvolvimento rural, já que, não existe a possibilidade de adotar-se 

um modelo de desenvolvimento rural eficaz frente à tamanha diversidade presente na 

agricultura familiar brasileira.  

Um curto exemplo sobre a diversidade presente na agricultura familiar brasileira pode ser 

destacado, tomando como referencia as regiões Sul e Nordeste do Brasil, aonde, autores como 

Schneider (2006), e Graziano da Silva (1997), apontam a região Sul, como, a que, reúne o 

maior número de elementos que aproximam essa região do país ao que foi evidenciado nos 

países desenvolvidos, principalmente, da Europa, no processo de desenvolvimento rural, 

associado, essencialmente, ao alto grau de tecnificação e organização dos agricultores da 

região. 

No caso da região Nordeste, autores como Nascimento (2005) e Cardoso (2013) 

destacam, alguns elementos presentes nessa região do país como os baixos índices de 

escolaridades, além das elevadas desigualdades sociais e econômicas, fatores que diferenciam 

as necessidades do Nordeste frente ao comportamento da agricultura familiar contemporânea. 

Dessa maneira, tanto, Nascimento (2005), quanto, Cardoso (2013), apontam a importância de 

se repensar a aplicabilidades das políticas públicas voltadas para o meio rural, pois, elas não 
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estão sendo capazes de atender as demandas e complexidades presentes no meio rural do 

século XXI. 

 
Portanto, as novas ocupações presentes no meio rural contemporâneo apresentam 

potencialidades e tendências, principalmente, no caso da região Nordeste, a qual, é 

considerada como uma das que apresenta os piores índices de desenvolvimento humano do 

Brasil. Assim, a partir da maneira que é mencionada em Mendes (2014), a pluriatividade pode 

ser destacada como um dos novos elementos presentes no meio rural brasileiro 

contemporâneo, a qual se caracteriza pela combinação de atividades agrícolas e não agrícolas 

e/ou para-agrícola na unidade familiar. Consequentemente, a pluriatividade pode representar 

uma das formas para promover a sustentação das famílias rurais, com a combinação de duas 

ou mais atividades, sendo que uma é seja a agricultura. Dessa forma, a pluriatividade irá ser 

uma saída para a família residente em áreas rurais para a ampliação da renda, já que, as 

atividades agrícolas não possuem por si só a capacidade de suprir as necessidades das famílias 

ao longo de um ano, cabendo assim, a essas famílias recorrer às atividades não agrícolas, não 

só como uma alternativa para continuar no meio rural, mas, também, diversificar as atividades 

ocupacionais dentro da unidade de produção familiar. 

 Nascimento (2005) considera que, a pluriatividade se desenvolve mais em regiões 

consideradas pobres como é o caso do Nordeste, pois, as condições de baixo desenvolvimento 

tecnológico da agricultura favorecem a pluriatividade, aonde, segundo o autor “regiões com 

maior grau de modernização tecnológica favorecem menos a pluriatividade” 

(NASCIMENTO, 2005, p. 36). Já que, em áreas aonde as atividades agrícolas se encontram 

em declínio, a combinação das mesmas com as atividades não agrícolas surgem como uma 

estratégia das famílias pobres para uma diversificação das rendas e aumento da renda familiar, 

sendo assim, com o declínio das atividades agrícolas e cada vez menos incentivos do governo 



 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 26 a 28 de janeiro 

em setores que não apresentam desenvolvimento tecnológico, a pluriatividade aparece como 

uma alternativa de resistência das famílias com domicílios rurais para a permanência no 

campo.   

Nesses termos, cabe a essas famílias recorrerem às atividades não agrícolas, não só como 

uma alternativa para continuar no meio rural, como também, no caso das famílias pobres 

serviria como uma ponte para a passagem de uma atividade a outro e até uma saída da 

situação de pobreza. Mas, torna-se necessária destacar algumas tendências presentes na região 

Nordeste do Brasil que afetam diretamente o rumo destas atividades não agrícolas, já que, os 

baixos índices de escolaridade presentes na região refletem a concentração de atividades 

remuneradas com salários inferiores a 5 salários mínimos. 

 

Para Cardoso (2013, p.98), “O baixo nível de instrução dos responsáveis pelos 

empreendimentos agropecuários compromete o acesso à assistência técnica tornando ainda 

mais desafiadora a condução da atividade produtiva entre os segmentos mais pobres da 

agricultura familiar”. Com isso, é possível destacar outro elemento que afeta a sustentação da 

agricultura familiar no Nordeste do Brasil, que é o baixo índice de escolaridades da 

população, fator que acaba dificultando a vida do agricultor, pois, o mesmo encontra 

dificuldades não apenas em ter acesso aos meios técnicos, além de serem evidenciadas 

algumas situações, nas quais, o agricultor não consegue gerenciar seus rendimentos, 

dificultando dessa maneira a inclusão do mesmo no circuito dos mercados sejam eles locais 

ou globais.  
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Por essas razões, os desafios da agricultura familiar, principalmente no caso do Nordeste, 

giram em torno da necessidade de estruturação, tanto econômica, como técnica, educacional e 

social. Com isso, deve-se chamar a atenção para a importância do Estado, principalmente, 

para as famílias rurais mais pobres, em que esse agente poderá fornecer ferramentas as 

ferramentas que possibilitem melhorias nas condições de vida dos agricultores. Mesmo, a 

pluriatividade sendo para autores como Schneider (2007, p.29) “um fenômeno que opera no 

seio da unidade familiar e tem como uma de suas principais potencialidades, a de elevar a 

renda familiar e diversificar os lucros das unidades familiares”. Ou seja, mesmo levando em 

consideração a importância do empreendedorismo na vida do agricultor moderno como pode 

ser associado à fala do autor. É relevante destacar que o agricultor inserido em um espaço 

geográfico considerado pobre, necessita da ação do Estado no direcionamento da vida desses 

agricultores.  

2.1- O comportamentemto da agricultura familiar no agreste de Itabaiana 

De acordo com os dados do IBGE (censo 2010), Areia Branca possui uma população de 

16.857 hab. ocupando uma área total de 146, 677 (km²), correspondendo a uma densidade 

demográfica de 114,93 (hab./km²). As principais atividades desenvolvidas no meio rural estão 

ligadas a agropecuária, (com destaque para a criação de bovinos, suínos e caprinos), além da 

produção de leite, das principais atividades ligadas à lavoura, cabe destacar a produção de 

banana, laranja, mandioca, milho, feijão e a cana de açúcar. Enquanto que Moita Bonita 

corresponde a uma população de 11.001(hab.), possuindo uma área total de 95, 819 (km²), 

tendo densidade demográfica de 114,81 (hab./km²). As principais atividades desenvolvidas no 

meio rural também estão ligadas a agropecuária, (com destaque para a criação de asininos, 

aves, bovinos, caprinos, equinos, muares e suínos) cabendo destacar também a produção de 
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leite. Como é possível observar na figura a seguir, tanto Areia Branca quanto Moita Bonita 

situam-se na microrregião do Agreste de Itabaiana, na porção central do estado de Sergipe.   

 

Outro fator, referente aos rendimentos médios, pode ser observado quando se analisa os 

dados dos municípios estudados nessa pesquisa (Areia Branca e Moita Bonita), pois de acordo 

com “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil do ano de 2013”, Areia Branca possui 

92,1% de sua população desenvolvendo atividades remuneradas com salários inferiores a 

cinco salários mínimos. Já no caso de Moita Bonita, esse percentual ainda é muito parecido, já 

que 91,6% dos trabalhadores também possuem remuneração inferior a cinco salários 

mínimos. 

 Exceto Itabaiana, os municípios da microrregião, ainda possuem sua população residindo 

predominantemente no meio rural, mesmo diante do processo de esvaziamento do campo 

brasileiro apontado em MENDES (2014), por essa razão, torna-se necessário analisar esses 

municípios e compreender o comportamento de seus agricultores, já que, devido à atuação de 

carro chefe do município de Itabaiana, o seu poder de atração pode influenciar o 

desenvolvimento da pluriatividade nos municípios situados no seu em torno. A tabela a 

seguir, aponta para a evolução das populações rural e urbana nos municípios de Areia Branca 

e Moita Bonita comparando com a microrregião do Agreste de Itabaiana. 
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Mesmo com os avanços observados na tabela a seguir, a microrregião do Agreste de 

Itabaiana ainda apresenta alguns índices referentes à educação, que podem ser considerados 

preocupantes, como a alta concentração de pessoas com o ensino fundamental incompleto ou 

analfabeto. Essa alta parcela da população com baixa escolaridade acaba tendo reflexo no 

desenvolvimento das atividades remuneradas da microrregião, o que pode levar a 

concentração cada vez maior de pessoas envolvidas em atividades cada vez menos 

remuneradas. 

Com isso, surgi um ponto destacado em Graziano da Silva (2010), no qual o autor destaca 

a importância das políticas de transferência de renda na vida dos agricultores, mas, é 

importante também estruturar o setor agrícola fazendo, assim, com que, o agricultor venha a 

depender cada vez menos das políticas de transferência de renda do Estado, e, dessa maneira, 

possa por se só dinamizar suas atividades produtivas. Como Fajardo (2008), destaca o caso do 

fortalecimento da agricultura familiar no estado do Paraná, pois, para ele o Estado foi 

importantíssimo na estruturação financeira das cooperativas do Paraná dificultando, assim, a 

presença da figura do atravessador, preparando o agricultor para se inserir e adequar-se a 

competitividade dos mercados. 

 

 O gráfico acima, também destaca a caracterização da origem das rendas nos domicílios 

pesquisados, onde as atividades agrícolas exercem o papel de carro chefe na composição dos 

ganhos das unidades familiares, observa-se ainda a presença de outros modos de obter renda 

nos domicílios, com destaque para o trabalhador por conta própria, o qual na maioria dos 

casos dedica-se a vender o que é oriundo das atividades agrícolas nas feiras livres das cidades 

vizinhas. É importante chamar a atenção ainda para a importância das políticas de 
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transferência de renda na vida dessas famílias, como é o caso da Bolsa família e das 

aposentadorias.  

Com base no que foi visualizado a partir do trabalho de campo realizado, é possível 

destacar certa diferenciação no que se refere à dinâmica da agricultura familiar no campo 

analisado, onde o povoado Junco e Boqueirão, no município de Areia Branca apresentam uma 

maior diversificação das atividades produtivas, já que não dependem apenas das atividades 

agrícolas, com isso foi observada a presença de chácaras, voltadas para o turismo rural, que 

podem ser encaixadas no que é conhecido no meio acadêmico como “o novo rural” brasileiro. 

Além de serem incorporados novos empreendimentos que no passado eram característicos das 

áreas urbanas, como é o caso da figura 01, que apresenta a construção que se encontra em 

andamento de um auto posto de combustível, no povoado Boqueirão (Areia Branca) a cerca 

de 10 km da rodovia, o qual reflete a necessidade dos agricultores da localidade devido a 

presença de fluxo de tratores, máquinas, caminhões e motocicletas. Cabendo destacar o 

surgimento de novas demandas para esses agricultores, em que a presença dessas máquinas e 

veículos podem ser associadas a melhoria da qualidade de vida desses agricultores, já que os 

mesmos deixam de ter como ferramenta de trabalho apenas o animal e a enxada, e passam a 

inserir novos elementos nas atividades e no meio agrícola, assim, consequentemente, 

alterando a dinâmica do local, formando um ciclo de novas atividades e empreendimentos . 

 
 Foi constatado em diálogos com alguns agricultores que relatam que já tentaram 

abandonar o trabalho com as atividades agrícolas, e dessa maneira, buscaram trabalhar em 

áreas urbanas, mas devido o baixo índice de escolaridade do agricultor, o emprego que era 

encontrado acabava sendo ainda mais cansativo e mal remunerado do que o encontrado na 

agricultura, devido o baixo grau de escolaridade do individuo. Então, segundo um dos 

entrevistados “eu acabei voltando para a zona rural, devido o custo de vida na cidade ser 
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muito mais elevado, e ter apenas encontrado serviço como ajudante de pedreiro ou carroceiro” 

(A.J. S, Junho, 2015). 

 Cabe destacar ainda que esses agricultores menos dinâmicos relatam que preferem adotar 

esse modo de vida pela aversão ao risco, além de em meio a conversas com os entrevistados, 

eles destacam que se houvesse orientação por parte do “governo” de como melhorar a lida no 

campo e mostrar os caminhos poderiam adotar um novo modo de vida, já que por não 

possuírem meios de incorporar novas técnicas, preferem continuar no modo de vida 

tradicional. 

 É destacável, ainda, que mesmo em algumas áreas, a forma de se organizar as atividades 

rurais podem se aproximar do que autores como Graziano da Silva (1997) e Schneider (2000) 

descrevem como uma nova agricultura brasileira com a presença de novas técnicas e práticas 

no meio rural contemporâneo, o qual não é apenas caracterizado como agrícola e ligado ao 

atraso. Mas, mesmo apresentadas essas novas ruralidades e uma agricultura até certo ponto 

mecanizada, esses agricultores apresentam baixos índices de conhecimento dos lucros obtidos 

com as atividades agrícolas, em que foi possível verificar que esses agricultores não 

apresentam ciência dos lucros ou prejuízos gerados com as atividades agrícolas. A imagem a 

seguir destaca a diversificação das atividades no meio rural, as quais encontram se ligadas a 

pecuária, hortaliças e granjas, apontando para a presença da diversificação tantos das 

atividades, como dos ganhos dos agricultores analisados, dentro da unidade de produção 

familiar.                   

Os domicílios visitados dedicam suas atividades agrícolas principalmente à produção de 

batata e mandioca, mas os agricultores relatam a grande dificuldade de lidar com esse tipo de 

produção, os preços recebidos pelo que é produzido acabam sendo insuficiente, e de forma 

indireta é possível observar a presença marcante da figura do atravessador, o qual acaba 

estabelecendo um preço mínimo para o que é comercializado pelos agricultores, assim, 

encontram esses agricultores desorganizados no que se refere ao modo de inserirem sua 

produção nos mercados, os quais, em sua grande maioria foram possíveis verificar que não 

fazem parte de nenhum tipo de associação ou cooperativa, facilitando assim a presença do 

atravessador, que acaba sufocando o agricultor com preços cada vez mais baixos pela 

mandioca ou pela batata.   

Em um dos domicílios visitados no povoado Cova da Onça (Moita Bonita) o agricultor 

relata que chega a produzir 260 sacas por Hectare, em uma propriedade de aproximadamente 
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5,5 ha, chegando a colher duas vezes ao ano e receber em media 20 reais por saca, 

envolvendo nessa produção oito irmãos que tem essa atividade como principal fonte de 

sobrevivência. Já no povoado Junco (Areia Branca), um determinado agricultor relata que em 

sua propriedade de aproximadamente 1 hectare consegui produzir aplicando mão de obra 

individual, cerca de 120 sacas anualmente, chegando a receber em média 80 reais por saca. 

Daí surge à dificuldade de calcular os reais ganhos dessas atividades para o agricultor, que na 

maioria das vezes, eles só conseguem citar o valor final recebido pela produção, com isso 

acabam agregando esses ganhos a outras rendas, como aposentadoria ou subsidio fornecido 

pelo governo federal, consequentemente, não sabendo o que foi gasto de fato para produzir 

determinada mercadoria e se ela gerou lucro ou de certa forma acabou gerando prejuízos. 

 

Com os dados colhidos a partir do trabalho de campo, é possível verificar que um 

agricultor envolvido no plantio da mandioca poderá a arrecadar anualmente aproximadamente 

R$ 7.150,00 reais, dessa forma não se levando em consideração o que esse agricultor tem de 

despesas durante o período entre o plantio e a colheita, ele chegará a uma arrecadação mensal 

inferior a R$ 600,00 reais. Da mesma forma, o agricultor dedicado apenas ao plantio da batata 

doce, em que um período de um ano chega a arrecadar em média, R$ 8.400,00 reais, obtendo 

assim uma arrecadação media de R$ 700,00 reais mensais. Ressalta-se que os cálculos são 

generalizados e refletem as informações coletadas a partir do trabalho de campo. Daí surgi 

dois aspectos importantes na vida do agricultor, o primeiro se refere a importância da 

organização das despesas e ganhos com a atividades agrícolas, já que essa tabulação dos 

rendimentos se tornará indispensável para que o agricultor possa observar se na verdade não 

acaba pagando para produzir determinado alimento. O outro aspecto é a importância da 

diversificação não apenas das rendas, mas também da produção na qual o agricultor poderá 

ficar menos dependente da oscilação dos preços de determinado produto agrícola. 
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É possível destacar ainda a falta de capacidade ou recursos, para agregar valor ao que é 

produzido ou até mesmo utilizar o que é colhido como matéria prima para a produção, de 

outras mercadorias, com isso, destaca-se a importância do Estado, que de forma mais ou 

menos indireta, acaba sendo citado pelos agricultores, já que esse agente poderia atuar 

orientando esses agricultores de como utilizar o que é produzido, e até mesmo estruturando 

financeiramente esse grupo de agricultores. Mesmo assim, os agricultores familiares 

encontram-se parcialmente inseridos aos mercados, partindo do que é destacado em 

Abramovay (1990), já que, esses agricultores passam por um processo de divisão social do 

trabalho dentro da unidade familiar, além de mesmo não apresentando racionalidade para 

gerir os ganhos, necessitam vender sua safra e comprar novos insumos para preparar-se para a 

nova safra.                                         

Considerações finais 

 Os dados e elementos apresentados nesse estudo servem para destacar alguns dos novos 

fatores presentes na agricultura contemporânea, além, dos desafios da agricultura familiar do 

Agreste de Itabaiana. Nesse sentido, destaca-se a relevância do agricultor ser dinâmico e 

empreendedor, frente às complexidades presentes no meio rural brasileiro contemporâneo, 

mas é preciso chamar a atenção para o ponto, no qual não basta para o agricultor ser 

empreendedor se ele não estiver inserido em um contexto espacial que forneça - lhe elementos 

em que ele possa promover a auto-sustentação do domicílio e ampliar os lucros.  

Dessa maneira, torna-se relevante destacar a importância que o Estado pode exercer na 

reprodução das unidades familiares agrícolas, já que determinadas áreas assim como o 

Agreste de Itabaiana, os agricultores não dispõem de recursos financeiros ou instrução 

suficiente, para apropriar-se das novas técnicas agrícolas. Portanto, em espaços geográficos 

onde os índices de desenvolvimento humano são considerados baixos, os agricultores mesmo 

sendo dinâmicos, alguns acabam não tendo meios de si reproduzir sem o auxilio do Estado. 

Logo as políticas públicas para o setor agrícola devem estar atentas as novas ruralidades do 

setor, além de fornecer mecanismos para a inserção dos agricultores de áreas mais pobres no 

ciclo dos mercados financeiros. 

Com isso, torna-se importante destacar o papel do Estado, o qual foi, e, é relevante para 

outras regiões do Brasil, como destaca Fajardo (2008) no caso do estado do Paraná, onde o 

Estado fornece mecanismos para a população rural, seja ela nas áreas de educação, tecnologia 

agrícola, além do apoio financeiro através dos empréstimos para o setor da agricultura. Nesses 
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termos torna-se, interessante conhecer a dinâmica da agricultura familiar na área em questão 

e, assim, fornecer características que propiciem ao Estado elaborar políticas públicas voltadas 

para atender as reais necessidades de cada localidade, que diante do processo de 

modernização da agricultura contemporânea, é evidente que a agricultura familiar, de cada 

área do país, irá se comportar de acordo com as possibilidades do contexto espacial na qual se 

encontram inseridas. 

Portanto, é relevante chamar a atenção para o fato de, em um recorte espacial considerado 

pequeno, é destacável a diferenciação presente na forma de se organizar dos agricultores dos 

dois municípios analisados como já foi elencado nesse estudo, e, assim, foi possível observar 

duas realidades de certa forma bem distintas, as quais a agricultura familiar, nas localidades 

de Areia Branca, se apresentou muito mais diversificada e dinâmica, se comparada com as 

unidades familiares de Moita Bonita. Com isso, mesmo não apresentando as potencialidades 

de outras regiões do país, como é destacado por Schneider (2007), no caso da região Sul. A 

diversificação das atividades e das rendas, nas áreas analisadas, desempenha um papel 

relevante na vida dos agricultores familiares da Microrregião do Agreste de Itabaiana, de 

maneira que, esses agricultores mais dinâmicos apresentaram melhores condições tanto 

econômicas quanto no padrão de vida, se comparados com os agricultores dependentes apenas 

das atividades agrícolas.  
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1. INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é composta por um conjunto de canais de escoamento 

interligados e é definida como a área drenada por um determinado rio ou sistema fluvial 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Sendo assim, todos os elementos de uma bacia estão 

interligados e qualquer mudança ocorrida, tanto natural quanto antrópica, afeta todo o sistema.  

Suguio (1992) definiu a linha de costa como o limite entre o continente e a porção 

adjacente ao mar, onde não há ação efetiva das ondas de alcance máximo, concretizando-se 

pela presença de falésias no limite entre a vegetação e a praia, ou por qualquer outra feição 

que marque o início da área continental.  

Segundo Hoefel (1998), diversos fatores atuam na dinâmica da linha de costa das 

praias. Dentre os fatores, estão as ondas, o vento, correntes litorâneas, maré, composição 

granulométrica, desembocaduras, clima e perfil praial, além de ações antrópicas.  

O aumento populacional na zona costeira constitui um problema de gestão ambiental e 

a tendência é que essa área fique ainda mais ocupada pela grande atratividade turística com o 

setor econômico em expansão. Consequentemente, espera-se que as bacias hidrográficas e 

paisagens costeiras fiquem comprometidas pela pressão do acelerado processo de urbanização 

e infraestrutura. (POLETTE et al., 2000). 

As praias vêm sofrendo uma crescente descaracterização através de ações antrópicas 

por diferentes formas, desde ocupação desordenada a diferentes formas de efluentes 

domésticos e industriais, levando ao comprometimento da sua balneabilidade. Além dos 

resíduos sólidos de origem local, existem os resíduos transportados pelos rios e lançados ao 
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mar. Outros fatores que também merecem destaque é a crescente especulação imobiliária, 

mineração, retirada de areia de praias e dunas e o crescimento desordenado do turismo sem 

qualquer planejamento ambiental. O emprego de estratégias de conservação dos habitats 

associada à implantação de programas de educação ambiental serviria como medida de 

proteção à descaracterização da linha de costa. (CUNHA, 2005)  

O plano nacional de gerenciamento costeiro – PNGC, instituído em 1988, foi criado 

para prever o zoneamento e uso da zona de costa, priorizando a proteção e conservação dos 

recursos naturais, renováveis e não renováveis, como também o controle da manutenção à 

qualidade do meio ambiente, com a fiscalização do uso e ocupação do solo e das águas para 

evitar a degradação e uso indevido dos ecossistemas. (BRASIL, 1988). Dessa forma, procura-

se conciliar os interesses econômicos com as restrições ambientais, sem degradar o meio 

ambiente e com a conservação de recursos e áreas degradadas.  

Alguns estudos sobre a zona costeira do estado de Sergipe já foram realizados. Em um 

desses estudos, Carvalho e Fontes (2006) citam que o estado possui uma linha de costa com 

extensão de 163km entre os rios São Francisco ao norte, e Piauí/Real ao sul, apresentando 

diversidade de aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Na planície costeira, há a 

presença de ambientes estuarinos pelos rios São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris e 

Piauí/Real. Seguindo o padrão internacional de elevada densidade e produtividade no litoral, 

Sergipe apresenta significativa concentração populacional e de atividades produtivas na zona 

costeira, destacando-se na atualidade o cultivo de camarão em cativeiro nos estuários. 

O Grupo de Bacias Costeiras 01 está localizado nos municípios de Pirambu, Pacatuba 

e Japaratuba no estado de Sergipe. É uma bacia hidrográfica costeira constituída pelos rios 

Sapucaia e Aningas, parte dela presente na área da Reserva Biológica (REBIO) de Santa 

Isabel, uma Área de Preservação Permanente (APP), criada em 1998. A Unidade localiza-se 

no nordeste do estado de Sergipe abrangendo área dos municípios de Pacatuba e Pirambu, em 

ambiente com ecossistemas de mangue, de praia, de dunas e áreas úmidas. Esses ecossistemas 

se encontram em avançado estágio de degradação pelo uso do solo e sua ocupação de forma 

indevida. Por estar em uma zona de costeira, o local recebe grande atratividade turística, o que 

contribui ainda mais para intervenções antrópicas nesse ambiente, além das atividades de 

subsistência pela população local. (ICMBIO, 2010). 
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Desta forma, esse trabalho visa realizar uma análise dos aspectos morfológicos da 

linha de costa do Grupo de Bacias Costeiras 01, com o intuito de obter uma caracterização 

detalhada desta área através de análise granulométrica dos sedimentos e das feições 

encontradas em campo. Este estudo subsidiará o desenvolvimento da caracterização 

geoambiental para melhor conhecimento e gestão dos recursos naturais deste setor da zona 

costeira sergipana.  

2.  ÁREA DE ESTUDO  

O Grupo de Bacias Costeiras 01 possui 118 km² de área, 15km de linha de costa, é 

constituída pelos rios Sapucaia e Aningas e apresenta saldo atual de 1.947.437 m3/ano de 

balanço hídrico (Figura 1). Durante o ano de 2011, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos – SEMARH, após análises feitas em imagens de satélites, observou 

dois grupos de rios que não desaguavam em nenhum dos rios das seis bacias e sim no mar. 

Então, foi proposta a criação de dois Grupos de Bacias Costeiras; 1 e 2 (GC1 e GC 2) 

(SERGIPE, 2012 apud SANTOS et. al., 2014).  

O clima da região é caracterizado como do tipo úmido e sub-úmido, marcado por uma 

estação chuvosa e seca. A estação chuvosa vai de março a agosto, enquanto que a estação seca 

tem início em setembro, estendendo-se até fevereiro. Predomínio de chuvas de outono-

inverno e a temperatura média anual de 26°C (SERGIPE, 2011). 

A geologia da região é caracterizada pelo grupo Barreiras que se situa na unidade 

geotectônica Bacia Sedimentar de Sergipe/Alagoas e está associado à unidade geomorfológica 

Tabuleiros Costeiros. Outra unidade geomorfológica que integra a área da bacia é a Planície 

Costeira, resultante do transporte de sedimentos marinhos (SANTOS, 2001). 
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Figura 1 – Área de Estudo. Fonte: modificado do Atlas SRH/SE. 

 

2.1 Reserva Biológica de Santa Isabel  

O objeto de estudo deste trabalho encontra-se inserido na Reserva Biológica de Santa 

Isabel, localizada no litoral norte do estado de Sergipe, pertencente aos municípios de 

Pirambu e Pacatuba (ICMBIO, 2010), e é uma área que está parcialmente introduzida nos 

limites do Grupo de Bacias Costeiras 01.   

A reserva foi criada com o intuito de preservação dos ecossistemas costeiros 

compostos por vegetação de restinga, cordões de duna, lagoas temporárias e permanentes e 

ambientes estuarinos. Essa unidade de conservação apresenta restrições para algumas 

atividades e tem o objetivo de preservar integralmente os recursos naturais existentes em seus 

limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando medidas de 

recuperação e ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural dos 

ecossistemas. Outro ponto importante da preservação da reserva é que ela abriga o maior sítio 

reprodutivo de tartaruga marinha Lepidochelys olivácea em território brasileiro (ICMBIO, 

2010). 

Dentre as atividades poluidoras que ocorrem em torno da reserva, destaca-se a 

exploração de hidrocarbonetos, viveiros de peixe, carcinicultura, formação de pastagens para 

gado na restinga, criação de animais, plantação de coco, depósito de lixo clandestino em torno 

da unidade e tráfego de veículos no trajeto realizado pelos filhotes de tartaruga para atingir o 

mar (ICMBIO, 2010).  

A população que reside em torno da REBIO questiona a falta de alternativas que 

poderiam ser propostas pelos órgãos responsáveis para aliar o uso e a conservação dos 

recursos da reserva, que apenas impõe regras e advertências quanto ao seu uso. Diante do 

pouco incentivo, envolvimento e preocupação da população com a conservação da reserva, os 

ambientes naturais mais próximos às comunidades são os mais afetados. Por não dispor de um 

plano de manejo, apenas uma pequena parcela da população está envolvida em atividades 

relacionadas ao projeto TAMAR, e as ações de educação ambiental, quando existem, ficam 

restritas apenas às escolas. Isso evidência o distanciamento da comunidade em relação ao 

ambiente, a falta de incentivo pelos órgãos e a necessidade de políticas públicas capazes de 
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promover a conservação do ecossistema local sem trazer implicações para a comunidade e o 

ambiente, minimizando os conflitos socioambientais locais (MELO et al., 2012). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para melhor compreensão da área de estudo, foi feito um levantamento na leitura de 

dados bibliográficos referente à área de estudo, assim como foi realizado um trabalho de 

campo que consistiu na análise da área, observando a dinâmica costeira, impactos na área 

devido ao uso e ocupação das terras e coleta de informações e novos dados cartográficos. 

Nesse trabalho de campo foi feita, a cada 1km da linha de costa, uma coleta superficial na 

face de praia de 100g de sedimento, e uma avaliação da área e do seu entorno para o registro 

das seguintes informações: descrição do ponto de amostragem, feições naturais, culturais, 

nível de urbanização da zona de pós-praia, características gerais, encalhes na região de face de 

praia e parâmetros oceanográficos e de antepraia, contendo no total 16 pontos amostrais 

(Figura 02). 

As amostras dos sedimentos foram analisadas quanto a sua textura, passando pelo 

procedimento de lavagem para a retirada dos sais solúveis e colocadas para secar em estufa, a 

uma temperatura média de 50ºC. Após esse processo, as amostras foram quarteadas 

manualmente, para a obtenção de cerca de 50g de sedimento, e peneiradas com a utilização de 

um agitador de peneiras tipo Rotap, em um conjunto de peneiras fracionadas em intervalos de 

0,5 Phi. As frações granulométricas retiradas em cada peneira foram pesadas em uma balança 

de precisão (0,0001g). Os dados obtidos nesse processo foram inseridos no programa SysGran 

2.2, para o cálculo de parâmetros estatísticos e classificação dos sedimentos (Tabela 01). 

 

            Tabela 1 – Classificação granulométrica da areia. 

Diâmetro (MM) Classificação granulométrica 

4,00 a 2,00 Grânulo 

2,00 a 1,00 Muito grossa 

1,00 - 0,500 Grossa 

0,500 a 0,250 Média 

0,250 a 0,125 Fina 

0,125 a 0,0625 Muito fina 

Fonte: Escala de Wentworth (SUGUIO, 1973).  
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  Figura 2 – Área da Bacia Costeira 1. Fonte: modificado do Atlas SRH/SE. 

As informações obtidas anteriormente foram analisadas e inseridas no programa 

ARCGIS 10.2.2, dando origem a mapas temáticos com as características morfológicas da 

linha de costa em estudo. Com a interpretação desses dados, será possível contribuir para uma 

melhor caracterização da área, assim como para o desenvolvimento de outros trabalhos.    

4. RESULTADOS 

De acordo com Hoefel (1998), as praias apresentam classificação morfológica e 

hidrodinâmica. A morfologia da praia pode ser dividida em quatro zonas principais: pós-praia, 

face praial, praia média e antepraia. A zona de pós-praia é o limite superior do espraiamento 

até outra mudança fisiográfica. A face praial é onde acontecem os processos da zona de 

espraiamento. A zona de praia média é onde ocorrem os processos da zona de arrebentação e 

de surfe. Já a antepraia é onde se dá o empinamento de onda até o início da zona de 

arrebentação.  

A classificação hidrodinâmica definida por Hoefel (1998) foi feita da seguinte 

maneira: zona de arrebentação, zona de surfe e zona de espraiamento. A zona de arrebentação 

é definida como porção do perfil praial caracterizada pela quebra da onda, momento em que a 
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velocidade da crista excede a velocidade da própria onda. Já a zona de surfe é definida pela 

autora como zona de dissipação energética das ondas logo após a sua arrebentação. Por fim, 

logo em seguida, a zona de espraiamento que delimita a máxima e a mínima excursão das 

ondas sobre a face de praia.  

Wright & Short (1984) elaboraram uma classificação morfodinâmica com base em 

observações feitas em praias da Austrália, classificando-as em estágios dissipativo, refletivo e 

alguns estágios intermediários. O estágio dissipativo é caracterizado por alta energia de ondas, 

zona de surfe bem desenvolvida, apresenta inclinação suave e presença granulometria fina. Já 

o estágio refletivo é definido por apresentar praias com baixa energia de ondas, zona de surfe 

pouco desenvolvida, face de praia estreita com granulometria grossa e alta declividade. As 

praias em estágio intermediário possuem larguras menores que as dissipativas, sedimentos de 

granulometria média a grossa e inclinação moderada da face de praia, onde geralmente 

apresenta cúspides e um berma. 

Os 16 pontos amostrais da linha de costa da área estudada apresentaram características 

semelhantes nos parâmetros analisados, ocorrendo pequenas variações em pontos próximos a 

desembocaduras ou canais (Tabela 02). As praias apresentaram sedimentos com 

predominância de granulometria de areia fina e bem selecionados, à exceção dos pontos 2, 3 e 

6 que apresentaram granulometria de areia média e moderadamente selecionada (Figura 03). 

A declividade medida na face de praia variou ente 2 a 4 graus em todos os pontos (Figura 04). 

A largura da face de praia foi agrupada no ARCGIS 10.2.2 nas seguintes categorias: média 

(34,2m a 51,6m), larga (51,7m a 86,2m) e muito larga (86,3m a 149,6m), ocorrendo variação 

de média a muito larga ao longo do percurso (Figura 05). 

 

Tabela 2 – Pontos de coleta. 

PONTO DECLIVIDADE LARGURA (M) CLASSIFICAÇÃO SELECIONAMENTO 

1  -- 64 Areia fina Moderadamente selecionado 

2  -- 61 Areia média Moderadamente selecionado 

3 2 58 Areia média Moderadamente selecionado 

4 2 78 Areia fina Bem selecionado 

5 2 71 Areia fina Moderadamente selecionado 

6 3 70 Areia média Moderadamente selecionado 

7 2 91 Areia fina Bem selecionado 

8 2 62 Areia fina Bem selecionado 
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Seguindo a classificação morfodinâmica apresentada anteriormente, pôde-se constatar 

a presença de praias em estágio dissipativo nos pontos 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 

16, pela presença de granulometria fina, maior largura da face de praia, inclinação suave e 

zona de surfe bem desenvolvida. Nos pontos 2, 3 e 6, as praias apresentaram características 

intermediárias com granulometria média e menor largura de face de praia, devido à presença 

de desembocadura e canais, que em alguns períodos de maior vazão fazem uma conexão 

diretamente com o mar, alterando as características do tipo de praia dissipativa presente em 

todos os outros pontos da linha de costa estudada (Figura 06).  

9 4 63 Areia fina Moderadamente selecionado 

10 2 95 Areia fina Moderadamente selecionado 

11 2 62 Areia fina Bem selecionado 

12 2 76 Areia fina Bem selecionado 

13 2 79 Areia fina Bem selecionado 

14 3 73 Areia fina Bem selecionado 

15 2 60 Areia fina Bem selecionado 

16 3 45 Areia fina Moderadamente selecionado 
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Figura 3 – Classificação Granulométrica.  

Figura 4 – Declividade da face de praia.  
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Figura 5 – Largura da face de praia. 

Figura 6 – Classificação Morfodinâmica das praias. 
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5. CONCLUSÃO 

A área estudada apresenta uma linha de costa com praias de características bastante 

similares. Os resultados mostraram que há um predomínio de sedimentos de granulometria 

fina em toda a linha de costa da bacia, exceto em áreas de desembocadura e canais de rio, nos 

pontos 2, 3 e 6. Por serem praias de características dissipativa, apresentam predomínio de 

extensa largura da face de praia e baixa declividade. O grau de selecionamento dos 

sedimentos foi classificado em bem selecionado e moderadamente selecionado em alguns 

pontos devido à mistura de frações granulométricas próximo às desembocaduras. Por fim, a 

classificação por assimetria dos grãos que mostrou o predomínio de grãos moderadamente 

simétricos, alguns pontos com assimetria positiva, devido à descarga de sedimentos próxima à 

desembocadura do rio Sapucaia, e alguns pontos de assimetria negativa, típicas de ambientes 

praiais e mais distantes da desembocadura.   
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INTRODUÇÃO 

A longa extensão territorial do Brasil direcionado ao oceano Atlântico possibilita uma 

grande diversidade de aspectos geomorfológicos e ecossistemas costeiros. As planícies 

costeiras são caracterizadas pela a variedade de sistemas geomorfológicos e geológicos que os 

mantém. São ambientes mantidos pela a energia dos agentes dinâmicos controlados por 

elementos climáticos e oceanográficos que interagem com o ar, mar e terra. Esses agentes são 

responsáveis pelas morfologias de praias e dunas, por exemplo, que são formadas através do 

transporte e deposição de sedimentos.  

 A geomorfologia costeira relaciona processos físicos, os processos biológicos e os 

processos químicos em sua dinâmica e transformação da paisagem situadas na fronteira entre 

o continente e o oceano. 

Na geografia a paisagem é definida como uma porção de espaço composto de 

elementos físicos, biológicos, antrópicos, dinâmicos que reagem uns sobre os outros e sempre 

evoluindo. (BERTRAND, 2004). A geomorfologia na zona costeira integra tudo isso em 

conjunto de seres vivos em seu ecossistema que se adapta as condições ambientais e vivem 

ligados a uma dependência reciproca se reproduzindo permanentemente.  

Como todo sistema, as interações dos elementos costeiros nunca formam paisagens 

idênticas. Os estágios representativos da sua formação evoluem de maneiras diferentes 

reagindo diferente e reagem a atuação de uma série de fatores dinâmicos diferentes, porém 

tendendo ao mesmo clímax, o equilíbrio. Com a longa extensão costeira de Itaporanga 

D’Ajuda, é possível encontrar uma grande diversidade de aspectos geomorfológicos e 

ecossistemas específicos em cada ambiente. 

Graças ao equilíbrio da paisagem, a planície litorânea é composta por diversos 

ambientes formados por processos erosivos e que são responsáveis por manter o equilíbrio do 

sistema costeiro, como os estuários, as praias, os terraços marinhos, as dunas, restingas, 

mailto:limaglaiza@gmail.com
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lagoas, os cordões rochosos, deltas, estuários, ilhas barreiras, praias rochosas, falésias, praias 

arenosas, praias de seixos, planícies lamosas, manguezais, lagunas, canais, dentre outras 

unidades geomorfológicas. 

As praias são responsáveis por abrigar diversos ecossistemas importantes, a fauna e a 

flora nesse ambiente são abundantes, pois a temperatura e a quantidade de água favorecem. 

Além da importância ecológica, as praias atraem o turismo e o comércio, por serem ambientes 

agradáveis para passar as férias e finais de semana viram alvo de turistas.  

As dunas costeiras são morfologias arenosas formadas pelo acúmulo de sedimentos, 

geralmente quartzosos e distintos em forma e tamanho, transportados da praia para o 

continente de acordo com os processos eólicos dominantes e influenciados pela cobertura 

vegetal. Estas morfologias protegem a costa do avanço das ondas durante as tempestades e 

marés de sizígia, além de serem colonizadas por grande biodiversidade. 

As dunas são formadas quando há condições marinhas e continentais relacionadas com 

a ocorrência de ventos fortes e oscilações do nível do mar que proporcionam o transporte de 

detritos formando cordões sedimentares limitando-se com o setor morfológico de pós-praia. 

A ocupação da planície costeira pode ser observada pela presença do aumento 

demográfico da cidade, a especulação imobiliária e a população em sua maioria de baixa 

renda, que se instala sobre as dunas visando usufruir da agricultura e pecuária da área.  

Algumas ações antropogênicas oferecem riscos ao ambiente e as comunidades que 

residem nas áreas litorâneas. A ocupação inadequada reproduz o espaço de maneira diferente 

do original, alteram significadamente a dinâmica evolutiva dos cordões de dunas e provocam 

uma seria de problemas como o avanço das mesmas sobre as casas e o deslizamento de terra 

no período de chuvas. 

Ações que só visam o lucro financeiro assim como as ocupações negligentes de 

empreendimentos desconsideram a legislação ambiental que constitui essas áreas como Áreas 

de Preservação Permanente conforme a Lei nº. 9.985/2000 pela proteção do SNUC e a cultura 

das comunidades residentes. 

A realização desse trabalho objetiva analisar os principais processos costeiros 

influenciados pelo uso e ocupação dos sistemas de praias e dunas do município de Itaporanga 

D’Ajuda. 

A base metodológica desta pesquisa está fundamentada nas interconexões entre os 

elementos e processos costeiros que influenciam a dinâmica geomorfológica dos sistemas 

praial e dunares.  
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O estudo proposto utiliza-se da concepção sistêmica para a realização de análise 

integrada da paisagem apoiada no modelo de análise geossistêmico (BERTRAND, 2004) e no 

modelo GTP (Geossistemas-Território-Paisagem) (BERTRAND, 2007) para a análise de 

interação de processos dinâmicos do ambiente costeiro e caracterização geomorfológica da 

paisagem. 

A paisagem espacializa os processos naturais e antrópicos que atingem o equilíbrio da 

zona costeira. Para Bertrand (2004), a paisagem é incontestável e resulta da combinação de 

todos os processos e fatores da organização espacial.  

O modelo sistêmico de análise das paisagens no espaço geográfico denominado 

geossistema (BERTRAND, 2004) compreende que os processos climáticos, as rochas, 

sedimentos e o relevo são responsáveis pela função e formação das feições que se formaram 

na paisagem e constituem a base do potencial ecológico e enquanto que a vegetação nativa, a 

fauna e o solo formam a exploração biológica da área estudada. A ação antrópica é empregada 

nessa metodológica como um agente modificador dos processos físicos e biológicos na 

paisagem costeira, buscando detalhar essas modificações observadas através das diversas 

atividades produtivas. 

Para a realização desta pesquisa foram adotados alguns procedimentos iniciais 

necessários para encontrar os resultados com precisão. 

A leitura focada no conhecimento superficial de geomorfologia foi o primeiro passo 

para iniciar o domínio da ciência geomorfologia do ambiente costeiro. Os riscos ambientais e 

sociais nesse ambiente foram analisados através da leitura de artigos voltados a pesquisa de 

riscos negativos dedicados a áreas especificas. Foi feito o aprofundamento teórico sobre 

classificação textural e granulometria dos sedimentos eólicos e marinhos presentes nas 

unidades geomorfológicas, com bases em relatórios científicos e discussão da ementa de 

geologia focada na geografia. Também foi usado o mesmo método para compreender as 

classificações morfológicas das praias e dunas mais usadas na ciência geomorfológica.  

Para a metodologia foi utilizado a obra de Bertrand (2004) para referenciar a 

metodologia dos geossistemas com a pesquisa e a integração dos sistemas da área estudada.  

Finalmente realizou-se discussões com o orientador sobre os temas estudados para 

elaborar textos reflexivos através da compreensão do conteúdo 

No trabalho de campo desenvolvido foram realizadas análises dos processos da 

morfologia praial que influenciam os sistemas dunares, classificação das morfologias de 

dunas e feições eólicas e caracterização da dinâmica de uso e ocupação. Também foram 
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realizadas coletas de amostras de sedimentos para análise posterior em laboratório. Além 

deregistros fotográficos da paisagem. 

 

MORFOLOGIAS E PROCESSOS DAS PRAIAS E DUNAS DO MUNICÍPIO DE 

ITAPORANGA D’AJUDA 

 

A área de pesquisa fica localizada no município de Itaporanga D’Ajuda no estado de 

Sergipe, no setor sudeste da sede do município, aproximadamente entre as coordenadas 11º 

13’ e 11º 18’ de latitude sul e 37º 12’ a 37º 16’ de longitude oeste. Limita-se a planície 

costeira estuarina na praia próxima ao povoado Caueira. Possui uma extensão de 367km².   

No litoral de Itaporanga D’Ajuda os processos atuantes no ambiente costeiro são 

fundamentais para a dinâmica que o forma. Os fatores de transporte e deposição de 

sedimentos através de fluxos eólicos e hidrodinâmicos influenciam a manutenção costeira e 

constituem com sedimentos arenosos e quartzosos a formação das morfologias existentes na 

planície litorânea. 

As praias são formadas pelo o acúmulo dos sedimentos inconsolidados e transportados 

pelas correntes e ondas até a área do espraiamento onde a energia das águas não conseguem 

mais movimentar esses sedimentos. 

A erosão costeira provoca modificações no perfil das praias, a direção das ondas, as 

correntes de onda e os obstáculos enfrentados por elas, são exemplos de características que 

podem influenciar na declividade da praia. Uma praia dissipativa caracteriza-se por uma zona 

de surfe bem desenvolvida, granulometria de sedimentos finos, declividade suave e incidência 

de ondas. Uma praia do tipo reflexiva tem seu processo de quebra de onda na face praial, um 

berma bem desenvolvido e linear e granulometria de sedimentos predominantemente grossa.  

As praias recebem diretamente a ação das ondas, correntes, marés e dos ventos 

tornando-as um ambiente dinâmico situado entre a zona de arrebentação e as morfologias de 

pós-praia. Estes ambientes são sensíveis à modificações que podem comprometer a qualidade 

estética e ambiental. 

Nas praias do município são encontradas praias com sedimentos arenosos finos e 

homogêneos. O estoque de sedimentos costuma ser transportado em maior quantidade no 

outono e inverno, quando as ondas estão mais altas. Já no verão, ocorre o retorno desses 

sedimentos para o pós praia e para as dunas. 
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Essa facilidade de transporte de sedimentos por processos eólicos e marinhos formam 

as feições geomorfológicas. Sendo assim, se tornam processos principais para o 

funcionamento de todo ambiente costeiro. 

O perfil da praia é dividido de acordo com suas características. Começando pela zona 

de surf, que é a área situada entre o nível de maré alta até a linha de costa. Logo depois vem a 

zona de estirâncio ou antepraia que é delimitada pelo ponto de colapso da onda até o 

espraiamento na areia seca. O pós praia é a zona que começa a partir da limitação do 

espraiamento até o campo de dunas, podendo ser composta por lagos ou vegetações.  

O pós praia é uma área que sofre bastante ação das ondas, marés e ventos. Os 

processos eólicos selecionam gradativamente os grãos e o transportam para dentro do 

continente, já os grãos mais grossos ficam próximos a costa. Já com os processos de onda, na 

zona do estirâncio, a onda entra em colapso e é arremetida para cima da face da praia, onde 

perde volume por percolação depositando sedimentos. Com a ajuda da gravidade a água volta 

ao mar como refluxo ocorrendo a remoção dos sedimentos finos e ficando os fragmentos 

grossos, marcando a linha de maré alta.  

 As praias do município foram registradas com o contato de face de praia direto com as 

dunas frontais desnudas, fruto da erosão costeira que degradou todo o berma do local. Há 

também áreas. No segundo ponto foram registradas praias parcialmente preservadas e com 

presença de berma em alguns trechos. Em áreas mais degradadas pelo cultivo de 

carcinicultura, turismo inadequado e a criação de animais, encontrou-se praias apenas com a 

face praial e sem formação das dunas frontais.  

As classificações morfológicas das dunas é reflexo das características físicas que as 

compõem por meio dos fluxos eólicos e do comportamento da restinga sobre elas. As dunas 

frontais encontradas no primeiro ponto da pesquisa de campo eram caraterizadas por cordões 

arenosos que se desenvolveram paralelamente à linha de costa. No segundo ponto de 

pesquisa, próximo ao um loteamento residencial, há a predominância de dunas móveis 

desnudas alternadas com dunas parcialmente fixas, estas com parte da sua morfologia coberta 

por vegetação.  

 

Fotografia 01- Base de duna parabólicas- Loteamento Reserva das Dunas 
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Fonte: SANTOS, Laíza Lima. 28 out. 2015. 

No terraço marinho que compõem o município há a presença de dunas móveis na 

composição de dunas de 1º geração com presença de corredores de deflação com escarpas 

erosivas associados e com marcas de afloramento de água provados pela presença de 

sedimentos úmidos.  

No terceiro ponto foi analisado cordões de dunas com porções colonizadas por 

restinga e porções no topo desnudas. A fotografia abaixo mostra a morfologia de dunas 

dômicas, caracterizados pela a acumulação de “montanhas de área” fixadas pela restinga. 

 

Fotografia 02- Marcas de afloramento de lençol de água no meio da duna. 

 

Fonte: SANTOS, Laíza Lima. 28 out. 2015. 

 

Fotografia 03- Base de duna dômica móvel 
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Fonte: SANTOS, Laíza Lima. 2015. 

 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DA PLANÍCIE COSTEIRA  

 

O clima do município de Itaporanga D’Ajuda é do tipo megatérmico úmido e sub-

úmido. O regime climático do ambiente costeiro de Itaporanga D’Ajuda é caracterizado por 

períodos chuvosos entre abril e setembro, consequentemente o período mais quente é entre os 

meses de outubro e março.  Em média sua temperatura anual é de 25,2ºC, com máxima de 

28,5º C e mínima de 21,1º C com precipitação pluviométrica média de 1.463,3mm. Essas 

condições climáticas facilita o cultivo de frutas tropicais, como a mangaba, o coco e caju.  

 O relevo costeiro do município possui um perfil de declividade suave e bastante 

ondulado. Com presença de planícies e terraços marinhos e fluviomarinhos. Por ser um 

ambiente com predominância de sedimentos quartzosos marinhos distróficos e matéria 

orgânica, por conta da criação e ocupação de animais no local e organismos marinhos, o solo 

dominante é o podozólico.  

 As praias e os campos dunares são ambientes de grande fragilidade ambiental que 

sofrem degradação causadas pelo o uso e ocupação desses ambientes para fins sociais, 

culturais e econômicos, ocasionando uma serie que consequências negativas para o 

funcionamento do sistema costeiro e o fluxo de matéria e energia.  

Nas últimas décadas houve maior ocupação urbana no litoral brasileiro, é comum a 

presença de áreas loteadas e condomínios de luxo nestas unidades geomorfológicas. Este 
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avanço da urbanização no ambiente costeiro é preocupante pois comprometem a estabilidade 

das feições morfológicas dos sistemas dunares e a sua biodiversidade que se torna vulnerável 

às alterações das atividades antrópicas.  

O uso e ocupações decorrentes das áreas de dunas na planície costeira do município de 

Itaporanga D’ajuda está relacionada com as atividades produtivas que vem se intensificando e 

proporcionando impactos aos sistemas costeiros através da modificação morfológica, podendo 

prejudicar a realização de atividades de subsistência e de lazer comprometendo a 

biodiversidade. 

As condições naturais das dunas estão completamente alteradas pela a ação humana. 

Instalações inapropriadas de carcinicultura degradaram boa parte das dunas na área e facilitam 

a progradação dos sedimentos e a expansão dos corredores de deflação. O frequente uso de 

buggys transportam os sedimentos para a base das dunas deformando suas morfologias. A 

remoção das dunas para a criação de gado ajudou nas mudanças de comportamento dos 

processos costeiros, como o avanço dos corredores de deflação provocados pela a 

interferência do vento em ambientes que as dunas e a vegetação protegia.  

Já a erosão costeira provocou alterações nas morfologias de praia. O mar de sizígia 

frequente e a maré alta com fortes ondas e ambientes com correntes de retorno, destruiu parte 

da zona de estirâncio, o berma e as dunas frontais, tornando praias com faixa de praia 

estendida. 

 

Fotografia 04- Erosão Costeira- Destruição e inexistência de berma 

 

Fonte: SANTOS, Laíza Lima. 2015. 
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Fotografia 05- Morfologia de Praia Alterada 

 

Fonte: SANTOS, Laíza Lima. 28 out 2015. 

 

 

Imagem 01- Avanço das Dunas Sobre o Terraço Marinho 

 

Fonte: GoogleEarth, 2016. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A zona costeira apresenta vários sistemas morfológicos cuja a formação e manutenção 

das interações entre processos dinâmicos terrestres e oceanográficos. Estes sistemas 

contribuem para o equilíbrio. Os problemas ambientais encontrados nas áreas desta pesquisa 

contribuem para as modificações das morfologias e processos costeiros, principalmente das 

praias e dunas eólicas. A forma de uso e ocupação desse ambiente está afetando a 

conservação das paisagens naturais e a qualidade de vida da população residente.  
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Introdução 

Flemes (2009) defende que o momento de unimultipolaridade liderada pelos 

Estados Unidos caminha para seu fim, quando notam-se não apenas o enfraquecimento da 

potência hegemônica, mas, paralelamente, a emergência de novos polos que disputam poder 

nas relações internacionais. A África do Sul, ao lado de países como Brasil e Índia, compõe 

esse grupo que tenta se afastar das amarras do subdesenvolvimento através, de um lado, da 

reivindicação de uma liderança regional e, de outro, da formação de redes de inserção, como 

os BRICS e o IBAS. Com isso, dentre as preocupações do presente trabalho, está a atuação da 

África do Sul na busca por uma hegemonia regional, através da criação de diversas 

instituições, dentre elas a Nova Parceria pelo Desenvolvimento da África (NEPAD
26

) e a 

União Africana (UA
27

). 

Flemes (2009) cita Wohlfort (1999) para defender que a emergência de potências 

regionais e a formação de coalizões entre as mesmas é o único caminho para o 

estabelecimento de uma ordem multipolar. Na perspectiva defendida pelo autor, governos de 

países do Sul que têm a capacidade de se tornarem potências regionais apresentam grande 

interesse em mudar o sistema para se tornaram polos de poder em uma nova ordem. A África 

do Sul, expõe o autor, faz uso de investimentos diretos através do Congresso Nacional 

                                                           
26

 Do inglês New Partnership for Africa’s Development,  é uma estrutura dentro da União Africana cujo objetivo 

é o desenvolvimento socioeconômico africano e que se dedica a problemas como pobreza, desenvolvimento e a 

marginalização internacional do continente. 
27

 Do inglês African Union. Composta por 54 países, visa à integração continental, buscando o desenvolvimento, 

bem como mitigar os efeitos negativos da globalização, erradicar vestígios da colonização e do apartheid, 

promover cooperação entre seus membros e salvaguardar a soberania e a integridade dos países africanos.  

mailto:marianamenesesss@hotmail.com
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Africano (ANC
28

) em infraestrutura dos países africanos. No que concerne ao uso de aparato 

militar, escoa seus instrumentos para operações de estabilização da região e promoção da paz. 

Seu interesse em se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU 

demonstra preocupação com a comunidade internacional. Assim, para o autor, a preferência 

de Pretoria de manter um papel de liderança através de instituições multilaterais mostra uma 

estratégia de hegemonia cooperativa. 

Para Arrighi (1996), hegemonia se diferencia de dominação ao passo que a 

primeira não está baseada apenas na coerção, mas consiste na capacidade de liderança de um 

Estado sobre outros Estados soberanos, fazendo uso, dentre outros, do poder de 

convencimento de que os seus interesses representam os interesses gerais. Assim, a mudança 

de hegemonias, segundo o autor, sempre implica em uma mudança no modo de 

funcionamento do sistema. Essa diferenciação é evidente no caso da AFS, que, como aponta 

Flemes (2009), tem evitado o uso de poder material na medida em que se utiliza de 

instrumentos institucionais ou discursivos no continente africano. Contudo, a aceitação de sua 

liderança parece ser mais bem sucedida fora do seu entorno regional. Na perspectiva adotada 

pelo autor, o poder é definido pela disponibilidade de capacidades materiais, sendo a força 

militar o fator-chave. Contudo, ele também salienta que o institucionalismo fornece um 

espaço político enorme para jogadores de nível médio
29

 para formar coalizões que possam 

convergir seus interesses e transformá-los em instrumentos para modificar e contrabalancear 

as preferências dos mais poderosos. Para ele, um Estado pode clamar um papel de liderança, 

mas essa só será efetiva a partir do reconhecimento dos demais da sua autoridade e 

legitimidade como primeiro na hierarquia. 

O governo democrático da África do Sul, destaca Flemes (2009), adotou uma 

estratégia de assumir liderança em questões humanitárias e tornar a África como objeto 

principal de sua política externa, tendo em vista o desenvolvimento continental e a 

participação em instituições multilaterais. Como coloca o autor, a AFS reivindica seu papel de 

                                                           
28

 O Congresso Nacional Africano, também conhecido como Movimento de Liberação Nacional da África do 

Sul, foi formado em 1912 e busca mudanças políticas, sociais e econômicas no continente, através da criação de 

uma sociedade unida, não-racial, não-sexista e democrática.  
29

 Hurrell (2000) defende que jogadores de nível médio (middle-level players) ou potências médias (middle 

powers) ou ainda potências intermediárias (intermediate powers) referem-se àqueles países que, além de 

buscarem status de grandes potências (great powers), podem agregar características como status de liderança 

regional (ainda que em casos como Brasil e Índia, tal posição seja problemática e contestada por seus vizinhos), 

possuem capacidades materiais médias e interesses amplos que os impedem de não se comprometerem 

internacionalmente, sendo grandes a ponto de influenciarem a balança de poder, mas pequenos ainda para manter 

o balanço de forças sozinho. 



 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 26 a 28 de janeiro 

líder regional em políticas econômicas e comerciais através de instituições como a União 

Aduaneira da África Austral (SACU
30

) e a Comunidade de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC
31

) em nível sub-regional, e a Nova Parceria pelo Desenvolvimento da África 

(NEPAD) no nível continental, além da União Africana (UA) nos âmbitos de segurança e 

defesa regionais. 

Segundo o autor, dentro de uma lógica regional, a África do Sul tem maior 

relevância em recursos de poder militar, porém, no âmbito global, sua relevância ainda é 

marginal. Os problemas sociais podem representar uma falta de consolidação de um 

crescimento de longo prazo e seus dados de desenvolvimento humano não correspondem à 

sua relevância econômica dentro do continente, uma vez que a distribuição ainda é bastante 

desigual. Por outro lado, a África do Sul expressa vontade de representar uma liderança global 

em discursos presidenciais, assumindo um papel importante no carro chefe dos países em 

desenvolvimento, e às vezes até universal, como em questões de desarmamento ou de direitos 

humanos, buscando maior autoridade moral e legitimidade. Para Flemes, apesar do relativo 

sucesso econômico da África do Sul, seu papel de liderança é muito mais significativo em 

questões de um bom ator global para o desenvolvimento da paz regional do que como um 

motor de crescimento continental. 

Em temas de direitos humanos, vale destacar a existência da Comissão de Direitos 

Humanos da África do Sul (SAHRC
32

), estabelecida em 1995. Além disso, junto com outras 

mais de 40 instituições nacionais africanas de defesa dos Direitos Humanos, a AFS integra a 

Rede de Instituições Nacionais de Direitos Humanos da África (NANHR), submetida à lei 

Queniana e que funciona como uma entidade legal independente, atuando com o objetivo de 

fortalecer as instituições nacionais de DH do continente africano. 

                                                           
30

 Do inglês Southern African Customs Union. Comunidade econômica composta pela República da Botsuana, 

Reino do Lesoto, República da Namíbia, República da África do Sul e Reino da Suazilândia. 
31

 Do inglês Southern Africa Development Community. São objetivos da Comunidade o desenvolvimento, paz e 

segurança, crescimento econômico, redução da pobreza e melhora da qualidade de vida dos povos da África 

Austral, através da integração regional com princípios democráticos. 
32

 Do inglês South Africa Human Rights Commission. É a instituição nacional sul-africana estabelecida para dar 

suporte á democracia constitucional, promovendo respeito, observância e poteção dos direitos humanos de todos 

no país.  
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Contudo, ainda que a África do Sul tenha assinado e ratificado uma série de 

tratados internacionais em temas de direitos humanos (DH)
33

, dentro do país, a situação 

continua problemática, como aponta a Human Rights Watch:  

Despite South Africa’s strong constitutional protections for human rights and its 

relative success at providing basic services, the government continues to struggle to 

meet demands for economic and social rights. Issues such as unemployment, 

corruption, and threats to freedom of expression remain a concern for many South 

Africans. Excessive force by police is a persistent problem. Concerns remain about 

the treatment of migrants, refugees, and asylum seekers, and the government has 

done little to address the root causes of outbreaks of xenophobia violence. South 

Africa continues to play an important but inconsistent role in advancing the rights of 

lesbian, gay, bisexual, and transgender people.
34

 

 

Dessa forma, nota-se que a incipiência do trabalho desenvolvido pela AFS na 

defesa de DH no continente se baseia em primeiro lugar na incipiência na defesa de tais 

direitos dentro do território nacional. 

 

Por que investir em soft power
35

?: Problemas na política econômica da AFS 

Flemes (2009) pondera que os realistas frequentemente ignoram o peso de um 

bom desempenho econômico para a condução da política externa. Para o autor, o 

desenvolvimento econômico pode moldar a política externa de um país. Assim, Turok (2010) 

discute as dificuldades que a economia sul-africana ultrapassa, agravadas pela crise de 2008: 

baixos níveis de empregos formais, reduzida atividade de pequenas empresas, concentração 

de renda, concentração de propriedade, economia dominada pelo setor mineral e histórica 

marginalização da população negra. Além disso, as instituições não se integram bem e a 

capacidade de planejamento da burocracia é baixa, gerando problemas nos setores de 

educação, saúde e segurança pública. À primeira vista, assim, parecem adequadas estratégias 

de catch-up
36

, tais como aquelas defendidas por Chang (2004), através do investimento em 

educação pública, infraestrutura, pesquisas agrícolas, empresas estatais e indústrias-chave 

                                                           
33

 A Human Rights Library, da Universidade de Minnesota (EUA) disponibiliza uma lista extensiva de tratados 

sobre DH assinados e ratificados pela AFS. O link para essa lista encontra-se ao final do trabalho, na sessão de 

referências. 
34

 Texto disponível no website da instituição. 
35

 Cunhado por Joseph Nye no final da década de 1980, o termo foi desenvolvido em seu livro “Soft Power: The 

means to success in world politics” (2004). Refere-se à capacidade de influenciar indiretamente as preferências 

ou os interesses de atores políticos através de elementos culturais ou ideológicos, em oposição ao conceito de 

hard power, este relacionado às capacidades materiais. 
36

 Políticas que visam ao desenvolvimento econômico. São utilizadas por países em desenvolvimento que 

buscam alcançar o nível de desenvolvimento dos mais ricos. 
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para a economia nacional, dentre outros. Contudo, como coloca Turok (2010), a AFS seguiu 

por um caminho um pouco diferente, de cunho mais liberal. 

Akinboade (2013) afirma que, na AFS, a adequação da pauta de exportações à 

demanda internacional, adotada pelo país e defendida por Palma (2004), e a tentativa de 

manter sua economia atrativa, como defendem Rosales et al (2013) levaram a uma 

instabilidade na economia nacional. Ademais, o protecionismo seletivo defendido por 

Mangabeira Unger (2011) pode ser verificado no caso do setor financeiro da África do Sul.  

Como coloca Akinboade (2013), o setor bancário é muito concentrado, sem intervenção 

governamental. Para o autor, a adoção de políticas liberais e as eleições democráticas foram a 

porta de entrada para investimentos no setor financeiro do país. 

Em direção contrária ao que outros países em desenvolvimento, como Brasil e 

China, vem caminhando, com maior intervenção estatal na economia, a África do Sul tem 

seguido, no plano econômico, políticas vistas como prejudiciais por Chang (2004), a saber, 

políticas de cunho liberal, que pregam sobretudo a abertura do comércio e o não-

intervencionismo estatal, vendidas pelos países desenvolvidos como único caminho para 

chegar ao desenvolvimento, o que tem dificultado seu crescimento econômico e a redução dos 

seus problemas sociais. As políticas econômicas adotadas não têm levado a uma melhoria do 

quadro socioeconômico do país, tendo o país crescido de forma desigual internamente e na 

região, concentrando crescimento nas classes altas. 

AFS e a defesa de direitos humanos no continente 

Garth e Alden (2009) acreditam que o papel que a AFS desempenha no continente 

é controverso. Embora, nos anos da presidência de Mbeki, os interesses sul-africanos tenham 

sido firmemente direcionados à África, o que o país se esforça em defender normativamente, 

como sua liderança em diplomacia de paz e ajuda para desenvolver as instituições africanas, 

não corresponde à prática no interesse em investimento, tendo interesses comerciais 

conflitantes. Motivos elencados pelos autores para ambos os processos são fundamentados em 

fatores domésticos e estruturais. 

No que tange aos custos inerentes à reclamação de um posto de hegemonia 

regional, é importante salientar que, como defende Kaballo (1995), não é suficiente incluir o 

respeito pelos direitos humanos e o estabelecimento de uma democracia multipartidária no 

discurso internacional, mas é necessário que se tomem medidas econômicas que garantam sua 

implementação. Sem tirar a importância da construção e do fortalecimento de instituições 

políticas e judiciárias, Kaballo (1995) argumenta que é essencial uma assistência de cunho 
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econômico nos processos de democratização, uma vez que a democracia só tem como se 

firmar onde há crescimento econômico. 

Nathan (2005), como Garth e Alden (2009), também acredita que a política 

externa sul-africana apresenta uma série de inconsistências que têm prejudicado sua posição 

internacionalmente, resultantes mais da falta de estratégias que da falta de políticas. Isso é, o 

país tem demonstrado ter mais clareza sobre seus objetivos que sobre os meios pelos quais 

poderia atingi-los. 

Nathan também defende que, ainda que críticos afirmem que a AFS desenvolve 

uma política essencialmente realista e limitada ao avanço dos seus interesses nacionais, o país 

também tem em vista uma agenda continental e global ambiciosa, com tendências idealistas, 

internacionalistas e emancipatórias. Segundo a autora, “em negócios internacionais Mbeki é 

tão ideológico quanto pragmático, com sua visão fincada em três paradigmas: democrático; 

Africanista; e anti-imperialista” (2005, p. 362-3).
37

 Para a autora, são temas que dão à política 

externa sul-africana coerência o impulso africanista, democracia, direitos humanos e outros 

aspectos de boa governança, um entendimento holístico de segurança, uma abordagem 

pacífica de resolução de conflitos, multilateralismo, igualdade de gênero e empoderamento de 

mulheres africanas, cooperação Sul-Sul e solidariedade, a adoção de uma agenda neoliberal 

por países africanos visando atrair maiores investimentos, a pressão pela necessidade de 

reforma da ONU, do FMI, da OMS e outras instituições internacionais objetivando alterar 

desequilíbrios globais em saúde e poder, e a erradicação do subdesenvolvimento e da pobreza 

na África e no Sul. 

Vale destacar que, como coloca a autora, a lógica básica do NEPAD é de que não 

haverá desenvolvimento econômico no continente se não houver estabilidade, sendo essa 

inviável na ausência de democracia. Assim, ainda que o uso da força não seja inteiramente 

descartado, este é visto como útil apenas em situações excepcionais, sendo prioritários a 

diplomacia estatal e as negociações interestatais. Nathan acredita que o multilateralismo é, 

simultaneamente, o maior objetivo e a maior estratégia da AFS, que, com seu histórico de 

apartheid, evita ser percebido por outros países africanos como ameaça. A autora ainda 

acrescenta que a AFS defende o multilateralismo internacionalmente como a melhor maneira 

de garantir ordem global, através da diminuição da dominação e do unilateralismo de Estados 

poderosos, empoderando Estados mais fracos. 
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 Tradução livre. 
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Le Pere (2014), de maneira mais crítica, defende que a política externa durante o 

governo de Mandela foi idealista e com aspirações messiânicas. Para o autor, rapidamente 

ficou claro que tal abordagem não ofereceria força no cenário internacional, ou, como coloca, 

nas águas turbulentas internacionais. Esse idealismo, ainda que presente de certo modo no 

governo posterior, de Mbeki, foi combinado com um pragmatismo e gerenciamento 

tecnocrático da agenda de política externa. Le Pere acredita que o contexto de pobreza, fome, 

insegurança, instituições estatais fracas, violência militarizada, dentre outros, aliado à maneira 

como soberania e a segurança dos regimes são priorizados no continente, a despeito de 

valores cosmopolitas como direitos humanos e democracia, opõe-se ao interesse e discurso 

sul-africanos de assistência em resolução de conflitos. Ainda que possua algumas 

características, segundo o autor, de potência hegemônica na região, a AFS tem encontrado 

dificuldades em traduzir tais atributos em ganhos concretos na sua política externa apenas 

através de ferramentas de soft power. 

Para Le Pere, as agendas de política externa e os interesses multilateralistas da 

África do Sul têm sido fortemente influenciados por uma busca coletiva por uma forma de 

justiça desenvolvimentista e redistributiva global que aprofunda os compromissos iniciados 

durante a era de Mandela e que foram consolidados durante o governo de Mbeki. Contudo, 

cita o Plano Nacional de Desenvolvimento para dizer que o poder da AFS e sua influência no 

mundo diminuíram em termos relativos, o que levou a perdas materiais de poder de barganha 

e oportunidades de investimento na região. Isso leva a que as previsões para o governo de 

Zuma sejam negativas, apontando o autor para possíveis turbulências doméstica e 

internacionalmente. 

Saunders (2014), de maneira não diferente, acredita que a relação da AFS com o 

continente é ambígua, ainda que, como coloca Barber (2005), a diferença entre princípios e 

prática em política externa não seja privilégio da África do Sul, uma vez que os Estados não 

têm como controlar as condicionantes externas. Para o autor, atualmente, é comum a 

percepção por líderes africanos de que o país se distancia dos seus vizinhos devido à sua 

grande população não-negra e suas relações com países de fora da África. Ainda que a AFS 

tenha a maior população originária de fora do continente e a economia mais desenvolvida e 

diversificada da África, desde a tomada do poder pela maioria negra, em 1994, o país tem 

enfatizado o interesse nas relações com outros países africanos, bem como se proposto a atuar 

no papel de líder da região. Como aponta o autor: 
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O objetivo principal do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação 

(DIRCO) do governo, de acordo com seu website, é ter ‘um continente Africano que 

seja próspero, pacífico, democrático, não-racial, não-sexista e unido’, e o DIRCO e 

os correspondentes do governo fazem constante referência à ‘agenda Africana’ da 

AFS. O capítulo relevante no aplaudido Plano Nacional de Desenvolvimento (NPD), 

publicado em 2012 e subsequentemente confirmado como a peça central da política 

governamental, começa, ‘Nós somos Africanos. Nós somos um país Africano... Nós 

somos uma parte essencial do nosso continente’ (Comissão Nacional de 

Planejamento, 2012, 15) (2014, p. 222-3).
38

 

 

Saunders se propõe a responder qual deveria ser o papel da AFS enquanto líder no 

continente. Para o autor, o país tem feito mais que qualquer outro desde 1994 pela promoção 

da paz no continente, ainda que seu papel regional continue controverso e contestado. Como 

membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a AFS deveria atuar através 

das suas estruturas, uma vez que a possibilidade de uma intervenção unilateral seria 

provavelmente mal percebida pelos outros países. Na visão de Saunders, a AFS deveria ter 

cuidado para agir somente quando solicitada e, preferencialmente, não sozinha, para que sua 

atuação não seja vista como uma forma de forçar um cargo de liderança auto elegido. Assim, 

o interesse sul-africano na promoção de estabilidade, desenvolvimento e democracia no 

continente seria mais bem satisfeito através da sua posição enquanto membro da SADC ou da 

UA. 

Sobre a atuação das instituições aqui elencadas e, em especial, da UA, faz-se 

necessário pontuar que, conforme afirma Sarkin (2009), a doutrina da Responsabilidade de 

Proteger (R2P) tem se fortalecido de maneira mais retórica que prática. O autor acredita que o 

apoio de muitos Estados a essa doutrina se dá, de fato, devido à falta de concretização do que 

esta significa, de maneira que é difícil a sua evidenciação prática. Assim, ainda que a UA 

tenha construído um regime que visa ao confronto dos problemas de direitos humanos em 

seus países membros, para o autor, ainda está no futuro hipotético a eficácia de tal regime em 

mudanças efetivas de direitos humanos. 

 

Conclusão 

A preferência que a África do Sul tem na disputa pelo papel de líder da região, na 

visão de Flemes (2009), está na capacidade de agregar poder e se comprometer em longo 

prazo com a região. Contudo, o país sofre consequências pela sua falta de habilidade em 

dividir poder, bem como em convencer sua população nacional da importância de tal atuação. 

Quase unanimidade nos autores aqui apresentados, a política externa da AFS apresenta uma 
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série de inconsistências entre o discurso e os interesses práticos de investimento e de custeio 

da sua hegemonia regional. O país vem focando no uso de instrumentos discursivos em 

política externa em instituições multilaterais. 

Considerados o contexto sul-africano aqui exposto e suas limitações na busca de 

uma hegemonia regional, verifica-se a confirmação do que defende Flemes, que em uma 

escala global, a chance da AFS se estabelecer como polo em uma nova ordem multipolar está 

na aliança com outras potências regionais, como Brasil e Índia. Ou seja, apesar da sua 

atestada atuação internacional em regimes de Direitos Humanos, a AFS ainda vê sua atuação 

barrada por constrangimentos domésticos. Dessa maneira, é possível afirmar que seus 

esforços de inserção internacional a partir da adoção de discursos de Direitos Humanos são 

frágeis vis-à-vis suas problemáticas domésticas. Assim, seus esforços de inserção têm se 

mostrado mais profícuos em outras áreas, como é o caso da cooperação sul-sul, sendo 

especificamente as relações com Brasil e Índia benéficas no sentido de que trazem aportes 

materiais necessários para o custeio das ações internacionais do país. 

No que tange às políticas econômicas da AFS, é evidente que a atuação do país 

em sentido contrário a outros países com interesses semelhantes de inserção, a exemplo de 

Brasil e China, que têm lançado mão de políticas mais próximas de um protecionismo 

econômico que da liberalização, têm mantido o país em uma situação permanente de 

subdesenvolvimento, de maneira que este talvez seja o âmbito no qual a África do Sul 

encontra maior dificuldade para se destacar internacionalmente. 

Sendo assim, fica evidente que, apesar da sua vontade política, a AFS apresenta 

resultados incipientes em seu projeto de consolidação enquanto novo polo de poder, sendo 

ainda necessária a adoção de políticas públicas que possibilitem maior desenvolvimento 

econômico, social e político do país. 
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Introdução 

O Nordeste constituiu-se como elemento de constante retratação no cinema nacional 

desde as primeiras manifestações de produções fílmicas no Brasil. A região, muitas vezes 

destacada por conter características e costumes considerados distintos das demais localidades 

do Brasil (ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. 1999), encontrava-se frequentemente 

representada nas telas através de imagens que salientavam principalmente a seca, as ditas 

peculiaridades culturais e a vida de representantes domovimento do cangaço, sendo Lampião 

o mais retratado.  

Essa busca do Nordeste e das características associadas à região como cenário para 

filmes no Brasil, permanece nos anos em que se desenvolve a atividade cinematográfica 

nacional, chegando às décadas de 1950 e 1960, quando o cinema brasileiro viveu momentos 

de efervescência de produção, alcance e movimentos cinematográficos, com o auge dos 

cinemas de bairro, a atividade dos grandes estúdios e as realizações do cinema novo e do 

cinema marginal. 

Na política, essas décadas vivenciaram anos de intensas oscilações no cenário nacional, 

que principia com os ideais do desenvolvimento democratizante do segundo mandato de 

Getúlio Vargas e termina na eminência de um processo ditatorial que ainda se estenderia por 

mais de uma década. 

No Nordeste,o processo de fragilidade econômica e problemáticas socais que se 

estabeleceu a partir dos primeiros anos do século XX, com a decadência do ciclo do açúcar e 

a ocorrência dos períodos de estiagem, termina por se distender nos anos 1950 em diante, 

quando a região é atingida por, pelo menos, três grandes períodos de seca entre 1951 e 1959.  

O cangaço, eminente da região, tendo perdido suas forças a partir de 1940, ainda figura 
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fortemente no imaginário social. Além disso,outro elemento se expande em grande medida 

nesses anos, a migração. Os ideais de industrialização e progresso das políticas de Vargas e 

Juscelino Kubtischek terminam por levar um grande número de nordestinos para os centros 

urbanos do Sudeste. 

Estes elementos reverberam nas representações que se percebem sobre a região, em 

diversos tipos de produções cinematográficas brasileiras daqueles anos. Notam-se, então,tipos 

estereotipados de migrantes nordestinos nas comédias carnavalescas, as chanchadas, 

produzidas principalmente no Rio de Janeiro. Nos Cinejornais Informativos, produzidos pela 

Agência Nacional, vê-se a eminência de noticias que destacavam a ocorrência das secas no 

Sertão nordestino e o impacto que elas causavam nos, assim chamados, ‘’flagelados’’ do 

Nordeste, sempre com ressalto para as ações governamentais em prol de melhorias para a 

região. O cangaço,a exemplo dos anos anteriores, continua a ser objeto de retratação, mas 

nestes anos, com apreensões que iam, desde aventuras ficcionais, aos moldes dos filmes de 

faroeste americanos, até a abordagem crítica e alegórica do cinema novo nos anos de 1960. 

Todas essas produções evidenciaram a constante recriação do Nordeste durante as 

décadas de 1950 e 1960 na cinematografia nacional revelando, quais as representações sobre 

aregião se faziam perceber no imaginário social da época, e como estas corroboraram em 

grande medida para que estereótipos nordestinos e atributos de violência, miséria e fome, 

estivessem constantemente associados a esta parte do Brasil.  

 

Os tipos nordestinos das Chanchadas cariocas 

Chanchada é o nome que caracteristicamente se deu aos filmes de comédia brasileira 

que tiveram seu auge na década de 1950. Nestes filmes, a musicalidade e o carnaval, eram 

alguns dos elementos que se faziam presentes. As chanchadas ganharamà simpatia do público 

brasileiro num momento de grande alcance do cinema no país ‘’ O Brasil possuía no período 

o terceiro menor valor [ingresso] da América Latina e colocava-se entre os dez primeiros 

países quanto ao número de salas de exibição’’(LEITE. S.F, 2005, p. 71, grifo nosso). 

Muitos dos filmes de sucesso produzidos dentro deste gênero foram lançados pela 

produtora carioca Atlântida, fundada em 1941, que revelou nomes que se tornaram notórios 

no cinema nacional, dentre eles Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves e Zé Trindade, 

ganharam popularidade a partir da atuação nas comédias. 



 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 26 a 28 de janeiro 

A presença do Nordeste nestas produções se fez, não através da representação do 

território da região, como em outros filmes analisados neste trabalho, mas principalmente a 

partir da retratação de personagens nordestinos. Esses personagens se constituíam em sua 

maioria em migrantes que moravam na capital carioca e, em diversos casos, eram 

representados com características tomadas como exclusivas dos moradores do Nordeste do 

país, formando assim tipos estereotipados de nordestinos.  

Segundo Júlio César Lobo, em trabalho a respeito da representação do migrante do 

Nordeste nas chanchadas, há em diversas produções deste gênero a permanência de alguns 

tipos nordestinos que se apresentam como naturalizados. A nordestina com traços de valentia 

‘’mulher macho’’, aparece em películas como O camelô da rua larga, (1958), No mundo da 

Lua, de mesmo ano, e O batedor de carteira (1960). O deputado nordestino com oralidade 

excessiva, presente em Na corda bamba (1957) e Virou Bagunça (1960). Há ainda, segundo o 

autor, estereótipos por características físicas, a ideia do nordestino ‘’cabeça chata’’. No filme 

Virou Bagunça um trio nordestino é dispensado de um show de TV sob a justificativa de 

que‘’ Seus diretores nãos queriam um ‘’cabeça-chata’’ na tela de sua emissora porque o 

‘’povo’’ iria pensar que os seus televisores estavam com defeito’’ (2006,p. 163).  

O determinismo regional faz-se notar também através dos personagens interpretados 

por Zé Trindade, pseudônimo do ator soteropolitano, Milton da Silva Bittencourt. Há nele 

uma constante afirmação de‘’esperteza’’ que estaria diretamente ligada a sua procedência 

baiana. Em Entrei de gaiato (1959), Marido de Mulher Bôa (1960) e Mulheres à vista (1959), 

isso fica ainda mais evidente no personagem, ‘’Baiano burro nasce morto’’, ‘’ O papai aqui 

não dorme de touca’’, ‘’Quem nasce na Bahia escorrega, mas não cai’’, são algumas das 

expressões utilizadas por ele. 

Essas representações reforçam a presença de estereótipos de nordestinos que já se 

faziam conhecer e continuaram a se repetir não apenas no cinema ‘’ o discurso veiculado pela 

chanchada, a nível da totalidade, esta[ria] em consonância com a ideologia dominante da 

sociedade brasileira da época’’ (CHAIA, 1980, p 39. apud LOBO, 2006, p. 170-171). 

 

O Nordeste noticiado nos cinejornais 

Os cinejornais constituem-se em um filme jornalístico de curta duração, entre oito e 

dez minutos aproximadamente, que, assim como nos filmes documentais, apresentam um 

roteiro pré-estabelecido, bem como a presença de narração. Este formato de filme esteve 



 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 26 a 28 de janeiro 

presente no cinema brasileiro desde os primeiros anos de sua atividade, a partir de 1910, e 

exerceu um papel de considerável importância para a manutenção de uma atividade 

cinematográfica nestes anos, visto que, foi a partir da captação de recursos adquiridos nestas 

produções, que outras realizações puderam ser empreendidas, permitindo certa continuidade 

da atividade fílmica no Brasil.  

Foi a partir da década de 1930, com a atuação presidencial de Getúlio Vargas, que o 

estado, neste período, interventor de todas as esferas do social por meio das políticas do 

Estado Novo, passa a estender sua atuação também para o setor cultural e chega ao cinema. 

Neste sentido iniciativas como, a instauração em 1932 do Decreto Nº 21.240, que tornou 

obrigatória a exibição de filmes nacionais educativos nas salas de cinema foi empreendida 

pelo governo Vargas. A partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

em 1939, as ações do atual governante brasileiro passam a ser destacadas nos filmes 

informativos, constituindo-os ‘‘... na tradução em imagens das principais realizações do 

Estado Novo, com destaque para o presidente Getúlio Vargas, os ministros de Estado, as 

inaugurações de obras, e as cerimônias e festas oficiais’’ (LEITE.S.F, 2005, p. 44). 

O segundo mandato do presidente (1951-1954) também contou com a forte 

propaganda governamental através do cinema. As metas de superação dos problemas sociais e 

econômicos do país estabelecidas pelo governo e o consequente progresso e modernização do 

Brasil por meio das iniciativas do Estado populista, ganharam destaque nas produções. O 

Nordeste, que sofria com os grandes períodos de estiagem e com problemas econômicos, 

também presenciou as iniciativas governamentais e estas foram igualmente registradas nos 

cinejornais. 

Os filmes, a partir de 1945, passam a ser produzidos pela Agencia Nacional, órgão 

governamental que substituiu o DIP, e funcionavam como uma espécie de resumo dos 

principais acontecimentos da semana, podendo também, trazer temas específicos, como a 

inauguração de obras públicas, visitas presidenciais e datas comemorativas. A partir das 

apreensões no portal Zappiens.br, projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil para 

divulgação de conteúdos digitais de diversas instituições do Brasil, foi possível localizar os 

cinejornais informativos datados nos anos de 1950 e 1960 que retrataram o Nordeste. 

Em analise desses filmes nota-se que a seca e suas problemáticas são os temas mais 

constantes. Na maior parte dos cinejornais os períodos de grandes estiagens do Nordeste são 
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apontados como o principal problema da região, e as ações empreendidas pelo governo 

apresentam-se como fundamentais para solucioná-los. 

Em ‘’Amparo aos flagelados’’ de 1951, são apresentadas as ações em prol das vítimas 

da seca no Ceará. Os ‘’flagelados’’ e ‘’criaturas’’, como são definidosos sertanejos durante 

todo o filme, aparecem em situação de calamidade. A atuação da Legião Brasileira de 

Assistência, órgão público fundado pela primeira dama Darcy Vargas em 1942, em 

providenciar recursos para melhorias na região é destacada, ‘’É uma tarefa humanitária que, 

felizmente, ganha agora um ritmo intenso’’, diz a narração, reforçando que a iniciativa deve 

seus méritos a administração atual do país. A questão da seca é retratada de igual forma em 

outros informativos como, grande mal da região, catástrofe, cataclismo que dificulta a vida 

dos ‘’flagelados’’. O governo apresenta-se, neste contexto, como promotor da modificação do 

aspecto econômico da região e do progresso da mesma. Um elemento fundamental na luta do 

sertanejo contra a miséria. 

É preciso salientar também que nestas apreensões é possível observar um destaque 

para aspectos da beleza natural do Nordeste. No cinejornal nº 80 S/N, de 1967 na sessão ‘’ 

Aspectos das praias de Fortaleza do Ceará’’ são destacadas as belezas naturais da capital. O 

mesmo ocorre com Salvador e com Recife em outros filmes, esta última lembrada como a 

‘’Veneza brasileira’’.  

De forma geral os cinejornais analisados, funcionaram nitidamente como um objeto de 

propaganda dos governos que atuaram nas décadas aqui destacadas. A região Nordeste, vítima 

da seca e de problemas sociais, foi colocada nestas produções como espaço de catástrofe 

climática e de intensa calamidade. O governo vigente surge neste cenário como promotor de 

melhorias para a população nordestina, determinada por adjetivos como, flagelados, modestos 

e humildes nas descrições destas realizações. 

 

O sertanejo e o Cangaço 

O movimento do cangaço, presente principalmente no Nordeste do Brasil a partir da 

segunda metade do século XIX até os anos de 1940, pode ser considerado um dos 

movimentos rebeldes de maior representatividade da história do país. Caracterizado pela 

formação de bandos armados que percorriam a região fazendo valer seus interesses ou os de 

seus mandantes, está, em considerável medida, ligado, as disputas por terras nas regiões rurais 

no Nordeste do país, as dificuldades econômicas que a região enfrentava nesse período, mas 
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não apenas a isso. Segundo constata Gilberto Freyre em prefácio a ‘’ Guerreiros do Sol’’, um 

dos trabalhos mais aclamados a respeito do banditismo social, escrito por Frederico 

Pernambucano de Mello: 

‘’... o pesquisador Frederico Pernambucano de Mello ascentua- não ter havido 

cangaço e sim cangaços. Não ter havido cangacismo e sim cangacismos. Do mesmo 

modo que não havia um tipo único de honra a ser vingada pelo sertanejo através do 

cangaço e sim vários tipos de honra...‘’(FREYRE. In MELLO, 1984) 

 

O movimento, bem como as personalidades que se tornaram conhecidas a partir dele, 

constituiu-se em elemento característico do Nordeste do país e, sendo assim, representado 

também nas produções cinematográficas do Brasil sobre a região. Desde os anos de 1920 é 

possível perceber a retratação do cangaço nas telas nacionais, as produções, Filho sem Mãe 

(1925), Lampião, a fera do Nordeste (1930) e Lampião, o Rei do cangaço (1934?), são alguns 

exemplos dessas realizações. É somente a partir na década de 1950, porém, que é possível 

observar uma grande quantidade de películas que abordaram o cangaço nordestino. Percebem-

se principalmente os filmes de ficção e aventuras inspiradas no western americano dos anos 

1950, que caracterizam a maior parte das produções sobre o assunto nesse período. Além 

deles, comédias e produções documentais também levantaram o tema, formando um conjunto 

extenso de filmes que retrataram o cangaço durante as décadas de 1950 e 1960. 

 

O Nordestern 

O termo acima citado foi segundo Marcelo Dídimo, em trabalho a respeito das 

produções fílmicas que retrataram o cangaço, cunhado pelo crítico de cinema Salvyano 

Cavalcanti de Paiva na década 1960, e pode ser utilizado para designar as produções a 

respeito do nordeste que, visivelmente sofreram influencia das produções norte-americanas 

em sua formação narrativa. É uma versão tipicamente brasileira do western americano, onde o 

cawboy é o cangaceiro e as terras estadunidenses o Sertão nordestino.  

Nestas produções os conflitos entre policias e cangaceiros, as intensas sequências de 

disputas armadas e a trilha sonora que caminha paralela ao desenrolar das narrativas, podem 

ser fortemente observadas. Elas apresentam tramas típicas da vida dos cangaceiros do 

Nordeste, buscando, muitas vezes, contar a trajetória de personagens emblemáticos do 

movimento, como, Lampião, Cabeleira, Corisco e Maria Bonita. Nestas narrativas é possível 

identificar diversos elementos comuns na retratação da região e dos nordestinos.  

O Nordeste é nessas produções um grande contraste entre as grandes extensões do 

verde da vegetação e as imensas áreas de terra seca. A maior parte das imagens constitui-se 
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em cenários não habitados que presenciam conflitos entre cangaceiros e policiais. As vilas ou 

pequenas cidades retratadas são invadidas e quase sempre deterioradas em decorrência destes 

conflitos.  

Há nessas obras uma nítida separação entre o sertanejo e o cangaceiro. O primeiro é o 

cidadão comum que vive na zona rural constantemente pressionado, vezes pelo poder policial, 

vezes pelo terror dos cangaceiros, e sofrem as consequências de não atenderem aos interesses 

de um ou de outro grupo, tendo suas propriedades invadidas, seus bens depredados, sua 

família e sua vida perdidas por ação de algum deles.  

O cangaceiro figura de destaque no total das produções, é apresentado em todas elas 

com requintes de extrema violência, por vezes sadismo e selvageria. Há neste grupo de 

personagens uma divisão entre aqueles que parecem sentir prazer na vida que levam e nas 

atrocidades que praticam e aqueles que adentraram no movimento por razão de alguma forte 

circunstancia, mas que não sentem prazer nos atos que cometem algo como, o vilão e o herói 

vingador, respectivamente.  

Em O cangaceiro, filme emblemático desse período que marcou o início das 

produções deste gênero, Teodoro, vivido por Alberto Ruschel, é o herói que não conformado 

com o sequestro da professora Olívia, personagem de Marisa Prado, resolve salvá-la opondo-

se ao chefe do bando, Galdino Ferreira. Em O Cabeleira esse conflito fica ainda mais 

evidente. O personagem título, que entra no cangaço ainda criança forçado por seu pai, 

mostra-se sempre duvidoso em cometer os crimes de assassinato e por vezes pensativo com os 

atos que empreende. Seu pai, em contrapartida, parece sempre firme e seguro mesmo quando 

pratica atrocidades. 

No filme Lampião, o Rei do cangaço, destinado a contar a trajetória de vida do 

cangaceiro, o líder entra para o banditismo após ter membros de sua família assassinados por 

policias. Ele não é retratado nesta película com os requintes de crueldade de O cangaceiro e 

Meu nome é Lampião, por exemplo. Percebe-se um Virgulino mais ameno e humano, movido 

principalmente pela inconformidade com as condições sociais do povo nordestino e que só 

comete crimes violentos quando se diz forçado a isso, ‘’ Como governador acabo com a 

injustiça. Com coronel e macaco perseguindo o povo’’, afirma o personagem. 

A polícia, apesar de quase sempre exercer uma função secundária nessas produções, 

também se apresenta como elemento determinante para compreender a imagem sobre o 

Nordeste que elas apresentam. Mesmo estando em posição contrária aos cangaceiros, sempre 

destacados por seus crimes violentos, os policiais não podem ser entendidos como a parte 
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‘’boa’’ nas estórias dessas narrativas, visto que, cometem atos tão violentos quanto os 

próprios membros do cangaço. No já mencionado Lampião, o Rei do cangaço, a polícia 

promove injustiças e mata com crueldade os que não lhe fornece informações sobre o 

paradeiro dos cangaceiros. Em Corisco, o diabo loiro, isto fica ainda mais evidente durante o 

diálogo entre a personagem Dadá e o coronel que a captura juntamente com seu companheiro 

Corisco: ‘’Coronel: Cangaceiro é bicho e soldado caçador; Dadá: Caçador mata também e 

às vezes sem necessidade’’   

O Nordeste destas realizações é, portanto, uma terra sem lei, onde as injustiças sociais 

imperam e levam a população da região a viver reféns das lideranças policiais e de 

cangaceiros ou a tornar-se um deles para livrar-se delas. Apesar da separação entre os que 

parecem viver por prazer no banditismo e os que lá estão para vingar suas mazelas, ao fim 

geralmente todos se tornam iguais na condição de criminosos violentos e na maior parte dos 

filmes terminam de forma trágica. 

 

As comédias 

Houve também as produções que retrataram o cangaço de forma bem humorada em 

contraponto aos dramas do Nordestern, tais quais, O Primo do cangaceiro de Mário Bressani 

(1955), Os três cangaceiros de Victor Lima (1961), O lamparina dirigido por Glauco 

MirkoLaurelli (1963) e Deu a louca no cangaço de Nelson Teixeira Mendes e Fauzi Mansur 

(1969). Os filmes são decorrentes das Chanchadas, que ganharam destaque no cinema 

nacional a partir de 1950. 

Nestas produções, a exemplo dos filmes de aventura já relatados, os cangaceiros são 

temidos pela população, porém, nestas obras a maior parte deles foge as características de 

violência e selvageria. Eles são, em sua maioria, os protagonistas das tramas que, por acidente 

ou vingança, acabam por inserir-se entre cangaceiros e se portam de forma atrapalhada 

envolvendo-se em confusões.  

O Nordeste nessas realizações está ainda mais próximo do Oeste americano. O jeito 

manso e hostil, a fala arrastada e a ‘’valentia’’ do sertanejo são amplamente explorados.  

 

Os documentários 

Em relação à retratação do cangaço neste gênero entre os anos 1950 e 1960, duas 

produções se destacam: Lampião (o Rei do Cangaço), 1959 e Memória do cangaço, 1964.  
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O primeiro foi oficialmente produzido entre 1936 pelo libanês Beijamin Abraão a 

partir de um contato direto com o bando do líder cangaceiro. O filme foi censurado pelo 

governo Vargas, sendo recuperado no final da década de 1950 pela Al Ghiu Filmes. A 

produção apresenta imagens de Lampião e seu bando em atividades cotidianas no 

acampamento, apanhando água, rezando, comendo, dançando. Na recuperação do arquivo foi 

acrescentada ao filme uma trilha sonora e uma narração. Segundo Marcelo Dídimo, essa 

última, vinha de forma descritiva às imagens apresentandoo cangaço como deplorável e como 

injusta a vida no Sertão, mas ressaltando que estava ocorrendo uma enérgica redenção 

proporcionada pelas ‘’autoridades modernas’’. Para Dídimo:‘’... Esse discurso se concretiza 

como discurso civilizatório do Governo Federal, em que a necessidade de extinção do 

cangaço, arcaico para a época, era meta prioritária para a construção de um país moderno’’ 

(2010, p. 181). 

A produção Memória do cangaço foi dirigida por Paulo Gil Soares no interior do 

estado da Bahia e relatou aspectos da trajetória do movimento. Constituindo-se como um 

‘’filme pesquisa’’, o documentário contou com o depoimento de pessoas que vivenciaram o 

movimento, entre eles, José Rufino, coronel que perseguiu e matou diversos cangaceiros. Os 

cangaceiros são apresentados no documentário como heróis sociais que lutavam contra as 

organizações agrárias e sua aliada, a volante. Há em partes uma justificação da existência do 

movimento pelo diretor, ‘‘... O sertanejo é um homem abandonado a sua própria sorte, nada 

lhe resta se não a desesperança ou a rebeldia... ’’, afirma a narração. Os atos de crueldade da 

polícia são mais enfatizados que os dos cangaceiros nessa produção. Estes são retratados, a 

partir dos depoimentos, como um produto das circunstâncias de dificuldades que viviam no 

Sertão.  

 

O Cinema Novo e o Nordeste por Glauber Rocha 

A eminência do movimento denominado Cinema Novo ocorre no Brasil a partir dos 

anos finais da década de 1950. Tendo seu surgimento desencadeado num momento de 

efervescência dos movimentos estudantis e de uma mudança no quadro político nacional, a 

nova forma de fazer cinema se apresenta propondo uma mudança nas formas estéticas da 7ª 

arte que se produzia no Brasil e colocando-a como ferramenta para a discussão crítica dos 

problemas sociais vivenciados no país. 

A transformação a partir da proposta cinemanovista estaria em uma liberdade de 

expressão estética em detrimento dos padrões de filmes que seguiam um modelo 
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hollywwodiano, ‘’ Desta forma, o filme nacional poderia se libertar das amarras, das 

imposturas e das artificialidades do cinema norte-americano’’ (LEITE, S.F, 2005, p. 96).  

Dentre os diretores que se destacaram no desenvolver desta proposta cinematográfica 

é imprescindível citar Glauber Rocha, que figura ainda como um dos mais importantes nomes 

da história do cinema brasileiro. Glauber, partindo das prerrogativas do cinema novo, 

produziu algumas das obras símbolos do movimento, sendo Deus e o Diabo na terra do Sol 

de 1964 a mais aclamada. 

A proposta do nacionalismo crítico do movimento priorizou dois cenários do Brasil, as 

regiões rurais, destacadas principalmente na primeira fase até 1964, e o espaço urbano notório 

nos filmes a partir de 1965. Nesta primeira fase, o Nordeste aparece constantemente retratado 

e suas questões sociais colocadas em análise sob ótica crítica. As problemáticas da região são 

enfatizadas, mas não apenas como palco base para o desenvolvimento da estória narrada, 

como em muitos dos filmes de cangaço influenciados pelo western, por exemplo. Elas são 

colocadas em questão através de uma linguagem simbólica e alegórica. A seca, o 

messianismo, o coronelismo e o cangaço, aparecem com frequência nestas obras. 

Em Deus e o diabo na terra do sol, o vaqueiro Manuel, interpretado por Geraldo Del 

Rey indispõe-se com o coronel da região que afirma efusivamente ‘’ a lei sou eu’’, o vaqueiro 

em resposta diz ‘’ que lei é essa que não defende o que é meu?’’. A posição de incomodo dos 

personagens frente à realidade que presenciam está em todo o filme, seja no teor dos diálogos, 

no olhar languido e semblante cansado de Rosa (Yoná Magalhães) ou nos cantos tristes dos 

seguidores religiosos.  

O cangaço e messianismo apresentam-se como pontos de fuga para o sertanejo 

incluído neste contexto. No filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), 

Glauber aproximaesses dois elementos muitas vezes colocados como antagônicos colocando-

os como‘‘... parte de um mesmo grupo, estão unidos numa sociedade oprimida que clama por 

justiça...’’ (DÍDIMO, 2010, p. 239). 

As obras Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos e Os Fuzis (1964), de Ruy 

Guerra também se destacaram dentro da proposta estético-política do cinema novo que 

representaram o Nordeste. Não que esses filmes tenham deixado de apontar um Nordeste 

tomado pela seca, pelo cangaço e pelo fanatismo religioso, mas essas representações se 

notavam agora problematizadas por uma estética que, mais que uma trama, evidenciavaem 

cada tomada, feições languidas, animais esqueléticos  e uma população que sofria com as 
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mazelas da região, trazendo para o Brasil‘’ a consciência de sua própria miséria’’. (ROCHA, 

1965, p. 3). 

 

Considerações Finais 

A partir da análise das produções cinematográfica no Brasil que buscaram retratar o 

Nordeste do país entre os anos de 1950 e 1960, notam-se uma considerável quantidade de 

realizações e uma pluralidade nas formas de abordagem da região. Entre chanchadas, 

cinejornais e as variações nas representações sobre o cangaço, inúmeros registros são 

encontrados revelando quais elementos da região se faziam presentes no imaginário social 

destes anos e de que forma eles se apresentavam.  

Os tipos nordestinos levantados pelas Chanchadas cariocas evidenciando estereótipos 

geralmente utilizados com conotação negativa e determinista para caracterizar os 

provenientesda região; A referencia as secas dos cinejornais informativos destacando as 

mazelas dos sertanejos ‘’flagelados’’ em prol das propagandas das realizações do governo; O 

nordeste sem lei dos filmes do Nordestern, onde os crimes que, quase sempre culminavam em 

tragédia, apareciam como único fim possível para o nordestino. 

As realizações do cinema novo apresentam-se destoantes destes filmes quando propõe 

uma abordagem mais crítica e menos conformista das problemáticas da região, não deixando, 

porém, de salientá-las de forma incisiva. 

Estas apreensões revelam que os aspectos de identificação do Nordeste do Brasil 

constituíram-se, nas décadas aqui analisadas, por características que denotavam miséria, 

pobreza, fome, violência, atributos que corroboraram, entre outras coisas, para a construção 

da imagem deste espaço como ‘’região problema’’ do país, por exemplo. Além disso, a 

análise destas produções torna possível a compreensão da construção histórica deste 

pensamento, considerando a influencia das representações cinematográficas para este 

processo.  
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INTRODUÇÃO 

Regime estabelecido pelo presidente Getúlio Vargas (1882-1954) em 10 de 

novembro de 1937, o Estado Novo foi marcado por um perfil centralizador, autoritário e 

nacionalista. Esse período também apresentou a formação de uma arquitetura em torno de 

Vargas como o “Pai da Pátria, Pai dos Trabalhadores,” objetivando assim, “unir seus filhos” 

em torno de si (seu governo). Logo, o novo sistema carecia de recursos para prestar-lhe duplo 

serviço: 1) a justificação para a ditadura e 2) a disseminação das novas regras que, conforme 

seus ideólogos seriam indispensáveis aos tempos futuros.  

Diante disso, o objetivo central do governo varguista era “a propaganda de si mesmo”, 

mostrando a finalidade de suas ações, tentando conseguir o máximo de “colaboradores 

cidadãos” (HAUSSEN, 1997). 

Assim, o rádio configurou-se como um dos maiores mecanismos legitimadores do 

poder e de maior alcance na época. Por isto, Estado Novo (1937-1945) e rádio possuem 

dívidas mútuas.  

Este meio de comunicação surgiu oficialmente no Brasil em 1922, com a breve Rádio 

Corcovado, no Rio de Janeiro. Porém, o Brasil dos anos 1920 não apresentou um ritmo de 

crescimento deste veículo tão intenso quanto os demais países, a exemplo da Argentina, 

Inglaterra, França e Alemanha (BAHIA, 1990). Limitado aos chamados clubes ou sociedades 

como a Rádio Clube do Brasil, o novo condutor atingia, inicialmente, um público elitizado, 

cujas emissoras possuíam uma programação marcada por músicas eruditas e palestras 

(TAVARES, 1997).  

Já na década de 1930 aconteceram duas modificações significativas neste cenário: a 

superação da característica elitista do rádio e a oficialização do mesmo como instrumento 

mailto:apenburg@getempo.org


 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 26 a 28 de janeiro 

educativo, graças ao acordo firmado em 1936, entre Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), 

fundador da Rádio Sociedade do Rio de janeiro (1º emissora efetiva do país, de 1923) e 

Gustavo Capanema (1900-1985), Ministro da Educação.  

Segundo Sérgio Cabral, Getúlio Vargas foi o primeiro governante latino-americano a 

utilizar-se do rádio tal qual Hitler. Vargas declarou em 1º de maio de 1937 que seu governo 

investiria no crescimento radiofônico, afirmando o desejo de instalar aparelhos ligados a alto-

falantes “facilitando a todos os brasileiros, sem distinção de sexo nem idade, momento de 

educação política e social, informes úteis aos seus negócios e toda sorte de notícias tendentes 

a entrelaçar os interesses diversos da nação”(CABRAL, 1979). (grifos nossos).   

Os ideólogos do Estado Novo vislumbravam através do rádio, a possibilidade de 

espalhar sua doutrina com maior facilidade. Graças ao seu poder de alcance, esse instrumento 

poderia atingir os locais mais distantes sem precisar de um público alfabetizado. Isto ganha 

relevância em um país onde 56,4% da população encontrava-se, em 1940, analfabeta. 

Partindo dessa estratégia estadonovista e mediante o Decreto-Lei 714, de 20/09/1938, 

autorizando o Ministério da Viação e Obras Públicas “a permitir a montagem de estações 

radiodifusoras de caráter local, com potência de 100 a 250 watts, em cidades do interior com 

menos de 100.000 habitantes”, encontramos a Aperipê, com o prefixo PRJ-6, primeira estação 

radiofônica sergipana, sobre a qual falaremos a seguir. 

 

IRRADIANDO EDUCAÇÃO E CULTURA: A PRJ-6 EM DESTAQUE 

 Criada oficialmente em 1939, graças ao Decreto n. 328, de 30 de junho, de 1939, 

publicado no Diário Oficial em 19 de julho do mesmo ano, concedendo a Sergipe permissão 

para executar radiodifusão, a rádio Aperipê desponta no cenário sergipano. Dentre as 

cláusulas do contrato firmado entre o Estado e a União, apareciam as finalidades 

administrativa, instrutiva e intelectual referentes ao rádio (MAYNARD, 2003.p.49). 

 Dilton Maynard discorreu em seu trabalho A Arma Retórica: o uso político do rádio 

durante o Estado Novo em Sergipe (2003) sobre tais finalidades do rádio nesse momento. A 

função administrativa estaria atrelada aos comunicados oficiais da interventoria, transmitindo 

os discursos dos políticos locais e dos grandes nomes da política nacional. Para ele:  

O novo meio de comunicação ajudaria, dentro da lógica dos ideólogos do regime, a 

diminuir o abismo entre as camadas sociais. Com o Parlamento fora de cena, o rádio 

poderia servir como uma prova de que o governo "ouvia" as massas e era "ouvido" 

por elas (MAYNARD, 2003.p.49).  
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No que se refere à parte instrutiva da PRJ-6, ela deveria proporcionar uma ampla 

educação, interferindo na concepção de mundo dos seus ouvintes. Na verdade a proposição de 

um caráter pedagógico do rádio transitou ao lado da concepção de uma emissora instrutiva. 

De acordo com Maynard:  

Instruí-los seria também lhes ensinar exemplos a serem seguidos, a quem deveriam 

delegar o direito de representá-los de falar por eles, tornar o ouvinte apto para 

entender os rumos assumidos pelo país, promover a assimilação de práticas 

disciplinadas (MAYNARD, 2003.p.49).  

 

 Já em relação à finalidade intelectual, o autor aponta para uma proposta de intervenção 

decisiva no campo da cultura. Isso é verificável na preocupação dos gestores estadonovistas 

com os tipos de programas transmitidos através do rádio e com os direcionamentos que o 

veículo poderia receber. Segundo Maynard, “A sugestão de uma função intelectual parece 

encerrar em si a ideia de que o rádio poderia não somente informar e disciplinar. Ele 

conseguiria ainda elevar o nível intelectual de seus ouvintes” (MAYNARD, 2003.p.50).  

 Sendo assim, em seu momento inicial a PRJ-6 surge resultante do acordo firmado em 

junho de 1939 entre o Estado e a União, como também atende ao cumprimento da legislação 

vigente a partir de 1937, instituída pelo Serviço de Radiodifusão Educativa, apresentando a 

proposta: 

Lei n.378, de (13.01.1937) 

 

Art.50- Fica instituído o Serviço de Radiodifusão Educativa, destinado a promover, 

permanentemente, a irradiação de programas de caráter educativo. 

 

Parágrafo Único. Uma vez organizado o Serviço de Radiodifusão Educativo, ficam 

as estações radiodifusoras, que funcionem em todo o país, obrigadas a transmitir, em 

cada dia, durante dez minutos, no mínimo, seguidos ou parcelados, textos 

educativos, elaborados pelo Ministério da Educação e Saúde, sendo pelo menos 

metade do tempo de irradiação noturna.   

 

Portanto, coube à rádio Aperipê, em conjunto com as demais estações radiofônicas 

brasileiras, a tarefa de transmitir no mínimo, dez minutos de programas claramente 

direcionados à educação. O conceito de educação utilizado aqui não perpassa somente pelo 

ensino, no sentido de conteúdos aprendidos em sala de aula, mas de uma educação voltada 

para a transmissão cultural-política. Logo, ficou a cargo da emissora a função de erguer 

grandes personagens na vida nacional e regional, além de oferecer diversão através de 

músicas, literatura etc.  
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Sendo assim, havia uma pluralidade de temas na sua programação objetivando 

alcançar grande parte da população, ou promover a educação das massas. Desde o princípio 

do governo de Vargas, antes mesmo da implantação do Estado Novo, já havia um Decreto-Lei 

que regulamentava a utilização do rádio numa mesma orientação técnica e educacional: 

 

Decreto 21.111 de (01/03/1932) 

 

. Art.66 – A unificação dos serviços de radiodifusão tem por objetivo submetê-los a 

uma mesma orientação técnica e educacional. 

 

. Art. 69 – O programa nacional é destinado a ser ouvido, ao mesmo tempo, em todo 

o território do país, em horas determinadas e versará sobre assuntos educacionais, de 

ordem política, social, religiosa, econômica e financeira, científica e artística, 

obedecendo a orientação que for estabelecida de acordo com o dispositivo neste 

regulamento. 

 

 Verificamos no artigo sessenta e nove, do Decreto acima, tanto a versatilidade 

obrigatória na escolha dos temas, demonstrando a intenção educacional no sentido de 

transmissão cultural, de uma formação do homem cidadão, como paralelamente uma 

separação dos assuntos, levando-nos a compreender que havia programas estritamente 

voltados para educação, política, religião, etc.  

 Esse aspecto é observado na rádio Aperipê, cujos gestores pensavam em programas 

voltados explicitamente para instrução política como A Hora do Brasil, irradiado em cadeia 

nacional, sempre no mesmo horário e projetos mais diversificados como Poesias e Penumbra, 

Ternura e A Voz do Estudante que de modo aparentemente “eventual”, alcançaria um público 

maior do que aquele obtido pelas palestras unicamente doutrinárias, preocupadas em divulgar 

apenas a ideologia do regime. O objetivo era formar uma programação que abrangesse 

simultaneamente educação e entretenimento.   

 Transmitido às quintas-feiras, Poesias e Penumbra foi lembrado como um programa 

voltado a divulgar a "poesia moça de Sergipe": "Sintonizem todas as quintas-feiras a Radio 

Difusora de Sergipe e ouçam Poesia e Penumbra, um programa feito com a poesia moça de 

Sergipe" (Correio de Aracaju, 06/07/1945.p.04).  Assim, a grade do programa comportava a 

leitura de versos, comentários sobre estes e seus respectivos autores, apresentando ao ouvinte 

os novos nomes da poesia local. Semelhantemente, Ternura (exibido no mesmo dia de 

Poesias e Penumbra) era “uma bonita audição da PRJ-6 oferecida aos seus ouvintes todas as 

quintas-feiras às 22 horas. É um programa para você sonhar. Boa música e boa literatura" 

(Correio de Aracaju, 06/07/1945.p.04). Já A Voz do Estudante, era considerado um espaço 
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para a classe estudantil, sendo apresentado por colegiais numa espécie de "versão falada" do 

jornal elaborado pelos estudantes e que circulava por algumas instituições de Aracaju. 

 Aliás, no que diz respeito aos brasileiros mais novos, a participação da juventude nos 

eventos estadonovistas era instigada pelos agentes da cultura. Consequentemente, a existência 

de programas pensados exclusivamente para a juventude (alguns deles contando com a 

própria participação de alguns jovens) foi uma das muitas táticas para atrair esta fração social 

(PAULO, 1987). 

 Em meio às opções de programas, as exibições de canto orfeônico e as palestras 

educativas eram pontos dos mais corriqueiros nas diferentes atividades comemorativas 

organizadas pela propaganda estatal. Esse tipo de modalidade musical foi recorrente durante o 

Estado Novo, promovendo a empregabilidade de profissionais nesta área a fim de ensinar o 

canto orfeônico nas escolas: 

22/06/1944, Rio de Janeiro    

Iten Nº 37 – Teatro: Radiodifusão Educativa: Cinema Educativo 

“Apresento à consideração do Ministro a informação da admissão de Elizabet Nunes 

na função de professora de canto orfeônico da Escola Técnica Nacional, como pede 

o general Oswaldo Cordeiro Farias”. 

 

J.R. Bittencourt de Sá  

 

DD. Diretor Geral do D.A 

 

 O canto orfeônico realmente se fez presente nas radiodifusoras pelo país. Em 

novembro de 1939, por exemplo, o DPDE apresentava na Rádio Aperipê: 1 – às 12h, 

“audição orfeônica do grupo ‘General Valadão’. Palestra: o papel das Forças Armadas no 

Estado Novo, pelo capitão dos Portos Aldo de Sá Brito e Souza” (12/11); 2 – Também às 

12h, “Hora da Bandeira – audição orfeônica do grupo escolar ‘Dr, Manoel Luiz’“ (Folha da 

Manhã, (09/11/1939.p.01).  

 A construção de certo teor pedagógico convive com uma visível combinação entre 

gosto "popular" e "erudito". Pelo que percebe inicialmente, os programas como Salão de 

Cultura da PRJ-6 e Programa do Almoço com música popular brasileira eram de 

preocupação nitidamente educativa. Com a chegada da Guerra e a entrada oficial do Brasil no 

conflito em 1942, muitos programas concentraram seus esforços em construir representações 

do evento para os sergipanos. Para saber da Guerra, estar consciente do que ocorria a partir de 

seus resultados, era só sintonizar na Aperipê, e ouvir programas como Homens desta Guerra, 
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Há quem ignore este fato na história desta Guerra, Crônica de Guerra ou A Guerra do Dia a 

Dia (Correio de Aracaju, 15/06/1943).    

 No programa Salão de Cultura poderiam ser estudados "fatos da história de Sergipe", 

da sua literatura. O mesmo programa poderia tratar de "homens ilustres". Ou seja, a 

preocupação em legitimar historicamente o regime autoritário encontrava, neste tipo de 

programa, um valioso propagador de ideias (Folha da Manhã, 17/08/1942). Através do rádio 

realizava-se também o culto aos heróis nacionais/locais. Partindo da divisão proferida pelos 

teóricos do regime entre o "Brasil Velho", o "Estado Velho" e o "Estado Novo", a PRJ-6 

convidava seus ouvintes a conhecerem os heróis que os novos tempos promoveriam aqueles 

que mereciam ser lembrados (VELLOSO, 1987). Aconselhava-se, portanto, que a emissora, 

elencando e descrevendo personagens que não deveriam ser esquecidos, desempenhasse a sua 

função como veículo "instrutivo" e "intelectual" (CONTIER, 1998; VELLOSO, 1987).  

 Diante do exposto, compreendemos que a Rádio Aperipê cumpriu o papel de 

instrumento irradiador de educação e cultura-política através das ondas sonoras, procurando 

atender aos anseios do regime estadonovista, enquadrando-se no modelo das demais estações 

radiofônicas segundo os parâmetros legais. Seguiremos, portanto, com as considerações 

finais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Afirmar que o rádio caracterizou-se como um dos mecanismos mais eficientes e 

importantes no Estado Novo certamente não é exagero. Ele recebeu a incumbência de 

propagar as ideias do regime e educar os ouvintes. Educar, nesse sentido, implicava 

disciplinar a população, acomodá-la ao sistema, homogeneizá-la a partir de uma cultura 

política construindo um “novo homem”, “um cidadão”. Segundo Maria Érica Lima, a cultura 

tem a função de orientação, de relacionamento e mediação:  

A cultura tem a capacidade de orientação e de estabelecer relações significativas 

entre os elementos do meio: pessoas, instituições, acontecimentos. É a capacidade de 

acionar referências, esquemas de ação e de comunicação (LIMA, 2010.p.46). 

 

 Portanto, não houve seguramente entre os elementos de disseminação da cultura no 

regime estadonovista, instrumento de maior recurso e possibilidade do que o rádio, sobretudo 

em países como o Brasil, de grande amplitude territorial, pequena densidade demográfica e 
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escassa instrução popular. Logo, sua penetração foi incomparavelmente maior que a do livro e 

do jornal.   

 Devido a sua relevância, os programas transmitidos pelas ondas Hertz deveriam ser 

cuidadosamente pensados e repensados à medida que, porventura, se afastassem da proposta 

educacional e ideológica do governo varguista. Em correspondência ao Diretor Geral do 

Departamento Nacional de Educação, José Augusto de Lima, Diretor da Divisão de 

Educação Extra-Escolar, adverte para a necessidade de uma maior atenção na confecção dos 

programas radiofônicos, objetivando melhorar a “qualidade” dos mesmos. De acordo com 

Lima, o cerne da questão era a preocupação de servir ao gosto popular, em detrimento ao grau 

de civilização alcançado pelo Brasil (mais especificamente Rio de Janeiro), naquele 

momento: 

Em 22 de abril de 1943 

 

Senhor Diretor Geral: “Ao Senhor Doutor Abgar Renault, Diretor Geral do 

Departamento Nacional de Educação”. 

  

A radiodifusão no Brasil vem se ressentindo, todavia, do mesmo mal que até período 

bem recente contribuía para atenuar, sob certos aspectos, os efeitos benéficos do 

livro e da imprensa como forças vivas de expansão cultural: - a preocupação de 

servir ao gosto das massas, em lugar de procurar elevá-lo ao nível correspondente ao 

nosso grau de civilização.  

 

José Augusto de Lima, 

Diretor  
 

 Percebemos pelo que parece, um dilema por parte dos gestores das radiodifusoras em 

ora, atender “às massas” no intuito de conseguir maior audiência e, consequentemente, maior 

difusão das ideias, ora, retomar um aspecto mais “elitizado e erudito” dos programas como na 

proposta inicial das transmissões radiofônicas no país.   

 Notamos também que embora o rádio fosse uma ferramenta tão importante e utilizada 

pelo Estado Novo, tal mecanismo exerceu a tarefa de uma educação complementar à escola. 

Sendo assim, jamais ele poderia ocupar um papel substitutivo na formação do “novo homem”. 

Sua função enquanto instrumento tecnológico e moderno à época era o de despertar o 

interesse intelectual dos alunos por meio da imaginação: 

A radiodifusão escolar não constitui rigorosamente um meio de ensino: seu papel 

complementar não consiste em completar, por um ensino novo, os elementos 

aprendidos em aula, mas serve para despertar a curiosidade intelectual dos alunos. 

Isso explica a preferencia dos technicos (sic) pelos methodos (sic) de apresentação 
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que toquem de preferencia a imaginação. Tais são os princípios que se deduzem do 

conjunto das considerações emitidas pelos especialistas (ESPINHEIRA, Ariosto, 

vol. XXIII. [s. d]. p.45). 

 

 A partir da citação acima, compreendemos que coubesse à escola a função de educar a 

partir dos conteúdos dos livros didáticos, de uma disciplina escolar (educação no sentido de 

ensino) utilizando os sentidos da visão e audição. Em contrapartida, o rádio educaria no 

sentido mais amplo (cultural, político, ideológico), unicamente pelo ouvir, introjetando os 

princípios estadonovistas com maior rapidez, sem a necessidade que o indivíduo se 

deslocasse, a fim de aprender. 

 Ainda, segundo o Decreto nº 9.762, de 31/08/1938, que reorganiza o Serviço de 

Educação pelo Rádio e Cinema Escolares, regulamenta a partir do Artigo 17º: 

Resolução N. 1262, de 02 de setembro de 1938. 

 

O Serviço de Educação pelo Rádio e Cinema Escolares terá como finalidade 

precípua auxiliar a obra educativa da escola nos seus diversos graus e colaborar, 

como órgão de difusão e propaganda, na obra de integração do movimento de 

brasilidade, atuando no sentido de estimular e fortalecer o sentimento de civismo e 

de unidade nacional.   

 

 Assim, procuramos por meio deste artigo, verificar a função educativa do rádio no 

período estadonovista, focando na Radiodifusora Aperipê, primeira estação radiofônica 

sergipana, buscando identificar o conceito de educação utilizado, de que forma ela ocorria, as 

estratégias utilizadas pelos gestores estadonovistas na confecção dos programas transmitidos e 

como o rádio educou de maneira complementar a escola nesse momento.  
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Introdução 

O presente estudo é fruto de uma pesquisa em estágio final, na qual se utiliza as atas das 

Sessões do Conselho de Governo da Província – também chamado de Conselho da 

Presidência da Província- entre os anos de 1824 e 1831, com o intuito de analisar o processo 

de formação do Brasil enquanto Estado-Nação, sob o viés do tratamento dado às questões 

econômicas locais na província de Sergipe Del Rey. O universo documental deste trabalho é 

constituído de 66 atas, que vão do ano de 1824 a 1831, compreendendo o período de 

instalação do Conselho de Presidência da Província até meses antes da Abdicação do trono, 

por parte de D. Pedro I. Tal seleção é justificada na medida em que, a partir do momento que 

D. Pedro I deixa de ser Imperador e a Regência Trina Provisória assume- em nome de D. 

Pedro II, toda a organização do Poder no Brasil é modificado. 

Apesar do recorte temático e temporal bem delimitados- Conselho de Província de 

Sergipe Del Rey entre os anos de 1824 e 1831, para obter uma visão mais ampla de todo o 

processo de organização e montagem da máquina administrativa imperial faz-se necessário 

retroceder alguns anos. Pode-se dizer que tal processo derivou, em maior ou menor instância, 

dos desdobramentos políticos após a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808. 

Dentre estes foi a Revolução do Porto ou Vintista, em 1820, o gatilho para a separação entre 

Portugal e a América Portuguesa, que se constitui como o início do processo de formação do 

Império do Brasil. Este movimento é caracterizado como uma revolução liberal e 

constitucionalista tendo como objetivo a ‘regeneração política’ através da derrocada do 

Antigo Regime em substituição pelas práticas liberais. 

Em 1815, com a elevação da América Portuguesa à categoria de Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, os ânimos dos portugueses residentes no Brasil e em sua 

metrópole de origem, foram acirrados, aprofundando as diferenças entre os dois lados do 

Atlântico. Os portugueses não mais possuíam status de dominador, a partir desse momento, 
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eram iguais aos antigos colonos. Para um povo ainda dominado pela mentalidade do Antigo 

Regime, tal equiparação era, antes de tudo, indesejada. Essa sucessão de fatos deixou vários 

setores da sociedade portuguesa indignados a tal ponto, que alguns traços do Antigo Regime 

se tornaram indesejados, ao mesmo tempo em que alguns ideais liberais foram cobiçados.  

Esses ideais faziam parte da corrente do Liberalismo, muito conhecida pelos 

intelectuais daquela época, cuja definição é complexa, variada e abrangente. Contudo, para 

melhor compreensão do presente estudo, faz-se necessário uma conceituação geral, para isso 

adota-se o enunciado elaborado por René Rémond, que segundo este “O liberalismo é 

também uma filosofia política inteiramente orientada para a idéia de liberdade, de acordo com 

a qual a sociedade política deve basear-se na liberdade e encontrar sua justificativa na 

consagração da mesma. ”. (2002, p.16.).  

No século XIX, o Império Português passou por diversas mudanças e estas abriram 

caminho para que o liberalismo se infiltrasse nos discursos políticos da época. Apesar da 

adoção de ideias liberais, deve-se relativizar o grau de radicalização destas, pois dentre os 

portugueses, da Metrópole ou da Colônia, muito do ideário do Antigo Regime resistia. O 

liberalismo vai ser utilizado de forma relativa e para atingir determinados objetivos, contudo, 

não se buscava a liberdade plena e total. É dentro dessa conjuntura que, em agosto de 1820, 

foi então declarada a Revolução Vintista. Na Colônia portuguesa a adesão ao Movimento de 

1820 dentre as províncias foi variada, gerando diversas consequências. Dentre elas, a 

Independência do Brasil em relação à Portugal, que, como foi afirmado anteriormente, foi o 

fato histórico que desencadeou todo a montagem administrativa do Império do Brasil, seguida 

pela aclamação de D. Pedro a Imperador.    

Após a aclamação de D. Pedro I à Imperador do Brasil, em 12 de outubro de 1822, 

algumas questões precisavam ser definidas: qual seria o modelo de governo adotado, quais 

órgãos e instituições- com respectivos cargos e funções- seriam criados, como se dividiria o 

poder político, quais mecanismos de representação do poder local seriam implantados, dentre 

outras. Para solucionar tais questões, em 03 de maio de 1823 entrou em funcionamento a 

Assembleia Nacional Constituinte, que deveria propor e escolher o melhor projeto de 

governo, de acordo com as conjunturas políticas, sociais e econômicas da época, gerando uma 

Constituição. 

Neste momento em particular, dois grupos políticos atuavam no cenário brasileiro: os 

“coimbrãos” e os “brasilienses”. O primeiro almejava o poder centralizado, com inspiração 
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nos ideais monárquicos do Antigo Regime, mantendo os privilégios que a classe alta obteve 

no período colonial, sem defender qualquer alteração estrutural na ordem social e política em 

vigência. O segundo grupo defendia medidas inspiradas no Liberalismo, tal qual pregava a 

Revolução do Porto, dentre elas, estava uma constituição forte que delimitasse o poder do 

Imperador.  

 D. Pedro I, apesar de sua posição enquanto monarca, negociou com os dois grupos 

para definir seu projeto de governo. Entretanto, o rumo que a Assembleia Constituinte de 

1823 tomou, foi o de um posicionamento mais liberal que conservador, como o Imperador 

precisava, portanto, este a dissolveu e organizou uma Comissão para reestruturar o projeto de 

Constituição a partir de seus desejos. O resultado desse processo foi a outorga da Constituição 

de 1824, que apesar de não diferir completamente do Projeto de 1823, define fortes 

mecanismos de centralização do poder, nas mãos do Imperador. 

 No Projeto de Constituição elaborado na Constituinte de 1823, o poder seria dividido 

em três instâncias – como pregava os preceitos liberais: Poder Legislativo, Poder Judiciário e 

Poder Executivo. Já na Constituição de 1824, as modificações principais foram realizadas nas 

atribuições do Legislativo, subjugando-o ao Executivo e a inclusão do Poder Moderador. 

Dessa forma, D. Pedro exerceria seu poder através dos dois últimos e ainda, teria poder de 

veto no Legislativo. Tais determinações deixavam explícitas as intenções centralizadoras que 

tanto temiam os liberais de tendência mais radical. Grandes modificações foram feitas ainda, 

nos artigos que tratavam da legislação eleitoral, reduzindo mais o contingente populacional 

que teria direito ao voto censitário. A partir dessa limitação, pode-se traçar um perfil do 

eleitor brasileiro, pois este formaria um contingente diminuto e elitista, com renda alta e, em 

sua maioria, seriam adeptos das políticas centralizadoras que ganharam espaço com a 

Constituição. 

O resultado de todo esse processo foi a outorga de uma Constituição que respondia às 

necessidades de um grupo pequeno, mas que era majoritário na política e na economia, pois 

era constituído “dos mais opulentos proprietários de terra e de escravos, ligados à produção 

dos principais produtos de exportação, ao grande comércio e à burocracia do Estado” (Lyra, 

2000, p. 40).  

O papel das Províncias na organização do Estado Imperial Brasileiro 
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Quanto ao governo das províncias, na Constituinte de 1823 o assunto fora muito discutido 

e apesar dos longos debates, 

o Projeto desenhava uma forma muito genérica. Propunha que se tomassem as 

comarcas, subdivididas em distritos e freguesias, com a designação de um 

presidente, um “subpresidente” e um “conselho presidial eletivo” para cada 

localidade. Neles residiriam todo o governo econômico e municipal por meio de um 

“administrador e executor” alcunhado “decurião” (nome inspirado no cargo 

administrativo existente na Roma antiga). (SLEMIAN, 2006, p. 124 a 125) 

 

Já na Constituição de 1824, o Conselho atribuiu às Províncias o papel de representação 

local, e estas seriam governadas por um Presidente, auxiliado pelo Conselho Geral de 

Província -de caráter consultivo, ou seja, não podendo elaborar leis. Contudo, o panorama se 

tornava confuso e complexo, na medida em que em 20 de outubro de 1823 tinha sido 

determinado por Lei, o fim das juntas governativas vinculadas à Lisboa e sua substituição 

pelo Conselho de Presidência de Província ou Conselho de Governo de Província. Porém, 

com a Constituição de 1824 estes órgãos não foram dissolvidos, mas sim, houve o acréscimo 

de outro órgão: o Conselho Geral da Província, que só iria ser implantado efetivamente após a 

Lei de 27 de agosto de 1829.  

Cabia ao Presidente e ao Conselho de Presidência de Província
39

 a função executiva, 

gerindo a região, aplicando as leis, mas também, como afirma Andrea Slemian, " não impedia 

que entre as atribuições do primeiro estivesse a proposição de medidas para melhoramento 

público." (2006, p. 205). Quanto ao Conselho Geral de Província
40

 caberia a proposição de 

projetos a respeito das necessidades apresentadas por cada província. Seus representantes se 

reuniriam anualmente, durante dois meses, e, se fosse necessário, por mais um mês. A 

implementação conjunta dessas instituições gerou certa desorientação nos membros do 

governo, pois, segundo Andréa Slemian, "pelo fato do Conselho de Presidência ser entendido 

numa concepção de administração que delegava aos protagonistas do Executivo um grande 

poder de ação, não era incomum que suas jurisdições se misturassem." (2006, p. 205). Além 

desse fato, ainda havia o de que o conselho supracitado teve origem numa lei provisória e no 

texto da Carta de 1824 não havia instruções para sua continuidade ou extinção. 

Salienta-se que apesar da instalação da Presidência, do Conselho Geral e também do 

Conselho de Governo de Presidência, a complexa trama de relacionamentos entre as elites 

locais nunca deixou de ocorrer, cabendo espaço para a busca constante de beneficiamento 

                                                           
39

 Órgão criado a partir da Lei de 20 de outubro de 1823, como locus de representação local.  
40

 Criado pela Constituição de 1824, como órgão consultivo.    
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particular. Há também a ressalva de que, apesar de estes órgãos serem intermediários entre o 

'povo' e o governo imperial, havia outras formas de representação, pois "O que a ação dos 

Conselhos procurava era o fortalecimento da esfera provincial como espaço “constitucional” 

de “apontamento” das necessidades locais e de “observância” da execução das leis."   

(SLEMIAN, 2006, p. 222). 

 Diante da grandeza territorial do Império recentemente originado e, principalmente, 

levando-se em conta a complexa união dos preceitos constitucionalistas e liberais juntamente 

com as tradições políticas do Antigo Regime; a real implantação e funcionamento da 

Presidência e dos Conselhos Geral e de Governo só podem ser observados fielmente, a partir 

da realidade de cada região, pois "Até que ponto isso foi bem sucedido só é possível inferir 

avaliando o impacto de tal ação em cada uma das localidades." (SLEMIAN, 2006, p. 222).  

 

Considerações Finais: O caso da Província de Sergipe Del Rey 

 

Em Sergipe Del Rey, a Presidência e o Conselho de Governo entraram em funcionamento 

com a Sessão Ordinária de 1824, porém, o Conselho Geral de Província entrou em vigor 

somente em 01 de dezembro de 1829
41

.  

A partir da análise documental das atas, pode-se perceber que as principais necessidades 

econômicas da Província de Sergipe Del Rey eram as ligadas à infraestrutura e às parcas 

rendas no cofre da Fazenda Pública. As Câmaras Municipais, órgãos responsáveis pela 

manutenção das vias públicas, raramente cumpriam com sua obrigação, deixando a desejar 

sobre o estado de conservação das estradas, das pontes, fontes públicas e limpeza das ruas. 

Como pode ser exemplificado através da Ata XXXI, de 11 de dezembro de 1826, em que o 

Conselho coloca a responsabilidade de tais tarefas nas mãos dos Capitães-mores da Província, 

contudo “ser-lhe-hião fornecidos ela Fazenda Publica Provincial os artigos indispensáveis”
42

.  

Contrastando com tais afirmações, os Conselheiros queixavam-se constantemente da falta 

de fundos nos cofres públicos, impedindo-os de realizar obras necessárias ou manter o 

pagamento correto dos funcionários. Esse esvaziamento das rendas provinciais derivava de 

diversos motivos, sendo assunto discutido constantemente nas reuniões do Conselho. Uma 

das razões, pode-se dizer que derivava da falta de estrutura portuária, causando diversos 

                                                           
41

 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, nº08, Vol. IV, de 1919, p. 01 a 176.  
42

 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, nº05, Vol. II, fascículos 3 e 4, 1916, p. 347. 
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problemas, dentre eles, a continuidade da dependência da Província de Sergipe em relação à 

da Bahia, visto que era por esta última que todos os produtos produzidos pela primeira 

escoavam. A dinâmica desta dependência causava outros transtornos, como a cobrança de 

taxas alfandegárias que diminuíam ainda mais as rendas pertencentes aos comerciantes 

sergipanos.  

Além de tais assuntos recorrentes, existiram alguns que chamam atenção por seu conteúdo 

peculiar. Como é o caso das atas XLVII e XLIX, do dia 01 e do dia 15 de junho de, 

respectivamente, em que foi discutido o projeto para a redefinição dos limites entre a 

Província de Sergipe e Bahia. A divisão territorial deveria se estabelecer pelo Rio Itapicuru e 

não pelo Rio Real como acontecia, anexando ao território sergipano, as Vilas de Abadia, 

Itapicuru e o Julgado de Jeremoabo, esta mudança era justificada pelos seguintes fatos: O rio 

Itapicuru é caudal e perene, já o rio Real costumava secar em épocas de calor intenso, abrindo 

um espaço entre os dois rios, servindo de refúgio para criminosos, que não podiam ser 

apreendidos pela justiça de Sergipe, pois o território não lhes pertenciam e nem pela justiça da 

Bahia, pois o alcance desta se estendia para as zonas próximas a Salvador. 

 Pode-se considerar que o Conselho de Governo da Província de Sergipe Del Rey, 

juntamente com seu Presidente, se articulava de formas diversas para solucionar os muitos 

problemas apresentados, muitas vezes incumbindo pessoas de diferentes cargos, numa 

tentativa de estender sua esfera de atuação ao máximo que era possível. Na busca pela 

resolução de praticamente todas as questões descritas nas atas, os Conselheiros sempre 

resolviam por enviar as informações ao Imperador e esperar por sua decisão. Raros eram os 

problemas efetivamente resolvidos sem passar pelo crivo imperial, pois mesmo se tratando de 

ocasiões emergenciais, após tomada uma decisão, informava-se ao Imperador sobre o 

ocorrido e este poderia voltar atrás ou aceitar as decisões tomadas anteriormente. 
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Orientadora: Profª. Drª. Shiziele de Oliveira Shimada. 

Introdução. 

 O presente artigo é resultado parcial da pesquisa ainda em andamento do PIBIC 

COPES/UFS e tem como objetivo analisar a produção do espaço urbano do Bairro Industrial 

em Aracaju/SE e as evidências no romance Os Corumbas com destaque para as 

transformações sociais e espaciais do Bairro em estudo. 

  Com a implantação das fábricas em Aracaju/SE houve mudanças 

socioespaciais que ocorreram no espaço geográfico sergipano, tais como o êxodo rural, o 

esvaziamento da mão de obra no campo e a segregação do espaço. Deve-se destacar que tinha 

a construção da parte central de Aracaju e  somente viviam no centro de Aracaju quem tinha 

condições de pagar pelo solo, os que não tinham condições financeira iam construindo seus 

casebres a margem do Quadrado de Pirro, possibilitando o surgimento de Bairros entre eles o 

Industrial (VILAR, 2006).  

Dessa maneira, o artigo aborda o estudo sobre as transformações socioespaciais 

urbanas do Bairro Industrial, o crescimento populacional do município de Aracaju/SE, 

refletindo sobre as questões norteadoras das transformações socioespaciais na cidade. Assim, 

para entender a produção do espaço urbano do bairro em foco será necessária compreender a 

produção, reprodução e transformação socioespacial e os principais sujeitos que provocam 

estas transformações. 

Segundo França (2007) todo o processo de transformação sócio espacial de 

Aracaju/SE ocorre em 1855 com a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. 

Durante este período o pequeno povoado do Santo Antônio foi elevado à categoria de cidade e 

se transformou na capital de Sergipe pela resolução de nº 413. A mudança da capital ocorreu 

por alguns motivos entre eles o transporte de mercadorias pelo rio Sergipe e uma melhor 
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organização nas atividades econômicas de Sergipe, e consequentemente a mudança no espaço 

urbano de Aracaju/SE. 

Nesse contexto, o artigo abrangerá a (re) produção do espaço urbano do município de 

Aracaju do inicio de sua formação até o surgimento das primeiras fábricas têxtil observando a 

ideia destacada no romance “Os Corumbas”. Harvey (1985) salienta que o espaço urbano é o 

elemento central da dinâmica do capitalismo, pois é nesse espaço que sempre ocorre a 

produção e reprodução do espaço com a localização de novos elementos e funções que (re) 

constrói a cidade visando a maior lucratividade. 

Para abordar o tema proposto, optou-se pela analise de geógrafos sergipanos que 

analisam processos que ajudaram na transformação socioespacial de Aracaju/SE. Para 

fundamentar a pesquisa foi adotada as análises teóricas de Lefebvre (2008), Carlos (2007), 

Corrêa (1995) e Santos (2008). A pesquisa também teve a análise do romance “Os Corumbas” 

do escritor sergipano Amado Fontes (2001) que usou a ficção para abordar aspectos históricos 

geográficos de um período que Aracaju se modernizava com o surgimento das primeiras 

indústrias e como este processo modificou todo o território sergipano. 

Como procedimentos metodológicos foram feitos Levantamento bibliográfico, 

Leituras e Fichamentos de artigos, teses, dissertações e livros sobre a temática proposta. 

Houve a realização de três visitas a área de estudo da pesquisa, em que foi possível realizar 

registros fotográficos e entrevistas com moradores do Bairro que contribuíram para compor o 

presente artigo.  

Assim, o artigo contribuirá para o entendimento da produção do espaço, como os 

sujeitos interferem e produz o espaço, através da relação capital trabalho. Nesse contexto a 

obra foi fundamental para o entendimento de como era o cotidiano dos operários na década de 

1930, que passaram a vivenciar cotidianamente questões sociais frente a um sistema 

capitalista completamente contraditório. 

Processos de (re) produções e transformações de Aracaju/SE. 

Corrêa (1995) define o espaço urbano como um fragmento do espaço que utiliza a 

terra de várias formas diferente, tais como: concentração de atividades comerciais, de serviços 

e de gestão, áreas residenciais e industriais. Para Lefebvre (1991), o espaço urbano está além 
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dos limites da cidade, pois para ele a urbanização é o local onde o capitalismo pode se manter 

e reproduzir, através dos processos da relação social e espacial. 

Com isso, França (2000, p.133), salienta que “Aracaju foi fundada como capital 

substituindo a decadente São Cristóvão em 17 de março de 1855, pela Resolução nº. 413”, 

uma área litorânea, composta por dunas, mangues, coqueirais, um local completamente 

desabitado que logo após o povoado Santo Antônio do Aracaju ser elevado à categoria de 

cidade pelo presidente da província Inácio Barbosa em Assembleia provincial, iniciou-se o 

planejamento para a construção de toda a área alagada. Dessa maneira, Aracaju foi construída 

sobre lagoas, pântanos e manguezais, aterrando e drenando áreas, com a finalidade de 

conquista de terras e a espacialização do município (VILAR, 2006). Com isso, 

O que estava em questão era o porto para exporta, em consonância com a política 

capitalista vigente. Só o mar poderia libertar Sergipe do isolamento atrofiante em 

que vivia, sem poder desenvolver seu comércio nem alagar sua cultura espiritual. É 

exatamente essa necessidade que imperiosa de contato com o mundo, de começar 

verdadeiramente as relações com outros espaços, que surge Aracaju e seu centro 

histórico e tradicional. (EPHIFÂNIO DÓRIA, 1944 apud VILAR, 2006 p. 47). 

Nesse contexto, Aracaju teve sua formação inicial na faixa litorânea às margens da 

água com maior profundidade, pois a mesma tinha como função administrativa e econômica o 

escoamento da produção agrícola da cana-de-açúcar para exportação, sendo esta a principal 

atividade econômica de Sergipe na década de 1900. Conforme: 

A produção da cana-de-açúcar firmou-se definitivamente no território sergipano no 

fim do século XVIII, ocupando as áreas litorâneas até então voltadas para a pecuária 

e para a produção de gêneros alimentícios [...] Sergipe converteu-se em uma área de 

expansão da agroindústria açucareira, que superava, em importância econômica e 

social, a pecuária e a produção de gêneros alimentícios [...] A economia açucareira, 

ainda que disseminada no território, tinha como núcleo central a região do rio 

Cotinguiba, que respondia por 3/4 da produção açucareira no início do século XIX, 

enquanto a pecuária se deslocava em direção ao agreste e ao sertão [...] A 

transferência da capital para Aracaju, em 1855, inscreveu-se nessa busca de maior 

independência econômica e financeira a partir da implantação de um centro 

administrativo mais integrado à região canavieira do Cotinguiba [...] A existência de 

porto natural no leito do rio Sergipe para escoamento da produção da indústria do 

açúcar foi decisiva para a escolha da nova capital. (MELO, 2009, P. 333). 

Assim, a transferência da capital foi muito importante para o desenvolvimento da 

economia do Estado de Sergipe, pois possuía uma boa localização e melhores condições 

portuárias, facilitando com isso o escoamento do açúcar, nesse contexto Sergipe precisava de 

um porto. Assim Vilar (2006) destaca: 

A formação de Aracaju, como capital, ocorreu pela sua posição geográfica 

(localizada na foz do Rio Sergipe) e pelas condições naturais existentes para o 
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estabelecimento de um novo porto para facilitar o escoamento da produção. Assim, 

Aracaju se torna a capital sergipana que terá a influência econômica a partir da 

construção do porto Santo Inácio para ser o local de transportes de mercadorias e 

acesso econômico de Sergipe para os outros estados. (RIBEIRO, 1985; VILLAR, 

2006 apud SHIMADA, 2012, p. 11). 

A nova capital de Sergipe, Aracaju foi construída sobre muitas camadas de aterros, 

uma vez que “o desenvolvimento da cidade [...] dá-se mais da ocupação que se efetiva na 

planície, entre as restingas entremeadas de dunas, mangues, lagoa e riachos, numa área de 

intensa fragilidade ambiental”. (FRANÇA, 2005, p. 95).  

Nesse contexto, o urbano é um fator importante na transformação do espaço social, 

segundo Carlos (2007, p.11) “o espaço urbano apresenta um sentido profundo, pois se revela 

condição, meio e produto da ação humana – pelo uso - ao longo do tempo.” Dessa maneira, o 

espaço urbano é produzido de acordo com as necessidades do homem. Assim:  

[...] é a compreensão da cidade através da análise da vida cotidiana como prática 

sócio-espacial; isto é, a cidade como o espaço onde se desenrola e ganha sentido a 

vida cotidiana. Assim, o espaço surge enquanto nível determinante que esclarece o 

vivido, na medida em que a sociedade o produz, e nesta condição apropria-se dele e 

domina-o. Na apropriação se colocam as possibilidades da invenção que faz parte da 

vida e que institui o uso que explora o possível ligando a produção da cidade a uma 

prática criadora. Isto porque o homem habita seus espaços como atividade de 

apropriação (CARLOS, 2007, P.12). 

Assim, todo o espaço de Aracaju foi se modificando pouco a pouco, lentamente de 

acordo com as necessidades dos sujeitos. Dessa maneira, Santos (2008) destaca que o ser 

humano é um agente transformador do espaço geográfico, neste contexto, “o homem é um 

elemento do espaço, e produz o mesmo direta e indiretamente como fornecedor de trabalho, 

tendo o meio ecológico como base física de sobrevivência” (SANTOS, 2008, p.17). 

Nesse contexto, todo o espaço de Aracaju que foi modificado pela ação do homem, 

transformando-se em um produto materializado. Assim, o espaço materializado tornar-se um 

instrumento político. Segundo Carlos (2007) o Estado utiliza o espaço como um instrumento 

político, ferramenta de poder, organizando e manipulado de acordo com seus interesses, 

tornando-se o espaço em um meio de poder nas mãos de classes dominantes. Lefebvre (2008, 

p.44) destaca que:  

O espaço é um instrumento político intencionalmente manipulado... Sendo um modo 

nas mãos de “alguém”, individual ou coletivo, isto é, de um poder (por exemplo, um 

Estado), de uma classe dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto pode 

representar a sociedade global, quanto ter seus próprios objetivos. (LEFEBVRE, 

2008, p.44). 
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Aracaju foi projetada para sediar a nova capital do governo provincial de Sergipe, 

desde sua fundação a nova capital passou a realizar serviços que era feita pela antiga capital 

de Sergipe “São Cristóvão”. Segundo Porto a fundação de Aracaju: 

[...] foi mesmo uma subversão política, econômica e social: deslocou para o norte, o 

centro da gravidade de política local; alterou o intercâmbio das mercadorias e fez 

declinar núcleos ate então florescentes; criou a primeira cidade livre de Sergipe. 

(PORTO, 1945, P. 21). 

França (2005) destaca que o projeto urbanístico de Aracaju, foi desenvolvido seguindo 

modernos, através de uma configuração urbana retilínea com ruas retas horizontais e verticais 

formando quarteirões com quadrados perfeitos idênticos, dando uma visão aérea de um 

quadrado de xadrez, o qual o mesmo tem semelhanças com as cidades romanas. Conforme 

destaca Chou. 

Para que se tornasse possível a construção da cidade, foram necessários muitos 

aterros que viabilizassem a implantação das primeiras quadras do plano ortogonal 

projetado pelo engenheiros Sebastião José Brasílio Pirro e Pereira da Silva. A este 

plano ortogonal de 32 quadras denominado de plano de Pirro, comumente chamado, 

também como tabuleiro de xadrez. Entretanto, o espaço das 32 primeiras quadras 

centrais da cidade recém criada estabelecia diretrizes construtivas, estabelecendo 

algumas construções já existentes. Estas diretrizes implicavam principalmente 

quanto ao alinhamento das fachadas das edificações em relação ao traçado ortogonal 

das ruas planejadas. (CHOU, 2005, p. 53) 

O espaço urbano aracajuano foi planejado pelo engenheiro Sebastião José Basílio 

Pirro, que planejou Aracaju geometricamente em linhas retas, verticais e horizontais 

transformando-a em planos quadricular dando uma visão aérea de um tabuleiro de xadrez. 

Conforme afirma Vilar (2006): 

A simplicidade dos delineamentos de Pirro respondem, mais que ao ecletismo 

urbanístico do século XIX, à necessidade urgente de consolidar a transferência da 

capital, [...] não se construirão ruas diagonais que facilitariam a circulação e 

diminuíram as distâncias. (VILAR, 2006, p. 48). 

 Pouco a pouco Aracaju/SE foi se delimitando em um local razoavelmente habitável, 

com a construção de ruas, avenidas e construções civil, tornando o espaço urbano em um 

produto da ação do homem. Segundo Carlos (2011, p. 64) a produção do espaço “[…] que 

emerge da história da relação homem com a natureza, processo no qual o homem se produz 

enquanto ser genérico numa natureza apropriada e condição de nova produção”. 

Para França (2007, p.16) “a urbanização é um fenômeno universal e irreversível, isto 

é, a urbanização ocorre em todo o mundo, embora com intensidades diferentes, em virtude das 
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peculiaridades de cada país e de cada região”. Assim, as transformações socioespaciais 

decorrem da relação social. 

Em 1857 ocorre em Aracaju a primeira espacialização, processo que ocasiona o 

aumento populacional e a segregação do espaço, de acordo com Carlos (2007) a 

espacialização urbana cria sinalizadores que simboliza a importância do espaço enquanto 

elemento de troca e valor, neste contexto: 

[...] o processo de reprodução do espaço da metrópole se realiza através de uma nova 

ordem que vai redefinindo os modos de uso dos lugares da metrópole e, como 

consequência, redefinindo um novo modo de vida que se traduz por novas formas de 

segregação em que as relações de propriedade vão impondo os limites dos usos dos 

lugares e a morfologia espacial fortemente hierarquizada revela a desigualdade do 

processo (CARLOS, 2007, P. 17). 

O espaço do centro da cidade de Aracaju/SE estava sendo marginalizado, pois consiste 

na valorização do espaço com a construção e implantação de moveis e comercio. Nesse 

contexto, segundo França (2005) áreas as margens do Quadrado de Pirro foram sendo 

povoados, por escravos libertos que vinham em busca de melhorias de vidas. “[...] escravos 

libertos e pessoas menos abastadas, destituídos de possibilidades de arcarem com os custos 

das construções, [...] inicia a segregação sócio-espacial na cidade tendo em vista que foram 

ocupadas áreas fora do Quadrado de Pirro. (FRANÇA, 2005, P. 96)”. 

 Com isso, “os espaços centrais vão sendo ocupados, [...] permitindo a formação de vilas 

[...] que acompanham o surgimento dos bairros.” (FRANÇA, 2005, p. 96). Assim, como os 

demais bairros de Aracaju o Bairro Industrial, surgiu espontaneamente no século XIX, 

momento em que Aracaju ultrapassava o seu plano ortogonal. 

Este fato é evidenciado na obra de Amando Fontes que revela questões sociais 

vivenciadas por muitos trabalhadores fabris, sendo a principal delas a busca por melhorias de 

vidas, ocasionando a migração campo-cidade, crescimento populacional no espaço urbano de 

Aracaju. Além disso várias famílias que optaram por migrar para cidade tiveram que conviver 

com a precarização do trabalho, mão de obra barata, nas fábricas. Assim, como os piores 

lugares para sobreviver, uma vez que houve a segregação do espaço urbano de Aracaju, pois 

com o aumento populacional a capital de Sergipe começou a se expandir para todas as 

direções valorizando os bairros nobres e impossibilitando o convívio de pessoas que não 

tinham condições de pagar pelo solo naquele local.  
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Industrialização agente transformado do espaço urbano. 

Segundo França (2007) em 1884 surgir em Aracaju à primeira indústria têxtil localizada 

no Bairro Industrial, esta atividade trouxe para o município de Aracaju grande fluxo 

migratório e consequentemente o aumento populacional do espaço urbano de Aracaju e a 

confirmação de França (2005) à segregação da sociedade, Sendo assim, o romance “Os 

Corumbas” é fundamental para compreender a produção do espaço urbano, as contradições 

provenientes do desenvolvimento capitalista e as relações que se estabelecem no espaço 

produzido. 

Esse processo de industrialização atraiu a atenção de pessoa de todo território 

sergipano, esta situação esta evidenciado no romance os corumbas: 

Mais de três milhares ... Gente de todas as cores, de vários tipos, lembrando as raças 

mais diversas. Poucos homens fortes. Mulheres feias, quase todas. Eram praieiros de 

São Cristóvão e Itaporanga, camponeses do Vaza-Barris, da Cotinguiba; sertanejos 

de Itabaiana e das caatingas que, no dia ou noutro, tangidos pela mais áspera 

miséria, haviam desertado de seus lares, na esperança de uma vida melhor pelas 

cidades... (FONTES, 2001, p. 19).  

Assim, o processo de industrialização ocasionou o esvaziamento do campo e o 

crescimento populacional de Aracaju, esses trabalhadores rurais que vinham para a cidade 

abandonando o campo (êxodo rural) a procura de trabalho nas indústrias se instalavam aos 

redores das fábricas que pouco a pouco foi se transformando e surgindo o bairro, conhecido 

hoje como Bairro Industrial. 

Na década de 1920 a 1930 intensificou-se em Aracaju o processo das implantações das 

fábricas, este processo fez Aracaju crescer desordenadamente. Com isso houve a atração de 

pessoas de todo o território sergipano em busca de melhorias de vida, esses trabalhadores 

estavam imbuídos de que as fábricas dariam melhores condições de vida e um futuro melhor.  

Segundo Graça (2005) o bairro Industrial surgiu no final do século XIX, a partir das 

vilas de pescadores e dos operários das fábricas que se estalavam na localidade. O bairro 

recebeu o atual nome em 13 de janeiro de 1920, mas já foi também conhecido por 

Massaranduba, seu primeiro nome, que logo depois mudou para Chica Chaves, em 

homenagem a uma jovem mulata moradora do bairro, a mesma é reconhecida por ser bem 

relacionada, simpática, virtuosa e tratável na sociedade. Conforme destaca passagem do livro 

maçaranduba: 
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[...] uma Chica Chave festeira, uma mulata alegre e bondosa que recebia os boêmios 

da terra em sua casa de vivenda, para bebericar, cantar, jogar conversar fora, petiscar 

frutos e comidas sob o ar cheiroso e úmido do Massaranduba. (GRAÇA, 2005, 

P.154). 

Segundo o historiador Antônio Lindivaldo, do departamento de História da UFS, os 

primeiros moradores do bairro foram atraídos pelo crescimento da nova capital. Fato 

evidenciado por Fontes (2001) que mostra bem essa realidade, a partir do enredo em que as 

personagens viviam em um período histórico marcado pela miséria, assim migraram para 

Aracaju empregando-se nas primeiras fábricas de algodão, sendo elas “A Sergipana e a 

Textil”. 

Corrêa (1989) “explica que as áreas residências segregadas representam papel 

ponderável no processo de reprodução das relações de produção [...] os bairros são locais de 

reprodução dos diversos grupos sociais” (CORRÊA, 1989, P. 9). Assim o espaço urbano é 

fragmentos de terras utilizadas de várias formas diferentes, porém o espaço urbano vai além 

dos limites da cidade, sendo esse o local onde o capitalismo se reproduz e se mantém. 

Com as implantações das primeiras fábricas em Aracaju/SE houve vários processos de 

produção do espaço, sendo o aumento da produção de algodão que teve notável expansão na 

década de 1860, e logo tomou conta das lavouras de Sergipe, e contribuiu com o 

desenvolvimento econômico do Estado, no momento em que suas fibras eram transformadas 

pelas indústrias em tecidos, conforme o trecho abaixo: 

O beneficiamento e a transformação industrial do algodão em Sergipe fizeram com 

que, gradativamente, a exportação da fibra fosse substituída pela do tecido 

produzido. Assim, enquanto a exportação do algodão respondia por 16% e a de 

tecidos por 1% das exportações sergipanas do período 1891-1895, o tecido já 

representava 24% e o algodão 7% das exportações sergipanas, no período 1891-

1915. Nos momentos anteriores à grande depressão de 1929, os tecidos já 

representavam 30% das exportações sergipanas. (MELO, 2009, P. 334) 

A industrialização segundo Lefebvre (1991, p. 3) é o “[…] motor das transformações 

na sociedade”. Pois, ocasionar o processo do êxodo rural, processo migratório do campo para 

a cidade, aumento populacional na cidade, mão de obra barata, visando maior lucratividade. 

Assim, Lefebvre (1991) que com o processo de industrialização a cidade passou a dar valor 

aos seus produtos, juntado riqueza, e o solo a ideia de troca e valor:  

A própria cidade é uma obra, e está característica contrata com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção da troca, na 

direção do produto. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto valor de troca. 

(LEFEBVRE, 1991, P. 12) 
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Na ficção literária de Amando fontes as personagens Albertina, Rozenda, Pedro, Bela 

e Caçulinha Corumbas, filhos de Josefa e Geraldo viveram na época em que a seca castigava 

o sertão, os conflitos de terras aumentavam, a atividade econômica sergipana (cana-de-açúcar) 

passava por crise, o preço tinha caído e o custo de vida estava alto, tanto outros fatores que 

colaboravam para a migração do pobre para as cidades, sendo estes motivos fato em que 

Josefa enumerou as razões para sair de Ribeira no município de Capela para irem para a 

capital de Sergipe, Aracaju (FONTES, 2001). Como destaca:  

Na capital há emprego decente para as duas meninas nas fabricas de tecidos, 

estavam assim de moças, todas ganhando bom dinheiro... Pedro não demoraria em 

conseguir um bom lugar, como ferreiro ou maquinista... Uma outra vida, enfim. 

Vestiam-se melhor, andavam-se no meio de gente... uma certeza de que logo as 

filhas casariam.(FONTES, 1933, p. 10). 

Segundo França (2005) muitos negros, parte da última geração de escravos e seus 

descendentes, ao serem libertos vieram para Aracaju, em busca de melhores condições de 

trabalho, fixando-se na localidade do Bairro Industrial para trabalhar nas fábricas de tecidos. 

Nesse contexto, percebe-se que o Bairro Industrial foi de grande importância para a economia 

do Município Aracajuano contribuindo com a economia do Estado Sergipano. 

Com o advento das leis abolicionistas os escravos libertos saiam dos engenhos, na 

zona rural e vinham para Aracaju buscar novas oportunidades de trabalho. De fato, 

sabe-se que aquelas pessoas passaram a ocupar áreas fora do Quadrado de Pirro, 

tendo em vista as exigências das leis de postura urbanística que definiam condições 

mínimas para as construções. [...] Além disso, a estas posturas seguiram-se outras 

delimitando um perímetro dentro do qual era vedada a cobertura de palha. Esta 

exigência era impossível de ser comprida pelos escravos libertos e pessoas menos 

abastadas, destituídos de possibilidades de arcar com os custos da construção. Assim 

se inicia a segregação sócio-espacial na cidade tendo em vista que foram ocupada 

áreas fora do Quadrado de Pirro. [...] As dimensões das quadras exageradas 

permitem a formação de vilas em seu interior. Essas vilas vão acompanhando o 

surgimento dos bairros. (FRANÇA, 2005, P.96). 

O processo migratório abrange uma discussão ampla sobre relação campo/cidade, para 

Lefebvre (1991) o campo é uma obra de produção agrícola, os produtos emergem de uma 

terra lentamente modelada consagrada por um grupo que ocupa a terra, já a cidade se utiliza 

dos produtos cultivados no campo para enriquecer ainda mais a malha urbana. 

Durante o decorrer do tempo, tanto Aracaju quanto o Bairro Industrial foi se 

modificando, em entrevista feita com moradores do Bairro Industrial foi notado nas falas dos 

moradores mais antigos que o bairro está perdendo seus símbolos históricos que por anos 

fizeram parte da vida do mesmo. Já não se escuta mais os longos apitos que despertávamos, o 
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Bairro Industrial está perdendo sua característica de bairro proletariado para se transformar 

em um bairro nobre. Observa-se na passagem do romance Os Corumbas: 

Clareava o dia. A maré quase cobrira o aterro. Ao sopro da ventania, pequenas 

maretas se formavam e vinham rebentar bem aos pés das raparigas. Emergindo das 

águas transparentes flutuantes. O aterro que liga o Bairro Industrial à parte mais rica 

da cidade também formigava de gente. (FONTES, 2001, p. 22). 

Todos os dias, os seus grandes portões, escancarados, tragavam para mais de três 

milhares de operários. Mais de três milhares... gente de todas as cores,de vários 

tipos, lembrando as raças mais diversas. (FONTES, 2001, P. 19) 

Assim, era a rotina de muitos moradores que construíram o bairro, Fontes (2001) 

salienta sobre as péssimas condições em que os operários viviam, as longas jornadas de 

trabalhos em troca de um salário escasso tendo que suportar os abusos dos seus superiores, 

sem poder reclamar para não ser demitida.  

Considerações finais. 

 O trabalho tende a contribuir para a compreensão dos processos que ocasionarão 

mudanças no espaço urbano de Aracaju/SE, é como através da infraestrutura, o solo de 

Aracaju tornou-se valorizado e ocasionou a segregação do espaço, sendo esta segregação 

motivo para a espacialização de Aracaju. 

 Amado Fontes (2001) retrata em seu romance aspectos geográficos que deixaram 

marcados na história de Aracaju, entre eles o processo de industrialização que ocasionou o 

êxodo rural do município aracajuano e o esvaziamento do campo, por pessoas que imbuídas 

por melhorias de vidas migravam para a cidade em busca de empregos com melhores salários. 

Processo Migratório do campo para a cidade ocasionou uma perda de mão de obra no 

trabalho do agropecuário e o esvaziamento do campo, sendo que várias famílias que optaram 

por migrar para cidade tiveram que conviver com a precarização do trabalho, mão de obra 

barata nas fábricas. Assim, como os piores lugares para sobreviver. 

Nesse contexto, o artigo pretende contribuir com a compreensão de como se deu a 

produção do espaço urbano de Aracaju/SE e como os sujeitos interferem e produz o espaço, 

através da relação capital trabalho, sendo o romance “Os Corumbas” fundamental para o 

entendimento de como era o cotidiano dos operários na década de 1930, relacionando a ficção 

ao período histórico. 
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Introdução 

 

A cultura da cana-de-açúcar, desde o período colonial esteve sempre presente na 

historia econômica do Brasil. O complexo canavieiro se constituiu como sendo a primeira 

atividade agroindustrial do Brasil.Nesse sentidoessa atividade também trouxe consigo, 

impactos ao meio ambienteatravés desta monocultura, a exemplo de queimadas, mau uso do 

solo poluição atmosférica, e descartes (Cruz, 2011).  

A atividade agroindustrial da cana-de-açúcar se configura como uma das mais rentáveis 

para a economia brasileira, através daprodução principalmente do açúcar, do álcool anidro 

(aditivo da gasolina) e do álcoolhidratado. Devido às demandas internas e externas por esses 

produtos no mercado, o aumento do consumo destes, vem acelerando o processo de 

enriquecimento deste setor agrícola, porém e em contra partida esse evento vem aumentando 

os processos de degradação do meio ambiente culminando, nos diversos impactos ambientais, 

originados pelo complexo sucroalcooleiro. A principal demanda que vem movimentando esse 

setor consiste no crescimento do número de modelos de automóveis Flexfuel (movidos a 

gasolina e álcool) e acrescente demanda por álcool devido à necessidade dos países em 

reduzir a emissão de CO2. 

Com o Programa Nacional do Álcool, PROALCOOL, o aumento na procura por esses 

produtos se intensificou a partir dos anos de 1970 e 1990. Todavia, com a crise do petróleo, 

osinvestimentos se sucederam ainda mais, tanto porparte do governo brasileiro, quanto por 

iniciativa privada nacional e internacional, no intuito de transformar o álcool em fonte 

alternativa decombustível. Neste sentido, o Brasil, aderiu à tecnologia necessária, para se 

tornar um dos países pioneiros na produção etanol, a partir da cana-de-açúcar. Para Cruz, 

2011“O maior diferencial do álcool está em sua origem renovável, porser extraído da 
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biomassa da cana-de-açúcar, com reconhecido potencial para seqüestrarcarbono da atmosfera. 

Isso lhe confere grande importância no combate global ao efeito estufa” (Cruz, 2011, p. 24). 

Entretanto, com a larga escala na produção do etanol, os proprietários dos canaviais, 

bem como o governo brasileiro, também começaram a investir no pacote agroquímico, no 

sentido de acelerar a produtividade no setor sucroalcooleiro. Para tanto,o uso de Agrotóxicos 

no Brasil e no mundo, teve um aumento expressivo no consumoem que se constituiu em 

função da“transformação do alimento em combustível, ou seja, alguns dos cultivares que há 

séculos foram destinados à alimentação humana, têm se tornado “massa” para a produção de 

energia, dentre eles, destaca-se principalmente a cana, o milho e a soja.” (Bombardi, 2012, 

p.02). Nesse sentido, foi a partir de 1999 a 2009 que o consumo de venenos cresceu na 

produção agrícola, como uma forma de assegurar a indústria do biodiesel.  

As grandes propriedades implementaram o agrotóxico a produção, no cultivo da cana 

essa é uma das commodities,  que são a base demanutenção do agronegócio, aquecendo o 

mercado com grandes lucros na venda dos bicombustíveis. A cana, além de ocupar a maior 

parte de hectares dos grandes latifúndios, ela ainda absorve um alto teor de produtos químicos 

através, da forma de aplicação e a variedade de agrotóxicos utilizados no seu cultivo. 

A conotação que se tem são os inúmeros impactos ambientais ocasionados pelo cultivo 

da cana-de-açúcar, em todo o processo desde o plantio até a moagem do bagaço da cana.  

Nessa condição, essa atividade agrícola que emprega recursos naturais, como água e solo, e 

usa insumos químicos, como agrotóxicos, fertilizantes e praguicidas, provocam algum tipo de 

impacto ambiental. A produção de cana-de-açúcar provoca diretamente impactos sobre o 

ambiente, atingindo a biodiversidade, contaminando tanto as espécies vivas, quanto elementos 

abióticos, através da aplicação direta de agrotóxicos, e através do descarte inadequado de 

embalagens, coexistindo nos resíduos sólidos.  

 

Cana-de-açúcar no Brasil e na região nordeste 

 

 Desde o período colonial a monocultura da cana-de-açúcar regia a economia brasileira, 

com exportações principalmente para a Europa, essa atividade desde esse período se deu 

como bem sucedida, pois o clima e o solo na região Nordeste, eram favoráveis para que o 

cultivo dessa espécie torna-sem dos meios mais rentáveis no setor agrário do Brasil. Desse 

modo França e Cruz, discorre a cerca da região Nordeste como pioneira, já que as questões 

físicas proporcionavam a manutenção dessa monocultura. 
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As condições ambientais decorrentes da presençade solos férteis e de clima úmido 

contribuírampara o desenvolvimento da monocultura canavieira e a produção do 

açúcar, e sua maior parte destinada à exportação para a Europa e para outros pontos 

do país (FRANÇA & CRUZ, 2007. P. 161). 

 

Desta forma, o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil com recorte espacial no Nordeste se 

sucedeu a partir das condições ambientais, tornando o país de base agrária, fundamentado na 

monocultura da canavieira.O Brasil, em função de sua extensão territorial e localização 

geográfica, possui diversidade nas questões físicas, sendo que a região Nordeste, de setembro 

a abril, (período da Safra da Cana), se constituicomo responsável por aproximadamente 35% 

da produção mundial de cana, açúcar e álcool.  

A produção dessa matéria prima ocupa área de 7,8 milhões de hectares, ou seja, 

2,2% da área total agricultável (IBGE, 2007), produzindo 572 643 288 de toneladas 

de cana, sendo 55,4% produzida pela própria unidade industrial e 44,6% de 

fornecedores, ressaltando-se que esses últimos são representados por 

aproximadamente 80 000 produtores, grande parte deles com produção inferior a 10 

000 toneladas de cana por ano. (MPT, 2012, p. 05). 

 

Nesse sentido, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador do mundo, de cana, de 

açúcar edo álcool. O governo brasileiro vem convencionando medidas para a manutenção da 

produção através de programas decrescimento intensivo, com incentivo a dinâmica de 

agrotóxicos na produção, visando à aceleração da produtividade no modelo do agronegócio.  

A produção sucroalcooleira esta espacialmente compartimentada nas regiões brasileiras, 

de forma que na região sudeste do Brasil, comporta o maior setor de produtividade, pois as 

usinas e a mecanização no campo nessa região são mais modernas, sendo que São Paulo 

comporta o maior setor produtivo de cana, e também o maior mercado de agrotóxicos, fato 

que contribui para o destaque dessa região. O nordeste ocupa a segunda posição, na produção 

da cana, sendo que a agroindústria sucroalcooleira está disposta principalmente, nos estados 

da Bahia, Maranhão , Alagoas e Sergipe. Como mostra o gráfico abaixo. 
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As atividades da agroindústria no Brasil vem sendo modernizadas, principalmente com 

investimentos internos por parte do governo, em programas modernistas de agronegócio, e 

por parte da iniciativa privada nacional e internacional, viabilizando as novas tecnologias no 

campo, principalmente para a produção de combustível, aquecendo assim o mercado rentável 

de carros Flex´s, movido também ao biodiesel, etanol. 

A produção da cana-de-açúcar no município de laranjeiras/se e sua relação com os 

agrotóxicos 

 O desenvolvimento do setor canavieiro possibilitou com o passar dos anosa 

implementação de um número usinas, na qual estas foram seaperfeiçoando na produção 

açucareira, A primeirausina moderna implantada em Sergipe foi Central Riachuelo, em 

1888.Com isso, distrito agroindustrial de Sergipe, começa a tomar novos incentivos, 

impulsionados principalmente pela aristocracia açucareira e políticas publicas, de acesso a 

estradas e energia elétrica. 

Um fator importante que impulsionou o setorcanavieiro em Sergipe foram às obras 

de infraestruturas que aconteceram no final da EraVargas e início do governo de 

Kubistschek No Estado foram construídas novas estradas sobretudo na instalação de 

energia elétrica, fundamental para osetor açucareiro e a construção do Distrito 

Industrial de Aracaju, já no final da década de1960.  (SANTOS, 2004, p.38) 

Neste sentido, a produção de álcool e açúcar começou a ser produzido em larga 

escalacom o incentivo da elite açucareira de Sergipe.Segundo Shimada, foi nos anos 70 que a 

economia sucroalcooleira se solidificou, com a chegada da “Destilaria da Usina São José 

Pinheiro, em Laranjeiras/SE, esse processo foiconsolidado” (SHIMADA, 2009, p. 14).Com a 
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modernização da produção e com a crise do petróleo em 1973, houve a consolidação desse 

setor se consolidou, enquanto alternativa ao combustível fóssil derivado do petróleo, já que o 

etanol é originado da biomassa da Cana. As usinas estão dispostas espacialmenteconcentra na 

mesorregião do Leste Sergipano, principalmente nas microrregiões do Cotinguiba, 

BaixoCotinguiba e Japaratuba. Abaixo uma tabela identificando a localização das 06 usinas 

de Sergipe, mostrando o tipo de produção de cada uma. 

 

 

 

O estado de Sergipe se insere na dinâmica do processo econômico brasileiro,por meio 

da produção da cana-de-açúcar. E a região do Vale do Cotinguibaque comporta os municípios 

que lideram a produção sucroalcooleira do estado de Sergipe, se consolidou como pioneira no 

ramo bem como a Zona da Mata se constitui uma microrregião que desde o período colonial, 

esteve ligada a produção da cana, por conter aspectos físicos necessários para o 

desenvolvimento da monocultura canavieira. SHIMADA (2009). 

A Zona da Mata em Sergipe sempre esteve ligada à presença da culturacanavieira e 

seus engenhos, devido ao clima chuvoso e solos de massapé utilizadosnessa 

exploração agrícola em todo o Nordeste, e ao rio Cotinguiba como importante viade 

penetração naBacia do Rio Sergipe e de chegada e saída para o mar.Os municípios 

de Capela e Laranjeiras são destaques naprodução canavieira, o primeiro porque 

nele estão localizadas três das seis usinas do estado e o segundo por nele está 

localizada a maior agroindústria de Sergipe, a Usina São José do Pinheiro Ltda. 

(SHIMADA, 2009, p. 15). 
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 Os fatores naturais, como os rios, favoreceram no escoamento da produção do açúcar 

em que o complexo sucroalcooleiro, de Sergipe se encontra em torno dos municípios de 

Japaratuba, Siriri, Capela e Laranjeiras, estes com grande representatividade no setor, pela 

presença das usinas canavieira. 

Devido a essa realidade, esse setor agroindustrial da cana em Sergipe se expandiu, 

com a crise do petróleo e com o incentivo do PROÁLCOOL, em que se pode verificar através 

da implantação das 06 usinas no leste sergipano. Com a instalação dessas novas unidades 

industriais, os investimentos na compra de máquinas para o cultivo e colheita, a inserção do 

uso de fertilizantes, e agrotóxicos para controle de pragas e doenças, começou a se dinamizar, 

na microrregião do Vale Cotinguiba, e com isso os impactos ambientais se configurou como 

mais expressivos, por meio da contaminação por produtos químicos. 

Principais agrotóxicos utilizados na produção suroalcooleira no município de 

laranjeiras/se. 

Com a dinâmica de modernização na produção da cana-de-açúcar, a elite empresarial 

canavieira sergipana, começam a receber investimentos do governo com programas de 

incentivos a aceleração da produtividade do Açúcar e do Álcool. Além desses fatores as 

determinações no plantio dessa monocultura se tornaram mais expressiva, no sentido de 

cumprir a demanda interna e externa do país, e com isso fortalecer o crescimento da economia 

através do agronegócio da Cana-de-açúcar. E com isso os pacotes dos agroquímicos e 

fertilizantes vieram acompanhados, no intuito de acelerar o processo de produtividade, 

resultando no lucro. De acordo com Rodrigues as substancias mais utilizadas para o 

tratamento da cana-de-açúcar são 

Conforme o momento da plantação e da praga que possa acometer o cultivo, sendo 

utilizados principalmente os seguintes produtos: Advance®, Regent®, Velpar K®, 

Volcane®, Furadan®, Combine®, Gamit®, Provence®, outros agrotóxicos à base 

de MSMA, Diurom, Fipronil, Triazóis, Estrobilurina. (RODRIGUES, 2013, p. 05) 

Tais produtos químicos são de maioria Herbicidas, que é consideradauma substancia 

cancerígena,essa substâncias sãoconhecidas como pesticidas, e ou substâncias usadas em 

agropecuária, abarcam os inseticidas, os herbicidas e os fungicidas (Torres, 1998).   Dentro do 

processo de produção da cana são inseridos vários agrotóxicos que são utilizados no controle 

de pragas. Sendo que mais de 300 princípios ativos distribuídos em mais de 2.000 

formulações são empregadosnas mais variadas culturas, finalidadese modalidades de uso. 
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 Os pacotes agroquímicos também se alastraram, no sentido da ampla difusão dos 

grandes proprietários em se obter mais lucro, em um menor tempo, devido às diversas 

funcionalidades que esses venenos apresentam as safras canavieiras. Porém o que vem 

preocupando é a grande concentração de agrotóxicos em alimentos, e os resíduos que acabam 

se infiltrando no solo, nos rios, na vegetação e nos animais, através da lavagem da cana, pela 

chuva, pela pulverização que contamina todo o meio ambiente, por meio da grande 

quantidade que é inserida de várias especialidades distintas de agrotóxicos na plantação de 

cana-de-açúcar.  A Monsanto, em 1974 investiu no Herbicida Glifosato(Roundup), após a 

proibição do DDT, e a partir da década de 1990 o uso desse defensivo, se ampliou em função 

de sementes geneticamente modificadas para o cultivo de varias culturas, como milho, soja, 

algodão, e cana-de-açúcar, pois o Roundup erradicava as pragas, que atingiam a plantação 

dessas culturas.Em Laranjeiras-SE, o herbicida mais encontrado e mais utilizado segundo o 

(Jornal da Cidade - SE, 2015), é Roundup Glifosato, veneno que segundo pesquisas 

desenvolvidas na (California-,EUA, 2015), o considerou como Cancerígeno, além de que a 

presença desse agente contaminador causa a letalidade em massa de populações aquáticas. 

Principais impactos ambientais ocasionados pelo plantio da cana-de-açúcar, em 

laranjeira/se 

As atividades do complexo sucroalcooleiro impulsionam e agravam os efeitos nocivos 

sobre o meio ambiente, esses impactos ambientais são refletidos na atmosfera e no meio 

terrestre causando sérios problemas que podem delimitar a vida de várias espécies. A 

agroindústria também afeta no sentido do desperdício de água , entre as etapas da produção da 

Cana, que de acordo com Cruz 

Este quantitativo de água, quando não reaproveitada, causa prejuízos ambientais, 

como desperdício e ainda, quando dispostas inadequadamente, podem causar 

contaminação dos solos e afluentes hídricos onde foram depositados (CRUZ, 2012, 

p. 30) 

 Desta maneira, impactando a biodiversidade encontrada no solo e em todo meio 

afetado. Além disso, os resíduos sólidos que são os subprodutos da Cana, como a , levedura 

seca, e o óleo fúsel, provocam a degradação ambiental, na forma de alteração da qualidade da 

água superficial e da água subterrânea, alteração da qualidade do solo, e no funcionamento e 

equilíbrio da fauna e flora. (Cruz, 2012).  

O setor agroindustrial contém um intenso potencial poluidor ao meio ambiente, pois 

todas as etapas do processo de produção causam algum tipo de impacto ao meio ambiente, 
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tanto na exploração dos recursosnaturais, quanto nos resíduos descartados de forma 

inadequada no meio ambiente. Alem das praticas de aplicação de agrotóxicos na plantação 

canavieira, a diversidade de defensivos agrícolas que são despejados de forma irresponsável, 

ao meio ambiente, deteriorando todo e qualquer tipo de vida. 

O uso de grandes áreas e quantidades expressivas de insumos agrícolas pode afetara 

qualidade do solo, sendo tais práticas questionadas pela comunidade científica 

quanto à sustentabilidade dos agroecossistemas. O termo qualidade do solo está 

relacionado às suas propriedades biológicas, físicas e químicas, essenciais para 

manter a produtividade agrícola a longo prazo com o mínimo possível de impacto 

negativo. (TÓTOLA e CHAER, 2002, p.117). 

 

Nesse sentido, os agroecossistemas são ameaçados de forma indiscriminada pela 

presença dos agrotóxicos, em função do agronegócio da Cana, fato que determina a vida de 

varias espécies da biodiversidade, bem como afeta diretamente ao Ser Humano através da sua 

saúde. A forma de aplicação de pesticidas pode impactar ainda mais de acordo com a 

intensidade das dosagens, e a rotatividade de agrotóxicos numa mesma plantação, no intuito 

de erradicar variados tipos de pragas. 

Os agrotóxicos chegam ao solo do ecossistema canavieiro pela deposição direta no 

momento da aplicação, através das águas das chuvas que os removem das partes 

áreas das plantas ou pela incorporação da palhada após a colheita e podem afetar a 

sobrevivência de M. anisopliae e B. bassiananesse ambiente, pois o solo é o 

reservatório natural dos fungos que infectam inseto (LANZA, MONTEIRO e 

MALHEIROS, 2004, p. 111). 

O efeito tóxico de inseticidas, herbicidas, usados na cana-de-açúcar pode ser 

influenciado pelo tipo defungo presente nos variados tipos de solo, aumentando a condição de 

maior contaminação, através da mistura de agrotóxicos numa mesma área cultivada.  Segundo 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 2011, discriminou os variados 

tipos de impactos ocasionados pelos agrotóxicos na agroindústria canavieira no município de 

Laranjeiras, em Sergipe nos quais são: 

Redução da biodiversidade, causada pelo desmatamento e pela implantação da 

monocultura;contaminação das águas superficiais e subterrâneas e do solo, devido 

ao excesso de adubos químicos, corretivos minerais, herbicidas e defensivos 

agrícolas;compactação do solo, devido ao tráfego de máquinas pesadas durante o 

plantio, tratos culturais e colheita;assoreamento de corpos d’água, devido à erosão 

do solo em áreas de reforma;emissão de fuligem e gases de efeito estufa, na queima 

de palha, ao ar livre, durante o período de colheita;danos à flora e à fauna, causados 

por incêndios descontrolados;consumo intenso de óleo diesel nas etapas de plantio, 

colheita e transporte;concentração de terras, rendas e condições sub-humanas de 

trabalho do cortador de cana. (MAPA, 2011, p. 37). 
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Desta forma,todos  esses impactos ambientais gerados pela agroindústria da cana-de-

açúcar, tem grande expressividade para deterioração do meio, porém o mais conhecido e mais 

discutido, é identificado através da queima da palha, em que esse método é usado para 

facilitar a colheita. Mesmo com os riscos de prejuízos econômicos, os danos à fauna e à flora, 

as queimadas são responsáveis pela emissão de gases justamente no período de estiagem, 

quando as condições de temperatura, umidade e velocidade dos ventos são desfavoráveis à 

dispersão dos poluentes (Lora, 2000). E Assim, refletindo na má qualidade do ar, respaldando 

diretamente na saúde humana. 

 

Considerações finais 

 Dessa forma, as consequências do agronegócio sãodiagnosticados como os principais 

geradores da problemática ambiental, em que reflete diretamente na qualidade de vida da 

população. Para tanto, o capital, em sua lógica de lucro, não respeita o tempo que se é da 

natureza, em relação à demanda da produtividade, inserindo, com efeito, tecnologias que 

muita das vezes, não facilita a vida do homem, pelo contrario, acabam por prejudicá-la, 

devastando assim e liquidando os recursos naturais de forma irresponsável por meio 

inescrupulosos, se constituindo como um atentado contra a toda e qualquer tipo de vida. 

Nesse sentido a importância da discussão dessa temática ambiental que se constitui 

como tão atual em nosso contexto, merece atenção, no sentido de pesquisa e debates com a 

comunidade por ser uma questão de saúde publica e principalmente de responsabilidade 

socioambiental. 
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O uso do cômico nas diversas esferas sociais 

Essa pesquisa prevê o estudo dos bobos e inocentes por serem desprovidos de 

condicionantes sociais e revelarem um cômico inocente. Para tanto, a tradição filosófico-

literária é retomada, objetivando situar essa manifestação cômica na atualidade. Dos estudos 

que se teve contato percebe-se que há comprovações biológica, comercial e filosófica para 

demonstrar a importância do cômico e do seu efeito: o riso; presente na sociedade desde o 

princípio até os dias atuais. 

Segundo o documentário Ecce Homo O Riso (1998), esse efeito fisiológico do cômico 

traz muitos beneficios. O riso é um agente social é poderosíssimo nas relações humanas, tanto 

para incluir pessoas aos grupos sociais quanto para excluí-las por meio de ações que 

depreciam o outro, fazendo-o objeto de zombaria. Pela sua eficácia contagiosa, a publicidade 

usa bastante este viés com um aspecto do humor do dia-a-dia, tornando o riso um instrumento 

persuasivo poderoso. Nas fotografias de décadas passadas podia-se ver uma postura sóbria, 

todavia na atualidade o riso está institucionalizado, há interesses capitalistas em demonstrar a 

sensação de felicidade e bem-estar para atrair consumidores, entreter o público no pastelão e 

no stand up. Surpreende o caso apresentado no documentário O Riso, em que nos anos 60 

houve uma crise entre as crianças na África provocando uma epidemia do riso tão contagiosa 

ao ponto da escola ficar fechada por seis meses. Pesquisas comprovam que os infantes riem 

em torno de trezentas a quatrocentas vezes por dia, entretanto pelo nível de estresse na vida 

adulta, há um declínio na quantidade de risadas. 

Porque os humanos riem? Para Freud, o cômico seria uma válvula de escape, por 

exemplo, quando se recorre às piadas para zombar da própria desgraça, visto que em situações 

extremamente trágicas há histórias e/ou estórias que só conseguem ser mencionadas pelo viés 

cômico. Essas cócegas física e mental servem para exorcizar os medos e ansiedades e 
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distanciar as contingências da vida e fugir ocasionalmente da coerção racional, seja por 

estímulos visuais ou por um trocadilho inteligente. O que leva o homem a rir? A surpresa, o 

contraste, o absurdo. Porque sorrir ao ver alguém tropeçar na rua? Ri-se quando o incidente 

não foi com alguém querido. Além disso, a espécie tem uma impressão de superioridade e de 

alívio, em especial quando a pessoa do infortúnio é desagradável. 

O riso é o efeito fisiológico do cômico, não será o objeto dessa pesquisa, mas é o 

resultado mais visível diante dos gracejos e chistes. Viu-se a importância dele como limiar 

que instiga o porquê se ri e do que se ri, e há diferentes respostas a essas perguntas, como as 

teorias de Bergson (2007), Freud (1977) e Jolles (1976) que constituíram a base teórica desse 

trabalho. 

As questões acerca da comicidade são vastas e complexas, estaremos nos detendo a 

um aspecto específico que diz respeito ao bobo, personagem típico do cômico. Isso porque 

percebe-se a elevação e a valorização do bobo na crônica Das vantagens de ser bobo de 

Clarice Lispector defende uma discussão literária e filosófica acerca do cômico inocente. Há 

dois tipos de bobos: o bobo comum, ridicularizado, visto como idiota e o bobo num estado 

sublime, pois alcançou a felicidade, sendo essa perspectiva apresentada pela autora, Clarice 

Lispector, escritora modernista que escreveu romances, contos e crônicas. Como atesta Bosi 

na História Concisa da Literatura Brasileira, Clarice anuncia as vicissitudes do regionalismo 

dentro de uma perspectiva introspetiva, entretanto social. Embora haja um intimismo 

perspicaz, há também um olhar inteiramente social, o que confere a sua obra o grande 

interesse da crítica literária.  

 

Do bobo da corte ao bobo feliz 

Em sua História do Riso e do Escárnio, Minois apreende o percurso histórico do bobo 

que norteará a análise da crônica, revelando as poucas semelhanças e os muitos contrastes 

entre o bobo tradicional e o de Clarice. O riso serve como arma opressiva como aparece 

durante a Idade Média, na festa do bobo e do asno, também conhecida como festa dos 

inocentes. Celebração que introduz o riso no meio eclesiástico, constituindo uma exacerbação 

dos pequenos e dos fracos. Jovens a partir de 14 anos estavam aptos a participar, era 

permitido o uso excessivo de vinho, realizavam uma cavalgada pela cidade com “um papa dos 

bobos” na carroça e os clérigos jogavam lixo nos passantes.  

 Vê-se essa “liberdade” concedida aos jovens iniciantes no serviço episcopal como 

forma de aliviar-lhes a tensão da vida eclesiástica e com o objetivo de reforçar os papéis 
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sociais; demonstrando que só pode entreter-se nessa perspectiva infantil, quando ainda muito 

jovem, brincando de papa; pois sendo um, não há possibilidade para isso. Assim, esse escape 

só é possível anualmente, permitindo-lhes até mesmo fazer chistes dos cânticos e rituais da 

missa. Toda essa inversão não se caracterizava como ameaça social e sim, em uma inversão 

lúdica para reafirmação do poder e alívio de tensão dos iniciados. 

Esses divertimentos são essenciais para que a idiotice que é a nossa segunda 

natureza e que parece inata no homem possa, ao menos uma vez por ano, ter livre 

curso. Os toneis de vinho explodiriam se, de tempos em tempos, se não 

afrouxássemos a tampa e deixássemos penetrar um pouco de ar. Nós também, os 

homens, somos toneis mal articulados que o vinho da sabedoria faria explodir se 

estivesse sob a incessante fermentação da piedade e do medo divinos. É por isso que 

nos permitimos, alguns dias, a bufonaria, para em seguida voltarmo-nos, com maior 

zelo, ao serviço do Senhor. (BAKHTINE, S/D, P. 83 APUD MINOIS, 2003, P. 178) 

 

Não obstante, nesse recorte histórico não se pode deixar de mencionar o bobo da corte, 

pela sua antiga representatividade para o cômico em séculos passados e atuais alusões que 

auxiliam a visualizar o bobo hoje. A abordagem de Bergson resgata o interesse da comicidade 

pelo feio, lembrando-se do bobo da corte que se caracterizava por uma deformidade, ou era 

anão ou aleijado. Utilizava capuz com orelhas de asno que significa ignorância e sensualidade 

(símbolos de degradação), que também alude a um rebaixamento, o homem degradado ao 

irracional (BERGSON, 2007).  O bobo da corte atuava com suas bufonarias nas festas 

religiosas para diversão de magistrados.  

Comumente, vestia-se com casaca com bordas longas e losangos amarelos e verdes. 

As cores simbolizavam, respectivamente a cor das classes inferiores e a do açafrão que tem 

influência maléfica e atua sobre o sistema nervoso provocando riso descontrolado. A outra cor 

representa a ruína e a desonra. Sob a sua roupa costuravam-se pequenos sinos cujo tilintar 

simboliza o caos primitivo, além do bastão na cabeça do bufão com guizos caracteriza seu 

cetro derrisório, além de aludir ao falo. No entanto, às vezes suas vestes são exuberantes e 

expressam a magnitude do rei, mas esses são casos pontuais de alguns bobos que alçaram 

suntuoso vestuário. Ademais, no jogo de cartas, o bobo é sempre visto como o que trapaceia, 

transgride as regras. É curioso notar que existiram bobas para divertir as rainhas e as 

princesas. 

Para que existe o bobo? Em primeiro lugar, para fazer rir, mas não apenas para isso, 

porque ele não era necessariamente um palhaço. O bobo da corte, muitas vezes, funcionava 

como um termômetro da verdade que fere, aquela que o soberano jamais conheceria se não 

fosse o seu bufão exclusivo. Este também tinha a missão de fazer o rei rememorar a sua 

mortalidade, a sua finitude, coisas que em meio às lisonjas, temores, mentiras, intrigas da 
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corte, só mesmo o autoimune do bobo para transmitir-lhe. O bobo teve tanta penetração que 

houve reis que amaram seus bufões como Carlos V considerado pela França como rei sábio; 

teve até mesmo um rei bobo, Carlos VI, cercado de bobos mais sábios do que ele. “O bobo dá 

o espetáculo da alienação e adquire, a esse preço, o direito à palavra livre. (...) a verdade só se 

faz tolerar quando empresta a máscara da loucura... E se a verdade passa pela loucura, passa, 

necessariamente, pelo riso.” (LEVER, S/D, P.137-138 APUD MINOIS, 2003, P.231). 

A imunidade do bobo pode ser equiparada a objetos sagrados a personagens detentores 

de uma força mágica, é como um amuleto para o rei. Outra função dele era a de ritualizar a 

oposição, constituindo-se um genuíno anti-herói, um soberano invertido. Vale ressaltar que 

não é mera coincidência o desaparecimento do bobo do rei no auge do absolutismo do 

monarca sério que sem rir se comparou ao sol - Luís XIV. Um fato curioso é que haviam 

famílias especializadas na reprodução de bobos, logo ser o bobo da corte era ter uma 

profissão. Para os religiosos da época o diabo falava por meio da boca dos bobos, ansiavam 

para colocá-lo na fogueira, o viam como um anticristo. Por isso, a festa dos bobos ou 

inocentes entra em declínio desde o séc. XVII pelo enfrentamento de religiosos e autoridades 

que exigiam a separação entre o profano e o sagrado, considerando o cômico como diabólico.  

É interessante que após a morte de um poeta da corte em 1584 na França, há uma comparação 

entre a natureza do bobo e a do poeta, concluindo a equivalência entre tais. O bobo tem a 

característica de dizer bem alto aquilo que a sociedade só pode dizer bem baixo, assim ele 

evoca em bom som para que o soberano enxergue a realidade.  

Vê-se que o bobo não só zomba do rei, mas o aconselha, torna-se seu alter ego, um 

agente de informação sem cinismo, uma ponte entre os súditos e o soberano. Na época de 

Henrique IV o bobo atinge outra fase em seu desenvolvimento, transformando a bufonaria em 

riso sério de moralista. Apesar daquele momento de “auge" e do processo de declínio, a 

tradição do bobo persiste nos textos cômicos, em anedotas, brincadeiras entre outros. Assim, 

na proposta de Clarice o bobo é apresentado de forma distinta, o título da crônica Das 

vantagens de ser bobo, apresenta uma preeminência da sua abordagem, caracterizando o bobo 

não como tolo, mas sim como o que alça vantagens, que sabe viver. 

                     O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no 

mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se 

perguntando por que não faz alguma coisa, responde: Estou fazendo. Estou 

pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se 

lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade, 

espontaneamente lhe vem a idéia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os 

espertos não vêm. (LISPECTOR, 2004, P. 165-166) 
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Na primeira assertiva da crônica, Clarice Lispector já qualifica o bobo com uma 

virtude: a observação minuciosa das coisas, a despretensão em vislumbrá-las, o que 

demonstra sua atitude contemplativa, explorando os sentidos sem ambições; lembremos que 

“o riso é certo gesto social que ressalta e reprime certa distração especial dos homens e dos 

acontecimentos” (BERGSON, 2007, P. 65). O bobo da Clarice difere da abordagem feita por 

Bergson, a qual visa à homogeneização social e a correção da distração, fazendo do distraído 

seu objeto de gozação; além disso enfoca a função social do riso, o objeto risível é visto como 

desvio e deve ser evitado. Lispector observa esse objeto risível específico, o bobo, que 

representa o desvio da norma social, mas é justamente ele que alcança o que se deseja: a 

felicidade. 

Outra característica apontada sobre o bobo é a sua apatia, a sua aparente inércia, que 

na verdade é uma atividade espontânea; para o bobo lispectoriano a sua ocupação é pensar. 

Assim, a mobilidade de quase duas horas do bobo é risível  na perspectiva de Bergson: “(..) 

uma expressão risível do rosto será aquela que nos leve a pensar em algo rígido, congelado, 

por assim dizer, na modalidade ordinária da fisionomia” (BERGSON, 2007, P. 17 E 18). Além 

disso, o bobo fica à margem social, sozinho, parado por duas horas, pensando; a 

insociabilidade decorrente da mecanização é um aspecto também apontado por Bergson: pois 

ri-se em razão da “insociabilidade, e não da (...) moralidade” (BERGSON, 2007, P.104). A 

crônica constrói o quadro cômico típico de bobo apático, paralisado, mas desconstrói porque a 

atividade de pensar é nobre ligada à sabedoria.  

Ele faz uso da bobagem não como um elemento de fuga social, mas sim como um 

mecanismo que o deixa mais livre da realidade e lhe permite ser espontâneo. Criando um 

universo em si mesmo que “desata coisas e desfaz nós” (JOLLES, 1976, P. 206). Logo, o bobo 

na perspectiva de Clarice faz o desate da ética e do comportamento social, atando outra 

oportunidade comportamental e outra ética. Visto que no universo do cômico as coisas são 

desatadas e atadas novamente de forma distinta, como atestou Jolles. 

                 Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante 

dos bobos, e estes os vêem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade 

e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes o 

bobo é um Dostóievski. (LISPECTOR, 2004, P. 167) 

 

Os espertos estão mecanizados e o bobo lhes restitui a humanidade, já que proporciona 

alívio de tensão, tornando-os humanos novamente. Para Freud há dois tipos de chistes: 

tendenciosos e inocentes, ambos são usados como cunho libertador das pressões internas e 

externas, sendo o cômico/chiste a inventiva para o escape das pressões sociais. Atrelado a 
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isso, “a economia na despesa relativa à inibição ou à supressão parece ser o segredo do efeito 

de prazer dos chistes tendenciosos e se transmite ao mecanismo dos chistes inocentes” 

(FREUD, 1977, P. 141). Vale ressaltar que no caso do bobo caracteriza-se por um tipo de 

cômico inocente que não visa agredir uma instituição ou outrem. É o estado infantil ainda 

livre das regras sociais e de raciocínio. O bobo definido por Clarice é um tipo de graça pela 

graça. Entretanto o cômico tem múltiplas facetas como atestou Jolles, numa visão 

generalizada da crônica constitui-se um desvelo do inocente, mas no caso particular do 

esperto há uma objeção, visto que é apresentado como moldado pelo sistema, pela busca do 

lucro, sem tempo para vislumbrar coisas, e o bobo é o seu contraste.  

Por estar livre das normas e estar apenas preocupado em viver, o bobo é capaz de 

ganhar duas dádivas sem saber que as ganhou: a liberdade e a sabedoria. Por ser desprezado é 

livre da contenção social, torna-se sábio por estar desvinculado do ponto de vista da maioria 

da sociedade, exercendo de fato a liberdade de pensamento. Considerando o título do livro em 

que essa crônica está inserida: Aprendendo a viver, o caricato bobo proporciona aos seus 

leitores uma mudança de valor social, requerendo uma tomada de posição: ser bobo ou ser 

esperto, ou ser bobo é ser o esperto sem saber que o é. 

Partindo dessa perspectiva, o bobo de Clarice surge como um ser à margem social, no 

entanto historicamente o bobo teve um papel social notável, a despeito do bobo da corte que 

era mensageiro entre súditos e rei, como mencionado anteriormente. Bem como, viu-se que o 

bobo da corte teve sua natureza equiparada à sensibilidade do poeta. Além disso, há uma 

intertextualidade com o romance russo, O Idiota, em que Dostoievski coloca como 

personagem principal: um bobo louco, que mescla Cristo com Dom Quixote. 

Clarice demonstra uma desvantagem em ser bobo, a de ser ludibriado. Em 

contrapartida ela tece inúmeras vantagens. 

- Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um 

desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão: ele disse que o 

aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é 

fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não funciona. 

Chamado um técnico, a opinião deste era a de que o aparelho estava tão estragado 

que o conserto seria caríssimo: mais valia comprar outro. - Mas, em contrapartida, a 

vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e portanto estar tranquilo. 

Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. (LISPECTOR, 

2004, P. 167) 

 

O cômico poderia ser opressor se Lispector buscasse ridicularizar o bobo, entretanto 

trata-se de um cômico libertador, o que não impede de serem feitas outras leituras da sua 

postura social. No instante em que uma boba compra o ar refrigerado, pode-se pensar que ela 
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está sendo ridicularizada, como se indagasse: - Olha! Quem compra algo sem ver antes de 

fechar negócio é um bobo, está sendo ludibriado! Entretanto, é apenas uma desvantagem de 

ser bobo, no meio de tantas vantagens tecidas pela autora. Assim, em consonância com todo 

percurso literário do texto seria incorreto atribui-lhe o caráter de opressor, afinal tratam-se de 

vantagens de ser bobo; mas decerto nesse recorte do ar refrigerado é possível vislumbrar uma 

ridicularização da boba. Assim, as duas faces do cômico mencionadas por Jolles: a de 

desfazer um edifício insuficiente e desafogar uma tensão, são possíveis dentro de um mesmo 

texto cômico. No entanto, Lispector não visa trazer homogeneização social, visto que o texto 

é de caráter aliviador, mas desconcerta a perspectiva de ridículo ao dignificar a vida do bobo 

pela boa fé e tranquilidade. Vê-se que Clarice vai tecendo expectativas acerca do bobo e 

quebrando-as, ao descortinar outras perspectivas. 

 O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. - Aviso: 

não confundir bobos com burros. - Desvantagem: pode receber uma punhalada de 

quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou 

dizendo a frase célebre: “Até tu, Brutus?” - Bobo não reclama. Em compensação, 

como exclama! (LISPECTOR, 2004, P. 167) 

 

Outra característica do bobo é o seu desinteresse, pois se este vencesse com 

consciência de que venceu, não era bobo, e sim um esperto que fingia de bobo. A não 

ambição e o desinteresse pelas vantagens de ser bobo é que conferem o caráter peculiar do 

bobo de Clarice. O narrador também alerta o leitor para não achar que o bobo é um burro. Em 

vistas de argumentar a razão pela qual não se deve menosprezar um bobo ou confundi-lo com 

burro, Lispector faz uso da história do imperador romano vítima de uma conspiração a qual 

seu filho adotivo, Brutus, era integrante; o que elucida bem o prejuízo que um bobo pode estar 

submetido. Para demonstrar o estado de contentamento, de espanto e de alegria que são 

inerentes na vida do bobo, Clarice faz um jogo de palavras e de ideias para refletir a ausência 

de murmurações e de contendas na vida do genuíno bobo.  

"-Os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido 

esperto não teria morrido na cruz” (LISPECTOR, 2004, P. 168). Na referência ao céu há uma 

ênfase em colocar os bobos como totais inocentes, um estado de infância, de ternura, de 

pureza numa visão cristã. Quanto ao aspecto infantil do bobo, lembra-se que para Freud “o 

infantil é a fonte do inconsciente e os processos de pensamento inconscientes são exatamente 

aqueles produzidos na tenra infância.” (FREUD, 1977, P. 194). Logo, a figura do bobo 

aproximada à criança vincula-se à atividade do pensamento, em especial do inconsciente 

cujos mecanismos são os mesmos da fase infantil. A expressão “céu” faz intertextualidade 

com a passagem em que Cristo diz que para entrar na morada celestial é necessário ser como 
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criança, logo para Clarice, o bobo tem em si méritos próprios da sua natureza infantil, 

desprovida de maldade que o faz merecedor do céu.  

Freud (1977) assevera que a ingenuidade é mais frequente em crianças e em adultos 

não instruídos ou infantis no seu desenvolvimento intelectual, ou seja, bobos. Também alerta 

quanto a uma possível ingenuidade enganadora, como deflagra “as crianças frequentemente se 

representam como ingênuas de modo a poder desfrutar uma liberdade que de outra forma não 

lhes seria permitida” (FREUD, 1977, p. 211). Logo, até mesmo dentro da perspectiva infantil 

os chistes são mecanismos úteis para uma espécie de fuga dos padrões sociais, críticos, 

demonstrando-se libertador. Ademais, “as coisas cômicas são aquelas impróprias para um 

adulto, o cômico baseia-se fundamentalmente na degradação à infância” (FREUD, 1977, p. 

256). Assim, ser bobo é voltar a fase inicial da vida a fim de angariar liberdade.  

A euforia que nos esforçamos por atingir nesses meios é que um estado de ânimo 

comum em uma época de nossa vida com pequena despesa de energia – o estado de 

ânimo de nossa infância, quando ignorávamos o cômico, éramos incapazes de 

chistes e não necessitávamos do humor para sentir-nos felizes em nossas vidas 

(FREUD, 1977, P. 265).  

 

No fragmento em que menciona Cristo há um estranhamento no leitor, pois numa 

visão despercebida é possível pensar que ele é um bobo, no sentido pejorativo, nisto residiria 

um engano. Não se trata de um bobo comum, e sim, da personificação da inocência e da 

pureza que caracterizam o bobo da Clarice, logo este bobo é superior aos espertos, portanto o 

alvo do risível não é Cristo, que cumpre a função de parâmetro do elevado. Visto que Cristo 

sabia da traição e ainda sim, optou em ser crucificado. Essa figura cristã é utilizada para 

elucidar que este não venceu como os espertos, mas sim como o bobo lispectoriano. 

 -O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser 

bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos 

não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação 

os bobos ganham vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém 

desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles sabem. (LISPECTOR, 2004, 

P. 168) 

 

Há uma distinção entre o genuíno bobo e aquele que sagazmente porta-se como bobo 

para ter vantagens. Neste aspecto residiria a vaidade, a qual segundo Bergson é superior a 

todos os outros vícios. Nessa perspectiva o falso bobo é um vaidoso que tem a presunção de 

ser visto como o bonzinho, o inocente para barganhar privilégios e/ou meramente para alçar o 

espaço social de bobo. 

Pode-se dizer que os espertos tentem ser bobos, mas ter a nobre alma de bobo é uma 

tarefa árdua para quem se acostumou à esperteza, ao lucro, ao sistema, as preocupações, a 
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falta de tempo; logo não há a possibilidade de sair da esfera do ganho da esperteza para 

ocupar um lugar despretensioso, despreocupado. A partir dessa abordagem pode-se dizer que 

o bobo da Clarice pertença a um tipo de comicidade de caráter, e este confira um tipo de graça 

pela graça, num desvelo da inocência.  

Existe até mesmo uma preocupação filosófica no bobo da Clarice, a de saber viver, no 

entanto às vezes ele não percebe que ganhou a vida, e nisso constitui-se a sua inocência. Para 

Bergson, é possível obter uma frase cômica quando há a inserção de uma ideia num molde 

consagrado (BERGSON, 2007), assim Clarice faz uma intertextualidade com o Sermão do 

Monte pregado por Jesus, no qual o mestre elenca virtudes e galardão alçado por meio delas, 

ao sumariá-las há um chamamento para as pessoas que as adquirem: “os bem-aventurados.” 

Assim, os bobos são mais que felizes, são bem-aventurados porque são sábios, sendo 

desprezados como tolos, além disso, estes não se importam que ninguém saiba do que eles 

sabem, são de fato, inocentes. Indubitavelmente o esperto não quer que outros saibam do que 

eles sabem, quer para si conhecimentos exclusivos para manutenção do poder. 

   Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir bobo com 

burro, com tolo, com fútil). Minas Gerais, por exemplo, facilita o ser bobo. Ah, 

quantos perdem por não nascer em Minas. Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, 

voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que um 

bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. 

(LISPECTOR, 2004, P. 168) 

 

 Clarice usa o estereótipo de que mineiro seria tranquilo, despreocupado, por isso para 

ela não nascer em Minas é um desperdício. A autora não está sendo preconceituosa, pois o 

bobo lispectoriano é superior ao esperto e não deve ser confundido com o burro. A 

perspectiva da crônica está em consonância com o dicionário consultado, em que atribui o 

significado de bobo como satisfeito, feliz e de inocente como ingênuo, sem culpa. Desse 

modo, não há nenhuma relação com aspecto negativo em ser bobo.  

Clarice compara a criatividade, a engenhosidade e o engajamento de um bobo com 

Chagall, um pintor russo surrealista que faz voar casais, mulheres e animais em suas pinturas, 

gravuras e cerâmicas. Para tanto, ser o bobo de Clarice não é tarefa fácil, e sim engenhosa, 

que requer outras possibilidades e novas perspectivas. O bobo desperta no outro o excesso do 

amor, mas só o bobo é capaz de exceder na medida de amar e só este sentimento proporciona 

ser bobo. 

Desse modo, Clarice fecha a sua definição sobre o que é ser bobo, valora-o e explicita 

durante toda a crônica as vantagens desse. Vale ressaltar que todos esses mecanismos cômicos 

vistos na crônica de Lispector podem não provocar o riso, mas esse é apenas o efeito 
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fisiológico, e não necessariamente um atributo que confere ao texto a sua comicidade. Desse 

modo, o efeito dos chistes inocentes restringe-se a um leve sorriso como atesta Freud (1977). 

 

Considerações Finais 

A pesquisa centrou-se no cômico inocente como um tipo de gracejo que não visa 

agredir, zombar, ridicularizar, mas sim faz um desvelo da "graça pela graça". Proporcionando 

o alívio de tensões, o cômico inocente cumpre a função social do chiste abordada por Freud 

(1977), consistindo na revelação de algo que estava inibido no discurso sério. Ademais, o 

cômico inocente tem outra função que é a do “desate” atestada por Jolles (1976), que nesse 

corpus, se dá em relação à ética, atando outra perspectiva de vida, outro comportamento 

social. Sob a perspectiva da mecanização abordada por Bergson (2007), se dá de forma 

inversa, não é o distraído que é mecânico, mas a sociedade embebida na esfera da esperteza 

que mecaniza os indivíduos. Deixando-os sempre no estado de vigilância, enquanto o bobo 

dispõe de tempo para observar o universo ao seu redor de modo mais livre. Logo, o bobo não 

é o mecânico, mas a sua distração serve como libertação das contenções sociais.  

A visão da Clarice Lispector acerca do bobo é altamente inovadora, partindo da 

abordagem histórica em que a função social do bobo da corte não era apenas divertir, mas 

também dizer as verdades que a sociedade ocultava do soberano. No entanto, se tal não 

fizesse o rei rir, poderia até ser morto. Assim, o cômico inocente cumpre a função social de 

revelar o escondido, atar novas perspectivas. Vale lembrar a festa dos bobos que inseriu o riso 

no meio eclesiástico, ainda que com restrições, mas foi um avanço para o cômico da época, 

deflagrando a inversão dos papeis e expurgo das tensões. Das vantagens de ser bobo vai além 

de situar o bobo historicamente, pressupõe caracteres peculiares como a sabedoria, a 

observação minuciosa das coisas e a despretensão em vislumbrá-las.  

Clarice vai tecendo características, virtudes como a sua apatia, a sua aparente inércia 

enquanto pensa, pois o bobo lispectoriano tem como ocupação primordial, raciocinar. O bobo 

alça a liberdade, mesmo que nem se dê conta que a conquistou. Vale ressaltar que Freud 

designa como chistes céticos os que “atacam a própria certeza de nosso conhecimento” 

(FREUD, 1977, p. 136), pode-se dizer que Lispector esteja atacando a certeza de 

conhecimento acerca do bobo, mostrando sob outro prisma as vantagens desse tipo cômico, 

assim constitui-se um chiste cético. 

A única desvantagem do bobo na crônica é a de ser ludibriado, compensada pela 

própria ética do bobo de Clarice. Desconcerta a perspectiva de ridículo, constituindo a 
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daquele que tem boa fé. A displicência e o desinteresse pelas vantagens de ser bobo é que 

conferem o caráter peculiar do bobo da Clarice. A figura do bobo é colocada 

concomitantemente com a perspectiva da criança pela relação com atividade do pensamento, 

em especial do inconsciente em que os mecanismos são os mesmos da fase infantil. Por outro 

lado, nota-se que o falso bobo é um vaidoso que tem a presunção de ser visto como o 

bonzinho/o inocente para barganhar privilégios e/ou meramente para alçar o espaço social de 

bobo. 

Vê-se a preocupação filosófica no texto de Lispector, a de apresentar a condição de 

felicidade através do bobo, no entanto ele não percebe que ganhou a vida, assim como ganhou 

a liberdade e a sabedoria; nisso constitui-se a sua inocência. O exagero na medida de amar 

constitui um exagero cômico, mas também filosófico, o primeiro porque o excesso é apontado 

como um dos caracteres do cômico; o segundo porque o amor faz o bobo e só o bobo é 

habilitado a exceder na proporção do sentimento afetivo. Em suma, a graça de bobos e 

inocentes é conferida a comicidade “não-tendenciosa” como atestou Freud, a qual não faz uso 

do smut (pornografia). No entanto, demonstra o alívio das contingências sociais, liberta o 

espírito, revela coisas escondidas, ata novas perspectivas, desfaz a lógica comum dada sob o 

bobo, eleva-o a condição de inocente, ao desprovimento da malícia, ao retorno da perspectiva 

infantil que é perdida na fase adulta. Assim, pode-se concluir que “cada chiste, sem exceção, 

efetua ao mesmo tempo uma dupla tarefa: desfaz um edifício insuficiente e desafoga uma 

tensão” (JOLLES, 1976, P. 213). 
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Introdução 

O conceito de autonomia é fundamental para a construção do campo de estudo da 

Política Latino-americana, como para compreender os rumos tomados em seus recentes 

projetos de integração (SIMONOFF, 2008). Considerando a básica assunção de que a 

autonomia política é a situação na qual um Estado atua de maneira relativamente livre em 

âmbito interno, externo ou sistêmico, ou seja, sem grandes constrangimentos sistêmicos ou de 

grandes potências (JAGUARIBE, 2008), é correto afirmar que a busca por tal situação tem 

tido fortes reflexos políticos em âmbito regional, extrapolando o que seria apenas uma 

conceituação acadêmica e aderindo a um forte discurso político. Entretanto, é importante 

ressaltar que as estratégias para chegar ao estado de autonomia não são únicos e divergem de 

acordo com o direcionamento teórico, no nível acadêmico, ou com o país que vai implementar 

políticas autônomas.  

Portanto, o texto visa desenvolver conceitualmente a teoria autonomista latino-

americana, mais especificamente nos trabalhos de Hélio Jaguaribe e Juan Carlos Puig, 

correlacionando suas contribuições para a construção do conceito de autonomia assim como 

também a descrição das distintas estratégias realizadas pelos países da região. Para um 

entendimento mais amplo das teorias dos autores citados, a seção seguinte trabalhará os 

antecedentes teóricos que influenciaram as abordagens destes autores, como a teoria 

estruturalista da Comissão Econômica Para  América Latina (CEPAL) dos anos 1960, a teoria 

da dependência latino-americana e o realismo clássico de Raymond Aron. Posteriormente, 

discutiremos o marco teórico-conceitual de Jaguaribe e Puig, buscando destacar suas 

semelhanças e diferenças, com o objetivo de mostrar suas complementaridades conceituais. 

Por fim, refletiremos brevemente sobre o conceito de autonomia na formação dos projetos de 
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integração recentes da América Latina, mais especificamente a União dos Estados Sul-

Americanos (UNASUL) e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe (CELAC), 

seguido por considerações finais.  

  

Antecedentes Teóricos: Realismo,  Estruturalismo e Dependência  

 Nesta seção, delinearemos as influências teóricas que tiveram importância analítica 

para a escola autonomista latino-americana. Segundo Simonoff (2012), o pensamento da 

autonomia teve especial influência do realismo político, da escola estruturalista cepalina e da 

teoria da dependência. Dizer que houve certa influência não é o mesmo que afirmar que 

Jaguaribe ou Puig eram adeptos unívocos delas o que não tinham visões críticas sobre as 

mesmas. Ao contrário, os autores adotaram em seus textos partes matizadas das ditas teorias, 

denotando o surgimento de um pensamento acadêmico intelectualmente independente e 

novo
43

. 

 Inicialmente, do realismo político é importante destacar a influência de sua fração 

francesa, mais especificamente do trabalho de Raymond Aron, na maneira em que essa escola 

conceituava as relações internacionais. Em temos sistêmicos, Aron (2003) considerava o 

sistema internacional como anárquico, ou seja, sem um poder central que tenha o monopólio 

do uso da força e que regule a interação das unidades políticas. Desse modo, as ditas unidades 

(os Estados), deveriam contar com seu próprio poder e capacidades para manter uma situação 

de sobrevivência e independência, o que ao fim resultaria numa busca generalizada por 

ampliar e manter suas capacidades, assim como restringir que um outro ator acumule mais 

fatores de poder, já que pode representar uma possível ameaça.  

 Aron, ademais, considera dois tipos de poderes, o ofensivo, que pode ser usado de 

maneira a forçar ou influenciar a ação de outros atores, e o defensivo, que aumenta as 

margens de manobra para que um Estado possa empreender suas políticas sem a influência ou 

mando de potências externas. Neste sentido, identificamos o caráter defensivo do poder como 

parte da definição de autonomia que influencia na formação do conceito, assim como a 

caracterização do cenário internacional.  

A segunda influência destacada é a teoria estruturalista advinda dos estudos 

desenvolvidos por membros da CEPAL no pós-segunda Guerra. Segundo Piñerp Iñiguez 

(2003), a teoria estruturalista de Prebisch identificava uma diferença sistêmica no modo de 
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 É importante ressaltar que os textos elaborados por Puig e Jaguaribe sobre autonomia são realizados entre 
os anos de 1970 e 1980, em plena Guerra Fria.  
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produção e acumulação intercapitalista, na qual as unidades produtivas estatais estavam 

divididas em dois espectros: o centro e a periferia. Em tal divisão da produção global, os 

países centrais são caracterizados pela manutenção do capital industrial e de exportar bens 

manufaturados para os países periféricos que, em termos de comércio, exportam matérias-

primas para aqueles.  Pelo mais equilibrada que possa parecer tal divisão do trabalho e 

produção, tal relação está pautada em uma discrepância: a assimetria a partir da valorização 

dos produtos industrializados e a deterioração do valor dos bens primários da periferia, 

fortalecendo o acúmulo dos países centrais.  

Assim, para a superação da situação periférica, Prebisch ponta como possíveis 

soluções: a) política de substituição de importações para o incremento da indústria nacional e 

incorporação do capital estrangeiro na medida em que não afetasse negativamente as 

nacionais; b) instrumentos para defender os preços dos produtos primários, diminuindo os 

termos deteriorados de comércio e; c) a integração regional latino-americana, para a criação 

de um mercado para as economias regionais (SIMONOFF, 2012). É importante notar que a 

teoria autonomista de Puig e Jaguaribe também tomou para si a discrepância do 

relacionamento centro-periferia, bem como parte de tais recomendações. Entretanto, Puig, por 

exemplo, mantinha algumas ressalvas da teoria estruturalista, argumentando que a agenda de 

Prebisch não realiza uma crítica profunda ao modo de acumulação capitalista ou como superá-

la, já este é o principal cerne de criação do caráter assimétrico do sistema (idem).  

A última das teorias abordadas nessa seção, a teoria da dependência, influenciou 

principalmente em relação à ampliação do nível de análise. Modificando-se do enfoque 

marcadamente estatocêntrico do realismo, a teoria da dependência, cujos expoentes são 

Fernando Henrique Cardoso, Gunder Frank e Theotônio dos Santos, adiciona o nível interno 

da estrutura do Estado para os estudos das relações internacionais, destacando o papel e a 

influência das elites políticas e econômicas nas decisões tomadas pelo Estado. Assim, para 

esta teoria, a dependência gerada pela relação centro-periferia é fruto não somente da variável 

sistêmica, mas também de uma variável de relações assimétricas dentro dos próprios Estados 

periféricos. Nesse sentido, a perpetuação da situação periférica também advém de uma 

reprodução dos desequilíbrios sistêmicos dentro dos próprios Estados, os quais identificam 

uma elite central e periférica que intercambiam interesses e que afastam a classe trabalhadora 

da periferia fora desse jogo de poderes e interesse (SIMONOFF,2012).  

Tanto na obra de Puig e Jaguaribe há reflexos da relação das forças sociais e a 

autonomia, como o grau da autonomia que se deseja alcançar. Na conformação de suas 
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teorias, portanto, podemos aqui considerar, assim como Bernal-Meza (2015), a influência da 

anarquia sistêmica e do jogo de soma-zero que há no sistema para determinar as relações 

internacionais. Sobre os termos estruturalistas cepalinos, se pode aplicar como influência nas 

teorias autonomistas a aplicação da relação centro-periferia, tendo o sistema capitalista como 

gerador de tal soma-zero, significando que, quanto mais a periferia ganha margens de 

manobra, mais o centro perde em termos de privilégios e concentração de poder e capital. Tal 

relacionamento também se dá dentro dos próprios Estados, e aí temos a influência dos 

dependentistas, na perpetuação das relações interclassistas em âmbito interno e externo  

 

Teoria Autonomista: Jaguaribe 

A teoria de Jaguaribe para o sistema internacional supõe a autonomia como uma 

condição/situação na qual um determinado Estado está encaixado, que reflete em parte sua 

posição na hierarquia internacional. É importante ressaltar o período histórico no qual 

Jaguaribe escreve sobre a teoria da autonomia (período da Guerra Fria), marcado pela 

bipolaridade sistêmica e, no hemisfério capitalista, a presença da hegemonia estadunidense. 

Assim, para este autor, os termos e estratégias que desenha para alcançar autonomia é para um 

cenário o qual haja uma supremacia estadunidense no Ocidente, algo que não mudou
44

.  

 Jaguaribe (2008) considera a autonomia um dos níveis hierárquicos que existem no 

sistema internacional. Um Estado no sistema pode estar tais posições: supremacia global, 

supremacia regional, autonomia e periferia. Estes vários níveis mudam de acordo com o nível 

de inexpugnabilidade e margem de manobra que o Estado tem, ou seja, por exemplo: o que 

pertence à supremacia global tem a capacidade de atuar militarmente em todo o sistema, 

menos naqueles que ocupam a posição de supremacia regional, já que estes mantém uma 

capacidade de second strike  nuclear e exercem hegemonia em sua região. Para Jaguaribe, esta 

seria a União Soviética e aquele os Estados Unidos. 

 Sobre a posição de autonomia, Jaguaribe escreveu que ela se caracteriza por um 

importante poder de dissuasão em caso de ataque militar externo, mesmo sem ter um território 

inexpugnável,  e tem autodeterminação de sua política interna, exercendo também uma 

política interna independente de qualquer mando exógeno. De maneira distinta, a situação da 
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 Há uma rica discussão nas relações internacionais sobre a atual geometria do poder no sistema, 
principalmente no âmbito teórico do realismo. Há aqueles que se dividem entre os defensores da 
unipolaridade (Wohlforth, Brooks, 2008) e os que defendem a multipolaridade (Mearsheimer, 2001).  
Entretanto, por mais interessante que o tema seja, não é nosso objetivo trabalhá-los neste texto.  



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

periferia é aquela na qual o Estado não goza de tais margens de manobra, dependendo das 

políticas das grandes potências.   

 Tais condições, principalmente a de autonomia, não são permanentes, sendo na 

verdade instáveis (JAGUARIBE, 2008, p. 169). Para manter ou alcançar o estado de 

autonomia, um Estado depende de duas condicionantes importante: a viabilidade nacional e a 

permissibilidade internacional. Para o autor:  

 

(...) a viabilidade nacional de um país depende, para um determinado momento 

histórico, da medida em que disponha de um mínimo crítico de recursos humanos e 

naturais, incluindo-se a capacidade de intercâmbio internacional. (...) Esse mínimo 

critico de recursos humanos e naturais, além da condicionado pelas exigências 

tecnológicas de cada época, está também condicionado pelo grau de integração 

sócio-cultural do respectivo país e pelo nível moral e educacional de sua população 

(2008, p. 169).  

 

 E, sobre a permissibilidade internacional:  

 

À medida em que, dada a situação geopolítica de um país e suas relações 

internacionais, esse país disponha de condições para neutralizar o risco proveniente 

de terceiros países, dotados de suficiente capacidade para exercer sobre ele formas 

eficazes de coação. Essas condições poderiam ser puramente internas, como o 

desenvolvimento de apropriada capacidade econômico-militar, ou também externas, 

como o estabelecimento de convenientes alianças defensivas (2008, p. 170).  

 

 Dessa maneira, é possível notar parte de uma influência realista nos posicionamentos 

de Jaguaribe, assim como marcos próprios de sua análise. O mesmo faz imprescindível os 

fatores materiais do poder, como poder militar e econômico, fatores geopolíticos, como 

recursos naturais e humanos e alianças militares. Entretanto, não somente fatores materiais 

são importantes. Em termos qualitativos, é importante para o Estado ter um relacionamento 

entre classes sociais que não mantenha muitos conflitos, que haja uma coesão social. Também 

é importante que o Estado e sua elite detenham capacidade empresarial e tecnológica própria 

e autônoma, assim como uma capacidade endógena de absorção dos bens produzidos. Ou 

seja, é necessário que a elite pense na autonomia e não esteja cooptada pelas vantagens de 

classe promovidas pelas elites dos países centrais. 

 No caso latino-americano, os países que teriam para este autor que preencheriam tais 

“quesitos” seriam Brasil, Argentina e México. Uma solução importante para a ampliação da 

autonomia proposta por Jaguaribe seria a integração regional, que melhoraria o nível de 

permissibilidade internacional (por ajustar possíveis problemas entre os vizinhos), assim 
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como a junção das capacidades produtivas entre os países. A autonomia, assim, seria gerada 

de maneira regional e coletiva.  

 Portanto, a grande contribuição que Jaguaribe deu para a teoria autonomista foi a inter-

relação das condicionantes internas e externas para a autonomia.  Neste sentido, a autonomia, 

como posicionamento na hierarquia internacional, reflete a autodeterminação na política 

interna e margem de manobra na política externa, mas está dependente dos recursos naturais e 

humanos, assim como da capacidade tecnológica e empresarial do país, ou seja, a autonomia é 

para quem pode, não apenas para quem a almeja. Os fatores externos já dependem da 

interação geopolítica com os Estados vizinhos, assim como com a hegemonia ou ator 

preponderante sistêmico. Portanto, para diminuir os conflitos com os países limítrofes e 

ampliar as capacidades de margem de manobra, a integração regional é uma estratégia 

desejável.   

 

Teoria Autonomista: Puig  

 Juan Carlos Puig foi um dos mais importantes estudiosos de política externa na 

Argentina e também da teoria autonomista, tendo trabalho para o governo argentino assim 

também como foi acadêmico, tendo seus estudos sobre política externa argentina servido 

como base para as análises posteriores, seja como aporte ou para criticá-lo (SIMONOFF, 

2012). Segundo Bologna (1989), Puig enxergou em Jaguaribe um “par”, diferenciando-se 

deste ao estudar o comportamento e a prática dos Estados latino-americanos, enquanto 

Jaguaribe estudava a autonomia a partir das condições de inserção. Isto não significava que os 

estudos dos autores são excludentes, na verdade, mostram-se complementares.   

 Um aspecto inovador de Puig (1983) ao analisar o sistema internacional é ao não 

considerar o Estado como ator único, mas ao acrescentar os repartidores do sistema como 

principais atores. Os repartidores estão divididos entre os supremos (os que tomam decisões 

que afetam o sistema e supervisionam seu funcionamento), que seriam os líderes das grandes 

potências, e os inferiores (os que aplicam as decisões tomadas por aqueles), que seriam os 

mandatários dos outros Estados. Por último, há um terceiro grupo, que são os receptores, ou 

seja, aqueles que obedecem às ordens, que seriam aqueles sem acesso às esferas de poder. 

Mesmo reconhecendo um sistema internacional anárquico, Puig buscava distanciar-se dos 

fundamentos estatocêntricos realistas ao reconhecer como principais atores os repartidores 

(SIMONOFF,2012).  
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 Nesta abordagem, o sistema de regimes internacionais tem características particulares 

que condicionam certas ações de seus membros. A primeira característica apontada por Puig 

(1983) é a existência de armas de destruição mássica e seu porte quase exclusivo das grandes 

potências, o que define o sistema e a geometria do poder. O segundo aspecto é a 

impermeabilidade intra-bloco que, em um contexto de Guerra Fria, era imprescindível e que 

tornava as superpotências como administradores de seus respectivos blocos e a 

inexpugnabilidade dos mesmos em relação aos atos da outra superpotência. O terceiro marco 

distintivo do sistema é a permeabilidade extra-bloco, é dizer, que os blocos buscam se 

expandir, em uma lógica de busca e competição pelos Estados não alinhados. O quarto marco 

é a transferência de tecnologia atômica e de destruição massiva a potências médias e 

pequenas, na tentativa de limitar ou regular a transferência de tecnologia nuclear, assim 

mantendo o status quo militar e limitando a capacidade de uso da força das potências mais 

débeis
45

.  

 Há um último fator, que o que mais nos importa: o da autonomização progressiva do 

sistema. Esse fator é relativo aos repartidores supremos nacionais (não aos sistêmicos) que 

ajustam suas estratégias de inserção a partir de sua margem de autonomia que depende de seu 

potencial. Tal estratégia tem como condicionante o pensamento da elite governante, bem 

como necessita de capacidade material que aporte suas estratégias. Este progressivo grau de 

autonomização do sistema tem categorias distintas, variando entre: a) dependência 

paracolonial; b) dependência nacional; c) autonomia heterodoxa e; d) autonomia secessionista 

(PUIG, 1983).   

 A dependência paracolonial define o Estado formalmente soberano cujo corpo político 

está vinculado ao da superpotência, ou seja, cuja estratégia de inserção é dependente da 

grande potência. A dependência nacional é caracterizada quando os grupos políticos 

racionalizam a dependência e são capazes de gerar um “projeto nacional”, mas mantém uma 

relação dependente com a superpotência para gozar dos benefícios de tal articulação, sendo a 

autonomia uma situação ainda não interessante para a elite, ou ainda como um passo anterior 

a uma autonomia futura.  
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 Puig (1983) faz esta conceptualização no marco da Guerra Fria, sendo possível contestar parte de seus 
argumentos por não supostamente servirem em um cenário unipolar ou globalizado. Entretanto, mesmo não 
sendo contemporâneos, algumas características do sistema descrito por Puig, principalmente no sentido do 
comportamento das grandes potências, assemelha-se com o do mundo multipolar de Mearsheimer (2001), no 
sentido da competição pelas áreas de influência e poder e a busca pela inexpugnabilidade de suas zonas de 
influência. A discussão sobre esta temática é interessante e desejável, mas não é objetivo deste texto 
desenvolvê-la.  
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A autonomia heterodoxa é caracterizada quando os repartidores nacionais estão de 

acordo com os direcionamentos da potência dominante do bloco, mas podem estar em 

desacordo com o modelo de desenvolvimento interno, podendo ser conflitante com aquele 

proposto pelo centro, ou com divergências sobre os interesses do Estado e o da superpotência 

do qual ele faz parte. Mesmo com tais diferenças, a estratégia da autonomia heterodoxa 

significa um rom pimento com a superpotência, mas sim significa uma perda da influência 

desta em relação ao Estado autônomo. Por fim, a autonomia secessionista representa o 

rompimento do “cordão umbilical” com o centro, uma situação não desejável por esgotar os 

recursos do país e o manter isolado
46

.  

Assim como Jaguaribe (2008), Puig (1983) não considera a autonomia um status 

durável e permanente. Puig aponta que a elite autonomista pode encontrar dificuldades para 

mante o nível de autonomia quando os cálculos de capacidades são equivocados, o que pode 

custar a autodeterminação de suas políticas. Também pode ocorrer de ocorrer a emergência de 

uma elite contrária à autonomista vigente, que podem alcançar modificar a situação autônoma 

para dependente, a fim das vantagens ao alinhar-se com uma grande potência. A autonomia, 

portanto, depende do momento histórico, das capacidades materiais e das condições 

sistêmicas, além da leitura conjuntural dos repartidores internacionais para que tal estratégia 

seja alcançada ou mantida.  

  

Considerações Finais: Autonomia hoje  

 

 É inegável a influência da autonomia exerceu no campo acadêmico e político na 

América Latina no século XX e ainda há seus reflexos hoje. Mesmo tendo sido elaboradas 

principalmente nas décadas de 1970 e 1980, a contribuição acadêmica de Puig e Jaguaribe são 

passíveis de paralelos com a atual situação da política latino-americana, com um ainda 

presente poder explicativo e analítico.  

 Por exemplo, tomemos em conta a CELAC. Em sua carta constitutiva, a CELAC 

busca alcançar um meio de consulta e concertação política autônoma, excluindo a influência 

de potências exógenas à região na resolução ou discussão de seus conflitos internos (CELAC, 

2013). Isto reflete parte das propostas da teoria autonomista, na busca de um meio de 

concertação regional autônomo, com o objetivo da autodeterminação política. O mesmo 
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 Segundo Simonoff (2012, p. 14), as características da autonomia secessionista se assemelha à autonomia 
proposta pela teoria da dependência.  
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pensamento pode ser notado em outros projetos latino-americanos, como a UNASUL e a 

Aliança Bolivariana dos Povos de Nossa América (CORONADO, ALEJO, 2013).  

 

 Outro paralelo entre a situação atual e a teoria autonomista trabalhada no presente 

texto pode ser encontrado entre as distintas estratégias de inserção internacional dos países 

latino-americanos. Tomando como exemplo dois dos países julgados por Jaguaribe como 

passíveis de uma situação autônoma, sendo eles Brasil e México, é claro perceber diferenças 

das estratégias recentes adotas por estes países. O aporte autonomista pode explicar, por 

exemplo, a busca pela autonomia brasileira, mais marcadamente após 2003, a partir da 

mudança da elite política e seus direcionamentos políticos e econômicos, tendo como 

estratégia parte os postulados autonomistas, com uma ênfase maior na integração regional 

como forma de ampliação de sua importância política no sistema (SPEKTOR, 2011). De 

maneira distinta, México, a partir do enfoque teórico aqui trabalhado, manteve neste período 

uma relação mais próxima à hegemonia norte-americana, os Estados Unidos, tendo sua elite 

política uma interpretação benigna dos laços estreitos com este país, buscando beneficiar-se 

de um relacionamento mais profundo, em termos políticos e econômicos (LEVY, 2009). 

Portanto, utilizando termos de Puig, seria possível enquadrar o Brasil a partir de 2003 na 

tentativa de alcançar uma autonomia heterodoxa e o México mais próximo do espectro da 

dependência nacional
47

.  

 Assim, concluímos que as teorias desenvolvidas por Puig e Jaguaribe ainda mantém 

sua relevância para a análise do sistema internacional e, mais especificamente, ao cenário 

latino-americano. A variada influência teórica que esses autores têm incrementam seus 

postulados com riqueza e uma capacidade de análise multinível. Por fim, no que toca estudar 

a integração latino-americana, ou os Estados da região, é imprescindível dialogar com as 

teorias desenvolvidas desses autores para analisar e compreender a natureza e o objetivo das 

instituições criadas e os rumos que podem ter os países da região.   

 

Referências Bibliográficas:  

ARON, R. Peace and War: A Theory of International Relations. Transaction Publishers, 

2003. 

 

                                                           
47

 Sabemos que para tais conclusões seria necessário desenvolver mais a sentença. Entretanto, o objetivo é 
apenas ilustrar como a teoria pode trabalhar com tal temática, não esmiuçar o tema.  



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

BERNAL-MEZA, R. La doctrina de la autonomía: realismo y propósitos. Su vigencia. In: 

RUIZ, J. B.; SIMONOFF, A. (Org.) Integración y Cooperación Regional en América Latina: 

Una relectura a partir de la teoría de la autonomía. Buenos Aires: Biblos, 2015, p. 95-120.  

 

BOLOGNA, A. Los aportes de Juan Carlos Puig a las Relaciones Internacionales. Mundo 

Nuevo. Revista de estudios latinoamericanos. Año VII, N° 44-46, Caracas, Abril-Diciembre  

 

CELAC. Declaração de Santiago da I Cúpula da CELAC. I Cumbre de CELAC: Santiago, 

2013 

 

CORONADO, J.P.; ALEJO, A. F. La Comunidad de Estados Lationoamericanos y Caribeños 

(CELAC); integración ‘post-neoliberal’, neoliberal ortodoxa y contrahegemónica. In: 

FLORES, C.S.; MARTINS, C.E. (org.). Nuevos Escenarios Para La Integración En América 

Latina. Editorial Arcis (CLACSO): Santiago, 2013, p. 187-214 

 

JAGUARIBE, Hélio. “Autonomia e hegemonia no sistema imperial americano (1987)”, In: 

JAGUARIBE, Hélio. Brasil, mundo e homem na atualidade: estudos diversos. Brasília: 1989, 

p. 251-258. Fundação Alexandre de Gusmão, 2008 (pp. 163-209). 

 

LEVY, C. "Crisis y retos de la política exterior de México: 2006-2012."Revista mexicana de 

ciencias políticas y sociales. México: v. 51, no. 205, 2009, p. 119-141. 

 

MEARSHEIMER, J. J. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton, 

2001. 

 

PIÑEIRO IÑIGUEZ, C. Herejías Periféricas. Buenos Aires: Instituto del Servicio Exterior de 

la Nación, 2003.  

 

PUIG, J. C. Malvinas y Regímen Internacional. Buenos Aires: Ediciones DePalma, 1983.  

 

SIMONOFF, A. Teorías en movimiento. Los orígenes disciplinares de la política exterior y 

sus interpretaciones históricas. Rosario: Prohistoria, 2012. 

 

SPEKTOR, M. O regionalismo do Brasil. In: Bernardo Sorj; Sergio Fausto. (Org.). Brasil e 

América do Sul: Olhares Cruzados. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 

2011, p. 141-172  

 

WOHLFORTH, W. C; BROOKS, S. G. World Out Of Balance: International Relations and 

the Challenge of American Primacy. New Jersey: Princeton University Press, 2008.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

AGROTÓXICOS E SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA COMBINAÇÃO 

PERIGOSA NO PERIMETRO IRRIGADO JACARECICA I EM ITABAIANA/SE
48

. 

Autora: Thaís Moura dos Santos 

Graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe 

Bolsista PIBIC (COPES/UFS) 

thaissou14@hotmail.com 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosana de O. Santos Batista (DGE/UFS). 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A intensificação do uso dos agrotóxicos na agricultura tem sua gênese no século XX, 

pós Primeira Guerra Mundial. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial é que os 

agrotóxicos passaram a ser disseminados no mundo e a desempenhar um papel importante 

junto ao setor agrícola, ganhando força no advento da chamada Revolução Verde.   

No Brasil o uso dos agrotóxicos passou a ser efetivo em meados da década de 1940. 

Nas lavouras brasileiras, o consumo de agrotóxicos aumentou significativamente nas últimas 

décadas, transformando o país em um dos líderes mundiais na sua utilização. 

Proporcionalmente, à medida que o uso de agrotóxicos cresce os problemas de saúde 

relacionados ao manuseio, ingestões orais e respiratórias desses produtos aumentam. 

(CARSON, 2010; BOMBARDI, 2011) 

Essa problemática também se faz presente no estado de Sergipe onde a utilização de 

agrotóxicos também é notável e preocupante, tanto para a sociedade quanto para natureza. No 

contexto sergipano, o município de Itabaiana é apontado como um dos municípios onde o uso 

dos agrotóxicos acontece com maior incidência. Nesse contexto, o presente artigo objetivou 

analisar a dinâmica do uso de agrotóxicos no Perímetro Irrigado Jacarecica I, localizado no 

município de Itabaiana/SE, bem como entender como essas práticas rebatem na saúde do 

trabalhador rural no referido perímetro. Assim, os procedimentos metodológicos adotados 

para direcionar as análises foram leituras de textos, livros, revistas, periódicos, documentos, 

fontes orais e trabalho de campo, com a finalidade de coletar informações para melhor refletir 

essa temática.  
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2. AGROTÓXICOS: UM BREVE HISTÓRICO 

A indústria dos agrotóxicos tem sua gênese pós Primeira Guerra Mundial, no 

momento em que as grandes corporações químicas internacionais criaram subsidiárias 

produtoras de agrotóxicos, que visaram aproveitar as moléculas químicas desenvolvidas para 

fins bélicos. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial é que tais produtos 

passaram a desempenhar papel importante na agricultura, com o advento da Revolução Verde, 

um movimento que visava um aumento da produção mundial de alimentos a partir de um 

conjunto de práticas e insumos agrícolas, que assegurariam níveis crescentes de produtividade 

baseado no uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos na agricultura (SANTOS, 

SOUZA, 2012). De acordo com a lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, agrotóxicos são:  

[...] os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 

produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e 

de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 

ação danosa de seres vivos considerados nocivos. (Art. 2; § 1). 

 

A popularização dos agrotóxicos se deu a partir da revolução no que diz respeito ao 

controle de pragas na agricultura. O DDT (diclorodifeniltricloroetano) ficou rotulado como de 

baixo custo e alta eficiência. Dessa forma, o DDT passou a ser amplamente utilizado antes 

que seus efeitos nocivos tivessem sido totalmente pesquisados. O sucesso desse produto no 

combate às pragas fez com que novos compostos organossintéticos fossem produzidos, 

fortalecendo a grande indústria de agroquímicos presentes na atualidade (SOARES, 2010).  

 O Brasil seguiu a tendência de ordem mundial, pautado no uso dos agrotóxicos que 

começaram a se difundir no país em meados da década de 1940. Uma das primeiras 

substâncias utilizadas nas lavouras brasileiras foi o DDT, considerado um dos primeiros 

pesticidas modernos. O Estado foi o principal incentivador do pacote tecnológico que 

representava a modernidade na agricultura, passando o mercado brasileiro a figurar entre os 

mais importantes para a indústria dos agrotóxicos (SOARES, 2010).  

 O uso dos agrotóxicos e fertilizantes foi incentivado por meio de uma política agrícola 

que subsidiou o crédito para compra e incentivou a implantação de indústrias no país, muito 

serviu para mascarar os efeitos da degradação da natureza-homem em função do uso desses 

insumos com grau de toxidade elevado na agricultura moderna. A política de subsídios 

contribuiu para o uso indiscriminado dos agrotóxicos, pois estes passaram a ser utilizados não 

só pelos grandes latifundiários como também produtores familiares (SOARES, 2010). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.802-1989?OpenDocument
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  Segundo o dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) o Brasil 

em 2008, ultrapassou os EUA e assumiu o posto de liderança no consumo mundial de 

agrotóxicos, o que representou uma fatia de quase 20% do consumo mundial de agrotóxicos. 

A deflagração dos agrotóxicos nas lavouras brasileiras é um reflexo de “benefícios” que esses 

produtos químicos possuem no Brasil, tais como a isenção de impostos para as indústrias 

produtoras de agrotóxicos e a permissão do uso de agrotóxicos já proibidos em outros países. 

No estado de Sergipe a utilização dos agrotóxicos também é notável e preocupante, 

tanto para a sociedade quanto para natureza. A agricultura sergipana, desde a segunda metade 

do século XX até os dias atuais, vem passando por mudanças significativas, na forma de 

produzir, nas técnicas aplicadas e nas relações de produção decorrentes, principalmente, das 

políticas agrícolas implantadas pelas ações do Estado. Personificado no crédito rural 

subsidiado e, através de investimento na agricultura com a implantação de projetos de 

irrigação e a construção de açudes, para alavancar a produção estadual de alimentos, um 

exemplo disso é o município de Itabaiana, com três perímetros irrigados. 

Segundo o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em alimentos (PARA), 

em seu relatório de atividades de 2010 no estado de Sergipe, os produtos com maior teor de 

contaminação por agrotóxicos segundo o PARA, são: beterraba, cenoura, couve, pimentão e 

tomate. Sergipe apresenta elevado percentual na utilização de agrotóxicos sendo a região de 

Itabaiana apontada como local de maior concentração de consumo. O município, desde o 

início da sua ocupação territorial, já se destacava como uma importante área de exploração 

agrícola, tendo por base as pequenas propriedades, e que ainda na atualidade caracteriza a 

estrutura fundiária desse município (SILVA, 2009). 

Nos últimos trinta anos o município de Itabaiana foi sede da consolidação de algumas 

políticas territoriais, culminando na construção de três barragens de porte médio: Macela, 

Ribeira e Jacarecica I, para irrigação e produção de hortaliças. Nesse sentido, vem ganhando 

destaque a preocupação com a contaminação da água dessas barragens, com a poluição do 

ambiente e principalmente com os agravos para saúde humana em função da intensificação no 

uso de agrotóxicos. Itabaiana/SE se caracteriza por ser o maior centro de comercialização 

agrícola do estado, atendendo outros municípios sergipanos e estado vizinhos, esse município 

conta na atualidade com três perímetros irrigados. 

Além do problema do uso de agrotóxicos, os produtores não tomam medidas 

preventivas à contaminação durante o manuseio e aplicação do veneno e não fazem uso de 

equipamento de proteção individual. O uso indiscriminado dos agrotóxicos garante a 
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produção rural no município de Itabaiana/SE, porém, essas práticas causam danos irreparáveis 

para a saúde humana e para a natureza.  

 

3. DINÂMICA DOS AGROTÓXICOS NO PERIMETRO IRRIGADO JACARECICA I 

 

O Perímetro Irrigado Jacarecica I é constituído institucionalmente por 130 lotes de 2,0 

hectares cada um, totalizando aproximadamente 282 hectares, correspondente à área adquirida 

pela COHIDRO, em 1985. O número de assentados são 124 famílias, portanto, 124 unidades 

produtivas, correspondendo a uma área de 248 hectares. Segundo dados disponibilizados pela 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), 

os estudos iniciais para a implantação do Perímetro Irrigado Jacarecica I foram realizados em 

1983, o estudo de viabilidade social e econômica em 1984, tendo o projeto executivo de 

irrigação sido concluído em março de 1987, quando entrou em operação.  

Os riscos provenientes da dinâmica do uso dos agrotóxicos se manifestam no 

Perímetro Irrigado Jacarecica I desde o processo de aquisição dos venenos agrícolas. A 

atividade de aquisição apresenta-se como um dos pilares do chamado “uso seguro” de 

agrotóxicos, no entanto, os agricultores do perímetro irrigado, demonstram o total 

desconhecimento dessa prática.  Quando indagados se as casas de comércio onde os 

agrotóxicos são adquiridos exigem receita agronômica, os agricultores negavam a existência 

dessa exigência. 

“Não. É que aqui a gente já vai e compra lá [...] Leva a folha da plantação, da 

doença que está lá e eles (dono da loja) indicam: olhe tal veneno, aí eles passa e a 

gente passa”(agricultor – 01). 

 

É possível perceber que o agricultor 01 que a receita agronômica não é exigida e o que 

é mais grave, as casas que vendem agrotóxicos possuem funcionários que receitam os 

venenos agrícolas. O preocupante dessa situação, é que os agrotóxicos são receitados por 

profissionais que não conhecem ou nunca fizeram uma visita técnica à lavoura, ou seja, sem 

conhecimento das pragas existentes na lavoura em questão, uma prática irresponsável, porém, 

constante no Jacarecica I.  

Em relação ao transporte dos agrotóxicos, mais irregularidades e riscos a saúde do 

trabalhador foram detectados. Segundo Associação Nacional De Defesa Vegetal – ANDEF 

(2005), quando um agricultor compra um produto fitossanitário e vai transportá-lo para a sua 

propriedade, mesmo abaixo do limite de isenção se fazem necessárias medidas de segurança 

para o transporte dessas substâncias químicas. Essas regras são totalmente desconhecidas no 

Perímetro Irrigado Jacarecica I, pois o transporte desses produtos químicos é feito de forma 
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totalmente incorreta, visto que os agricultores fazem esse transporte em carros de passeio ou 

moto. 

 “Aí no caso porque o agrotóxico que a gente compra é um litro, pendura no braço 

aqui e vem embora na moto. É um litro só, né. A gente usa só um litro” (Agricultor 

– 02).  

“A gente compra é pouco, né. A gente traz numa sacolinha mesmo. É só um vazinho 

só, a lavoura é pouca, né” (agricultor – 04). 

 

Os perigos que os agricultores 02 e 04 estão expostos ficam visíveis nessas falas, o 

agricultor conta que transporta os venenos agrícolas numa “sacolinha”, essa palavra no 

diminutivo revela a fragilidade desse recipiente utilizado pra transportar o agrotóxico até a 

lavoura. Assim, essa prática pode ocasionar acidentes como vazamentos do agrotóxico, e esse 

em contato com a pele do agricultor pode provocar intoxicações graves, já em contato com o 

solo ou com fontes d’água podem originar contaminações.  

O processo de armazenamento dos agrotóxicos no Jacarecica I, também está repleto de 

falhas. Os agricultores afirmam que compram apenas pequenas quantidades de agrotóxicos, 

no entanto, mesmo para estocagem de pequenas quantidades dos agrotóxicos e afins, 

principalmente nas propriedades rurais, alguns critérios importantes contidos na Norma 

Técnica NBR n° 9843/04 (ABNT) precisam ser observados para garantir um armazenamento 

seguro, como a construção onde o agrotóxico é armazenado deve ser de alvenaria, com boa 

ventilação e iluminação natural, as instalações elétricas devem estar em bom estado de 

conservação para evitar curto-circuito e incêndios, com portas que devem permanecer 

trancadas para evitar a entrada de crianças, animais e pessoas não autorizadas.  

O depósito deve estar sinalizado com uma placa “cuidado veneno”; o depósito deve 

ficar num local livre de inundações e separado de outras construções, como residências e 

instalações para animais com piso cimentado e o telhado sem goteiras, para permitir que o 

depósito fique sempre seco.  

“Dentro do barraco mesmo. Aqui não mora não aqui. Tá morando na cidade. Aqui 

é só um rancho mesmo” (agricultor – 02).  

“A gente deixa no meio da maiada debaixo de uma sombra, por que se deixar aqui 

ninguém mora aqui, se deixar quando às vezes leva pra casa quem mora por aqui 

leva pra casa quem não mora procura uma sombra e guarda” (agricultor – 06). 

 

“Há eu compro na cidade e trago pra cá deixo aqui escondido no mato em casa não 

deixo não mode o mau cheiro” (agricultor – 09). 

Percebe-se os agricultores 02, 06 e 09, que o agrotóxico é armazenado em barracos ou 

na roça, completamente exposto as intempéries da natureza, sem nenhuma estrutura que 

proteja esses químicos e que impeçam vazamentos, esse comportamento pode ocasionar 
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sérios acidentes ambientais. Percebe-se ainda nessa fala que os agricultores também levam os 

agrotóxicos para suas casas, expondo ao risco de contaminação também sua família. 

No tocante a aplicação dos agrotóxicos, pudemos observar que os sujeitos que 

trabalham no perímetro Jacarecica I, afirmam possuírem os equipamentos e utilizarem nas 

atividades que manejam os agrotóxicos. No entanto, o uso desses equipamentos é feito de 

forma incorreto/incompleto, visto que esses sujeitos veem nesses aparelhamentos uma 

obrigatoriedade e não como função de proteção contra os efeitos dos agrotóxicos. 

“É a Cohidro aqui se pegar aqui é multado. Se pegar usando aqui sem equipamento 

é multado. Foi multado muita gente, tem que ter o equipamento” (agricultor – 03). 

 “Utiliza. [...] Porque teve puxando a fiscalização aí, né. E disse que é pra usar e 

nóis começou a usar” (agricultor – 02). 

 

É revelado pelos agricultores 02 e 03 que a intervenção do Estado no que tange o uso 

desses equipamentos, a ideologia difundida do chamado paradigma do “uso seguro” do 

agrotóxico foi implantada localmente no Jacarecica I, esse que é um discurso global. No 

entanto, é necessário atentar que o uso dessa proteção é regra obrigatória e exigida por lei para 

a utilização dos agrotóxicos. Em vista disso, a preocupação do Estado não está na saúde do 

trabalhador, mas no comércio do agrotóxico, um mercado extremamente lucrativo.  

“É, mais, tem uns poucos usa, outros não. [...] É assim, porque a gente não aplica 

direto, quem vevi usando essas coisas é quem fica aplicando direto, né. Mas a gente 

assim, é pouco” (agricultor – 01). 

 

 Percebe-se que esses trabalhadores fazem pouco caso dos riscos dos agrotóxicos, pois 

julgam que por fazerem aplicações de uma quantidade razoável de veneno agrícola, não estão 

suscetíveis a nenhum agravo. É possível flagrar trabalhadores aplicando agrotóxicos sem 

nenhum tipo de proteção, usando apenas uma bolsa plástica nas mãos ou um pedaço de pano 

cobrindo o nariz e a boca, como é possível visualizar na figura 1. 

Figura 4 – Aplicação de agrotóxico sem nenhuma proteção, Perímetro irrigado Jacarecica I.  
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                                           Fonte: Trabalho de Campo, Thaís Moura dos Santos, 2014. 

O contato constante dos trabalhadores com os agrotóxicos é a principal causa das 

intoxicações agudas no Jacarecica I. 

“Assim, deu. Antes eu passava aí uma vez eu vim parar no hospital, aí desse dia pra 

cá eu só passo pouco. É difícil eu passar, me faz mal [...] Assim, o rosto intoxicou 

todo, vim parar no hospital e todo vermelho, o rosto encaroçado” (Agricultor – 01). 

 

O mais alarmante é que o agricultor 01 afirma já ter dado entrada ao hospital em 

função de uma intoxicação aguda em função do uso de agrotóxico, no entanto, esse sujeito 

afirma que ainda faz aplicação desses produtos químicos, isso é alarmante, o trabalhador se 

expõe constantemente ao risco de agravos a sua saúde, seu trabalho tornou-se motivo de 

preocupação e medo. As intoxicações agudas são as mais relatadas pelos trabalhadores do 

Jacarecica I. Essas intoxicações manifestam-se através de um conjunto de sinais e sintomas, 

que se apresentam de forma súbita, momentos após a exposição do indivíduo a um 

agrotóxico.  

“tenho um irmão que já passou... uma vez mesmo eu levei ele pra clinica ruim por 

causa do tóxico [...] Ele passou um tali de Tamaron mesmo, né o Tamaron pegou, a 

sorte que ele coisou logo e levou pra clinica e deram lá um remédio um negócio e 

foi proibido ele usar ai hoje em dia ele não passa mais agrotóxico né” (agricultor – 

08). 

Na saúde humana, a contaminação com esse tipo de agrotóxico pode ocasionar 

diversas agravos à saúde tais como: suor e salivação abundante, lacrimejamento, cefaléia, 

tontura e vertigens, perda de apetite, dores de estômago, visão turva, tosse com expectoração 

clara, náuseas, vômitos e cólicas abdominais, diarréia, dificuldade respiratória, confusão 

mental, perda de sono, redução da frequência cardíaca/pulso, crises convulsivas (nos casos 

graves), coma, parada cardíaca (MELLO; SILVA, 2013).  

 “Não. Eu não passo não porque já me prejudicou, entendeu [...] Me pegou uma 

vez. Eu trabalhava com ele e me pegou. Quase ia morendo” (agricultor – 03). 

“Rapais já, foi no lote ai vizinho o cara foi parar no hospital, mais não foi nada 

mais grave não” (Agricultor – 07). 

Essas revelações demostram a face maléfica dos agrotóxicos para a saúde do 

trabalhador.  No entanto, em virtude das subnotificações dos agravos a saúde provocada pelos 

agrotóxicos existe uma falta de informações ou dados referentes a essa temática. O que 

acontece na maioria das vezes é que quando um paciente dá entrada no hospital, o diagnóstico 

é feito levando em consideração os sintomas que o sujeito apresente, não se leva em 
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consideração a profissão que o paciente desempenha, assim, os casos de agravos a saúde 

provocados pelos agrotóxicos são ocultados. 

As entrevistas buscaram também, analisar se os sujeitos que trabalham no Jacarecica I, 

possuem ou já possuíram alguma agravo em sua saúde em decorrência do uso de agrotóxicos. 

O contato constante dos trabalhadores com os agrotóxicos é a principal causa das intoxicações 

agudas no Jacarecica I. 

“Assim, deu. Antes eu passava aí uma vez eu vim parar no hospital, aí desse dia pra 

cá eu só passo pouco. É difícil eu passar, me faz mal [...] Assim, o rosto intoxicou 

todo, vim parar no hospital e todo vermelho, o rosto encaroçado” (Agricultor – 01). 

 

O mais alarmante dito pelo agricultor 01 é que o agricultor afirma já ter dado entrada 

ao hospital em função de uma intoxicação aguda em função do uso de agrotóxico, no entanto, 

esse sujeito afirma que ainda faz aplicação desses produtos químicos, isso é alarmante, o 

trabalhador se expõe constantemente ao risco de agravos a sua saúde, seu trabalho tornou-se 

motivo de preocupação e medo. As intoxicações agudas são as mais relatadas pelos 

trabalhadores do Jacarecica I. Essas intoxicações manifestam-se através de um conjunto 

de sinais e sintomas, que se apresentam de forma súbita, momentos após a exposição do 

indivíduo a um agrotóxico.  

“tenho um irmão que já passou... uma vez mesmo eu levei ele pra clinica ruim por 

causa do tóxico [...] Ele passou um tali de Tamaron mesmo, né o Tamaron pegou e 

ele foi proibido ele usar ai hoje em dia ele não passa mais agrotóxico né” 

(agricultor – 08). 

 

O agrotóxico citado pelo agricultor 08 o TAMARON é um agrotóxico de classe II – 

Altamente Tóxico. Segundo NUNES e TANAKA (2001) o TAMARON é um pesticida 

organofosforado (inseticida e acaricida) esse grupo de agrotóxico é responsável pela maior 

quantidade de acidentes e mortes do Brasil. É de largo espectro de ação, obtido como 

subproduto do acefato. A sua ação ocorre por contato e ingestão, com direto efeito estomacal.  

“Não. Eu não passo não porque já me prejudicou, entendeu [...] Me pegou uma vez. 

Eu trabalhava com ele e me pegou. Quase ia morendo” (agricultor – 03). 

“Rapais já, foi no lote ai vizinho o cara foi parar no hospital, mais não foi nada 

mais grave não” (Agricultor – 07). 

 

Essas revelações demostram a face maléfica dos agrotóxicos para a saúde do 

trabalhador. No entanto, em virtude das subnotificações dos agravos a saúde provocada pelos 

agrotóxicos existe uma falta de informações ou dados referentes a essa temática. O que 

acontece na maioria das vezes é que quando um paciente dá entrada no hospital, o diagnóstico 

é feito levando em consideração os sintomas que o sujeito apresente, não se leva em 
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consideração a profissão que o paciente desempenha, assim, os casos de agravos a saúde 

provocados pelos agrotóxicos são ocultados. 

No que tange o descarte das embalagens vazias de agrotóxicos, foi possível visualizar 

irregularidades no perímetro irrigado Jacarecica I. As práticas em relação ao descarte das 

embalagens vazias de agrotóxicos se mostram variadas. Existem agricultores que falam 

despreocupadamente que “Toca fogo” (agricultor – 01), essa prática é bastante comum e 

difundida pelos agricultores do perímetro. No entanto, esses sujeitos não possuem o 

conhecimento de que as embalagens contaminadas normalmente geram gases de natureza e 

toxicidade desconhecida quando incineradas e podem contaminar o ambiente e contaminá-los. 

Reafirmando a pratica de incinerar as embalagens. 

“As embalagem a gente, a gente toca fogo, né. Eles pede pra as vezes, pra levar pra 

lá, lá eles tem um lugar pra botar, muitas vezes a gente guarda e leva pra lá” 

(Agricultor – 05). 

 

O agricultor 05 revela que queima as embalagens vazias dos agrotóxicos, e numa 

tentativa de se redimir afirma levar pra um deposito da empresa responsável pela manutenção 

do perímetro. O que instiga reflexão nesse discurso é que, para a utilização do agrotóxico 

ocorre uma fiscalização severa sobre o uso do EPIs, no entanto, para a devolução das 

embalagens vazia a fiscalização parece ser falha. As embalagens vazias, também são motivos 

de preocupação e riscos para natureza e saúde humana. 

 “Rapais as embalagens tinha uns tempos que eu ajuntava e tocava fogo mais o 

rapaz da COHIDRO disse que agora ajunta saculejo três vezes e manda furar no 

fundo do vaso e botar no saco e leva e devolve (risos)” (agricultor – 08). 

O agricultor 08 explica que a devolução das embalagens em tom de riso, não dando 

muita importância para essa prática. As falta de informações sobre esse assunto é gritante 

entre os trabalhadores, eles muitas das vezes, por não possuírem escolaridade não leem as 

instruções sobre o destino final das embalagens de agrotóxicos. Os resíduos químicos tóxicos 

presentes em embalagens de agrotóxicos e afins, quando abandonados no ambiente ou 

descartados em corpos d’água e lixões, sob ação da chuva, podem migrar para águas 

superficiais e subterrâneas, contaminando o solo e lençóis freáticos e consequentemente ao 

fazer uso dessa água à sociedade vai estar em risco. 

O destino final dessas embalagens vazias constitui a degradação ambiental e da 

elevação dos riscos de contaminação e de agravos à saúde. O trabalhador do campo nem 

sempre se dão conta da periculosidade presente nas embalagens que ficam em contato direto 

com as substâncias utilizadas nas lavouras para o combate às pragas. Por isso, o recolhimento 
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das embalagens vazias torna-se muito importante na redução dos riscos inerentes à utilização 

de agrotóxicos. Por fim as entrevistas buscaram analisar como era feita a lavagem dos EPIs, 

após a aplicação dos agrotóxicos. Para a atividade de lavagem das roupas/EPIs contaminados, 

analisou-se a concentração de mulheres na realização dessa atividade. 

Depois que ele (o trabalhador) usa, aí ele troca de roupa. Troca de roupa e leva pra 

mulher dele levar” (agricultor – 04). 

 

As principais recomendações dos manuais de segurança para a realização da lavagem 

do EPIs é o procedimento de não guardar as roupas utilizadas na manipulação de agrotóxicos 

juntamente com as demais roupas da família; existir um tanque de lavar exclusivo para as 

roupas contaminadas e o esgotamento da água de lavagem. A lavagem da roupa é realizada 

pelo que os agricultores afirmam em ambiente domestico, sendo assim, a chance de 

intoxicação da família desse sujeito aumenta consideravelmente. Essas roupas, quando são 

lavadas separadamente não com a intenção de evitar contaminação, mas por serem consideras 

“roupas de trabalho” mais sujas e mal cheirosas do que as outras roupas. As mulheres, dessa 

forma, estão expostas indiretamente aos malefícios dos agrotóxicos quando vão fazer a 

higiene dessas vestimentas.  

Rapais com a roupa a gente sempre lava né [...] Eu levo pra casa pra mulher lavar 

(risos)” (agricultor – 08). 

 

Existe um risco real para as mulheres, existindo ainda a possibilidade da transferência 

de resíduos de agrotóxicos nesse processo de lavagem dos EPIs para os fetos e para crianças 

por meio do leite materno. Sendo assim, o agrotóxico mais uma vez se mostra um risco não 

apenas para o trabalhador, mas para toda sua família.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o objetivo de caracterizar a dinâmica do uso de agrotóxicos no Perímetro 

Irrigado Jacarecica I, pudemos concluir que, a aquisição dos agrotóxicos no referido 

perímetro é feita sem nenhum tipo de perícia técnica, para indicar a real necessidade de 

utilização destes produtos químicos na lavoura. O transporte dos agrotóxicos é realizado em 

veículos comuns (não adaptados aos requerimentos de segurança). E que os agricultores do 

Jacarecica I armazenam os agrotóxicos no relento em suas roças ou em construções precárias 

e ainda, existem os agricultores que armazenam esses químicos em suas residências. O 

perímetro apresenta carência de assistência técnica que devia orientar os usos dos agrotóxicos. 
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Outra constatação diz respeito à aplicação dos agrotóxicos sem uso devido dos EPIs e 

ao descarte incorreto das embalagens desses produtos e que, por carência de informação, a 

lavagem das vestimentas e EPIs contaminados por agrotóxicos é entendidas como atividade 

doméstica comum, sendo, portanto, realizada sem a observação de medidas de segurança. 

 Essas praticas identificadas rebatem diretamente na saúde dos trabalhadores do 

Perímetro Irrigado Jacarecica I, que se encontram adoecidos e apresentam constantemente 

sintomas como dores de cabeça, náuseas e sonolências, estas sintomáticas caracterizam 

intoxicações agudas.  
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Introdução 

Os homens se organizam em classes sociais que coabitam no mesmo espaço. A 

primeira classe é aquela que vende a sua força de trabalho (proletários), a segunda que 

compra (burgueses). A terceira classe, a camponesa é peculiar, pois nela existe os que vendem 

a sua força de trabalho, os que a compram sem explorar, e os que nem a vendem e nem 

compram, mas aplica a sua força de trabalho na sua propriedade produzindo alimentos para a 

nação, sendo também antagônica aos burgueses latifundiários. 

O camponês é um sujeito sem igual. Das três classes sociais é a única que superou as 

transformações espaciais ao longo do tempo permanecendo enquanto classe diferenciada das 

demais. Sua maneira única de reprodução social é um duro golpe às relações capitalistas de 

produção. O campesinato é na sua natureza uma classe unida, sustentável e lutadora. O 

capitalismo busca deturpar esse modo de ser e fazer camponês, buscando destruir a unicidade 

singular que existe entre o camponês-natureza. 

A reprodução camponesa se desdobra de modo heterogêneo que, em sua essência 

caminha na direção oposta à lógica da sociedade capitalista. Isto ocasiona um conflito político 

ideológico no espaço agrário. As relações capitalistas não são harmônicas com a natureza, 

pois a natureza é vista como mero recurso que deve ser extraído e transformado. 

O campesinato partindo na contra mão do desenvolvimento irracional do capital 

busca uma unicidade homem natureza, que em virtude das armadilhas capitalistas pode ser 

desfragmentada. Enquanto os latifundiários buscam na terra a acumulação de riquezas e 

cultivos de commodities agrícolas, os camponeses alimentam a nação, como ressoou através 

das vozes de milhares de camponeses no pavilhão da Vera Cruz no I Congresso do MPA, “se 

o campo não Planta? A cidade não janta!”. 

Assim, os camponeses plantam diversas variedades alimentícias, como batata, feijão, 

tomate, banana, maracujá, mandioca... A mandioca que depois do desprendimento do trabalho 

nas casas de farinha produz um dos alimentos mais consumidos pelos nordestinos, a farinha 

de mandioca. 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

Em Sergipe é no município de Lagarto/SE que a mandiocultura se destaca na lógica 

camponesa. Na produção de farinha ocorre a geração de resíduos, como a manipueira, um 

liquido tóxico, e, ao mesmo tempo, rico em nutrientes (MAGALHÃES et. al., 2013). Ao ser 

descartado de modo inadequado na natureza, a manipueira ocasiona sérios problemas 

ambientais, como a contaminação do solo e da água. Ao ser manejada de forma correta suas 

substancias podem ser aproveitadas ampliando o desenvolvimento econômico dos 

camponeses, pois, a manipueira tem grande quantidade de potássio e nitrogênio elementos 

essenciais para a agricultura (PAIXÃO E SILVA, 2009, p 1). 

Este trabalho objetivou através do estudo do espaço lagartense conhecer qual o 

destino que a manipueira recebe, pois o manejo correto da manipueira beneficia o camponês, 

reduzindo o impacto humano na natureza. Este artigo integra a pesquisa Pelo Espaço do 

homem camponês: estratégias de reprodução social no Território Centro-Sul Sergipano e, 

busca à luz de Santos (2012); Marques, (2008); Oliveira, (2001); Lopes, (2012); Paixão e 

Silva, (2009) dentre outros, estudar essa classe e do seu par antagônico para compreender o 

Espaço do Homem Camponês, analisando a realidade do campesinato mandiocultor 

lagartense e suas estratégias para continuar se reproduzindo com sustentabilidade.  

 

A Classe Camponesa: Contextualização Histórica e Conceitual 

O campesinato é uma classe historicamente mais antiga que o operário, sendo esta 

uma classe anterior ao movimento da reconstrução das cidades e a revolução industrial e 

início da Era Moderna. Participantes ativos nas revoluções que estremeceram as monarquias 

europeias originam-se no período medieval e resistiram a passagem pelos modelos 

escravocrata, mercantil e capitalista, reafirmando a sua força e resistência perante as 

transformações do espaço mundial (MARQUES, 2008). 

O campesinato europeu se desenvolveu com forte enraizamento cultural, sendo que, 

as terras comunais ou a própria propriedade permitia que o camponês vivesse na terra natal. 

Haviam entre eles, aqueles detentores da posse da terra e os que mesmo não tendo a posse, 

trabalhavam nas terras comunais. Estes sujeitos não tinham a necessidade de se deslocar de 

um lado a outro na busca de terra ou de trabalho para garantir o seu sustento. Construíram 

uma identidade territorial de forma diferenciada no Brasil (MARQUES, 2008).  

No Brasil, o campesinato foi desenvolvido no seio de uma sociedade colonial, 

situada na periferia do mundo capitalista sob as rédeas do latifúndio escravista. Os 

camponeses brasileiros, desde a invasão portuguesa no século XV, foram colocados em 
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marcha constante, em uma peregrinação que não permitiu o enraizamento territorial, 

marcando-os por uma mobilidade espacial dura e acentuada (MARQUES, 2008, p.4). 

O processo de acumulação de terra gerou um processo migratório que levou milhares 

de seres humanos a se dirigirem para as áreas urbanas ou para outras propriedades, criando 

uma grande massa de pobres e miseráveis que tende a crescer. Num movimento contraditório, 

as pessoas expulsas das terras têm a certeza que seus filhos não poderão crescer na terra de 

origem, e nem trabalhar na terra dos pais, cabendo somente um caminho: a estrada, que pode 

levá-lo para a cidade, ou para a luta pela reconquista da terra uma vez que lhe foi tirada 

(OLIVEIRA, 2001, p. 188). Essa realidade se estende até a atualidade. 

Os camponeses brasileiros não tiveram/têm direito a terra, são constantemente 

retirados das propriedades, nunca tendo o direito real a posse da terra. A solução é a migração 

para outras regiões do país em busca da sobrevivência e da posse da terra almejada. Enquanto 

os camponeses europeus construíam laços de identidade com o território, os camponeses 

brasileiros “são marcados por uma mobilidade espacial”, tendo identidade, mas não território. 

(MARQUES, 2008) 

O território brasileiro serve a um mercado que desde o seu descobrimento se 

caracteriza como agroexportador. Onde os latifúndios buscam exportar grupos de alimentos 

ou não, como, cana, café, carne, soja. Essa lógica de mercado favorece o desenvolvimento 

capitalista que a partir do crescimento exorbitante do seu capital, exclui milhares de sujeitos 

das terras, extraindo a liberdade e o valor do trabalho dos camponeses, em busca de aumentar 

a riqueza própria. (OLIVEIRA, 2001; ANTÃO, SANTOS, SANTOS, 2015). 

O camponês produz os alimentos consumidos pela sociedade, lutando e garantindo a 

soberania alimentar (MPA, 2015
49

). Destarte, são os camponeses a classe que faz frente ao 

movimento de dominação capitalista, buscando um movimento igualitário de acesso à terra 

através de lutas permanentes contra os latifundiários, sendo advindas de outros períodos 

históricos que no Brasil tem mais de quinhentos anos.   

O sujeito camponês possui uma história de lutas no campo, como também parte 

expressiva nos estudos das ciências sociais, relacionado a “disputas políticas e teóricas 

travadas em torno da interpretação da questão agrária brasileira e das direções tomadas pelo 

desenvolvimento capitalista no campo”. (MARQUES, 2008, p. 2)  

                                                           
49

 Informação obtida no Primeiro Congresso do MPA realizado em São Bernardo do Campo/SP em Outubro de 
2015. 
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O sujeito que carrega esse conceito são homens que possuem uma história de lutas na 

sociedade diferentemente de outros conceitos como pequeno agricultor ou agricultura 

familiar. Marques (2008, p.3), afirma que o camponês, tem uma “densidade histórica nos 

remete a um passado de lutas no campo e ao futuro como possibilidade”. Segundo Shanin 

apud Marques (2008, p. 3), “o campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social e um 

“mundo diferente”, que apresenta padrões de relações sociais distintos - ou seja, o que 

também podemos denominar de modo de vida”. Esse modo de vida é um risco que muitos 

latifundiários não querem correr, pois o escamoteamento dessa identidade torna-se necessária 

vista que, o desenvolvimento do capital não ocorre simultaneamente com este modo de ser e 

fazer camponês, mas o avanço de um e a destruição do outro. 

Os camponeses desenvolvem espaços heterogêneos e múltiplos, tendo características 

sociais e culturais próprias, que podem ser denominadas de relações não capitalistas. Que são 

encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais (THOMPSON 

apud MARQUES, 2008, p. 3, FÉLIX, 2013) O campesinato apresenta laços fortes com a 

terra, que é o seu principal meio de produção e reprodução. Essa forma de relacionar com a 

natureza é antagônica aos valores e visão de mundo da sociedade capitalista de produção. É 

esse antagonismo entre ideias a respeito da terra que proporciona o conflito que permite o 

desenvolvimento contraditório e combinado da realidade, tornando o espaço dinâmico, 

transformando em um campo ímpar de batalhas (MARQUES, 2008, p. 3). Esta torna-se a 

razão pela qual, ocorre a luta ideológica em declarar o termo camponês como atrasado e a 

busca constante em soterrá-lo. 

O campesinato é uma classe social que tem uma dupla identidade. A primeira é uma 

classe que através da produção de alimento abastece a sociedade, servindo “aos interesses 

capitalistas”. A segunda é a força revolucionaria que surge na crise, pois ocorre um forte 

estranhamento em relação a sociedade de produção capitalista (MARQUES, 2008, p. 3). As 

relações entre camponês e burgueses latifundiários, campesinato e capitalismo são 

reproduzidos por meio das contradições que são travadas no decorrer do tempo-espaço 

agrário, que permitem uma organização dos camponeses que, atende aos interesses do capital, 

concomitantemente, a confronta (MARQUES, 2008).  “Se, por um lado, o mercado domina o 

campesinato, por outro, ele não o organiza” TAUSSIG (apud MARQUES, 2008, p. 3). 

A classe camponesa tem a ética como base para todas as relações, apresentando 

“terra, trabalho e família como valores morais” que se associam a “categorias nucleantes 
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intimamente relacionados”, estão organizados em torno de princípios “centrais a honra, a 

hierarquia e a reciprocidade”, como afirma Woortmann (apud MARQUES, 2008, p. 3).  

Essas duas classes estão enraizadas numa longa luta histórica que no Brasil chega-se 

a mais de meio milênio, ocorrendo ao longo destes anos situações peculiares diferentes do 

restante do mundo. No Brasil, o empresário e o latifundiário se fundiram em um mesmo 

sujeito, unificando o capital do campo e da cidade (Oliveira, 2001, p. 186). A fusão entre o 

capital e a terra num mesmo individuo, favorece a concentração de poder econômico e 

político. Assim, através da concentração política (Estado), ocorre a legalização de atos que 

irão desfavorecer as classes, proletária e camponesa.  Como ocorreu com a criação da Lei de 

Terras, em 1850, favorecendo os grandes latifundiários. 

A concentração do poder político permitiu no século XIX, a modernização da 

agricultura, que consolidou a fusão entre capital Urbano e Rural, permitido e ampliado via 

Estado um movimento contraditório, transformando os capitalistas industriais em grandes 

latifundiários (OLIVEIRA, 2001). Essa unificação é favorecida por meio da intervenção do 

Estado através dos incentivos fiscais da Sudene e da Sudam com o dinheiro do povo 

brasileiro. A fusão favorecida pelo Capital estatal, permitiu o desenvolvimento de latifúndios 

com dimensões exorbitantes, “nunca registradas na história da humanidade”. (OLIVEIRA, 

2001, p. 186) 

No Brasil, a fusão favorecida pelo Estado, desenvolveu um movimento contraditório, 

que ao contrário do que aconteceu na Europa, no movimento de superação Feudal, a 

burguesia brasileira não desenvolveu um movimento contra o latifúndio e os latifundiários, 

como destaca (OLIVEIRA, 2001, p. 186),  “ao invés de a burguesia atuar no sentido de 

remover o entrave (a irracionalidade) que a propriedade privada da terra traz ao 

desenvolvimento do capitalismo, atua-se no sentido de solidificar, ainda mais, a propriedade 

privada da terra”. Assim a propriedade da terra é inerente a lógica capitalista brasileira.  

(OLIVEIRA, 2001). 

A união do latifundiário e o burguês, privado e Estado, proporcionou conforme o 

autor, grandes áreas que somando as 27 maiores propriedades corresponde a uma área 

equivalente ao Estado de São Paulo (OLIVEIRA, 2001). Essas grandes propriedades estão 

concentradas nas mãos de poucos, funcionando como “reserva de valor, ora como reserva 

patrimonial” (OLIVEIRA, 2001, p. 187). Essas duas reservas são garantias para o acesso aos 

sistemas financeiros e as políticas governamentais, que ao mesmo tempo em que torna-se 
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garantia de riqueza para os proprietários, gera um gigantesco número de pobres(OLIVEIRA, 

2001). 

A visão dos “magnatas da terra” não é produzir alimento mas, acumular e ampliar a 

riqueza sem trabalhar. Para isso, retira e exclui milhares de camponeses que sem-terra, 

vendem sua força de trabalho, sujeitando-se ao burguês, as vezes necessitando deixar os 

pilares de honra e liberdade para atender ao patrão. 

O conflito entre essas duas classes resultou num movimento, que podemos taxar 

como o fim do camponês para o bem do burguês e sua rápida substituição pelo agricultor 

familiar foi a saída encontrada para proteger os latifúndios do país. A produção familiar que 

estivesse “totalmente integrada ao mercado, sem apresentar qualquer conflito ou contradição 

em relação ao desenvolvimento capitalista”, este é o papel do Agricultor familiar 

(MARQUES, 2008, p.6). 

Destarte, agricultor familiar tornou-se sinônimo de trabalhador escamoteado do 

capital fornecedor das bases nutricionais da sociedade capitalista de produção, a sua função 

passou a garantir o “abastecimento alimentar abundante, a preços estáveis, contribuindo assim 

para o processo de formação dos novos padrões de consumo característicos da expansão 

capitalista posterior à Segunda Guerra Mundial” (ABRAMOVAY apud MARQUES, 2008, 

p.6). 

A tentativa de destruir a identidade camponesa fracassou, movimentos como o dos 

Sem Terra (MST), Liga Camponesa (internacional) e o Movimentos dos Pequenos 

Agricultores (MPA), demostram-se como frentes com pautas diferentes, mas se articulam 

entre si com objetivos comuns, como a luta pela recampesinização, soberania alimentar e 

liberdade. 

Ao mencionar os camponeses deve-se acompanhar dessa classe o termo segurança 

alimentar. São as pequenas propriedades camponesas que alimentam parte considerável dos 

brasileiros. As grandes propriedades são produtoras de cana, soja ou a produção pecuária 

visando as mesas de outras nações. A propriedade camponesa supera a produção alimentícia 

das propriedades capitalistas se for levado em consideração que “a mesma realidade aparece 

nos dados referentes ao valor da produção agropecuária, pois as unidades com área de até 100 

hectares produziram 46,5% do total, ou seja, 18% da área agrícola gera quase a metade da 

riqueza oriunda do campo. (OLIVEIRA, 2001, p. 189).  

As dificuldades que os camponeses superam, demostra a força que a classe tem, 

sendo segundo Oliveira, (2001, p. 189), são responsáveis por produzir mais de 50% de 
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produtos para alimentação como: a produção de batata-inglesa, feijão, mandioca, tomate, 

banana, cacau, café, caju, coco, guaraná, pimenta- do-reino, uva e a maioria absoluta dos 

hortigranjeiros. Tendo somente acesso a 5% dos créditos do governo, ficando com apenas 

30% do total”. Demostrando a capacidade camponesa de administrar a sua propriedade, além 

da contribuição econômica e social serem superiores a produção capitalista. 

É portanto, a classe de luta constante e incessável que está em permanente luta pelos 

direitos e na preservação dos conquistados. Uns na busca constante pela terra outros na luta 

constante em permanecer na terra. Em ambos os casos a classe busca somente ter o direito de 

serem produtores de alimentos para abastecer a sociedade brasileira e para sobreviverem da 

sua própria força de trabalho sem exploração. 

 

A produção de mandioca no mundo, Brasil. 

O Brasil em se tornou em 2009 “o terceiro maior produtor mundial de mandioca” 

produzindo em torno de 25,5 milhões de toneladas, ficando atrás da Nigéria, com 36,8 

milhões de toneladas. Tem-se o “ranking dos maiores produtores de mandioca: Tailândia, 

Brasil, Indonésia, República Democrática do Congo (R. D. do Congo), Angola, Gana, Índia, 

Vietnã e Tanzânia, respectivamente” (SEDETEC, 2011, p. 3). 

O país se configurou como o maior produtor de mandioca, perdendo a liderança para 

a Nigéria, depois caiu para a terceira posição ultrapassado pela Indonésia. “A produção 

brasileira de mandioca havia se estabilizado na faixa dos 25 milhões de toneladas, porém na 

safra de 2012/13 a redução foi mais acentuada por conta da forte seca no Nordeste” (DERAL, 

2013). O volume de produção da mandioca e a área plantada (em hectares) estão intimamente 

ligados ao preço do produto, assim, quando os preços caem, tanto o volume de produção 

quanto a área plantada sofre diminuição (SEDETEC, 2011, p.4).  

Essa redução atinge as mesas dos brasileiros e principalmente dos nordestinos, visto 

que, de “2004 até o ano de 2008 a farinha de mandioca ultrapassou a porcentagem da 

participação do macarrão com ovos, alcançando 0,67% de participação contra 0,57% destes 

itens”. (SEDETEC, 2011, p. 6) 

O Nordeste se caracteriza como o segundo maior produtor de mandioca, perdendo 

para a Região Norte. Em 2014 atingiu uma produção de 5.668.126 milhões de toneladas, Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste (IBGE, 2014; SEDETEC, 2011). Tem a mandioca como um dos 

diversos cultivos que é produzido, pois a região tem a “tradição do sistema de policultivo, ou 

seja, além do plantio de mandioca, outras culturas de ciclo curto são mantidas pelos 
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agricultores”. A região também se destaca no consumo desse produto e os seus derivados 

(SEDETEC, 2011, p. 9-10). Em Sergipe é o município de Lagarto que se destaca na produção 

estadual, sendo o espaço de estudo desta pesquisa, torna-se necessário aprofundar os estudos 

sobre o espaço lagartense. 

 

Formação Espacial e Características do Município de Lagarto/Se  

O município de Lagarto encontra-se no território centro sul sergipano, fazendo divisa 

“ao Norte com os municípios de Pedra Mole e Macambira; ao Sul com os municípios de 

Riachão do Dantas e Boquim; ao Leste com os municípios de São Domingos, Campo do 

Brito, Itaporanga d’Ajuda e Salgado; e a Oeste com Simão Dias” (TAVARES; VIEIRA 

JUNIOR, 2012, p. 12). 

O município Lagarto compõe uns dos 75 municípios sergipanos, sendo o terceiro 

mais antigo de Sergipe. Como os demais municípios foi a Igreja a pioneira na dominação do 

território que é datada de 1540, visto que existiam cerca de dois mil índios que habitavam as 

terras onde hoje é Lagarto (IBGE, 20-?). 

A publicação do Cinform municípios (2002, p. 122), narra a história do território que 

em 1590, ano da invasão de Sergipe por Cristóvão de Barros as terras foram tomadas dos 

índios e entregue em forma de sesmaria para Gaspar d’Almeida, Gaspar de Meneses, Antonio 

Gonçalves de Santana e Muniz Álvares, este construiu grandes fazendas. 

O primeiro povoado foi construído a seis quilômetros da sede atual, que após um 

surto de varíola forçou os habitantes a mudarem para um local mais elevado, onde hoje 

encontra-se a praça da Nossa Senhora da Piedade. Nesse local drenava um riacho que tinha 

algumas rochas em forma de lagarto, dando nome a povoação. Em 1658 Lagarto tornou-se um 

dos três distritos militares que serviram como base para proteger a província contra a invasão 

Holandesa (CINFORM MUNICÍPIOS, 2002). Na atualidade, Lagarto tem papel importante 

dentro do contexto socioeconômico sergipano. 

Destarte, Lagarto tem uma população estimada em 94.861 habitantes que desde a 

década de 1990 vem em crescimento constante seguindo os patamares estadual e nacional. O 

contingente populacional permite o desenvolvimento do município que tem a força de 

trabalho necessária para ocupar os postos de trabalho mas, não se aplica na agricultura, pois a 

falta de trabalhadores é uma reclamação constante dos donos de propriedades. 

A população lagartense está distribuída nos três setores da economia, no qual o de 

serviços correspondem a mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB), da mesma forma 
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que ocorre com Sergipe e no Brasil. Seguido pela indústria que ocupa a segunda posição e 

agropecuária a terceira.  

A maior porcentagem do PIB lagartense refere-se aos serviços ofertados no 

município que corresponde a 73% do total. A indústria produz 17% das riquezas do 

município, o restante 10% do PIB corresponde a Agropecuária. A variável que corresponde ao 

PIB demostra uma economia diversificada, que não depende somente de um setor econômico. 

Neste trabalho, iremos nos ater a produção rural de produtos, dentre os vários cultivos 

produzidos no município será a mandioca e qual a importância deste cultivo para o espaço 

lagartense. 

Conforme a PAM - Pesquisa Agrícola Municipal realizada pelo IBGE, no ano de 

2014, em Sergipe é o município de Lagarto que concentra a maior área plantada de mandioca, 

8.410 hectares (IBGE, 2014; SEDETEC, 2011). No estado é o município de Itabaiana 

“responsável por 70% da comercialização de farinha de mandioca consumida em Sergipe” 

(SEDETEC, 2011, p. 12) 

O rendimento médio da mandioca nos últimos anos vem demostrando estabilidade 

nos tocante da produção, durante dez anos vem estável os períodos de 2003 à 2014 a produção 

de Mandioca foi equivalente 1.900 quilogramas por hectare não ocorrendo percas drásticas. 

Porém não alcançou o pico de produção que ocorreu em 1993 quando foram produzidos 

20.800 quilogramas por hectare. 

O aumento da área da produção veio acompanhado com a queda no valor da 

produção, que no ano anterior havia atingindo o maior valor de produção da história desde o 

início do plano real em 1996. A queda em 2013 para 2014 foi de R$ 34.352 (tinta e quatro mil 

trezentos e cinquenta e dois reais), gerou um prejuízo visto que a área de plantio foi ampliada. 

As lavouras de mandiocas são denominadas de lavouras temporárias pelo IBGE, 

sendo assim, algumas propriedades são classificadas como propriedades caraterísticas por 

cultivar lavouras temporárias. No entanto, o IBGE não especifica que tipo de lavoura, sendo 

assim as plantações de fumo também são enquadradas neste perfil junto com os alimentícios. 

A produção de mandioca e seu processamento nas casas de farinhas auxilia a renda 

de várias pessoas, alimentado vários lares brasileiros. No entanto, na fabricação da farinha 

ocorre a liberação de um líquido tóxico denominado de manipueira. Ao ser descartada 

diretamente na natureza essa substância torna-se nociva para o homem, ser inerente a 

natureza.  
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A interação homem-natureza é intensa, os camponeses estão limitados aos meios 

físicos, químicos e biológicos. Pelo trabalho esses mesmos limites tornam-se pela consciência 

humana oportunidades que podem romper barreiras, abrindo oportunidades e aumentando os 

limites com o manejo da manipueira (LOPES, 2012). 

 

A Manipueira: O Manejo no Espaço do Homem Camponês Lagartense  

O homem lagartense é além de um habitante, construtor dos seus espaços, 

interagindo com a natureza, seja de forma harmônica ou conflitante. (SANTOS, 2010, p. 64-

65). O meio conflitante que os homens camponeses interagem com a natureza é o descarte da 

manipueira no meio ambiente, contaminando o ambiente e a saúde humana, além dos 

impactos nas espécies animais. 

O nome manipueira é originário do tupi-guarani significa o que brota da mandioca, 

se caracteriza como um resíduo líquido originário da prensagem da raiz da mandioca. Contém 

elevada toxidade por apresentar como componente o glicosídio (linamarina) altamente solúvel 

em água e do ácido cianídrico (BRANCO apud SANTOS et. al., 2012), “tóxico dos mais 

poderosos e que pode afetar células nervosas. Este glicosídio combina-se com a hemoglobina 

do sangue, sendo inibidor da cadeia respiratória” (CEREDA et al apud SANTOS at. al., 2012, 

p 262) 

Porém, a manipueira é forte aliado, caso manejado de forma correta, na adubação, 

ração, construção de tijolos, fertilização e como pesticida, ampliando a capacidade de 

reprodução camponesa, que ao utilizar a manipueira amplia a possiblidade de ampliar os 

recursos e conciliar a produção e não prejudicar a natureza (PAIXÃO E SILVA, 2009). 

Dos oito produtores entrevistados dois afirmaram desconhecer os riscos que a 

manipueira causam ao meio ambiente. Seis afirmaram conhecer os danos ao meio ambiente e 

a saúde animal. Porém, nenhum entrevistado percebeu que ao poluir a natureza, também 

contamina a si mesmo, visto que o homem faz parte da natureza.  

Assim, é conhecido pelos camponeses que a manipueira “serve como adubo” 

(entrevistado 1, 2015). Ao ser manejada de forma correta a manipueira diluída em água 

aplicada no solo oito dias antes do plantio, fortalece a composição de nutrientes para a terra, 

principalmente o potássio. 

Deve-se evitar o consumo direto do animal, visto que o entrevistado 02 afirmou que 

“Os animais não podem tomar direto. A manipueira é veneno” mas o mesmo, alertou que 
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existe casos que “estão dando para o gado”, mas, para poderem oferecer ao gado só “depois 

de cinco dias” após a extração da manipueira evitando intoxicação. Os entrevistados 03 e 04 

demostraram que a manipueira era tida no tempo deles como veneno e “hoje é usado para 

alimentar os animais”, demostrando a dinamicidade do espaço geográfico ao longo do tempo. 

Percebe-se a partir da fala dos entrevistados que existe uma consciência que a 

manipueira ocasiona riscos a saúde animal e ao meio ambiente. Como também, apontam 

como aproveitar a manipueira na alimentação animal, como adubo. Todavia, nenhum revelou 

como esses problemas podem atingi-los. 

 

 

Considerações 

A manipueira é conhecida pelos camponeses lagartense que dos oito produtores 

entrevistados, seis conheciam os riscos e como utilizar de forma sustentável a manipueira. 

Somente houve três destinos citados para a manipueira, o primeiro como adubo, o segundo 

como alimento animal e o terceiro para aplicar nas laranjeiras. A manipueira tem diversas 

utilidades que somente pode ser aplicada se o conhecimento a respeito do seu manejo for 

transmitido pelos sujeitos.  

O uso da manipueira como fertilizante, adubo, pesticida natural pode reduzir os 

gastos com produtos industrializados, reduzindo a entrada de influências capitalistas que 

possam alterar o modo de ser, saber e fazer camponês, passando a agredir a natureza, 

ampliando o afastamento entre homem e natureza. 

A manipueira se caracteriza como elemento que amplia a luta camponesa, 

possibilitando o fortalecimento contra o modelo capitalista, principalmente os camponeses 

lagartense que podem utilizar a manipueira para reduzir os gastos econômicos na lavoura e 

preservar o meio ambiente.  
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Introdução 

O presente artigo insere-se na área das políticas públicas educacionais, tendo com foco 

o Exame Nacional do Ensino Médio, especialmente a percepção dos alunos do Colégio 

Estadual Ministro Petrônio Portela, em Aracaju/SE, sobre a prova de Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias do Enem 2015.  

No ano de 1998, época em que o Brasil estava sob o governo de Fernando Henrique 

Cardoso e tendo como Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, dá-se a criação do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo objetivo inicial era de avaliar, anualmente, o 

ensino no Brasil através da atuação dos estudantes concluintes do ensino médio. Em sua 

primeira edição, 157.221 estudantes se inscreveram para realização do exame. Em 2004, 

quando o Ministério de Educação instituiu o Programa de Universidade para Todos (ProUni) 

e, com a nota do Enem, tornou-se possível obter bolsas de estudo no Ensino Superior Privado, 

inscreveram-se 1.552.316 estudantes no referido exame.  
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Gráfico 1 – Número de inscritos nas provas do ENEM de 1998 a 2015 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

No gráfico 1, observamos que os números continuaram crescentes, haja vista que 

diversas universidades, a partir de 2006, adotaram o Enem como meio de inserção de alunos 

no ensino superior. Todavia, somente em 2009, com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 

as universidades federais que aderiam ao Reuni aprovaram o Enem como novo sistema de 

entrada para novos acadêmicos, abrindo mão de seus tradicionais vestibulares.  

Houve uma estratégia explícita do Ministério da Educação de tentar influir junto às 

instituições de ensino superior no sentido de estas reverem o seu vestibular, seja 

valorizando a nota do Enem no processo de ingresso, seja elaborando provas mais 

próximas ao seu espírito. Nesse sentido, o Exame pretende avançar num ponto 

crítico, o fato de o processo de seleção para educação superior ter enorme influência 

sobre o que é realmente desenvolvido no ensino médio (ABRAMOVAY; CASTRO, 

2003, p. 220). 

 

Atualmente, o Enem abarca, também, outra finalidade, pois dependendo da nota nele 

obtida é possível adquirir o certificado de conclusão do Ensino Médio, para inscritos acima de 

18 anos (BRASIL, 2012a) 

No ano de 2015, no Estado de Sergipe, mais de 115 mil pessoas se inscreveram para 

realizar a prova, com aproximadamente 0,67% do total geral dos inscritos no Enem. 

De acordo com o edital, o Enem é dividido por áreas temáticas e apresenta questões que 

enfatizam a leitura e interpretação de textos, como também a interdisciplinaridade. O exame 

é, atualmente, composto por perguntas objetivas relacionadas a quatro áreas do conhecimento, 

a saber: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (incluindo Redação); Ciências Humanas e 

suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

Desde o ano de 2009, cada prova é composta por 45 itens de múltipla escolha, aplicados em 

dois dias, diferente das edições anteriores (1998 a 2008), uma vez que o exame tinha 63 

questões, aplicadas em um só dia.  

De acordo com o material desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 

2006, denominado Linguagens Códigos e suas tecnologias – Livro do Estudante do Ensino 

Médio, as competências e habilidades fundamentais consistem em:  

 

I. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida; 

II. Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 

acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais; 

III. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria 

vida, integradora social e formadora da identidade.  

IV. Compreender a Arte como saber cultural e estético gerador de 

significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade; 

V. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 

produção e recepção. VI. Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação; 

VII. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas; 

VIII. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria 

identidade; 

IX. Entender os princípios/ a natureza/ a função/e o impacto das tecnologias 

da comunicação e da informação, na sua vida pessoal e social, no 

desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos 

científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos 

processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar 

(BRASIL, 2006, p.8-9). 

 

Como parte da investigação realizada no âmbito do projeto “Desenvolvimento de 

tecnologias sociais para formalização e ressignificação de práticas culturais em 

Aracaju/SE”
50

, ao qual este trabalho está vinculado, o presente trabalho analisa as questões da 

prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem 2015, mensurando o grau de 

dificuldade atribuído pelos alunos de Ensino Médio do Colégio Estadual Ministro Petrônio 

Portela a cada uma das questões.
 
 Focamos especificamente nas questões 96 a 135, por se 

tratarem de conteúdos da disciplina Língua Portuguesa.  

                                                           
50

 O projeto é coordenado por Eva Maria Siqueira Alves (DED), Raquel Meister Ko. Freitag (DELEV) e Sônia 

de Souza Mendonça Menezes (DGE), e financiado pelo edital CAPES/FAPITEC/SE 05/2014. 
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O diagnóstico das dificuldades dos estudantes nessas questões contribui com um dos 

objetivos do projeto, que é a elaboração de atividades pedagógicas na área de Língua 

Portuguesa e Matemática, com vistas a melhorar o Ideb da escola.  

 

Metodologia 

 

Para pesquisar precisamos de métodos e técnicas que nos levem 

criteriosamente a resolver problemas. [...] é pertinente que a pesquisa 

científica esteja alicerçada pelo método, o que significa elucidar a 

capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os caminhos 

que devem ser percorridos para que a investigação se concretize. (GAIO; 

CARVALHO; SIMÕES, 2008, p.148) 

 

A pesquisa foi iniciada com a seleção das questões da prova de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias para elaboração de instrumento de coleta de dados, que foi aplicado aos 

estudantes dos 3
os

 anos nos turnos matutino e vespertino da instituição. O critério de inclusão 

na amostra da pesquisa foi a participação do sujeito na prova do Enem 2015. Foram 

distribuídas cópias do instrumento, juntamente com uma folha para as respostas. Os alunos 

deveriam avaliar as questões isoladamente e classificá-las a partir do grau de dificuldade que 

atribuíam. Eles teriam que julgá-las como fáceis, médias ou difíceis e justificar o porquê da 

sua escolha. 

 

 

Imagem 1 – Respostas do instrumento de coleta. 
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Foto: Grasiele Santos Catete 

 

Por se tratar de um instrumento de coleta muito extenso e com respostas dissertativas, 

houve objeções dos sujeitos à participação. No decorrer da pesquisa, muitos alunos se 

manifestaram de maneira negativa afirmando que “responder tantas questões era algo chato e 

cansativo”. Uma grande quantidade dos alunos da manhã acabou desistindo, pois estavam 

com o horário vago e desejavam ir para casa. No período da tarde, uma quantidade maior de 

alunos cooperou, pois contamos com a colaboração do professor da disciplina de História que 

decidiu pontuar os alunos participantes. Devido à indisposição e rejeição dos estudantes do 3º 

ano, resolvemos ampliar o escopo da coleta para os alunos do 2º ano que também tinham 

realizado o Enem em 2015. Ao final da coleta, recebemos 26 questionários respondidos, 

sendo 18 de alunos dos 3
os

 anos e 8 do 2º ano. 

 

Resultados 

 

Desde a edição de 2011, o Enem é aplicado a partir de quatro cadernos de prova, que 

são diferenciados nas cores amarelo, branco ou cinza, rosa e azul, das quais, na pesquisa, 

escolhemos o caderno de cor cinza que contempla as questões escolhidas para compor o 

instrumento de coleta.  

A análise qualitativa demonstrou, como esperado, que os alunos do segundo ano 

tiveram uma maior dificuldade em responder e comentar questões, haja vista que alguns 

conteúdos ainda não tinham sido estudados. Justificativas como “não vi em sala de aula”, “o 

professor ainda não trabalhou este conteúdo” foram apresentadas pelos alunos entrevistados. 

Vale destacar que esses alunos fazem a prova apenas por experiência.  

Apesar de acreditarmos que os alunos dos 3
os

 anos se sentiriam mais seguros e 

responderiam a prova com mais facilidade por, teoricamente, terem estudado e se preparado 

durante todo o ano para prestar o referido exame, percebemos nas respostas dadas no 

instrumento de coleta que eles ainda se sentiram despreparados e também acharam as 

questões muito difíceis e fadigantes, como apresentaram em suas justificativas: 

 “Texto muito grande”; 

 “Texto complicado”; 

 “Porque tem muito blá, blá, blá!” 

 

Conforme a metodologia do exame, a questão com baixo nível de acerto é considerada a 

mais difícil, tendo um maior peso ao final da pontuação, ao contrário da questão com alto 
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índice de acertos que são consideradas as mais fáceis e são pontuadas com uma baixa nota. 

Isso porque a metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item) possibilita averiguar o nível de 

conhecimento demostrado pelo aluno acionando o sistema “anti-chute”.  

 

 2º Ano Ensino Médio 

As questões consideradas mais difíceis pelos oito alunos do segundo ano foram as de 

número 100 e 110. Metade considerou a primeira mais difícil e a outra metade considerou a 

segunda. Passemos a analisar cada uma delas. 

 

A questão de número 100 trata de um texto modernista: narrativa intimista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Questão 100 – 2º Dia | Caderno 6 – CINZA – Página 7 

Disponível em: Disponível em: download.inep.gov.br 

 

A narrativa intimista tratada na quarta geração do modernismo abordada na questão é 

um assunto desconhecido do 2º ano, uma vez que, de acordo com a grade curricular do ensino 

médio público o assunto só é explanado no segundo semestre do 3º ano. Isso dificultou a 

resolução da questão por parte dos alunos que alegaram: 

 

 “Difícil. Pois nunca vi.”; 

 “Difícil. Pois as aulas que temos de Português, Literatura não nos ajuda, pois 

fazemos mais leitura do que a própria prática.”; 

 “Médio. Pois é um tema muito burocrático.”; 

 “Difícil. Pois a literatura é menos vista do que a gramática.”  
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A questão de número 110 aborda uma questão de Linguística. 

Imagem 3 – Questão 110 – 2º Dia | Caderno 6 – CINZA – Página 10 

Disponível em: Disponível em: download.inep.gov.br 

 

Por se tratar de uma questão cujos aspectos estão inseridos na competência VIII, o aluno 

precisaria responder à pergunta identificando as variantes linguísticas, conteúdo geralmente 

estudado no 1º ano do ensino médio e pouco enfatizado nas séries subsequentes. Andrade 

(20afirma que  

 

os currículos escolares, os livros didáticos e exames em larga escala devem 

ser constituídos a partir de uma perspectiva de ensino de língua materna 

voltado para o contexto variável da língua, não se prendendo à perpetuação 

dos dogmas da gramática normativa. (ANDRADE, 2015, p.112).  

 

.Algumas justificativas dadas acerca da dificuldade do quesito apresentado foram as 

seguintes: 

 

 “Regular. Pois estudamos pouco do assunto.”; 

 “Difícil. Texto muito cansativo.”; 

 “Difícil. Porque a professora não trabalha muito o (des)uso.”; 

 “Difícil. Não me dou bem com a matéria.”.  

 

Quanto às questões mais fáceis, os 8 alunos elegeram as de número 96, 97, 101, 108, 

com 5 indicações cada, como grau de dificuldade dessas questões foi considerado baixo,  

apenas uma delas  foi escolhida para ser analisada a seguir. 
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Imagem 4 – Questão 97 – 2º Dia | Caderno 6 – CINZA – Página 6 

Disponível em: Disponível em: download.inep.gov.br 

 

A questão 97 é uma pergunta na qual o aluno deve observar a imagem e associá-la ao o 

texto para obter a resposta correta. Isso foi julgado por eles com fácil, afinal aprendemos a 

associar imagens e palavras desde o início da alfabetização. Como a imagem refere-se 

explicitamente ao cérebro humano, supõe-se que os alunos a associaram sem dificuldade ao 

explicitado no texto verbal, porque “a imagem é de rápida leitura, e transmite múltiplas 

informações de uma só vez” (CARDOSO; LIMA; ARAÚJO, 2015, p. 143). Esta inferência 

pôde ser feita a partir das respostas dadas pelos próprios alunos. 

 

 “Fácil. Porque com base no contexto é possível responder a questão.”; 

 “Fácil. Trabalha com imagens.”; 

 “Fácil. Porque o texto está bem explicado e a charge mostra o que se pede.”.  

 

3º Ano do Ensino Médio 

Para os 18 alunos do 3º ano, a questão considerada mais fácil, com 17 indicações, foi a 

número 108. Ela apresenta e discute sucintamente a questão do envio de currículo por e-mail, 

dando sugestão de como fazê-lo bem. Observemos: 
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Imagem 5 – Questão 108 – 2º Dia | Caderno 6 – CINZA – Página 9 

Disponível em: download.inep.gov.br 

 

Por se tratar de um tema da atualidade e ser uma prática recorrente por diversos jovens, 

torna-se algo fácil. A pergunta aborda um assunto conhecido pelos alunos, deve residir nisto a 

facilidade demostrada por eles ao analisá-la. Como diz Paulo Freire em sua obra A 

importância do ato do de ler “a leitura do mundo precede à leitura da palavra”. Sendo assim, 

eles comentaram:  

 “Fácil. Pois é um tema atual.”; 

 “Fácil. Assunto muito discutido em sala de aula.”; 

 “Fácil. Texto fácil de entender.”. 

  

Como questão mais difícil, os alunos de 3º ano elegeram a pergunta 114, visto que para 

sua resolução é necessário saber utilizar as linguagens em diferentes contextos e ambientes.  
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Imagem 6 – Questão 100 – 2º Dia | Caderno 6 – CINZA – Página 11 

Disponível em: download.inep.gov.br 

Os alunos consideraram esse texto grande e cansativo. Assim sendo, o grau de 

dificuldade de compreensão torna-se maior, haja vista que uma compreensão do texto requer 

uma leitura atenta e, por vezes, minuciosa e, até mesmo, sua releitura. Como fazê-la se o texto 

é considerado “grande” e “cansativo”? Eles comentaram: 

 

 “Difícil. Porque é grande.”; 

 “Difícil. Texto muito cansativo.”; 

 “Difícil. Não me dou bem com a matéria.”; 

 

Considerações finais 

 

O Enem é um exame muito importante na vida dos estudantes, visto que abre portas 

para o ensino superior, sendo assim, com o passar do tempo, diversas instituições foram se 

preparando e se adequando para atender as necessidades de seus alunos, investindo em 

palestras, apostilhas, simulados e aulas intensivas, todavia, nem sempre isso é suficiente para 

suprir a carência dos alunos que continuam com dificuldades em termos de leitura e 

interpretação de texto, como comprovado na pesquisa.  

Os resultados de nossa investigação evidenciam que os alunos ainda não conseguem 

relacionar texto verbal e texto não verbal; apresentam problemas com as questões de aspectos 

literários, pois não é possível ver todo o conteúdo durante o período oficial de aulas; e 

também apresentam dificuldade na análise linguística dos textos. A estes fatores, destaca-se 

ainda o fato da prova do Enem ser feita antes do término do ano letivo.  

O cenário identificado requer ações em que a prática da leitura seja ainda mais 

intensificada, tomando como ponto de partida a realidade do aluno para, a partir dela, ser 

explorada até alcançar novos significados, de modo que o produto final seja uma maior 

significação ou ressignificação da leitura do próprio texto e da leitura do mundo.  
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo de cunho qualitativo/quantitativo apresenta resultados iniciais da 

pesquisa intitulada “DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA 

FORMALIZAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS EM 

ARACAJU/SE”. Aprovada pelo Edital CAPES/FAPITEC-SE nº 05/2014, tem como objetivo 

identificar os valores, práticas e produções culturais de três comunidades escolares: Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense, Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela e Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva – todos situados na capital sergipana.  

Os resultados aqui expostos referem-se ao Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, 

que foi inaugurado pelo Decreto nº 307 de 2 de março de 1970. Situado à Avenida Augusto 

Franco, bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, a escola foi apresentada à comunidade na mesma 

data de seu decreto pelo Governador Lourival Baptista. Sendo sua primeira diretora a 

professora Maria do Carmo Prado Lobão e o atual é o professor Alex Fabiano Gonçalves 

Pinto, cuja mantenedora é a rede pública estadual. Sua história desperta interesse investigativo 

de tal forma que se faz necessário expor a ressignificação de sua história.   

O Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, está inserido num contexto sócio-

politico-econômico-cultural de intensa globalização, com um acelerado crescimento 
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tecnológico, das comunicações e descobertas cientificas, que a um tempo serve ao 

homem e ao mesmo tempo, servem-se dela. (PPP/Colégio Est. Pres. Costa e Silva, 

2013, p. 4). 

 

A ESCOLA E SUA RESSIGNIFICAÇÃO 

A escola é um espaço democrático, onde se discute a importância do processo de 

redefinição. Segundo o dicionário Aurélio, ressignificar significa ‘dar um novo sentido’. 

 Dentro do contexto educacional, o processo de ressignificação é objeto de avanços 

culturais, sociais e tecnológicos. Ao analisar a escola clássica, são visíveis as mudanças até os 

dias atuais. Os estudantes das décadas passadas viam-se submetidos a uma escola repreensiva, 

seus questionamentos eram ignorados e porque não dizer “desprezados”? O autoritarismo 

exacerbado fazia parte do ambiente escolar, obedientes aos interesses “arrogantes” do 

governo. Como consequência, o professor transferia seus conhecimentos de forma fracionada 

e os alunos de forma apática sentiam-se na obrigação de converter as informações em estudo 

decorativo e não em aprendizado. Em consonância com o que foi aqui exposto, é fácil 

enxergar a educação como parte do contexto denominado cultura escolar. 

Segundo Gomes (2002, p. 40),  

A instituição escolar é vista como um espaço em que aprendemos e compartilhamos 

não só conteúdos e saberes escolares, mas também valores, crenças, hábitos e 

preconceitos raciais, de gênero, de classe e de idade, no que constitui a cultura 

escolar.  

 

Abordar a história em ambientes escolares com o pensamento atual faz-nos pensar a 

importância da ressignificação cultural como critério para trazer esclarecimento hodierno, 

como também evidenciar os avanços socioculturais e tecnológicos em seus diversos meios de 

comunicação.  

 Com base no progresso das tecnologias, destacamos o crescimento das interações 

inter-relacionadas, provocadas pela velocidade das informações entre alunos e funcionários 

em seus diferentes níveis de hierarquia. Tal tecnologia informativa contribui para com o 

desenvolvimento do senso crítico no exercício da cidadania, como também o aperfeiçoamento 

da própria linguagem. 

Essa ressignificação tem sido significativamente positiva e aqui vale ressaltar a criação 

da “rádio escolar”, um meio de comunicação que estimulou a interação, e o desenvolvimento 

da aprendizagem.   



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

O projeto Rádio Escola é uma experiência pioneira no Brasil, que propõe a inserção 

de pequenas emissoras de rádio nos espaços escolares, objetivando o 

desenvolvimento de práticas educacionais mais solidárias e de espirito colaborativo, 

através do uso do rádio, dando assim, uma nova significação às relações 

pedagógicas tradicionais, um novo estimulo às pesquisas e às trocas de experiências 

acadêmicas escolares e extraescolares. (GONÇALVES; AZEVEDO, 2004, p.5). 

 

     Torna-se importante o estímulo pela valorização deste recurso comunicativo dentro do 

ambiente escolar, o qual enriquece o nível cultural, além de contribuir para com a capacidade de 

opinar e discutir entre seus telespectadores (alunos e funcionários). 

O projeto DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA 

FORMALIZAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS EM ARACAJU/SE, 

desenvolvido no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, tem como objetivo durante este 

primeiro momento dar sentido e um novo olhar à cultura escolar. A cultura, seja ela escolar ou não, 

é expressa de acordo com cada tempo vivido e conservado, onde cada período apresenta enfoques 

favoráveis e desfavoráveis de uma sociedade. 

A individualidade, tão afirmada no mundo contemporâneo, alimenta-se de um 

património comum que nos condiciona em vários aspectos e partilha, em grau 

variável, um conjunto de referentes. Os acontecimentos passados inscrevem as suas 

marcas no espaço físico, social, cultural, bem como na corporeidade e na 

consciência individuais. São esses vestígios que tornam possível revisitar o passado 

e constituir cadeias temporais, que estruturam a percepção e a memória, uma vez 

que o passado, como não seja de permaneceria inacessível. (FELGUEIRAS, 2005, p. 

89). 

 

DADOS QUANTITATIVOS E FUNCIONAIS DO COLÉGIO ESTADUAL 

PRESIDENTE COSTA E SILVA 

De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED), 

foram matriculados, no ano letivo de 2015, 1.993 alunos, podendo esta cifra variar devido a 

transferências e evasão escolar. Constatou-se que no nível de Ensino Fundamental Maior 

estão matriculados 306 alunos (matutino e vespertino), no Ensino Médio Regular (noturno) 

271; já no Ensino Médio Inovador há 1.416 alunos matriculados (matutino e vespertino). 

Segundo o Portal do MEC, O Ensino Médio Inovador (PROEMI) é uma iniciativa da 

esfera Federal, que foi instituída em 9 de outubro de 2009 pela portaria nº 971 e é integrado 

ao PDE


. Este programa tem, a priori, fortalecer o ensino e incentivar a reformulação do 

currículo desta modalidade, com o intuito de assegurar a permanência do aluno na escola por 
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mais tempo, a fim de garantir um aprendizado mais eficaz e dinâmico, atendendo também à 

expectativa do aluno. Esta modalidade é hegemônica do ensino médio não profissionalizante 

da Escola Pública Estadual. Este modelo de currículo não substitui os demais currículos que 

estão ativos, mas inova o que já vem sendo aplicado, de forma mais abrangente e criativo. 

Tendo como intento alcançar todas as áreas do conhecimento cientifico, linguístico e 

tecnológico, direcionado para o saber e a vivência, contribuindo na aprendizagem das 

competências distribuídas nas diversas áreas da educação e cultura.  

O PROEMI foi implantado no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva no ano de 

2010, objetivando a finalidade própria do programa, que é a reformulação e remodelagem do 

currículo escolar executado em escolas públicas estaduais, direcionado aos alunos do ensino 

médio não profissionalizante. Porém, essa inciativa deixa um pouco a desejar, talvez ainda 

pelo fato do programa ainda ser novo e pela fata de conhecimento do perfil do programa por 

parte de alguns  líderes do programa. 

 No Colégio Estadual Pres. Costa e Silva, o PROEMI funciona com um horário extra 

de segunda a sexta, atuando nas disciplinas de Física, Química, Matemática, Português e 

atividades voltadas para Artes. Apesar de haver muitos alunos matriculados e uma grande 

procura dos mesmos por uma vaga, o Colégio expressa médias baixas na Prova do Enem 

como nos mostra a tabela abaixo:  

Notas do Enem em 2013 

ÁREA  MÉDIA GERAL 

Ciências Humanas 488,38 

Ciências da Natureza 449,88 

Linguagens e Códigos 462,22 

Matemática 466,08 

Redação 496,08 

Taxa de Participação 73,73% de 306 alunos participantes nos 

dias da avaliação 

Fonte: BRASIL, 2016.  Portal do Inep: Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola>. Acesso em: 13 jan. 2016.  

 

Notas do Enem em 2014 

ÁREA  MÉDIA GERAL 

Ciências Humanas 528,29 

Ciências da Natureza 472,67 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola


 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

Linguagens e Códigos 495,70 

Matemática 447,10 

Redação 466,51 

Taxa de Participação 75,81% de 257 alunos participantes nos 

dias da avaliação 
Fonte: BRASIL, 2016. Portal do Inep: Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-

escola. Acesso em: 13 jan. 2016. 

 

Comparado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o rendimento dos alunos no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) se mostra ponderado, uma vez que, de 

acordo com a tabela abaixo de 2005 a 2013, o colégio conseguiu alcançar a meta prevista. 

Ideb do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva 

ANO META VALOR 

2005  2,4 

2007 2,4 3,0 

2009 2,6 3,0 

2011 2,8 3,1 

2013 3,2 3,4 

Fonte: BRASIL, 2016. Portal do Inep: Disponível em: < 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/28017862 Acesso em: 14 jan. 2016.   

 

Os resultados do Ideb são coletados por meio da Prova Brasil e é calculado com base 

no aprendizado dos alunos em português e matemática, bem como no fluxo escolar/taxa de 

aprovação. O Ideb foi implantado pelo Inep em 2007. Segundo o Inep, o Ideb é uma 

ferramenta muito importante, visto que é o único instrumento capaz de reunir em um único 

informativo dois conceitos educacionais equivalentes: fluxo escolar e médio de desempenho 

nas avaliações, ou seja, faz o diagnóstico do ensino na educação básica.  

A avaliação é um sistema norteador, através da qual se consegue identificar os 

resultados procurados de dados afins: é o que objetiva o Ideb, ou seja, avaliar o sistema 

educacional do Brasil; porém, alguns autores criticam esse sistema de avaliação, devido a 

aplicação a nível nacional apenas uma forma de avaliação, visto que existem vários modos e 

competências de obter resultados. O SAEB e a Prova Brasil avaliam:  

“Desempenho das escolas em Língua Portuguesa e Matemática em turmas de: 5º e 

9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio Escala de Interpretação 

de Resultados: 0 a 500 pontos O Saeb/Prova Brasil não avalia aluno”. Disponível 

em: www.umdine.org.br Acesso em: 16 jan. 2016.  

 

Segue abaixo a proficiência dos alunos do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva: 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola
http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/28017862
http://www.umdine.org.br/
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Prova Brasil 

Matemática Língua Portuguesa 

Ano Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 

Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 

2005 220,7 4,0 204,1 3,5 

2007 231,7 4,4 218,1 3,9 

2009 228,6 4,3 218,6 4,0 

2011 241,3 4,7 233,2 4,4 

2013 241,5 4,7 235,8 4,5 
Fonte: BRASIL, 2016. Portal do Inep: Disponível em: 

<http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/28017862>. Acesso em: 15 jan. 2016.  

 

Tais resultados servem para que as instituições de ensino recebam verbas do governo 

por meio de recurso como o do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Escola Básica 

(FUNDEB) e do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE). A instituição pesquisada é 

agraciada com os dois recursos. Em agosto de 2014, foi instituído o Conselho Escolar, que 

também lida com as verbas da escola. Antes existia um Comitê Escolar como unidade 

executora (UE). 

Foi observada a ausência do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), bem como de Classes 

Especiais de Ensino e Educação Infantil. 

PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E EDUCACIONAL 

O Colégio Estadual Presidente Costa e Silva atende estudantes de diferentes 

localidades, como São Cristóvão, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Areia Branca, Barra 

dos Coqueiros e entre outras regiões. Deve-se considerar também a real necessidade de 

melhorar a adaptação do prédio, o qual deixa a desejar no sentido de proporcionar melhor 

conforto aos alunos, como é o caso do Laboratório de Física, da sala do Grêmio e da quadra 

poliesportiva.  

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

A instituição conta com uma sala de vídeo, 22 salas de aula, todas com carteiras 

enfileiradas, sendo uma por aluno, contendo de 35 a 40 carteiras. Ambiente não climatizado 

utiliza-se ventiladores, um laboratório de informática; uma sala específica para os estudos de 

biologia, física e química, permitido aos alunos realizarem experimentos, uma quadra 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/28017862
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poliesportiva, um pátio com uma área extensa utilizada para recreação, um galpão multiuso, 

onde são realizados aulões, palestras e apresentações, uma cantina; uma biblioteca; uma sala 

usada pelo grêmio, uma sala de professores, uma secretaria, uma sala (direção), um arquivo 

permanente especializado (conhecido como arquivo morto), um arquivo de primeira idade 

(arquivo que está em uso diário), uma sala que abriga a rádio escolar. A escola possui boa 

iluminação natural e artificial.  

No que se refere aos equipamentos, a escola possui o material básico, como 

retroprojetor, computadores, rádio, televisão, DVD, datashow, copiadora, impressoras e 

bebedouros. 

BIBLIOTECA SÍLVIO ROMERO 

A Biblioteca intitula-se Silvio Romero, possui um grande acervo organizado, de forma 

grupal, onde os livros são enfileirados por grupo e disciplina.  

Em entrevista com a responsável do setor, o espaço passou por uma reestruturação. 

Atualmente o ambiente não é mais um amontoado de livros, nem um local insalubre como era 

em tempos anteriores. Ainda de acordo com a entrevistada, a reorganização da biblioteca, 

contou com o apoio necessário de vários funcionários, os quais com muito trabalho e força de 

vontade “reergueram” um novo espaço, capaz de acomodar e atrair o público escolar.  

Houve também a preocupação em atualizar seu acervo, agora com mais tecnologia a 

seu favor, todo o acervo é cadastrado em formato virtual. Com essa inovação, o aluno dirige-

se à atendente para realização de consulta e registro do material solicitado.  

A instituição das Bibliothecas Publicas é uma das mais importantes ações que o 

progresso humanitário tem realizado, com o fim de promover o desenvolvimento da 

intelligencia,facilitanto os meios de instrução as populações, que n´ellas vão 

encontrar todos os instrumentos de que carecem para o seu aperfeiçoamento 

intelectual. (AZEVEDO apud MUNIZ, 1878 p. 10). 

 

A leitura contribui poderosamente para com o crescimento intelectual do ser humano, 

pois reflete significativamente na realização profissional e intelectual do indivíduo, vindo de 

forma gradativa contribuir também para o crescimento do país. 
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GRÊMIO ESTUDANTIL ALDO ARANTES

 

As associações estudantis se constituíram como lugares de aprendizados, que 

avançaram as fronteiras das salas de aula e, por meio de seus códigos e ritos, 

compuseram a cultura escolar presente na realidade de diversas instituições de 

ensino brasileira. (RODRIGUES, 2015, pp. 17-18) 

O grêmio estudantil Aldo Arantes foi fundado no ano de 1985 e é composto por um 

presidente, dezoito membros civis eleitos e dezenove colaboradores que trabalham 

conjuntamente na busca dos mesmos objetivos. São positivos os resultados obtidos através do 

trabalho desenvolvido pela equipe junto à escola e comunidade.  

É uma organização sem fins lucrativos, a qual discute ações e interesses estudantis, 

além de estimular a participação dos alunos em busca de melhorias. É o ‘porta-voz’ de 

estudantes que anseiam por uma ‘escola’ de qualidade, onde possam sentir-se confortáveis e 

seguros na perspectiva de um futuro melhor. 

Ao conversar com alguns integrantes desta organização, nota-se a satisfação dos 

envolvidos nesta atividade construtiva. Foi relatado pelos próprios participantes que a direção 

escolar trabalha em parceria com os envolvidos, a fim de solucionar e contribuir nas decisões 

de fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos etc.  

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

A instituição conta com um diretor nomeado, três coordenadores, sete orientadores, 

duas merendeiras, um porteiro, cento e dez professores, estes graduados (licenciados), 

especialistas, mestres e doutores.  

ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO 

O planejamento escolar é realizado no início do ano. O calendário é elaborado em 

conjunto com a equipe pedagógica e a direção. Em seguida, é enviado para aprovação ou não 

pelo departamento de inspeção da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe - SEED.  

PROJETOS EDUCACIONAIS 

O Colégio conta com o apoio de alguns parceiros externos em forma de extensão. São 

eles: 

                                                           
 Aldo Silva Arantes é um político brasileiro. Iniciou sua militância política no movimento 
estudantil secundarista no Liceu de Goiânia, e no movimento estudantil superior atuou como 
presidente do DCE da PUC-RJ e também foi presidente da UNE, entre 1961 e 1962. 
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 PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (desenvolvido 

pelos alunos dos Cursos de Teatro e Dança, da Universidade Federal de Sergipe – 

UFS – e Matemática e Química, do Instituto Federal de Sergipe - IFS);  

 Projeto de Arquivos Escolares (UFS); 

 Projeto Curtindo Curta (UFS) 

 Mais Cultura; 

 Mais Educação; 

 PIBIT Jr/ Fapitec.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, hoje renomeado 

com o nome Colégio Estadual Professor João Costa, trouxe bastante aprendizado para a 

equipe composta. Ao qual objetivou neste primeiro momento fazer o registro fotográfico da 

escola, conhecer seu funcionamento e projetos, produzir dados sobre a mesma evidenciando 

os resultados quantitativos como: quadro funcional, ideb e enem, desenvolver uma história a 

partir dos atores atuais, bem como com as entrevistas realizadas com alguns alunos e 

funcionários da instituição. A partir da pesquisa já mencionada, tivemos a oportunidade de 

conhecer diversos procedimentos que são desenvolvidos em uma escola pública, como 

também conhecer a rotina e parte do funcionamento da escola em que foi trabalhada.  

No decorrer desse período enfrentamos alguns desafios ao qual nos permitiu a sermos 

persistentes, o que também possibilitou fortalecer mais a nossa formação acadêmica, a 

exemplo de algumas recusas por partes dos responsáveis pela instituição em nos fornecer 

dados ou até mesmo observar ou descrever parte documental e física da escola, mas, ao 

percebermos os obstáculos, nos reinventávamos para uma nova estratégia, ao qual no final 

conseguimos com satisfação bons resultados já expostos à cima no texto.  

A equipe de coordenação do projeto foi muito importante para a realização deste 

trabalho, como por exemplo, a Coordenadora professora Dra. Eva Maria Siqueira e o 

supervisor professor Me. Everaldo Freire, ao qual estiveram sempre presentes nos ajudando 

em tudo o que precisássemos. Estamos cientes de que nossas tarefas foram executadas com 

zelo e dedicação, ao qual só contribui para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento intelectual. 

Desta forma, não medimos esforços para aproveitarmos o máximo que podemos nas nossas 

pesquisas de campo, reuniões, eventos e bancas, a fim de obter conhecimentos pessoais, 
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acadêmicos como também contribuir de forma dedicada para a ressignificação do colégio 

Estadual Presidente Costa e Silva, hoje nomeado, colégio Professor João Fontes. 
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 O presente artigo tem como objetivo apresentar o software PsychoPy (Psychology 

software in Pyton) com a finalidade de demonstrar a contribuição oferecida às pesquisas 

científicas que tomam como pressuposto metodológico o processo de aplicação de entrevistas 

orais, como é o caso da Sociolinguística.  

 Este texto apresenta a importância do uso de programas computacionais para o 

desenvolvimento de estudos científicos servindo de instrumento que auxilia o pesquisador 

interessado em otimizar determinados processos da pesquisa. Compreenderemos o que é o 

PsychoPy e como ele funciona, através de uma configuração básica que possibilita a 

elaboração de testes. No que diz respeito à sua utilização na área dos estudos 

sociolinguísticos, ele se faz útil principalmente por permitir a inclusão de áudio, propiciando 

assim a realização de protocolos de medição de atitudes linguísticas importantes para 

compreendermos como o sujeito/falante age na sociedade a qual está inserido avaliando 

positiva ou negativamente a si mesmo e ao outro. 

O falante emite um julgamento sobre as variedades linguísticas, e associa a elas 

diferentes valores, hierarquizando-as: um modo de falar é visto como 

“desagradável” e “feio”, um outro como “cantado” e “lento”, e outro, enfim, como 

“importante” e “conhecido”, símbolo de signo de cultura. Linguisticamente falando, 

algumas pessoas têm uma atitude mais normativa, mais purista, e outras, uma atitude 

mais tolerante. (CARDOSO, 2015, p. 9-10). 

 

                                                           
52

 Este trabalho está vinculado ao projeto “Como o brasileiro acha que fala? Estudos contrastivos de variação e 

identidade no português do Brasil”, financiado pelo CNPq (Edital Universal 14/2013) e pelo Programa 

Institucional de Iniciação Científica da Universidade Federal de Sergipe (PIBIC 2015/2016). 

mailto:adel.mileise@hotmail.com
mailto:kizzyufs@hotmail.com
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A tecnologia a favor da Pesquisa Sociolinguística 

O desenvolvimento dos estudos sociolinguísticos no Brasil tem sido cada vez mais 

possível e eficaz graças ao uso da tecnologia, com o desenvolvimento de ferramentas para 

acelerar processos que demandariam muito tempo se fossem realizados pelos próprios 

pesquisadores. Algumas ferramentas são imprescindíveis para a análise dos dados recolhidos 

em entrevistas orais e, sem as quais determinadas tarefas, tornariam o processo extremamente 

cansativo. É por este motivo que alguns programas computacionais são frequentemente 

utilizados com a finalidade de auxiliar as pesquisas envolvendo coleta de dados. 

As tarefas repetitivas, mecânicas e previsíveis podem ser automatizadas através do uso 

do computador. Nesse sentido, o programa R (R Core Team 2013) é de grande valia para a 

otimização do tempo empregado na execução dessas tarefas. (OUSHIRO, 2014, p. 134). 

Outro programa importante para o pesquisador envolvido na área dos estudos 

sociolinguísticos é o ELAN. Ele é um programa para anotação de arquivos de áudio e vídeo, 

desenvolvido pelo Instituto Max Planck de Psicolinguística (OUSHIRO, 2014, p. 117). 

Até o momento, o PsychoPy tem-se mostrado um programa igualmente útil e 

promissor, embora exerça uma finalidade distinta das já citadas com o R CORE TEAM e o 

ELAN. Por exemplo, o ELAN auxilia na transcrição dos dados coletados nas entrevistas orais 

e o R CORE TEAM é voltado à análise de dados, ou seja, ambos funcionam como 

ferramentas voltadas especificamente ao dado coletado, seja com relação à sua análise ou à 

sua transcrição. Já o PsychoPy distingue-se por permitir, através da escuta do áudio, por 

exemplo, a mensuração de atitudes linguísticas do falante.  

Para medir atitudes, existem alguns protocolos, como: a) self report test, no qual os 

indivíduos devem selecionar, dentre uma gama de variantes linguísticas, aquelas que 

se aproximam do seu uso habitual; tais sujeitos geralmente assumem utilizar as 

formas próximas às de prestígio reconhecido; b) family background test, no qual é 

visto o quanto os indivíduos são capazes de identificar dialetos diferentes; c) 

matched guise test, que visa identificar atitudes inconscientes dos sujeitos em 

relação à língua. (LABOV, apud FREITAG, 2015, p. 3). 

  

O PsychoPy é um software que possibilita a elaboração e realização destes protocolos. 

O que é o PsychoPy? 

O software PsychoPy foi elaborado para receber dados recolhidos por cientistas 

pesquisadores das áreas da neurociência cognitiva, psicologia de experimentos e experimentos 
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psicofísicos. A função básica do software é receber dados em forma de áudio com o intuito de 

ajudar o pesquisador na análise de fala, no que se refere à variação linguística. 

O PsychoPy é um pacote de código-fonte aberto que serve para executar experimentos. 

Apesar de existir apenas na versão em inglês, seu uso é fácil e simples. Geralmente utilizado 

em laboratórios porque além de possibilitar o download gratuito o pesquisador pode modificá-

lo de acordo com as suas necessidades. A maior vantagem desse programa é o de ser 

totalmente configurável de acordo com as necessidades do pesquisador, sua pequena 

desvantagem é que por não ter interface tem-se que programar a menos que o experimento 

seja simples, nesse caso a programação será totalmente dispensável.  

Possui instalação simples e gratuita e permite a inserção de uma variedade de 

estímulos que possibilita diversas opções de trabalho, além das que o pesquisador pode criar; 

aceita os principais formatos de filmes, textos e sons, ou seja, aqueles mais utilizados; possui 

plataforma independente, isto é, executa o mesmo script em Windows, OS X ou Linux, 

suporta a comunicação através de portas seriais, portas paralelas, periféricos só de entrada, só 

de saída ou misto para que o mesmo possa se comunicar com qualquer hardware que seu 

computador possua. 

 Por ser o PsychoPy bastante amplo em sua gama de possibilidades de adaptação para 

atendimento às necessidades de pesquisadores das mais diversas áreas da pesquisa científica, 

apresentamos a configuração básica para elaborar um teste/questionário com a finalidade de 

mensurar atitudes linguísticas na área da Sociolinguística.  

Como utilizar o PsychoPy? 

Como a maioria dos programas, o PsychoPy é facilmente encontrado no Google, que 

leva diretamente ao site onde poderá ser realizado o seu download. Ele não pede nenhum 

código para isso, por este motivo é considerado um software ‘leve’ durando por volta de 15 

minutos todo o processo de instalação. 

Para iniciarmos, devemos clicar em View > Go to Builder view (Figura 1), ou usar o 

atalho [Ctrl] + [L]. Será aberta uma nova janela (Figura 2) onde iremos realizar basicamente 

todos os comandos para execução do Psychopy.  
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Figura 1 – Janela inicial do PsychoPy. 

Nesta nova página, encontraremos do lado direito da tela os principais ícones para 

desenvolvimento de um teste, embora haja outros disponíveis, os mais utilizados são: Text, 

Keyboard, Sound e Images. A partir deles podem ser adicionados textos, sons, imagens e 

‘respostas’ (através de configuração no teclado). No caso dos testes a serem aplicados a partir 

do áudio de entrevistas sociolinguísticas usamos, inicialmente, tanto o formato texto quanto o 

formato som, este para incluir o áudio coletado de determinado falante e aquele para fornecer 

as instruções do teste a que estará submetido o indivíduo. Ao clicar no comando Text 

podemos fazer alterações que correspondem às configurações do texto que fará parte do teste 

para entrevista, a saber, o tempo de duração em que ele aparecerá na tela, a cor, a fonte, entre 

outros. Da mesma forma ocorre ao clicarmos no comando Sound que nos permite inclusão de 

áudios, configurações com relação ao tempo de duração, volume, etc.  
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Figura 2 – Janela principal do PsychoPy.  

Após configuração de texto e áudio, poderão ser feitos ajustes no teclado do 

computador de acordo com as necessidades do pesquisador. Por exemplo, num questionário 

onde o sujeito entrevistado terá de responder sim ou não a determinadas perguntas, temos a 

opção de configurá-lo para apenas passar para a próxima questão se o participante clicar em 

‘s’ ou ‘n’ no teclado. 

Em Insert Loop (Figura 2), localizado no lado inferior esquerdo da tela, haverá uma 

linha onde incluiremos o teste clicando onde ele deve começar e terminar.  

 No caso da elaboração de testes que envolvam perguntas e respostas a serem 

respondidas pelo entrevistado, devemos abrir uma planilha no Excel para criar uma tabela 

contendo as condições para que o programa decodifique e forme um padrão de respostas que 

aparecerá no teste. O pesquisador tem a possibilidade de modificar de acordo com as suas 

necessidades. A tabela precisa ter no mínimo três colunas. Por exemplo, a primeira pode 

conter as questões que serão apresentadas aos entrevistados, para isso podemos intitulá-la de 

“frase” e abaixo desta linha listar todas as frases necessárias para formar o teste. A segunda 

coluna deve ser numérica e pode ser intitulada “congruent”. Num questionário onde o 

participante terá a opção de escolher as frases que ele considera correta gramaticalmente, 

respondendo “sim” ou “não” às perguntas, iremos colocar 1 para as que estão corretas e 0 para 
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as que estão erradas. A terceira coluna precisará conter as “corrAns” (ou seja, as respostas do 

teste). Abaixo, um exemplo: 

frases                                         congruent             corrAns 

Crianças, contem a verdade.                     1                       s 

Filhos, nunca conte mentira.                      0                       n 

 De volta ao PsychoPy, iremos realizar os seguintes procedimentos: primeiro 

deveremos clicar em Trials e na opção Conditions abrir o arquivo (especificando os 

parâmetros para cada condição) feito no Excel (Figura3). 

 

Figura 3 – Janela para inclusão de arquivo do Excel.  

Clicando em Text colocaremos o símbolo $ e logo depois a palavra correspondente ao 

que foi salvo no Excel (vai variar de teste para teste, haja vista que qualquer um pode 

modificar de acordo com as suas necessidades), neste caso escreveremos $frase e então 

automaticamente todas as frases digitadas no Excel aparecerão no momento do teste. Ao lado, 

selecionar a opção Set Every Repeat para que o processo seja sempre repetitivo (Figura 4). 
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Figura 4 – Janela para configuração de texto. 

Da mesma forma configuraremos a resposta do teclado (Figura 5). Em Allowed Keys 

$, colocaremos apenas os botões do teclado que estarão ativos para resposta no momento do 

teste. Ex: ‘s’, ‘n’. Logo abaixo, em Store Correct > Correct Answer colocaremos $corrAns. 

Clicando em Insert Routine > New temos a possibilidade de incluir textos adicionais ao teste 

como as instruções (no início) e os agradecimentos (no final), por exemplo.  

 

Figura 5 – Janela para configuração do teclado. 
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Para inclusão de áudio é necessário que o arquivo esteja ou seja convertido para o  

formato .wav (formato-padrão de arquivo para armazenamento de áudio em PCs). Feito isso, 

abriremos em Meu Computador a pasta onde está salvo o arquivo (Figura 6). Em seguida, 

copiaremos o arquivo [CTRL] + [C] (Figura 7). 

 

Figura 6 – Janela contendo o arquivo de áudio. 

 

Figura 7 – A cópia não deve ser feita diretamente do arquivo e sim da pasta onde ele está contido. 

Depois, abriremos um Insert Loop no PsychoPy para colarmos (CTRL+V) o arquivo 

em forma de áudio.  Ao copiar e colar, o nome do arquivo não aparecerá, logo visualizaremos 
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da seguinte forma: C:\Users\Mileise\Documents\MILEISE\Stroop. Portanto, devemos inclui-

lo logo após, exatamente como foi salvo, sem esquecer-se de acrescentar o formato-padrão do 

arquivo, ou seja: C:\Users\Mileise\Documents\MILEISE\Stroop\LuizFelipe.wav. Feito isso, 

o áudio estará pronto para ser usado em testes de atitude. 

 

 

Considerações finais 

 Apresentamos como o software PsychoPy pode ser um grande facilitador no campo 

das pesquisas sociolinguísticas através de configurações básicas e possíveis de serem 

reproduzidas por qualquer pesquisador interessado em mensurar atitudes linguísticas de 

falantes. Contemplamos apenas o nível básico do que se precisa saber para elaborar e realizar 

um teste de atitude, entretanto, é através destes procedimentos que outros testes podem ser 

programados considerando as necessidades de cada pesquisa. O PsichoPy é totalmente 

configurável exatamente com esta finalidade, portanto, possibilita a realização de protocolos 

como self report test, family background test e matched guise test essenciais à mensuração de 

atitudes. 
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Introdução 

O intuito da pesquisa sobre os discursos das mulheres nasceu através do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), a fim de resgatar na 

materialidade linguística a história das mulheres e desenvolver junto à Graduação em Letras, 

pesquisas que envolvam a teoria do discurso e estudos sobre gênero, contextualizando 

historicamente o discurso investigado, considerando-se seus aspectos socioculturais e 

políticos. 

A pesquisa configura-se em analisar as práticas discursivas das mulheres sergipanas 

no período de 1964 a 1970, na mídia impressa aracajuana, evidenciando as posições-sujeito 

que elas assumiram em seus discursos, numa época em que o Brasil vivia um regime 

ditatorial. Dessa forma, se faz necessário averiguar outros discursos proferidos, inclusive os 

discursos dos representantes do poder. Assim, pretendeu-se também examinar os pontos de 

consenso e dissenso entre os discursos encontrados, tanto em relação à época em que viviam 

quanto ao regime político vigente.  

O trabalho foi desenvolvido à luz dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de 

linha francesa, tendo como base as teorias Orlandi. Para tanto, nos prendemos às categorias: 

Condições de produção, Formação discursiva, Formação Ideológica que deram sustentação 

aos discursos investigados. As condições de produção, segundo Orlandi (2005) é o que 

compreende os sujeitos, a situação, como também envolve a memória discursiva. Sendo que 

os sentidos do texto não estão apenas nele, mas tudo que está na sua exterioridade. Levando 

em consideração a forma como foi produzido, as intenções, os objetivos e o que motivou a 

produção.  

Então, essas condições determina o lugar, o momento no qual algo é dito, que para 

Florêncio (2009) existe dois sentidos: amplo e estrito, sendo que o primeiro expressa as 

relações de produção com sua carga sócio-histórico-ideológica, isto é, considera os efeitos de 
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sentidos que são produzidos num determinado lugar. Já o segundo se refere às condições 

imediatas, ou seja, o local onde é produzido o discurso, todo o contexto, os sujeitos, o 

momento e os motivos.  

Segundo Orlandi (2005), a formação discursiva é o que determina o posicionamento 

ideológico de um discurso, para ela “as palavras mudam de sentido segundo as posições 

daqueles que as empregam”, logo a palavra vai ganhando variados sentidos dependendo da 

posição que o sujeito ocupa em determinado contexto social, determinando assim, o que pode 

e deve ser dito a partir de uma posição sócio-histórica. 

Já a formação discursiva para Florêncio (2009), estabelece o que pode e deve ser dito, 

gerando a relação entre o já-dito e o que se diz, a AD denomina de Interdiscurso e 

Intradiscurso. Então, o interdiscurso seria os “discursos já construídos que entram na 

produção discursiva ressignificando o já-dito antes, noutro lugar” e já o intradiscurso é “o que 

está sendo dito em situação e momento dados”. A memória até então é denominada na AD 

como Interdiscurso, pois seria ela tudo que já foi dito sobre uma determinada coisa em um 

determinado momento e esquecido. Para ele a ideologia se constitui, no seu sentido restrito 

pelas contradições de classes, e o sujeito diante de conflitos, busca respostas no seu lugar 

social, assumindo posições ideológicas que, produzirão os sentidos. Já que as formações 

ideológicas é que vão sustentar os dizeres, produzindo sentidos que discursivamente busca 

ocultar os conflitos e deixa transmitir a ideia de ausência de contradição de classes.  

 Delinearam-se então as condições de produção dos discursos, valendo-se da história 

do Brasil e de Sergipe e dos discursos pronunciados por políticos da época, observando como 

foram produzidos os discursos e outros aspectos relevantes, além de contribuir para delinear 

as condições de produção dos discursos femininos. Após o aprofundamento bibliográfico, 

buscamos os discursos femininos em jornais sergipanos do período, a saber: do Jornal Gazeta 

de Sergipe, Defesa de Propriá, e a Cruzada investigando os discursos pertinentes para a 

pesquisa, os mesmos foram encontrados no acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. Posteriormente, os discursos foram analisados priorizando-se aqueles que traziam 

discursos de mulheres em relação ao sistema político ou sobre seus desejos, anseios, 

frustrações com a pretensão de denotar suas posições frente ao regime militar. Realizamos a 

análise do material e logo após, foram analisadas as formações discursivas e ideológicas, para 

verificar, sobretudo os pontos de consenso ou dissenso entre os discursos. 
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Espera-se que esta pesquisa motive outros pesquisadores a se voltarem para estudos do 

próprio estado, de sua cultura, de sua história e, mais especificamente, das práxis discursivas 

daqueles cujas contribuições ficaram no anonimato.  

 

Conjuntura Sociopolítica da Ditadura Militar no Brasil e em Sergipe 

No âmbito nacional, após Jânio Quadros renunciar a presidência da república, o Vice-

presidente João Goulart assumiria o poder, mas os militares julgavam que com a sua posse a 

segurança do país seria prejudicada, por cogitar que haveria ligações entre ele e os 

comunistas. Desse modo, os militares só o aceitariam no poder se adotasse o Regime 

Parlamentarista, e assim foi feito. Então no dia 07 de setembro de 1961, João Goulart assume 

a presidência (1961-1964), dando início às “reformas de base”, em busca de superar as 

diversas desigualdades do país, por uma sociedade mais democrática (PILETTI 1999). 

Então, após sucessivas manifestações contra o governo, os militares com o apoio de 

várias camadas da sociedade, inclusive grande parte da igreja católica, derrubaram o poder do 

presidente Goulart e impuseram a Ditadura Militar em 1º de abril de 1964. Segundo Piletti 

(1999), o golpe de 64 tinha como objetivos controlar a inflação, acabar com a corrupção e 

preservar a democracia, porém aconteceu totalmente o contrário: 

A ditadura militar logo mostraria a sua verdadeira face: entre perseguições, 

cassações, prisões e mortes, também promoveu a intervenção em estados cujos 

governadores não se submeteram servilmente ao poder ditatorial (PILETTI, 1999, 

p.295). 

 

Diante dos acontecimentos na esfera nacional, foram criados e editados os Atos 

Institucionais. Com isso, o Governo, revoltado com os resultados das eleições de 3/10/1965, 

em que o eleitorado vota contra os golpistas, edita o Ato Institucional nº 2, no qual dá fim à 

eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República, criando assim a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Logo após, 

inconformado, também edita o Ato institucional nº3, em que acaba com a eleição direta para 

Governador e Vice-Governador. Obtendo mais controle na política (FIGUEIREDO).  

Ainda segundo Figueiredo, a Igreja Católica em sua grande maioria, estava em consenso 

com a Revolução, desde a realização de manifestações e passeatas, tudo em apoio e defesa ao 

Golpe. Além disso, a revolução também contou com a participação da mulher, especialmente 

da burguesia e classe média, sendo que a religiosidade foi um fator decisivo para que elas 

tentassem dar sustentação ao governo, no entanto, o que estava por trás era o sentimento de 

medo pelo comunismo. Assim, elas atuavam em todo o país, e como destaque das entidades 
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femininas se tem: Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), A Liga da Mulher 

Democrata (LIMDE), a União da Mulher, a Cruzada Democrática feminina, a Ação 

Democrática Feminina Gaúcha. 

Já em Sergipe conforme Wynne (1973), antes mesmo do golpe já havia uma grande 

inquietação tanto nos lares, quanto nos encontros de rua, onde falavam sobre a situação que se 

encontrava o país, ou mesmo o que estava prestes a acontecer. Em Assembleia Legislativa, o 

deputado Antônio Torres Júnior juntamente com Aloísio Tavares tomam uma posição, 

proferindo discurso com o caráter de dissensão, mostrando o perigo que estava por vir: 

Nem um brasileiro que ame realmente a sua Pátria e deseje a grandeza do Brasil, 

poderá estar tranquilo diante desta crise profunda e grave que o país atravessa; crise 

que atinge a todos os setores da vida nacional e enche de inquietação o povo 

brasileiro (WYNNE, 1973, P. 279). 

 

Diante deste pronunciamento, baseado na insatisfação com os acontecimentos, o 

deputado com posição contrária aos rumos que estavam próximos a se fixar no país, há, no 

entanto, coragem pra enfrentar o que se estava por vir, ao mesmo tempo tenta alertar sobre as 

possíveis consequências que tais fatos poderiam acontecer diante do contexto em que se 

estavam vivendo.  

O deputado Lourival Batista desde o ano anterior ao golpe, já tinha uma posição 

definida, em que combatia contra as forças desagregadoras, pronunciando discursos em apoio 

aos militares, despertando assim a atenção da câmera dos deputados: 

Não há mais tempo a esperar. Eles se preparam, técnicas e inteligentemente, para 

novas safras. Mais patriotas terão ainda de tombar, mais sangue terá ainda de correr 

por esta terra, pois os inocentes úteis são muito mais numerosos que no passado 

(WYNNE, 1973. p.282). 

 

Segundo Dantas (2004), o governador João Seixas Dória, envolvido no projeto 

reformista do presidente Goulart, foi preso e o vice Sebastião Celso de Carvalho foi 

empossado durante a ditadura. Assim, após o Golpe Militar e o Governo estar nas mãos do 

marechal Humberto Castelo Branco, o Vice-Governador Celso de Carvalho já assumindo a 

chefia do executivo, passando a ser governador do Estado, faz uma proclamação aos 

sergipanos, deixando transparecer sua posição sobre o Golpe: 

Proclamo, mais uma vez meu firme propósito de manter a ordem e assegurar a paz, 

restabelecendo a confiança do povo num clima propício ao trabalho honesto e 

construtivo. Confiemos nas Forças Armadas do Brasil e Deus nos guie a todos para 

melhores destinos dentro da ordem e da Lei (WYNNE, 1973. p. 283).  

 

Já Orlando Dantas não compactuava com “agressões, roubos e demais violências”, ele 

lutava pelo subdesenvolvimento de Sergipe, sugeria soluções, desejava a democracia e 

acreditava na justiça social. Só que ele precisava do apoio de alguns empresários e médicos, 
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logo era frustrado pelos que só acreditavam em dinheiro e poder, questionando sua posição 

(FIGUEIREDO). 

Para Dantas (2004) em 1967, podia-se dizer que a estrutura do autoritarismo se 

encontrava implantada no país, devido às instituições viverem sendo acompanhadas pelos 

órgãos de informação, revelando que a sociedade civil estava ainda mais enfraquecida em 

relação à tutela militar. Enquanto isso, o governo se coloca contra as manifestações estudantis 

e proíbe a UNE (União Nacional dos Estudantes) de realizar congressos, o que provoca uma 

reação por parte dos estudantes, que se unem a alguns setores da Igreja Católica e os realizam, 

sendo repreendidos pelas forças armadas. Então, na medida em que os estudantes de todo o 

país se organizavam em passeatas contra a Crise, aumentavam os conflitos da Polícia Civil e 

Militar contra eles, ocasionando o fato do assassinato do estudante Edson Luiz, alimentando 

ainda mais o processo de mobilização estudantil que foi crescendo ao longo dos meses, 

deixando a situação mais conflituosa. (DANTAS, 2004, p. 181) 

Segundo Figueiredo com o passar do tempo devido às torturas e o silêncio que 

predominavam no país, não foi difícil perceber que a ditadura trazia insatisfação a todos os 

brasileiros, bastava apenas um pouco de inteligência e honestidade para não se concordar com 

ela.  

O golpe militar, em 1º de abril de 1964, institucionalizou a detenção, a prisão e o 

sequestro, o banimento, a tortura, o assassinato e o desaparecimento, deixando um 

legado sinistro: mortos e desaparecidos políticos, uma legião incontável de 

militantes – homens e mulheres – presos e torturados e histórias de vida truncadas. A 

política de repressão é praticada quando o poder político, aliado ao poder policial e 

militar, outorga-se o direito sobre o corpo, a mente, a vida e a morte dos cidadãos. 

Exercer continuadamente atos que sustentam essa política é um gesto que, aos 

poucos, torna-se sobre-humanamente desumano, e apaga, devagar, a repugnância 

inata ao crime (MERLINO, 2010. p.28). 

 

Dantas (2004) acrescenta que no período de 1964/82, os militares ao mesmo tempo em 

que tentava reorientar a política e a economia do país, também tentavam ter domínio do setor 

artístico, que teve um grande desenvolvimento na época, pretendendo impor novos padrões. 

Diante disso, o teatro, a música e os artistas em geral foram motivados pelos movimentos 

nacionais, compondo músicas e encenando temas contra a repressão. Então eram chamados a 

depor, mas continuavam resistindo, no intuito de levar arte ao povo com a temática liberdade 

e justiça. 

Diante desse contexto, é inegável observar que não bastava apenas que o cidadão 

tivesse participação política para estar sobre aviso dos militares, isso porque a sociedade em 

geral a todo instante vivia cercada por eles. Sem falar dos discursos que eram controlados, 
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censurados e reprimidos o que os tornavam ainda mais submetidos ao seu autoritarismo 

desenfreado.  

[...] enquanto na cidade os meios de comunicações ficavam sob controle dos 

militares. Os que tiveram um mínimo de participação política e não eram presos 

passavam a viver na insegurança, sujeitos, a qualquer momento, a serem alvos da 

sanha dos delatores que proliferaram em todos os setores (DANTAS, 2004, P.174). 

 

 

 O Papel das Mulheres X Ditadura Militar 

Em relação à vida cotidiana das mulheres brasileiras, entretanto, desde a década de 

1950, aconteceram algumas mudanças no seu estilo de vida que lhes possibilitou mais 

praticidade, com o avanço tecnológico em relação aos equipamentos modernos, como 

geladeira, máquina de lavar, entre outros, que as liberaram em parte das tarefas domiciliares, 

como também as transformações no âmbito da moda, sendo inspiradas por celebridades.  

Nos meios culturais e artísticos, algumas mulheres passam a atuar de maneira 

expressiva, embora quase não se verifique discursos sobre femininos na política local ou 

nacional, talvez em decorrência do próprio papel social exercido pela mulher da época, ou 

pelo fato de o regime ditatorial instituir a censura, impondo assim o silêncio sobre questões 

consideradas na época subversivas.  

À mulher cabia o dever para com sua família, se solteira, especialmente para com o 

pai, se casada, para com o marido, o que demonstra sua situação de inferioridade 

perante o sexo considerado forte (CARVALHO, 2012. p. 48). 

 

No entanto, houve mulheres que optaram pela tentativa de incluir sua participação na 

política do país, cometiam delitos na visão da repressão, o de protestar contra a ditadura e de 

desconsiderar o seu papel destinado na sociedade, rompendo com os padrões estabelecidos na 

época, ou seja, além da mulher se opor ao regime, ela também subvertia os valores impostos 

na sociedade. 

Durante a ditadura civil-militar, implantada com o golpe de 1964, as mulheres 

também foram protagonistas, como militantes da resistência e como organizadoras 

da sociedade civil para o retorno do país à democracia (MERLINO, 2010. p.28). 

 

Devido a esta audácia das mulheres na investida de adentrar no espaço público, elas 

participavam de organizações sociais, clandestinas que existiam no país durante o período 

ditatorial, então eram mal vistas por grande parte da sociedade, devido às escolhas que faziam 

trocando o seu lugar estabelecido, por uma visibilidade e posição na política. 

(...) se organizavam em movimentos de protesto e de indignação, nas ruas e nas 

praças, dentro das universidades e das escolas, em igrejas, nos sindicatos, nas 

fábricas, na cidade e no campo. Algumas se agigantaram em ações determinantes 

para que setores da sociedade se reunissem em movimento de crítica e de campanha 

pelo fim da ditadura (MERLINO, 2010. p.31). 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

 

 É evidente que muitas mulheres brasileiras lutaram contra a ditadura, porém com a 

repressão da época elas calaram-se por muito tempo, e só apenas nos dias de hoje é que 

pudemos ter acesso a depoimentos que foram publicados em livros. Das que sobreviveram às 

torturas tiveram a coragem em narrar às brutalidades que as foram submetidas, incluindo 

quase sempre torturas no âmbito sexual, alguns casos de partos na prisão e até episódios de 

aborto (MERLINO, 2010).  

 Há vários depoimentos que relatam isso, a exemplo o Dulce Maia, ex-militante da 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), era produtora cultural quando foi presa na 

madrugada de 26 de janeiro de 1969, em São Paulo (SP).  

Em todas as vezes em que eu era pendurada, eu ficava nua, amarrada pelos pés, de 

cabeça para baixo, enquanto davam choques na minha vagina, boca, língua, olhos, 

narinas. (...) E jogavam água para o choque ficar mais forte, além de muita porrada. 

O estupro foi nos primeiros dias, o que foi terrível para mim. Eu tinha de lutar muito 

para continuar resistindo. Felizmente, eu consegui (MERLINO, 2010. P. 70). 

 

Percebe-se através deste depoimento o quanto as mulheres sofreram nas mãos dos 

militares, como também, é possível entender que não bastava apenas às mulheres se mostrar a 

frente de uma política subversiva, mas qualquer ligação que existisse com qualquer político 

que não apoiasse o golpe, sendo para eles opositores, ou que simplesmente se mostrasse com 

ideias contrárias, era causa de serem chamados a depor, cassados, torturados, presos, até 

mesmo assassinatos.  

 Segundo Merlino (2010), as falas das mulheres contidas na sua publicação cumpre um 

papel significativo para a história do Brasil, que diante da sua contribuição direta e 

indiretamente, mostra a relevância que efetivamente tem e servem como um instrumento de 

luta pelo fortalecimento das liberdades democráticas. 

Discurso 1: “Puericultura Alimentação VI” de “Iêda Maria”, “A Cruzada” 19 de 

julho de 1969 

Na matéria publicada no jornal “A Cruzada” 19/07/1969 é possível observar que trata-

se de uma prescrição alimentar para bebês, escrito pela doutoranda Iêda Maria Freire Bastos. 

Aparentemente observou-se que a matéria está direcionada para o público das mulheres, 

mães, donas de casa, uma vez que, a autora cita “ já poderá ir ensaiando, dar a carne que toda 

a família come, se esta não for muito condimentada”, este recorte denota a posição que a 

mulher representa na família,  já que eram as mulheres responsáveis pela casa, pelos filhos e 

alimentação.  



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

Logo, devido à ideologia patriarcal, as mulheres eram incumbidas dos afazeres 

domésticos e manter em ordem a família, contribuindo efetivamente para a manutenção dessa 

ideologia dominante da época, pois, a mulher tinha que cumprir seu papel destinado pela 

sociedade.  

É notável também que o fato de uma mulher já formada, doutorada neste período 

histórico constitui um grande avanço no que diz respeito às posições ocupadas pelas mulheres 

no meio social, então havia mulheres que não estava somente reclusa no lar. Mesmo que o 

enunciado seja um guia, com a finalidade de ensinar, simultaneamente busca orientar como as 

mães devem proceder com a alimentação e cuidados para com seus filhos desde os primeiros 

meses de vida.  

Bastos se posiciona como sujeito na formação discursiva patriarcalista e recomenda a 

melhor maneira de alimentar o bebê direcionando o texto a mãe, já que essa ainda é a 

responsável pelo preparo da alimentação familiar. O termo usado pela autora “dando ao seu 

filhinho o necessário para que cresça e seja um adulto forte e sadio”, demonstra o vínculo 

maternal quando se utiliza a expressão “filhinho” no diminutivo, evidenciando uma maior 

efetividade, que provavelmente era dito pela mãe para com o filho. 

Diante disso, percebe-se que a publicação está em consenso com a sociedade durante o 

período ditatorial. Já que a ideologia patriarcal continuava configurando os padrões sociais da 

época supracitada. Assim, o texto apresenta a mulher como a responsável do lar e por manter 

a ordem no seio de sua genealogia. Sendo que as informações abordadas no enunciado do 

jornal impresso, apresentam comportamentos herdados de períodos anteriores, havendo uma 

relação de consenso entre os discursos. 

 

Discurso 1: “O papel da mulher na construção do mundo” de Iracilda Mallaner, “A 

Cruzada”, 21 de fevereiro de 1970. 

O texto inicia apresentando a conquista da igualdade de direitos, considerando alguns 

aspectos que naquela época vistos como avanços, hoje fazem parte dos direitos de qualquer 

cidadão como coisas comuns da cultura. Mas nesse período aspectos como: “mulher possuir 

bens, ter direito sobre os filhos...” foi alvo de muita luta e, portanto, considerada uma 

conquista. Assim, a denotação que se tem no contexto descrito é a subjugação do homem 

sobre a mulher. Devido o gênero feminino, não possuir representação social, participação na 

política, pois sendo o homem sujeito de direitos, atuante e formador de opinião, a mulher era 

sempre retraída. 
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A Mallaner apresenta no seu texto um exemplo (retirado Raymond, pág.78) de uma 

Nigeriana, onde dá a entender que a pretensão é a de alertar, conscientizar as mulheres sobre 

seus direitos, fazendo parte da construção do mundo:  

SD1. “Outrora nossa posição era simples. Devíamos dar filhos aos nossos maridos e 

deles cuidar. Começamos a ver que há mais alguma coisa. Observando que outras 

mulheres desempenham um papel na vida em geral, começamos a pensar que nós, as 

mulheres, somos também pessoas livres- livres para ajudar nossa pátria. Não 

queremos continuar limitadas a triturar grão, e a capinar os campos” (Publicado em 
A cruzada, 21/02/1970). 
 

 Considerando o termo “Devíamos dar filhos aos nossos maridos e deles cuidar”, 

percebe-se um sentido dominante que fortalece o lugar da mulher, essa posição que era 

submetida apenas por elas mulheres, já que seguia-se assim a ordem da natureza (reprodução 

biológica). 

Percebe-se que o enunciado revela que o sujeito tenta alertar o gênero feminino, 

apontando a posição em que se encontrava, a fim de observar posições de outras mulheres, 

que desempenhavam vários papeis na sociedade. Então, o sujeito tenta romper com o sistema 

patriarcal, mostrando a devida importância da participação feminina para “ajudar na pátria”. 

A autora trás também importantes observações sobre a visão da sociedade no que se referia à 

mulher, frisando o atraso cultural que tinha quando comparados a outras culturas.  

A sequência discursiva a seguir ressalta a importância da libertação da mulher sobre o 

homem, verificando também o rompimento com a ideologia da sociedade que prezava a 

mulher como dona de casa, e o homem fazendo parte de todos os cargos da sociedade. 

SD2. “... podemos dizer que a mulher estar por contar a vitória de sua emancipação. 

Ao lado do homem está-lhe sendo franqueado o acesso á política, à ciência, á arte, à 

literatura, à vida pública” (Publicado em A cruzada, 21/02/1970). 

 

Considerando as dificuldades do gênero feminino para conseguir uma autonomia, 

sendo o obstáculo maior da aceitação do outro gênero, pois elas se tornam dependentes até 

dessa aceitação para serem valorizadas e poder ser abertos os novos caminhos para se 

conquistar novas posições. A Sequência abaixo destaca: 

SD3. “O ser feminino valorizado desta forma, contribuirá para o enriquecimento 

mútuo do homem-mulher, e particularmente colocará a mulher em condições de dar 

sua colaboração na construção do mundo” (Publicado em A cruzada, 21/02/1970). 

 

Assim, o texto tem o objetivo de apresentar a gradativa inserção da mulher em outras 

tarefas, que eram somente ocupadas pelo sexo masculino “os tempos registram 

paulatinamente na assunção de tarefas que até então, a sociedade só destinava ao homem”, 

assim percebe-se um rompimento com a ideologia que até então era vigente. Porém, apesar de 
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mostrar esse panorama, vê-se ainda nos próprios termos utilizados a noção de que a mulher é 

predestinada a algumas funções. Em “hoje promove a mulher para profissões mais próprias de 

sua condição humana”, ao citar essa “condição humana” observa-se que é como se a mulher 

tivessem profissões próprias ao seu gênero, não podendo ocupar outras posições na sociedade.   

 

Discurso III: “Esposas bem aventuradas” 30 de abril de 1964 “Defesa de própria” de M.S  

Conforme retrata o enunciado acima, em muitas famílias a esposa era o verdadeiro 

carro – chefe, pois embora ser  de responsabilidade do “Homem”
53

 manter as contas em dia e 

sustentar a família correspondendo aos costumes sociais vigentes, onde  muitas mulheres 

eram proibidas de trabalhar fora de casa.  Porém, em alguns casos, ela era encarregada de 

conservar o lar, cuidar da educação dos filhos, zelar pelo marido e ainda trabalhar para vestir 

seus filhos e manter pelo menos a alimentação na mesa. Enquanto seus maridos viviam nos 

vícios, constituíam outra família, ou ainda, levavam uma vida de promiscuidade e adultérios 

contrariando o juramento do matrimônio. 

Como se pode notar, esse é um discurso de cunho patriarcal, e ao mesmo tempo 

religioso. Considerando o homem como o chefe da casa e senhor do poder de fazer o que 

considerava adequado, inclusive obter outras mulheres, outras família. Mesmo possuindo o 

sacramento do matrimônio.  Ao cometer o pecado do adultério, o homem era julgado como 

errado pelo pela igreja. 

A autora evita assinar seu nome, usando apenas as iniciais “M.S”, fato muito comum 

nesta época. Muitas delas utilizavam também pseudônimos, pois o medo de serem 

reconhecidas, a fim de não ser julgadas, injustiçadas pela família, ou pelo marido. Assim, o 

sujeito desse discurso procura descrever os fatos que estavam ocorrendo na sociedade, nos 

lares de muitas famílias, ao mesmo tempo podemos observar o silenciamento que rondava 

muitas mulheres sergipanas nesse período.  

 

Considerações Finais 

Diante das mudanças políticas e do regime autoritário instalado no país em 1964, 

observou-se por meio de discursos de jornais sergipanos nesse período, as reações da 

sociedade sergipana, principalmente as posições que as mulheres assumiram frente a esse 

regime. Percebendo as configurações que tais discursos assumiram, conforme a época em que 

                                                           
53

  Esta expressão é empregada no sentido de o homem ser o responsável por manter as finanças da casa, uma 
vez que a mulher tinha que zelar pelos afazeres domestico e pela educação da prole. 
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foram proferidos, manifestando as demandas histórico-sociais. Nesse sentido, os discursos 

femininos em Sergipe desvendam não só lutas históricas como as reivindicações feministas.  

O envolvimento da teoria do discurso nos possibilitou investigar as condições de 

produção, permitindo se fazer a contextualização da historiografia de Sergipe e do Brasil, 

averiguando os tipos de discursos que se podiam e que eram  proferidos durante o período que 

se caracterizou como Ditadura Militar, consideramos os aspectos socioculturais e políticos. A 

partir disso se estabeleceram as relações entre os discursos da época, dos políticos, das 

mulheres com estrutura social a que pertencia, observando os pontos de consenso e dissenso 

que denotava conveniente e apropriado para seguir com a Ideologia vigente na época.  

Atendendo-se ao objetivo principal, foram analisadas as práticas discursivas das 

mulheres sergipanas, sua posição diante da sociedade, evidenciando as posições-sujeito que 

elas assumiram em seus discursos, apontando quase sempre, divergência a outros discursos e 

o rompimento com os protótipos da sociedade. Porém isso só foi concretizado após terem 

acesso a outros bens de consumo, tais como informação, aspecto significativo no que diz 

respeito a conquista progressiva para ir além, em busca de se conseguir um espaço social em 

que pudessem expor suas opiniões. 

Percebe-se, até então, no estudo realizado sobre as mulheres, que pouco são os 

discursos encontrados em relação a suas ideias e seus anseios, sobretudo em relação à esfera 

política, devido a esse espaço ser, tradicionalmente, propício aos homens, pois sendo uma 

sociedade patriarcal, a mulher apenas tinha função de mãe e esposa, dependente e obediente 

ao homem. Então os discursos encontrados, em geral, falavam-se das posições nas quais as 

mulheres eram submetidas. 

Então, diante do panorama dos discursos femininos analisados e as novas 

transformações sociopolíticas e econômicas, tanto no Brasil quanto em Sergipe, contribuíram 

para aflorar, com mais transparência, a história das mulheres sergipanas, em especial de suas 

práticas discursivas, uma vez que pouco se conhece acerca do que fizeram ou produziram.  
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A Paisagem Urbana 

 A paisagem é uma categoria de análise da ciência geográfica. Santos (1988) conceitua 

a paisagem como a soma de todos os tempos, podendo ser considerada como tudo o que os 

nossos olhos veem. Nesse sentindo, o conceito de paisagem tem diversas interpretações, não 

somente enquanto interação do ser humano com a natureza, mas as impressões de épocas 

diferentes pela sociedade. É nesse sentido que a transição dos períodos no tempo cronológico 

interferem nas modificações, já que alguns períodos acabam deixando marcas na estrutura da 

paisagem. Assim, a compreensão dessas transformações da paisagem se dá através dos 

estudos dessa categoria.  

 Segundo Santos (1988), a paisagem pode ser estrutural e funcional. Em somente uma 

paisagem, pode ter mais de uma função, durante o dia e outra à noite. Isso acontece pelo 

movimento funcional que se dá em uma só paisagem. Pode-se ter mais de uma 

funcionalidade, em horários distintos, modificando as funções que exercem. Há também, 

movimentos estruturais, que acaba modificando essa paisagem. A estruturação da paisagem 

pode envolver ações socioeconômicas e políticas na sua formação. Alterações de velhas 

formas para adequação às novas funções são também uma mudança estrutural.  

   O conjunto de tempos diferentes é o resultado da paisagem do presente. A produção 

que a sociedade imprimi no espaço quando acrescentada com momentos antecessores dá 

origem a essa paisagem, tendo como características de várias épocas diferentes. Nem sempre 

é possível distinguir o tempo histórico dos elementos que acontece numa paisagem. Porém 

sempre haverá sua modificação devido a intensa produção do homem na natureza, atribuindo 

novos elementos. Assim, a análise realizada na paisagem, pode ser expressa pela sensibilidade 

de entender a natureza modificada com maior profundidade. 

mailto:thaiscavalcantelima@hotmail.com
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   O modo de ver a paisagem, quando direcionado, se torna mais fácil de distingui-la em 

seu tempo real. Com essa análise mais aprofundada, pode-se obter conhecimento necessário 

para entender a fundo essa categoria que a geografia propõem e assim, conseguir distinguir os 

elemento que a formam e compõe uma cidade. Assim: “Com o auxílio da sensibilidade e da 

capacidade imaginativa, o homem pode ter acesso a Natureza e compreender seu significado 

mais profundo, entrando assim em comunhão com o absoluto”. (BARBOSA, 2010, p. 4 apud 

VOLOBUEF, 1999, p. 121). 

   Nessa direção, nota-se que podemos perceber essas transformações quando é 

necessário compreender todos esses significados, simbólicos ou ideológicos que se obtém em 

uma só paisagem. A diferenciação de como se vê a paisagem, permite ao homem deslumbra-

la de formas diferentes como entender as impressões que a sociedade deixou em épocas 

distintas naquele lugar. Desse modo, uma análise mais ampla quando nela feita, facilita esse 

entendimento da paisagem.  

A paisagem carrega símbolos que transformam ideologias conforme as suas mutações que 

acontecem. Essa categoria de análise é encontrada sempre em constante modificação e com 

características diversas. Nesse seguimento, nota-se a importância da categoria para a 

Geografia:  

(...) somente depois é que o corpo categórico da Geografia vai além da paisagem, 

através do espaço, território, região e lugar. Todas as categorias geográficas surgem 

da paisagem, portanto, entender a ciência geográfica passa, obrigatoriamente, pelo 

entendimento da paisagem, já que antes de qualquer coisa olhamos e sentimos; 

assim, quando sentimos calor, primeiro temos a sensação térmica e somente depois é 

que pensamos: “estou com calor”. (BARBOSA, 2010, p.19). 

 

 Para compreender as partes das ciência geografia, primeiramente acaba havendo 

involuntariamente uma análise da paisagem. Assim como cita o auto, a percepção do que 

sentimentos está na paisagem, para assim ter o seguir em outra categoria geográfica. Nessa 

direção, a análise da paisagem em uma cidade, ajuda na compreensão do eventos antecedentes 

daquele lugar. Conclui-se que essa categoria de análise da Geografia, pode atribuir valores na 

construção da cidade, valores esse que vão dos simbólicos ao ideológicos, que agregam na 

transformação.  

 Aracaju: Análise da Cidade 
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   A atual capital sergipana surgiu com a necessidade que a província teve na época com 

o transporte marítimo, no fim do século XIX, para melhor escoar a carga de cana-de-açúcar 

(maior sustentação econômica e canal de informações) que tinha como via os grandes navios 

que chegavam as margens do Rio Sergipe. Inácio Barbosa, presidente da província, elevou 

Aracaju a categoria de capital de Sergipe, retirando de São Cristóvão. Tais ações foram 

desenvolvidas porque, a antiga capital, isto é São Cristóvão, não tinha condições de receber as 

demandas econômicas da época já que as embarcações seja elas de navios de grande porte ou 

baixo porte, se quer, chegavam ao seu leito. (PORTO, 1991). 

    A nova capital de Sergipe, recebeu modificações em sua paisagem, dando um novo 

formato a cidade capital que acabará se tornando. Segundo Porto (1991), Aracaju foi uma 

cidade planejada, recebendo como engenheiro dessa obra, Sebastião José Basílio Pirro, que 

trouxe com ele tendência da época que predominava as formas geométricas, o engenheiro 

acabou adotando linhas retas em seu plano. Assim, foi conhecido como o quadrado de Pirro 

ou tabuleiro de xadrez. Sendo o planejamento aprovado pelo presidente da província Inácio 

Barbosa, que acrescentou no projeto uma curva na mediação da avenida em frente ao estuário 

direito do Rio Sergipe. 

A única alteração que sofreu o plano Pirro foi imposta pelo próprio presidente 

Barbosa ao curvar a reta da rua da Frente à suprema necessidade de incentivar as 

edificações na cidade. A reta de Pirro estaria, para sempre, em chocante contraste 

com a ampla curva que faz o rio em frente à cidade e o seu ponto final, ao sul, ficaria 

distante mais de 200 metros da praia. Foi uma sorte a lembrança do Presidente. Em 

vez de uma reta fria e inflexível, sem perspectiva, ganhou a cidade uma bela 

avenida, acompanhando o Sergipe e que pode ser admirada, em toda a sua extensão 

de qualquer de seus pontos. (PORTO. Pág. 32, 1991). 

Figura 1: Curva da Av. Ivo do Prado. Fonte: MEDINA, 1930. 
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Nessa Direção, com o planejamento de Pirro, que acabou atraindo parte da população de 

Sergipe, a cidade começa a ter um aumento em sua população, que se estendia do Bairro 

Maçaranduba (atual Bairro Industrial), onde tinha uma grande concentração de indústrias 

devido a sua proximidade ao rio facilitando assim o escoamento das cargas, ao quadrado 

Pirro. Assim, somente a população nobre desbravava da parte nova da cidade, junto com os 

casarões, palácios do governo e comercio. E a outra parte da população, sendo essa mais 

pobre, se instalava próximo as indústrias, onde mesmo trabalhavam.  

O crescimento inicial da cidade foi para o norte, e se deu muito vinculado ao rio, não 

propriamente à água, mas sim aos ventos que aí eram mais fortes e constantes. Do 

pequeno centro para essa direção desenvolveu-se a Maçaranduba, depois Chica 

Chaves, Tecido, atualmente, Bairro Industrial. No final do século XIX, essa área era 

marcada pela presença de fábricas de tecidos, que possuíam atracadouros para os 

saveiros que traziam algodão dos entrepostos interioranos. Era ocupada por uma 

população mais pobre, mas é interessante observar que também aí havia uma linha 

de casas e palacetes da população mais abastada, margeando o rio, alguns deles 

existentes até hoje. (DINIZ, 2009, p.17). 

 

 Segundo DINIZ (2009), O desenvolvimento da cidade foi dado pelo Rio Sergipe, pois 

próximo tinha a colônia dos pescadores, e o rio como sua única fonte econômica, sendo 

utilizado com fins de pesca para sua subsistência. A região do Bairro Industrial, sendo 

marcado por fábricas de tecidos e por casas da população mais pobre da cidade, sendo essa 

divisão permanente até a atualidade. Os moradores do bairro, costumavam trabalhar nas 

próprias fábricas ali instaladas. É um bairro romântico, sendo presente vários símbolos como 

algumas industrias da época da fundação, o esportiva confiança dentre outros que constroem 

uma ideologia aos moradores daquele local.    

   Desta forma, até mesmo o símbolo carregado no Brasão de Aracaju remete a 

quantidade das salinas que eram encontradas na cidade. Esse vínculo com direto com a 

atividade econômica foi fundamental, pois apesar do preço, era de suma importância o valo 

do sal para o estado de Sergipe, que sempre teve contato direto com o mar.  

   A cidade começa a se expandir, como melhor coloca Diniz (2009): 

Em 1857 iniciou-se uma maior expansão da cidade: abriu-se a estrada que ligava 

Aracaju à antiga capital que, até hoje, recebe o nome de rua São Cristóvão; 

delimitou-se a rua da Aurora em função do porto, a rua de São Salvador, por causa 

da igreja de São Salvador, a rua do Barão e traçou-se o contorno da atual praça 

Fausto Cardoso. Como dentro do quadrado de Pirro as posturas municipais eram 

rígidas, um outro tipo de ocupação, contrário a imposições, foi realizado pela 

população mais carente, como única alternativa viável para construir seus casebres 

mais a noroeste. Observou-se, nesse momento, um primeiro traçado natural, longe 

dos olhares da cidade, mas que só desapareceu realmente em 1920. (DINIZ, 2009, 

p.76-77). 
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 Se deu o início da expansão na cidade. A necessidade de habitações pela população 

mais carente, fez com que a expansão caminhasse para a rua São Cristóvão, (DINIZ, 2009) 

distante do quadrado de Pirro, porque nele, habitava a população mais nobre da cidade, já que 

era ali o começo da cidade planejada.  

   Desta forma, Aracaju, tendia a crescer cada a vez mais, já que a expansão para áreas 

periféricas só aumentava. Nessa direção, Santos e Vargas, (2007, p. 122) diz: ‘’a cidade passa 

antes por uma construção na ordem do ideal, auxiliada pela razão técnica, que funda sua 

lógica na compreensão da cidade capital como espaço de fluxos de circulação, acessibilidade, 

fluidez e centralidade.’’ 

A população foi crescendo, chegando em 1889, a cerca de 15.000 habitantes. Foi 

perceptível a necessidade que Aracaju possuía para o crescimento, quando assim chegaram as 

primeiras máquinas facilitando e melhorando cada vez mais as atividades industrias da cidade. 

Dando inicios assim, as primeiras industrias da cidade, com já citado, localizadas no bairro 

industrial, onde até os dias atuais, é local de concentração de industrial. DINIZ, (2009).  

No entanto, era continuo a expansão que acontecia na cidade para as áreas fora do seu 

planejamento, abrigando assim a população mais carente da cidade.Com a expansão da 

capital, ocorreu a precisão de melhoria para as atividades industrias, movimentando com esse 

crescimento da cidade. Apesar da lentidão, Aracaju foi se expandindo e assim, explorando 

áreas cada vez mais distantes do planejamento da cidade. Segundo Diniz (2009) a expansão 

para sul foi mais lenta, porém no fim do século XIX conseguiu alcançar uma indústria 

montada por ingleses, a fundição que ficava localizada nas atuais avenidas Barão de Maruim e 

Ivo do Prado. A expansão para o Sul da cidade recebe um caráter periférico, já que se 

localizava aos arredores do centro. 

No final do século XIX, pode-se considerar que Aracaju já estava praticamente moldada 

como uma capital. A necessidade do aumento das industrias na cidade, trouxe logo após a 

precisão de meios de transportes como o fluvial (com sua ligação com o Rio Sergipe, 

facilitando o escoamento de produtos paras as novas indústrias instaladas) e o ferroviário, que 

com a expansão da cidade teve reformulação em seus tráfegos pela cidade. (DINIZ, 2009). 

Para o norte, acompanhando o estuário, o bairro Chica Chaves continuou crescendo 

graças ao aumento da produção das fábricas de tecidos. O Santo Antônio também 

vai ter sua ocupação bastante incrementada após 1910, com a implantação do 
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sistema de bondes a burros, e mais ainda a partir de 1926, quando os bondes 

elétricos facilitaram a ligação entre essa área mais remota e o Centro. Essas zonas 

vão atrair também uma parte da população de renda mais elevada. O povoamento se 

intensificou com a urbanização da antiga Estrada Nova e a criação da Avenida João 

Ribeiro na década de 30. (DINIZ, 2009, p.88). 

Diniz descreve o desenvolvimento dos bairros ao lado norte da cidade. 

Desenvolvimento esse através sempre da atividade econômica que teve um grande avanço em 

1926 quando os bondes elétricos chegaram a cidade facilitando o acesso a áreas difíceis. Esse 

crescimento em seguimento ao Bairro Santo Antônio atraiu a população de renda alta 

urbanizando ainda mais essas áreas de expansão.  

Com o pregresso da urbanização, era de extrema utilidade o acesso a transportes 

coletivos, que tinha carência em Aracaju, pois iria facilitar o fluxo urbano pela cidade, que se 

expandia cada vez mais, levando as população desde a fundação da cidade, até a sua 

expansão. A Praia Formosa, que era caracterizada como área de veraneio, era frequentada 

pelo habitantes da cidade, local que carregava grande valor  

Simbólico pela população aracajuana. 

Na Praia Formosa, onde se encontrava a parte lúdica da cidade, onde a população 

frequentava e se divertia nas casas de veraneio, sempre à espera do fim do ano, quando o 

verão chegava para enfim usufruírem daquele local. Na Praia Formosa, também moravam 

alguns pescadores, que vendiam seus peixes para a população que estavam nas casas de 

veraneio, o transporte coletivo que já naquela época se considerava precário, pela sua demora 

e por frequentemente está quebrado. (DINIZ, 2009).  

No início do século 30, outra área para veraneio estava disponível para os 

aracajuanos, a praia de Atalaia.  Foi construída uma ponte, que facilitava a esse acesso, ainda 

que de automóveis, que nem todos na época possuíam. 
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Figura 5: Praia de Atalaia. Fonte: MEDINA, 1930. 

 Diniz (2009), mostra a continuação da expansão, a cidade de Aracaju foi crescendo 

para o oeste com o bairro Siqueira Campos, que passava da zona alagadiça logo após o cordão 

de dunas. Logo depois vieram os bairros 18 do Forte, América e Cidade Nova sendo marcado 

por locais precários para as condições de vida.  

 O desenvolvimento da cidade com o transporte ferroviário ajudou com que o 

crescimento da cidade aumentasse cada vez. Ainda na década de 40, novas instalações mais 

modernas eram postas na cidade, Assim: ‘’ surgiram melhores construções, como prédios 

comerciais de mais de dois pavimentos, financiados pela Caixa Econômica Federal e Carteiras 

Imobiliárias das Autarquias. ‘’ (DINIZ, 2009, p.107). 

 Segundo Santos e Vargas, (2007, p.118) ‘’ O pensamento que prevaleceu foi o de que 

o desenvolvimento conduziria ao progresso, e que progresso era o que todos almejavam para 

permanecerem civilizados.’’ Nesse seguimento, os aracajuanos associavam o progresso com a 

civilização, que só era alcançado com o desenvolvimento, fortalecendo a ideia de que era 

necessário o desenvolvimento da cidade para uma população civilizada. 

 Ao decorrer de expansão da cidade, o número de habitantes aumentaram. Assim 

Ribeiro (1985) explica: 

O crescimento da população urbana que já vinha se verificando em ritmo acelerado 

desde as décadas de 1920 e 1930 e que se acentuou a partir dos anos 40, atinge o 

maior incremento populacional das duas últimas décadas. De 1960 a 1970 a cidade 

teve aumento populacional de 60,8% ou seja um acréscimo de 60.508 habitantes, e 

na década mais recente de 1970/1980 houve um incremento de 59,7% de habitantes 

o que representa 109.615 novos habitantes para a cidade. (RIBEIRO, 1985, p.23). 

 

 Nessa direção, o crescimento da população ocorre conforme as modificações que são 

realizadas na cidade, modificando a paisagem urbana e transformando cada vez mais a capital 

com essas novas paisagens. 

Conclusão 

Aracaju com toda sua estrutura formada, se expandindo cada vez e 

consequentemente acabou modificando sua paisagem, que já ganhará uma cidade estruturada 

como capital, acabou dobrando o número da população em 20 anos. Assim, houve a 

necessidade de acomodações dos habitantes em novos bairros e também, utilizando dos 

municípios como São Cristóvão e Socorro, que são vizinhos funcionalmente para melhoria da 

qualidade na cidade capital. 
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É perceptível, a formação de símbolos durante a estruturação da capital, símbolos 

que até os dias atuais são notados de forma involuntária pelos aracajuanos, que deixa-se 

passar todos os significados que neles carregam. 

Conclui-se que a capital escolhida para Sergipe, recebeu uma grande transformação 

em sua paisagem, que sempre se modifica, recebendo novos elementos que a acrescenta e 

assim sempre a transforma. Nessa direção, o estudo da transformação urbana da cidade de 

Aracaju, é de tamanha importância para as consolidações com a formação dessa estrutura até 

as modificações atuais.  
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1. INTRODUÇÃO 

As Relações Internacionais (RI) são debatidas a partir de vários blocos teóricos, 

dentre os quais estão incluídas as tradições realista e liberal das RI. O cenário internacional há 

muito é analisado por essas duas óticas, consolidando importante e notório enfoque acerca da 

questão da Natureza Humana, trabalhada por autores como Hobbes, Locke e Rousseau.  

As interpretações do Realismo e do Liberalismo Clássicos trouxeram proposições 

e debates para as RI. Um ponto em comum entre essas duas Teorias Clássicas das RI é a 

adaptação dos escritos e ideias de autores que precederam à formulação dessas teorias, dentre 

elas, as concepções sobre a natureza humana, remodelando-as com o intuito dessas ideias se 

encaixarem nestes postulados teóricos. Ainda assim, o Realismo e o Liberalismo Clássicos 

divergem quanto a essas concepções. O primeiro parte de um olhar mais pessimista, enquanto 

o último enxerga a natureza humana com uma visão mais humanista e positiva. 

A Natureza Humana será aqui amplamente analisada, almejando o 

desenvolvimento e a investigação dos pensamentos de diversos autores acerca desse mesmo 

conceito, apropriado pelos teóricos clássicos séculos mais tarde. Serão abordados os 

principais teóricos contratualistas
54

. Para cada teórico, o Estado surgirá como uma 

consequência das características dos homens no Estado de Natureza e terá um propósito para 

o qual foi criado. Também serão abordadas as discussões teóricas realistas e liberais clássicas 

que envolvem o aspecto da natureza humana. 

Os autores abarcados serão Thomas Hobbes - autor base para o Realismo Clássico 

- com sua obra Leviatã, Jean-Jacques Rousseau com Discurso sobre a origem e os 
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fundamentos da desigualdade entre os homens e John Locke com Segundo Tratado sobre o 

Governo Civil - autores fundamentais para o Liberalismo Clássico.  

2. HOBBES 

Thomas Hobbes (Inglaterra, 1558-1679) tem como sua magnus opus o livro 

Leviatã, publicado em 1651. As partes mais importantes para entender o que o autor escreveu 

sobre Estado de Natureza e Contrato Social estão descritas principalmente no capítulo XIII, 

que se intitula “DA CONDIÇÃO NATURAL do Gênero Humano e no que Concerne à sua 

Felicidade e à sua Desgraça”. 

Nele, Hobbes relata o seu ponto de vista quanto ao homem no estado pré-social, 

estudando a sua natureza nesse tipo de ambiente. O primeiro aspecto abordado é a ausência de 

diferença de capacidades entre os homens na natureza: ela é praticamente nula quando se 

considera o todo – ou seja, as capacidades físicas e mentais dos homens. 

Partindo desse pressuposto, o autor afirma que para satisfazer as suas 

necessidades, os homens necessariamente tornar-se-ão inimigos, pois terão que subjugar uns 

aos outros para desfrutar do fruto do seu trabalho e até de sua vida ou liberdade (HOBBES, 

2008). Portanto, a igualdade de capacidade levará à desconfiança mútua entre os homens e, 

devido a isto, eles terão que invadir o território um do outro para garantir a sua sobrevivência. 

Logo após, Hobbes parte para uma abordagem mais específica da natureza humana, 

classificando as três causas principais da discórdia: a Competência, a Desconfiança e Glória:  

A Competência impulsiona os homens a atacarem-se para lograr algum Benefício, a 

Desconfiança garante-lhes a Segurança, e a Glória, a Reputação. A primeira utiliza-

se da Violência para apossar-se de pessoas, mulheres e crianças e gado; a segunda 

para defender esses bens, e a terceira faz com que se recorra à força, por motivos 

insignificantes (...) (HOBBES, 2008, p.95). 

 

O autor pontua que sem um poder comum que estabeleça a ordem entre os 

homens, permanece instaurada uma guerra de todos contra todos. Além disso, ele afirma que, 

no Estado de Natureza, a guerra não é só a batalha ou o ato de lutar, mas sim o tempo em que 

a vontade de guerrear encontra-se presente. Portanto, no Estado pré-social, a guerra, se não se 

faz ativa, permanece latente. 

Hobbes ainda escreve que no Estado de Natureza não há lugar para a Faculdade 

Inventiva nem para o conhecimento, e ressalta que existe um grande temor e perigo de morte 

violenta. O filosofo complementa que desejos e paixões e, por sua vez, as consequências 

desses, no Estado pré-social, não são pecados. Para ele, qualquer ato só se torna pecado no 

momento em que seja editada uma lei o proibindo, e para que exista qualquer lei, os homens 

precisam entrar em um acordo e designar alguém para promulgá-la. 
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O autor pondera também que, no Estado de Natureza, nada pode ser injusto, pois 

não há a noção de justiça ou injustiça, bem ou mal, meu ou seu. Todas elas são convenções 

criadas em sociedade. Contudo, Hobbes considera que os homens, nesse estado pré-social, são 

racionais nos seus atos, e que por isso, contam com a possibilidade de superá-lo e acabar com 

as aflições que acometem a sua sobrevivência. 

Concluindo o Capítulo XIII, Hobbes afirma que o homem deseja a paz porque tem 

temor à morte. Sendo os homens racionais, a razão irá sugerir determinadas normas de paz 

que podem ser alcançadas através do mútuo acordo: seriam elas as Leis da Natureza. 

Nos próximos dois capítulos, “Da primeira e segunda LEIS NATURAIS e dos 

Contratos” e “Das outras leis da natureza”, o autor estabelece algumas leis que explicam 

como se deu a transformação do Estado de Natureza no Estado Social. As mais importantes 

são as duas primeiras, que são, respectivamente: “procurar a paz e segui-la” e “o homem deve 

concordar com a renúncia de seus direitos a todas as coisas, contentando-se com a mesma 

liberdade que permite aos demais, na medida em que considere a decisão necessária à 

manutenção da paz e em sua própria defesa”. 

Essas duas últimas leis proclamam que o medo recíproco entre os homens – 

aspecto predominante no Estado de Natureza – vai levá-los a um esforço pela paz, que para 

Hobbes, só é alcançada quando se estabelece um governo que traga a ordem entre os 

indivíduos. Para que este governo seja instaurado, os homens devem renunciar à liberdade 

plena característica do estado pré-social e transferir certos direitos e capacidades - como o uso 

legítimo da força - a um ente soberano dotado de poder que seria o Estado. 

Outra lei importante é a terceira, que diz que “os homens devem cumprir os pactos 

que celebram”, princípio base dos Direitos Civil e Internacional hoje conhecido pelo brocardo 

latino pacta sunt servanda. Esta terceira lei determina, no Estado social, aquilo que seria justo 

e injusto. Injustiça seria o não cumprimento de um pacto por uma das partes. Mas para que 

isso tenha algum significado, é necessário que haja um poder coercitivo, que infrinja penas e 

que, dessa forma, obrigue os homens a cumprir aquilo acordado previamente. Contudo, 

Hobbes afirma que esse poder só existe em um Estado constituído. 

Fazendo um breve resumo, para Hobbes o Estado de Natureza se caracteriza pela 

ausência de um governo que imponha a ordem. Nesse Estado pré-social impera a “guerra de 

todos contra todos”, em que os homens, iguais em capacidades, almejam a sua sobrevivência, 

atacando sempre que possível para se defender do próprio meio e dos outros homens. Sendo 

os homens racionais, eles se dão conta de sua miserável condição e percebem que é necessária 
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a instituição de um poder comum para que a desconfiança mútua e a insegurança acabem e 

para que a paz prospere. Instaurado o Estado Social, os homens começam a produzir riquezas 

e surgem as noções de propriedade e a de justiça. Portanto, o Estado “domestica” o homem, 

que precisa dominar seus instintos selvagens e sua natureza rude para conviver em sociedade. 

É importante destacar que esta forma pessimista de enxergar a essência humana se 

deve, em parte, pela situação histórica do momento vivido por Hobbes na Inglaterra. Como 

explicita Barnabé (2014): 

No caso específico de Thomas Hobbes, é preciso considerar as atribulações pelas 

quais a Inglaterra passava no período em que elaborou seus escritos. O autor do 

Leviatã presenciou a subida e a queda de reis, duas guerras civis, o início da 

revolução industrial e as mudanças que se impunham para toda a sociedade, 

arrebentando o ordenamento secular antigo e estabelecendo novos padrões 

econômicos, políticos e sociais (BARNABÉ, 2014, p.142). 

 

Além disso, o Estado de Natureza hobbesiano vai ser muito utilizado por autores 

das Relações Internacionais, principalmente do Realismo Clássico. 

3. LOCKE 

John Locke (Inglaterra, 1632-1704), trabalha, assim como Hobbes, com conceitos 

como “Contrato Social” e “Estado de Natureza”, sendo um dos principais teóricos 

contratualistas. Locke irá definir suas ideias de Natureza Humana e Estado de Natureza no 

segundo capítulo da sua obra “Segundo Tratado sobre o Governo”. Para ele, o Estado de 

natureza seria:  

 (...) um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as 

posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da 

natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem 

(LOCKE, 1973, p.41). 

 

Locke postula primeiramente que, no Estado de Natureza, as pessoas não são 

subordinadas umas às outras, tendo elas total liberdade para agir e regular suas posses e ações 

à sua maneira, condicionadas apenas pela lei natural, que mais à frente o autor define como a 

razão. Para o escritor, no Estado de Natureza também prevalece a igualdade entre os homens, 

tendo eles as mesmas faculdades e os mesmos direitos. Citando Richard Hooker
55

, Locke 

afirma que a igualdade entre os homens estabelece uma relação de amor mútuo, criando, 

dessa forma, as máximas de justiça e caridade. 

O Estado de Natureza é regido por uma lei natural. Apesar de o homem ter total 

liberdade para dispor de si, das suas posses e de outras pessoas, essa lei da natureza, que seria 

a razão, ensina e obriga a todos os homens que eles não podem prejudicar a outrem na vida, 
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na saúde, na liberdade ou nas suas posses. Da mesma forma, Locke afirma que os homens são 

propriedade de Deus e que estão sob o Seu mando na Terra. Por esses dois motivos, não se 

tem subordinação entre as pessoas no Estado de Natureza. Os homens só podem desobedecer 

esta lei natural se sua própria preservação estiver em jogo. 

Já que no Estado de Natureza não há um ente soberano nem um aparato social 

para aplicar, fiscalizar e punir aqueles que desobedecem a essa lei natural, cabe a execução 

dela a todos os homens. Também cabe a todos punir aqueles que a transgridem. Já que 

predomina a igualdade entre os homens, todos têm o mesmo direito de castigar alguém que 

desobedeça a essa lei, preservando-se os inocentes e restringindo-se os ofensores. Dessa 

forma, aqueles que desobedecem à lei natural, merecem um castigo; pois, para Locke, quem 

comete um crime renuncia à razão e declara guerra à humanidade. O castigo serve não só para 

que se evite repetir o crime, mas também para proteger a todos os humanos. 

O autor ainda afirma que os homens, nesse estado pré-social, têm dois direitos 

principais: castigar quem descumpre a lei da natureza e exigir reparação pelo dano que lhe foi 

causado ao criminoso. Dessa forma, Locke atribui ao homem o poder executivo da natureza, 

em que todo homem é passível de aplicar o castigo que julgar conveniente a alguma causa que 

lhe aflija direta ou indiretamente. 

O escritor posteriormente pontua que o fato de os homens serem seus próprios 

juízes no Estado de Natureza não é algo razoável, já que o amor-próprio os torna parciais e 

que as inclinações do homem para o mal e para a vingança nesses casos darão origem a 

punições severas demais, gerando a desordem e a destruição. Logo, admite o autor ser esta 

uma das causas para a formação da sociedade civil: “Deus, com toda a certeza, estabeleceu o 

governo com o fito de restringir a parcialidade e a violência dos homens. (...) O governo civil 

é o remédio acertado para os inconvenientes do estado de natureza” (LOCKE, 1973, p.44). 

FERREIRA NETTO (2007, p. 80) ainda define outros inconvenientes do Estado 

de Natureza de Locke, como indefinição do critério de justiça humana, assim como, de 

proporcionalidade, além da falta de um ente imparcial para selecionar e aplicar as penas. 

Também, segundo o autor, seria inconveniente o fato das leis do Estado de Natureza e das 

posteriores criadas pela humanidade não serem positivadas, gerando dúvidas quanto ao seu 

conteúdo e validade. Todos estes inconvenientes, aliados à principal função do Estado, que 

para Locke seria a garantia do Direito à propriedade, serão pressupostos para a formação do 

governo civil, que irá trazer uma maior harmonia à nova sociedade que irá se formar. 

O autor vai se mostrar rígido quanto à definição de contrato social: “Não é 
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qualquer pacto que faz cessar o Estado de Natureza entre os homens, mas apenas o de 

concordar, mutuamente e em conjunto (grifo nosso), em formar uma comunidade, fundando 

um corpo político; (...)” (LOCKE, 1973, p.44). Para ele, o Estado de Natureza ainda existia 

naquele período, citando como exemplos as civilizações ameríndias que não tinham um corpo 

político formado e até mesmo os déspotas absolutos, que abusavam do poder que lhes era 

atribuído, submetendo os súditos às suas vontades, sem nenhum controle de suas ações. 

Portanto, para Locke, o Estado de Natureza também é caracterizado pela ausência 

de um governo civil, mas essa ausência não vai gerar o caos nem a guerra entre os homens, 

como afirmou Hobbes. Pelo contrário, nesse estado pré-social, os homens são racionais, livres 

e iguais. Utilizando-se dessa razão, que é a Lei Natural, os humanos convivem uns com os 

outros, respeitando essas leis. Contudo, embora os homens tentem agir de acordo com elas, 

movidos pelas suas paixões e seus valores subjetivos, eles passam a desrespeitá-las. Por isso, 

são abertos precedentes para castigos e punições aos infratores, os quais têm o direito de 

aplicá-los ao seu modo a esses criminosos. Sendo o homem parcial por causa do seu amor 

próprio e tendencioso à vingança pelos prejuízos causados a ele pelo criminoso, não é 

razoável que ele seja seu próprio juiz, ao passo que não há uma noção universal do que seja 

justiça. O critério de proporcionalidade pode variar de juiz para juiz e, por isso, criam-se 

instabilidades entre as relações humanas. Visando-se evitar essas situações e proteger, 

sobretudo, o direito natural à propriedade, é que os homens, utilizando-se de sua 

racionalidade, irão formar a sociedade civil, criando o Estado. 

Além disso, uma diferença importante do estado pré-social de Locke para os 

outros autores analisados neste artigo é o fato de que para Locke a propriedade é um Direito 

Natural. Dessa forma, ela já se encontra presente no Estado de Natureza. Para o autor, o que 

define a propriedade é o trabalho humano empregado em algum objeto ou ser. O homem seria 

proprietário do seu corpo e daquilo sobre o qual o seu corpo exerce trabalho. Portanto, a 

existência ou não de uma sociedade civil não é fator para a existência da propriedade. Os 

homens, já no Estado de Natureza, tinham consciência do que era deles e dos outros, e o 

Estado irá surgir com o dever principal de garantir a vigência desse direito natural. 

A tradição liberal das Relações Internacionais, principalmente, o Liberalismo 

Clássico se utiliza de alguns dos preceitos lockeanos como base de suas premissas teóricas. 

Um exemplo é a noção de que o Estado foi criado, primordialmente, para, além de proteger o 

Direito à propriedade, regulamentar as relações humanas e assegurar que os indivíduos 

possam buscar seus interesses de uma forma justa e satisfatória.  
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4. ROUSSEAU 

Jean-Jacques Rousseau (Suíça, 1712; França, 1778), em 1753 participou de um 

concurso que questionou a desigualdade da seguinte maneira: “Qual a origem da desigualdade 

entre os homens e será ela permitida pela lei natural?” Rousseau escreveu ao participar deste 

concurso sobre a questão da Natureza Humana, no seu livro intitulado de Discurso sobre a 

Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. 

Para Rousseau, no Estado de Natureza, o homem possui como característica 

proeminente a busca pela satisfação de suas necessidades básicas, como a fome, a sede, o 

cansaço e tudo aquilo que é imprescindível para garantir a sua sobrevivência. A natureza 

fornece tudo que ele precisa, porém essas aquisições são árduas, difíceis de serem 

conseguidas. Contudo, o instinto guiará a vida do homem selvagem, assim como a 

independência e a liberdade irão caracterizá-lo. O homem desenvolve força e aptidão física a 

fim de garantir sua sobrevivência.  

No Estado de Natureza, o homem é preparado e adaptado para enfrentar situações 

ardilosas, como um ataque por um animal, seja ele para se defender do mesmo ou para se 

alimentar. Em contrapartida, existem situações na qual seu corpo forte e robusto não está 

preparado, demonstrando as fraquezas inerentes do ser humano. São estas: a fase infantil, a 

velhice e a doença. As doenças quando acometem o homem trazem momentos de grande 

instabilidade e baixa defesa contra as condições naturais existentes. Contudo, as doenças no 

Estado de Natureza pouco acometem os homens. Pois as enfermidades, segundo Rousseau, se 

perpetuaram com a existência das sociedades.  

O homem selvagem não possui o conhecimento como uma característica 

intrínseca a si. Tudo que sabe foi adquirido através dos seus instintos, que foram utilizados a 

fim de atender às suas necessidades. Portanto, tudo que ele percebe está intrinsecamente 

relacionado à sua sobrevivência.  

O homem é dividido em três no Estado de Natureza. O homem físico, o 

psicológico e o moral. O homem físico é caracterizado pela força, pela agilidade, pelo porte 

físico sadio, assim como pelos instintos. O homem psicológico é marcado pelos sentidos, 

pelas paixões, pelas necessidades - segundo o autor, uma mulher, alimento e descanso -, além 

de não possuir imaginação, nem criatividade. O homem moral é analisado através de seu 

instinto de autopreservação, da piedade, assim como do amor moral. 

O Estado de Natureza é um momento marcado pela não interação de um indivíduo 

com o outro. Sendo assim, os homens não tinham contato entre si, vivendo sozinhos e 
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somente se relacionando rapidamente de forma a saciar suas necessidades sexuais. Ou seja, a 

sobrevivência moldava as fracas relações humanas neste período.  

O homem selvagem e o homem civilizado, para Rousseau, são diferentes. Um é 

forte e robusto, adaptado à vida simples e farta que a natureza tem para oferecer, enquanto o 

outro é fraco, é mau, seus interesses moldam sua vida e não mais suas necessidades. O 

homem civilizado adaptado a viver na sociedade perdeu sua independência e sua liberdade, 

características daqueles que vivem no Estado de Natureza.  

Para Rousseau, o homem no Estado de Natureza é verdadeiramente bom, 

desconhecendo a podridão criada e instigada pela sociedade civilizada. O Estado de Natureza 

marca um homem diferente do homem social. O homem selvagem não conhece nem entende 

a maldade ou os sentimentos mundanos, como o interesse, a vingança, o ódio, o poder, o 

egoísmo, o individualismo, o desejo pela riqueza, o orgulho, entre outros. Todos esses 

sentimentos são estranhos e incompreensíveis para ele. 

Não viu Hobbes que a mesma causa que impede os selvagens de se valerem da 

razão, como pretendem os nossos jurisconsultos, os impede ao mesmo tempo de 

abusar de suas faculdades, como ele mesmo pretende; assim, poderíamos dizer que 

os selvagens não são malvados precisamente por não saberem o que é serem bons; 

pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas a calma das 

paixões e a ignorância do vício que os impedes de agir mal (ROUSSEAU, 2010, p. 

109). 

 

Para Rousseau, o primeiro homem que cercou um terreno e disse: “isto é meu” e 

encontrou pessoas que acreditaram nisso, abriu pressupostos para a criação da sociedade civil. 

A propriedade gera consequências, dentre elas a desigualdade entre ricos e pobres; assim 

como a formação da sociedade e de suas leis. A igualdade entre os homens desaparece, sendo 

substituída pelos desejos e ambições humanos. Ocorre também a troca do direito natural pelo 

direito positivo, caracterizado por suas leis e normas que irão reger a vida social.  

Rousseau, diferentemente de Hobbes, acredita que o homem no seu Estado de 

Natureza é verdadeiramente bom. Para ele tudo o que o homem conhece e com o que interage 

são com suas próprias necessidades, nada além dos seus instintos e da vida selvagem que leva 

nesse estágio. Os sentimentos mundanos do homem social são desconhecidos e distantes do 

neste momento. 

O Liberalismo clássico se apropriou do pensamento base de Rousseau, no qual 

segundo o autor, o homem no Estado de Natureza é essencialmente bom e puro. Divergindo, 

portanto, do pensamento hobbesiano, que acredita na Natureza má e vil do homem.  

5. REALISMO CLÁSSICO: 
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Vários autores importantes de épocas passadas, como Tucídides
56

, Maquiavel
57

 e 

o próprio Hobbes contribuíram para a formulação posterior de alguns pressupostos do 

enfoque realista na área das Relações Internacionais. Este último autor, que já foi tratado 

neste artigo com o foco na questão da Natureza Humana, também teve seus conceitos 

apropriados por autores que solidificaram a tradição realista nas Relações Internacionais. Suas 

ideias sobre Natureza Humana, ausência de governo e segurança influenciaram grandes 

nomes da área das Relações Internacionais como Carr e Morgenthau na formulação de suas 

premissas teóricas. Estes autores fazem parte da corrente clássica do Realismo, que prega a 

busca pelo poder como fator essencial à sobrevivência do Estado e o enfoque na Natureza 

Humana como causa central quanto à ocorrência de guerras e discórdias entre os atores da 

realidade internacional, sendo eles compostos unicamente de Estados soberanos. 

Os realistas clássicos apropriar-se-ão da noção de ausência de governo no Estado 

de Natureza, formulada pelos teóricos contratualistas, como aqueles já citados para a 

construção do conceito de anarquia internacional – a ausência de um ente ou poder soberano 

acima dos Estados. Contudo, outras premissas utilizadas por Locke e Rousseau não foram 

abarcadas pelos teóricos realistas, sendo elas mais trabalhadas pela tradição liberal das RI. 

Mais especificamente, apenas as ideias hobbesianas quanto ao fato da ausência de 

um governo caracterizar um estado de guerra latente foram mais bem aplicadas na Teoria 

Realista para explicar um dos pressupostos básicos da mesma: que, na anarquia internacional, 

os Estados irão lutar permanentemente por sua sobrevivência e irão desconfiar uns dos outros. 

(NOGUEIRA; MESSARI, 2005).  

Finalmente, a noção pessimista da Natureza Humana proposta pelos autores 

realistas clássicos também foi bastante influenciada pelos postulados de Hobbes. A 

personalidade humana, de acordo com ele, seria caracterizada pelo egoísmo, pela ambição e 

pela busca do poder. Essa natureza vil do homem geraria a desconfiança mútua e um forte 

instinto de sobrevivência a qualquer custo. Para os realistas, sobretudo os clássicos, essa 

situação seria perpassada para o âmbito internacional, em que as relações entre Estados 

seriam no mínimo não cooperativas; quando não, conflituosas. Além disso, os teóricos 

realistas enfatizam os ganhos relativos entre os Estados e a noção de autoajuda como 

essencial para a sobrevivência dos mesmos, já que um Estado não pode contar com outro para 

                                                           
56

 Tucídides, que era historiador, já na Grécia Clássica, considerava a busca pela sobrevivência e a desigualdade 
entre Estados como fatores para o início de guerras entre os povos. 
57

 Maquiavel, que viveu na época do Renascimento, enfoca a questão de como o príncipe, como soberano de 
uma nação, deve agir para garantir a segurança e a sobrevivência de seu Estado perante os outros. 
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garantir a sua segurança. 

6. LIBERALISMO CLÁSSICO 

A Teoria Liberal clássica é uma corrente teórica das Relações Internacionais que 

afirma que as relações entre os países não são necessariamente e/ou não devem ser 

conflituosas. Seu foco é no indivíduo e no seu bem-estar. O Liberalismo Clássico vai buscar 

sua base filosófica em vários autores, mas, principalmente em Kant
58

, Adam Smith
59

 e Hugo 

Grócio
60

. Para os teóricos do Liberalismo Clássico, as guerras são causadas principalmente 

pela pretensão e ambição de certos Estados que, se tivessem obedecido ao Direito 

Internacional e à moral e à ética, não a teriam causado. Eles acreditavam no poder que as 

instituições têm de, se não trazer, pelo menos, favorecer um ambiente onde predomina a paz. 

Algumas das grandes temáticas abordadas pelo Liberalismo Clássico são: o 

progresso das civilizações, governos democráticos nos quais a opinião pública exerce um peso 

essencial para definição dos rumos das políticas interna e externa e o bem-estar dos 

indivíduos. A garantia das liberdades individuais é um ponto-chave para que o bem-estar dos 

indivíduos seja alcançado. Uma dessas liberdades é o direito à propriedade, enfatizado por 

Locke ao afirmar que ela é um direito natural do homem e que a principal função do Estado é 

garantir a vigência desse direito.  

Uma das grandes contribuições de Locke para a Teoria Liberal Clássica é a 

concepção de liberdade que existia para o homem no Estado de Natureza. Além de serem 

livres e iguais, para Locke, os homens no Estado de Natureza buscavam o progresso e a 

construção de uma sociedade pacífica a partir da cooperação. Neusiedl (2013) afirma que as 

características dos homens no Estado Natural são transmitidas ao Estado no seu processo de 

formação. Portanto, para Hobbes e sua visão pessimista do homem, o Estado terá uma 

natureza egoísta e individualista. Já para Locke, esse mesmo Estado se solidificará em bases 

que promovam a cooperação e o progresso, pois os homens no Estado de Natureza buscam o 

progresso social e a promoção das liberdades individuais. 

Assim como Locke, Rousseau tem uma visão positiva do homem no Estado de 

Natureza. O último vai ainda mais além, ao afirmar em uma de suas célebres frases que “O 

homem é bom, mas a sociedade o corrompe”. Para ele, o homem, no Estado de Natureza, vai 

buscar apenas a satisfação de suas necessidades para garantia da sua sobrevivência. 

                                                           
58

 Emmanuel Kant deu origem ao ideal da paz republicana, que será apropriado pelos teóricos liberais clássicos 
mais futuramente. 
59

 Adam Smith postulou que o livre comércio traz a paz e a estabilidade às relações entre os países. 
60

 Hugo Grócio, considerado o pai do Direito Internacional, escreveu que, se o mesmo fosse efetivamente 
obedecido, haveria paz entre as nações. 
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Dessa forma, entende-se que o Liberalismo clássico tem como foco primário de 

estudo as garantias fundamentais do homem, dentre as quais, a liberdade e o progresso 

humano. Atrelados a isso, os escritos de Locke e Rousseau – sobretudo aqueles sobre a 

Natureza Humana e a formação do Estado - além daqueles de outros autores serviram de base 

para a formação da Teoria Liberalista Clássica. A ênfase na liberdade e no fortalecimento das 

instituições estatais, que prezam pela justiça e pelo progresso comum perpassam por toda uma 

discussão sobre o Estado de Natureza, discussão essa que irá se preocupar em definir as 

necessidades básicas do homens, antes e depois do surgimento do Estado. Constata-se que 

essas necessidades seriam, propriamente, as garantias fundamentais do homem, tendo o 

Estado, de acordo com uma análise liberal, o dever de assegurá-las aos indivíduos. 

7. CONCLUSÃO 

Como se percebeu, a questão da Natureza Humana foi amplamente discutida e 

abarcada por vários escritores ao longo dos séculos. Foram escolhidos três proeminentes 

dentre esses para serem analisados neste artigo: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 

Rousseau. Suas distintas visões de Natureza Humana e estado pré-social foram 

profundamente interpretadas e até mesmo apropriadas por outros escritores, principalmente 

aqueles da área de Teoria das Relações Internacionais, cujo nascimento se deu do ramo da 

Ciência Política no início do século XX.  

Fazendo uma breve comparação entre esses três autores, percebem-se suas 

similaridades e diferenças com relação às suas ideias de Natureza Humana. Vê-se que Hobbes 

é o mais pessimista deles, acreditando que o homem é essencialmente egoísta, vil, 

individualista e regido pelos seus desejos e instintos. Em contrapartida, Locke acredita que os 

homens no Estado de Natureza vivem em harmonia de interesses, apesar de alguns deles 

infringirem determinadas leis naturais que pregam uma convivência pacífica entre os mesmos. 

Já Rousseau escreve que os homens são bons em sua essência, buscando somente a sua 

sobrevivência utilizando-se apenas dos seus instintos e capacidades, sem conhecer os 

malefícios da vida em sociedade. 

Já quanto à questão da racionalidade do homem no Estado de Natureza, Hobbes e 

Locke acreditam que os humanos são plenamente racionais. Para os dois autores, seria essa 

capacidade racional que levaria as pessoas a formularem e concordarem com a existência de 

um ente soberano, o que traria harmonia - ou mais harmonia, no caso de Locke - às relações 

entre os indivíduos, concretizando a ideia de um Contrato Social. Essa racionalidade para 

Locke era tanta, que em pleno estado pré social, os homens já teriam formulado leis naturais 
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visando um maior controle das ações humanas e uma possível convivência não conflituosa. 

Por outro lado, Rousseau não acredita na existência de racionalidade nesse momento, pois o 

conhecimento humano possível nesse lapso temporal seria advindo dos seus instintos naturais, 

vindo o homem a adquirir essa racionalidade posteriormente com o convívio em grupo. 

Acrescenta-se a isso as diferentes visões quanto à existência da propriedade no 

Estado de Natureza. Hobbes e Rousseau escrevem que não há propriedade nesse estágio, já 

que para o primeiro ela só passa a existir a partir do momento em que se forma um Estado 

soberano; e para o segundo ela é aquilo que define a transição do Estado de Natureza para o 

estado social. Ao contrário, Locke acredita que a propriedade é um direito natural, existente 

desde os primórdios. Para ele, um dos motivos principais para a consolidação de um poder 

estatal é a defesa e garantia do direito à propriedade pelo mesmo. 

Dessa forma, vê-se que essas diferentes visões sobre a Natureza Humana e sobre o 

estado pré-social irão influenciar variados teóricos das Relações Internacionais. Os realistas 

clássicos se apropriaram das ideias de Hobbes, principalmente sobre a vil Natureza Humana e 

a anarquia internacional, para formularem pressupostos e premissas de suas leituras da 

realidade internacional. Já os liberais clássicos, que partem de uma análise mais positiva e 

progressista das Relações Internacionais, irão fundamentar suas premissas em variados 

autores, dentre eles Locke e Rousseau. 
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Introdução: 

 Em 1590 “[...] Cristóvão de Barros funda um arraial, a que deu o nome de cidade de S. 

Cristóvão.” (FREIRE, p.24). Por meio dessa declaração, o historiador Felisbelo Freire nos 

informa sobre o surgimento do primeiro núcleo de povoamento em terras sergipanas, pois 

com a fundação de São Cristóvão houve o inicio do processo de expansão territorial do que 

hoje conhecemos como o estado de Sergipe. Considerada uma das cidades mais antigas do 

Brasil, São Cristóvão- SE foi constituída como a primeira capital de Sergipe, quando este se 

emancipou da Bahia em 1820.  Durante algumas décadas do século XIX a cidade manteve 

esse status, perdendo-o posteriormente em ocasião da mudança da capital para Aracaju, em 

1855, idealizada pelo então Presidente de Sergipe Inácio Joaquim Barbosa. 

 Tanto em tempos idos quanto na contemporaneidade a cidade é caracterizada, 

sobretudo, por alguns aspectos, dentre os quais se destaca o religioso. Tal característica está 

relacionada diretamente com a presença do cristianismo católico na localidade, isso porque a 

Igreja conseguiu transmitir o seu legado de diversas maneiras como, por exemplo, através da 

construção de prédios eclesiásticos.  

  A predominância arquitetônica da Igreja é tão evidente que, segundo dados do 

IPHAN, datados do ano de 2013, dos doze bens tombados pelo Governo Federal no município 

de São Cristóvão, oito estão relacionados a templos católicos. Foram tombadas a Igreja e o 

Convento de Santa Cruz, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, a Igreja de Nossa Senhora do 

mailto:ailton.historia@outlok.com
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Rosário, a Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja e Ordem terceira de Nossa 

Senhora do Carmo, a Capela de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Poxim, a Igreja 

anexa à antiga Casa de Misericórdia e a Igreja de Nossa Senhora do Amparo.         

 A presença do catolicismo romano foi e é considerável na supracitada cidade, disso 

não restam dúvidas. Mas, são necessárias algumas considerações a esse respeito, a saber: De 

que forma essa Igreja conseguiu estabelecer-se? Quais os artifícios utilizados por seus agentes 

para propagá-la? Ocuparam-se somente em construir templos? Outros mecanismos como, por 

exemplo, a imprensa escrita teve alguma importância no processo de expansão e 

estabelecimento da cristandade?      

 Considerando que o catolicismo sempre empregou algumas técnicas para obter êxito 

na propagação de seus ideais, quer seja por meio das prédicas, dos sermões, das missas, dos 

sacramentos, ou por intermédio de outras ações litúrgicas, a funcionalidade da imprensa 

escrita não pode ser relegada no que se refere ao seu uso pela Igreja. 

 Desse modo, nos ocuparemos em tratar, ao longo desse trabalho, sobre alguns aspectos 

relacionados a um dos periódicos utilizados pelo clero católico em São Cristóvão durante os 

anos de 1859 e 1860. Para tanto, selecionaremos algumas matérias específicas do periódico, 

especialmente as que abordam o envolvimento da Igreja em terreno não propriamente 

religioso. Além disso, estudaremos o jornal Assembléa Catholica em conformidade com as 

características e com as mudanças operadas na imprensa escrita, bem como atentando nas 

transformações ocorridas na sociedade tanto em abrangência local quanto nacional, as quais 

acabavam, de certa maneira, refletindo na forma da imprensa estruturar-se.          

Desenvolvimento do tema: 

Versar sobre a Assembléa Catholica é, antes de tudo, atentar nas particularidades 

relacionadas ao jornal aqui analisado. Por isso, é necessário que consideremos algumas 

questões ligadas direta ou indiretamente a ele. Dito de outra maneira é essencial expor o que 

vai além das publicações do periódico. Por conseguinte, é preciso considerar qual o momento 

em que ele foi produzido, quem conduzia as matérias do mesmo, qual a sua intencionalidade, 

a quem ele estava submetido, bem como o público a quem ele se dirigia.   

Inicialmente, torna-se primordial a consideração da conjuntura social nos anos em que 

o jornal era publicado. Mediante o manuseamento da fonte percebe-se que a Assembléa 
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Catholica é um jornal oriundo do século XIX, sendo assim, torna-se imprescindível com que 

venhamos analisar alguns aspectos da sociedade daquele período, seja em termos nacionais ou 

locais. 

O período em que a Assembléa circulava abarca a fase em que a nação estava sob a 

égide de D. Pedro II e algumas transformações consideráveis estavam ocorrendo. Terminadas 

as querelas inerentes ao processo de independência e o período em que o país esteve sendo 

governado pelos regentes, o cenário em que o Brasil da metade do século XIX encontrava-se 

estava modificando-se em alguns sentidos. A antiga colônia portuguesa finalmente 

emancipou-se da metrópole, as primeiras leis contestando o sistema escravista entraram em 

vigor, os abolicionistas cada vez mais dirigiam críticas aos defensores desse sistema, teorias 

científicas permeavam os meios intelectuais, entre tantas outras modificações. 

Contudo, mesmo presenciando tais alterações, o país ainda possuía algumas demandas 

que não foram solucionadas. Os primeiros passos foram trilhados após as conquistas citadas 

anteriormente, porém o sistema político ainda continuava monárquico e a escravidão persistia 

enquanto mão de obra principal.  

No plano local, algumas considerações são necessárias tendo em vista a procedência 

do periódico aqui trabalhado. Especificamente sobre a cidade (São Cristóvão) de onde a 

Assembléa era proveniente carecemos de trabalhos com a ênfase voltada em retratar a situação 

da mesma em termos políticos, sociais e/ou econômicos durante os anos de 1859 e 1860. 

Entretanto, é possível encontrar algumas produções que tratam sobre alguns aspectos da 

província de Sergipe de modo geral ou sobre o desenvolvimento de sua nova capital, Aracaju, 

as quais acabam, por vezes, nos informando direta ou indiretamente sobre São Cristóvão.  

Referindo-se sobre a situação de Sergipe na segunda metade do século XIX, o 

pesquisador José Silvério Leite Fontes, alegou com base nos relatos de um viajante alemão, 

que “As cidades sergipanas de então [1859], ou eram centros administrativos que 

congregavam os filamentos da sociedade senhorial, ou entrepostos comerciais, ou ambas as 

coisas”. (FONTES, 1974, p. 568).  

Diante disso, como situar São Cristóvão? Seria um entreposto comercial? Um centro 

administrativo? Ambas as coisas? Ou nenhuma delas? Levando-se em consideração que São 

Cristóvão havia perdido a condição de capital da província há quatro anos podemos imaginar 

um cenário de constante decadência da cidade, entretanto o próprio José Silvério alega o 
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contrário. Para ele, “São Cristóvão não estava propriamente em decadência [econômica]”. 

(FONTES, 1974, p. 576).  

Todavia, o autor destaca uma condição de estagnação da cidade, quando diz: “[São 

Cristóvão] não tinha, porem, condições de crescimento, pois não era centro de atividades 

econômicas”. (FONTES, 1974, p.576) Isso ocorreu devido, especialmente, por causa da 

ascensão de Aracaju enquanto local que congregava os itinerantes comerciais da rota do rio 

Sergipe.  

Por outro lado, o historiador Thiago Fragata atribui que São Cristóvão nos anos de 

1859-60 estava em situação delicada, pois “com a mudança da capital deu-se a falência da 

economia sancristovense uma vez que a maioria dos negócios dependia da elite burocrática.” 

(FRAGATA, 2009). Dessa maneira, faze-nos entender duas situações. Primeiramente, expõe 

que a cidade não situava-se mais como um entreposto comercial, já que Aracaju passou a 

exercer essa função. Em segundo lugar, a antiga capital também deixou de congregar o corpo 

burocrático que outrora detinha, afirmando, assim, a decadência da cidade. Em largos traços, 

eram estes os contextos nacionais e locais nos anos em que a Assembléa Catholica circulara. 

 No tocante a situação da imprensa escrita nessa conjuntura, sabe-se que, 

nacionalmente falando, a mesma caracterizava-se nesta época, ou por ser defensora da 

“ordem” estabelecida ou por ser aliada as novas ideias, exercendo a função de porta-voz de 

determinados grupos. Atentando nesta imprensa de nível nacional, Juarez Bahia distingue “A 

pequena imprensa oposicionista alinhada (sic) abertamente na campanha de libertação dos 

escravos (sic) e os jornais de maior expressão que se contêm ou se omitem (sic) a esta 

libertação.” (BAHIA, 2009, p. 82) 

No que concerne à imprensa escrita existente em Sergipe naquele período temos casos 

de jornais que também faziam o papel de defensores de certos grupos. Um exemplo nítido 

desta situação é o jornal O Libertador, órgão editado pela Sociedade Libertadora Sergipana, 

que era abertamente defensora da causa abolicionista e republicana. Tendo em vista esse 

exemplo, pode-se supor que a imprensa escrita em Sergipe na segunda metade do século XIX 

seguia, em alguns aspectos, os modelos dos jornais dos grandes centros, ainda que guardadas 

as devidas proporções e considerando o fato da transformação na parte estrutural da imprensa 

escrita ter variado de um lugar para o outro.  
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Estas eram algumas peculiaridades da imprensa, na qual o Jornal que estamos lidando 

estava inserido. Dessa maneira, como situar a Assembléa Catholica? Era defensora do 

escravismo? Era antiescravocrata? Era monárquica? Ou republicana? Como o próprio nome já 

diz, a gazeta aqui analisada trata-se de um veículo de informação católico e, por possui essa 

especificidade, ela dedicava-se em transmitir os preceitos da religião romana, bem como 

defender os interesses da Igreja. Mediante isso, torna-se necessário averiguar até que ponto e 

de quais modos o jornal em questão foi utilizado pelo clero sancristovense.  

Circulando duas vezes por mês, o jornal trazia em sua epígrafe algumas informações, 

que, se forem analisadas de modo cuidadoso, servem para esclarecer-nos algumas dúvidas. 

Percebe-se logo de inicio que o periódico era destinado aos interesses da Igreja Romana e 

quem eram os seus dirigentes. No nº 6 de 28 de novembro de 1859 a inscrição do jornal expõe 

que o mesmo estava “Sob a Proteção do Exmº. e Rmº. Sr. Arcebispo Conde de Santa Cruz.”  

Além disso, o título também evidencia quem era o redator. Tratava-se do vigário J.G. Barroso. 

Isoladamente, estas informações podem não nos dizer muito. Entretanto, se 

observarmos o contexto, as publicações, o público a quem o jornal direcionava-se e, 

sobretudo, os propósitos que os dirigentes do mesmo nutriam, elas nos esclarecem algumas 

questões. Uma vez que estamos inteirados sobre os responsáveis pelo periódico, é necessário 

compreender algumas temáticas expostas em algumas publicações do tal. 

Apesar de ser um veículo de informação católico e, consequentemente, ocupar-se com 

questões inerentes a religião nota-se que os elaboradores do jornal (redator, diretor, colunistas, 

entre outros) estavam atentos aos assuntos de ordem secular. Vemos isto em duas situações. 

Primeiramente quando, em uma das edições, os responsáveis dedicam uma coluna para relatar 

a passagem do Imperador e da Imperatriz por terras baianas e em outro momento quando o 

periódico evidencia uma característica típica da Igreja: a de reguladora da sociedade.  

Entendo secularização por aquilo que se “caracteriza fundamentalmente pelo declínio 

da religião, pela perda de sua posição axial e pela autonomização das diversas esferas da vida 

social da tutela e do controle da hierocracia” (PIERUCCI, 1997 apud JUNIOR, 2009, p.2), é 

preciso averiguar até que ponto as duas matérias aqui selecionadas evidenciam se as 

intervenções da Igreja, por intermédio do periódico, podem ser entendidas como atos de 

dessecularização ou não.  
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 O primeiro caso de envolvimento da Igreja em terreno não propriamente religioso 

refere-se à notificação que a Assembléa Catholica noticia quando da visita de D. Pedro II e 

sua esposa à Bahia. Assim diz o jornal: 

“No dia I do corrente pelas cinco horas da tarde SS. MM. o Imperador e a 

Imperatriz se dignaram visitar o Exm. Sr. Arcebispo, Conde de Santa Cruz. 

S. Exm. Revm, com suas Exms. Irmãs receberam à porta do palacio [...] as 

Augustas pessoas, que com sua comitiva subiram à capella e fizeram oração 

[...].  

E prossegue: 

“Oh! Bemdita seja a hora, em que S.M. o Imperador teve a feliz lembrança de 

ver a Bahia e ser conhecido dela.” 

(Assembléa Catholica Ano I, Nº6, p. 3)     

 A matéria nos informa, dessa forma, não somente sobre a visita do Imperador à antiga 

capital do Brasil, mas denota a relação que o governante tinha com a autoridade eclesiástica 

daquela província. Na mesma coluna é narrada a preocupação que D. Pedro II teve ao ver uma 

determinada capela em ruínas, fazendo-o lamentar pelo estado deplorável do lugar. Estas 

situações demonstram o estreito envolvimento entre Estado e Igreja. Entretanto, é possível 

falar em dessecularização ou em um governo absolutista-teocrático?  

A segunda noticia em que o periódico evidencia a tentativa da Igreja em regular a 

sociedade sancristovense encontra-se explícita em suas publicações seja no ano de 1859 ou 

em 1860. Analisando o nº 7 de 31 de dezembro de 1859 quando, indignado pelos fiéis não 

conservarem o domingo, observa-se um clérigo escrevendo: 

“Sendo seis os dias da semana destinados para os diversos misteres da vida, o 

homem ingrato ao preceito de seu creador, como que protestando  [...], 

profana o dia do senhor entregando se as obras servis, e, quiçá, as do 

demônio com manifesto detrimento de sua salvação.  

 “Quando os templos de Deus franqueão suas portas, e os servos chamão os 

christãos para ouvirem o santo sacrifício da Missa, e orarem em commum, 

vemos que as casas de jogos conservão-se abertas. Os theatros e os balcões 

são occupados por aquelles, que, apreciando em nada os princípios da 

caridade evangélica, apunha-lão a reputação dos seus irmãos ao tempo em 

que se celebra a mais augusta das acções do christianismo- o sacrifício da 

paixão e Morte d’Aquelle, que no alto da cruz orou por os que o matavao- 

Pater demille illis.” 

Em verdade a falta de educação concorre grandemente para tão reprovável 

abuso[...]”     

Através deste trecho percebemos qual o propósito de quem redigiu tais pronunciações. 

Se para os Judeus o sábado é o dia santo a ser guardado, para os cristãos católicos o domingo 
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é que recebe essa consideração. Entendemos agora o porquê do pároco lamentar-se, no 

fragmento acima, pelo fato de algumas pessoas residentes no município de São Cristóvão-SE 

não estarem dando a importância devida aos valores religiosos.  

Ao mesmo tempo em que se preocupava com os assuntos inerentes a religião notamos 

a inquietação em estabelecer a ordem social. Se a mensagem principal dirige-se àqueles que 

não guardam o domingo, o mesmo deixa transparecer o desejo de ver a sociedade cristovense 

funcionando conforme as regras eclesiásticas. Essa aspiração é manifesta quando o sacerdote 

reclama pelo fato das casas de jogos manterem-se com as portas abertas em dias de domingo e 

no horário da missa.  

Os dois casos aqui descritos evidenciam a proximidade entre Estado e Igreja nos anos 

de 1859-60, mas alegar a existência de uma monarquia-teocrática naquela altura ou até 

mesmo inferir que havia uma dessecularização em curso ou estabelecida no Brasil da segunda 

metade do século XIX, mostra-se uma conclusão temerária. Isto, porque, apesar do 

catolicismo católico ter sido considerada a religião oficial do Império, não havia uma total 

subserviência do Estado à Igreja.  

Pelo contrário, outras práticas religiosas (leia-se manifestações protestantes) mesmo 

sendo censuradas pela Igreja, eram amparadas legalmente por decretos imperiais (ver artigo 

de Ester Fraga). Outro exemplo que pode esclarecer melhor esse caso refere-se ao apreço que 

o próprio Imperador tinha por outros movimentos religiosos ou não, dentre os quais se 

destacava a maçonaria.     

Assim sendo, o que as matérias evidenciam nada mais são do que os posicionamentos 

da Igreja bem como os anseios de seus agentes.  Não é de se estranhar tal situação já que o 

periódico tinha um público-alvo (fiéis e não fiéis), uma intencionalidade (defender os 

interesses da Igreja, sejam religiosos ou não), um quadro diretivo composto por clérigos e 

outras características que explicam a forma como era veiculado.   

Considerações Finais: 

 Haja vista que “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é 

um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o 

poder” (LE GOFF, 2003, p. 535-536), procuramos tratar, neste trabalho, sobre um documento 

relacionado a um determinado grupo e produzido em um lugar específico. 
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 Versamos sobre a Assembléa Catholica considerando a conjuntura social em que o 

estado de Sergipe, especificamente a cidade de São Cristóvão, estava inserido como também a 

situação social em âmbito nacional. Tal procedimento foi necessário, pois as mudanças 

ocorridas na sociedade acabavam, por vezes, refletindo na imprensa escrita, já que esta não 

era algo neutro. Pelo contrário, esta era totalmente voltada aos interesses de terceiros e tanto 

era influenciada ideologicamente por estes quanto tencionava influenciar aos que se dirigia.  

 Dessa forma, é preciso ressaltar que abordamos apenas alguns aspectos relacionados à 

Assembléa Catholica, tendo em conta que outros enfoques poderiam ter sido realizados. 

Optamos por versar sobre algumas características do periódico, tanto as referentes à análise 

material (anos de circulação, responsáveis, etc) quanto as concernentes ao norte ideológico do 

mesmo.  
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1. Introdução 

Sinônimo de felicidade para alguns, instituição fálida para outros, o fato é que o 

casamento é uma das fundações mais antigas criada pelos homens tendo recebido diferentes 

atribuições no decorrer dos séculos. No período medieval, por exemplo, para parte da 

população o matrimônio tinha como finalidade a reprodução e a consequente manutenção dos 

grupos humanos, enquanto no que se convencionou denominar de Idade Moderna, o conúbio 

muitas vezes era efetuado com o intuito de atender aos interesses das familias envolvidas. 

(Priore, 2007) 

           Acordos políticos, procriação, pécunia, paixão, amor. São inúmeros os fatores que 

motivaram a união conjugal entre os seres humanos ao longo do tempo. Durante as primeiras 

décadas do século XX, uma parcela considerável dos intelectuais de diversas regiões do 

mundo passou a atribuir uma nova conotação para o matrimônio, a de regenerador da espécie 

humana. Mas será que esse tipo de pensamento propalou-se também em solo brasileiro? Em 

caso positivo, teriam essas ideias circulado também em locus sergipano? Foi visando 

responder a perguntas como esta que esse estudo foi desenvolvido. 

Para a execução desse trabalho e em concordância com o cronograma proposto para o 

desenvolvimento das atividades foram utilizados sequencialmente os seguintes 

procedimentos: levantamento geral das fontes históricas, leitura e análise do material, e 

sistematização das informações coletadas. 

A princípio tinha-se por objetivo analisar o pensamento eugênico no Brasil e 

investigar o modo como ele reverberou entre a imprensa sergipana existentes na época. Com o 

intuito de atender a esse propósito inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica das 

obras que discorriam a respeito da eugenia em território nacional e posteriormente foram 

examinados alguns jornais veiculados em Sergipe no início do século XX.  

O levantamento geral das fontes se deu por meio da análise de periódicos sergipanos 

referentes ao período aqui estudado que foram digitalizados e que atualmente se encontram 
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disponíveis para consulta no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e na Biblioteca 

Pública Epifânio Dória.  

Após a análise do material coletado constatou-se que um dos jornais fazia alusão à 

relação existente entre o matrimônio e a estirpe brasileira, demonstrando que as más uniões 

conjugais poderiam ser prejudiciais à nação. Mediante isso, procurou-se investigar se debates 

semelhantes a este também ocorreram em âmbito nacional.  Para isso foram utilizadas como 

fonte histórica as revistas publicadas pelo ABHM (Arquivo Brasileiro de Higiene Mental), o 

APHM (Arquivo Paulista de Higiene Mental) e a Revista de Medicina da USP. 

 No que se refere à leitura e a análise das fontes primeiramente buscou-se selecionar os 

jornais sergipanos cujas matérias tratavam de assuntos voltados ao matrimônio e a progênie 

do país. Em seguida foram investigados no ABHM e APHM os artigos que possibilitassem 

visualizar a concepção que alguns membros da intelligentsia brasileira tinham acerca do 

casamento e da eugenia. Por fim, procurou-se sistematizar as informações que foram obtidas 

por meio deste estudo e que deram origem a esse trabalho. 

 

2. A Estirpe Brasileira na Mira da Imprensa Sergipana 

Ao se debruçar sobre as materias veículadas na imprensa sergipana nas primeiras 

décadas do século XX, especialmente entre os anos de 1910 e 1935, constatou-se que neste 

estado ocorrerram  algumas discussões em torno do matrimônio e sua relação com o futuro da 

nação brasileira. 

 No dia 03 de setembro de 1910 o jornal O Estado de Sergipe divulgou uma matéria 

intitulada O casamento e a Medicina, que tinha como intuito alertar a sociedade acerca da 

relação existente entre o casamento e a prôgenie, críticando a postura adotada pela maioria da 

população que, baseados em decisões subjetivas escolhiam um parceiro sem avaliar os riscos 

que essa união poderia acarretar para as gerações vindouras. 

Os casamentos concluem-se muitas vezes por Sympatia pessoal, porém mais 

frequentemente por conveniência pecuniária, mas ninguém se preocupa com o fato 

da união ser útil ou nociva à nação, a descendência. Por isso é sempre maior a 

decadência da raça humana. (O Estado de Sergipe, 1910) 

 

Ainda neste enunciado é lançada uma crítica à filantropia moderna que, costumava 

voltar os seus esforços não para estimular a procriação dos individuos sãos, mas sim para 

conservar e curar aqueles que eram  doentes.  Dessa forma, o autor da materia em questão 

acaba se mostrando favorável as ideias do médico Henri Cazalis que, sob o pseudônimo de 

Jean Lahor, declarou em sua obra La Science Et Le Mariage, uma sentença que 
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aparentemente fazia alusão ao exame médico pré-nupcial que tornaria possível a detecção de 

doenças que acometessem os nubentes: 

Há de vir talvez um dia em que duas famílias, antes de consentirem num casamento 

chamem os seus respectivos médicos a capitulo como actualmente são chamados os 

tabeliães; os médicos terão, porém, voto predominante sobre os tabelliães. (O Estado 

de Sergipe, 1910) 

 

 

No dia seguinte, o referido jornal deu continuidade a matéria onde novamente tentou 

trazer à tona um debate em torno da raça que, devido a uniões conjugais efetuadas de modo 

impensado poderia ser acometida por debilidades físicas, que para muitos estudiosos da época 

seria um elemento capaz de dificultar o desenvolvimento do país. 

 

 Famílias que manifestam uma tendência pathologica especial; algumas têm uma 

fraqueza nas vias respiratórias, outras no nariz, ou a garganta ou nos ouvidos, 

coração, pele, rins (...) Está claro que não se poderá prohibir o matrimonio aos 

membros de taes famílias, mas deve evitar-se o mais possível as uniões entre 

membros de duas famílias atacadas de igual fraqueza pathologica. Só por este modo 

é que se poderia conseguir formar uma raça sã e forte. ( O Estado de Sergipe, 1910) 

 

 

Em 1933 o periódico intitulado Sergipe Jornal veiculou uma notícia publicada no 

Jornal Carioca que alegava que no estado do Rio Grande do Norte estava sendo estudada a 

possibilidade da implantação de uma reforma no ensino que, entre outras medidas, previa a 

proibição do casamento de professoras, o que acabou causando indignação nos membros da 

imprensa que se mostravam aversos a essa decisão por considerá-la absurda. 

A proibição do casamento de professoras, nivelando-as aos padres catolicos, 

obrigadas a um celibato absurdo em um paiz semi-despovoado, com uma raça, ainda 

longe de possuir os seus perfeitos caracteristicos de formação necessitando assim de 

frequentes afluxos decorrentes de sangue adventicio. (Sergipe-Jornal, 1933) 

 

Como é possivel observar a preocupação central dos redatores do jornal não estava 

relacionada única e exclusivamente com a vida privada das docentes, mas sim com a raça 

brasileira que ainda se encontrava em processo de formação, e que seria privada da 

contribuição que essas patrícias poderiam fornecer a estirpe caso essa medida fossse adotada. 

Isso porque, para alguns membros da intelligentsia brasileira não eram apenas os problemas 

patológicos que eram hereditários, havia uma crença de que as aptidões humanas como a 

inteligência, por exemplo, também poderiam ser transmitidas de geração para geração. Logo, 

para que no Brasil emergisse uma raça constítuida por homens fortes, belos e detentores do 

saber era preciso que aqueles que se enquadrassem nesse perfil se reproduzissem. 

Como pode-se perceber no início do período novecentista alguns periódicos 

sergipanos faziam alusão ao casamento e a influência que ele poderia exercer sobre a estirpe 
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nacional. Mas qual seria o fator responsável por motivar esse tipo de debate? Mediante 

questionamentos como este, decidimos investigar o assunto de forma mais aprofundada 

procurando respostas para tal fenômeno, em discussões feitas acerca dessa temática a nível 

nacional e que possibilitasse compreender o assunto em questão com mais afinco. 

 

3. Eugenia: A Redentora da Nação  

No início XX o casamento foi considerado por alguns eugenistas brasileiros como um 

possível salvador da estirpe nacional, desde que fosse, é claro, realizado entre indivíduos que 

não apresentassem falhas do ponto de vista físico, intelectual e moral. Esse tipo de discussão 

chegou a ocupar diversas páginas da imprensa e até mesmo de livros que foram produzidos na 

época. Mas em que consistia a eugenia e a que ela se propunha?  

O termo eugenia foi criado em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton que a 

definiu como sendo “o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou 

prejudicar as qualidades raciais das futuras gerações física ou mentalmente”. Em outras 

palavras, Galton acreditava que através de uma reprodução realizada de forma seletiva, seria 

possível gerar um melhoramento na raça humana. (Flores apud Rodrigues, 2008).  

A teoria Galtoniana baseava-se na crença de que as aptidões humanas eram 

transmitidas hereditariamente, sendo assim, a eugenia poderia ser dividida em positiva que 

consistia em um estímulo a procriação de indivíduos dotados de caracteres considerados 

desejável e negativa que visava diminuir a taxa de natalidade de pessoas portadoras de 

características indesejáveis, utilizando-se para isso de métodos como esterilização, eutanásia, 

entre outros. (Mai; Angerami, 2006) 

Em 1923 o médico Renato Ferraz Kehl, reputado como um dos maiores 

propagandistas da eugenia no Brasil escreveu um livro intitulado Como Escolher um Bom 

Marido onde procurava conscientizar as mulheres acerca da importância do matrimônio 

enquanto fator regenerador ou degenerador da espécie humana, demonstrando em quais 

circunstâncias o casamento poderia ser benéfico ou maléfico para a progênie.   

De acordo com Renato Kehl os indivíduos que desejavam se casar deveriam “ter em 

mente o patrimônio vital que iriam legar aos descendentes aos quais estaria reservado um 

futuro risonho ou um porvir tenebroso”. Na concepção desse estudioso as uniões conjugais 

poderiam dar origem a “filhos fortes e belos” quando realizadas entre pessoas consideradas 

bem dotadas ou a “idiotas, aleijões, e monstriparas de toda sorte” quando efetuadas entre 

portadores de taras ou degenerações. Para exemplificar esse fato, Kehl utiliza em sua obra um 
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caso do qual ele havia tomado conhecimento recentemente, tratava-se de um casal composto 

por uma mulher paralítica e um homem desequilibrado que ao se unirem pelos laços do 

matrimônio deram origem a quatro filhos surdos-mudos, o que para ele era uma evidência 

clara de que as ideias com as quais ele compactuava eram, de fato, válidas. (Kehl, 1923) 

Mediante isso, Kehl convoca as mulheres a se colocarem na posição de defensoras das 

gerações futuras, prevenindo-se contra o que ele denomina de maus casamentos que seriam 

responsáveis pelo surgimento de proles defeituosas. Para ele se fazia necessário “civilizar o 

amor, orientando-o para o benefício dos que se casam e da espécie”.  

Nesse sentido, Renato Kehl elenca uma série de regras que segundo ele deveriam ser 

levadas em consideração na escolha de um cônjuge, como por exemplo, a análise da 

ascendência familiar do pretendente, que embora aparentasse ser saudável poderia ser 

acometido por algum problema hereditário. Para esse estudioso “só se pode contar com um 

par de valor eugênico quando os ascendestes também o forem”. Em seu livro Kehl também 

aconselha as nubentes a escolherem como esposo um homem pertencente à mesma raça da 

qual elas faziam parte, pois em sua concepção a miscigenação poderia levar os indivíduos à 

degeneração, o mestiço seria desse modo, “um inferior somato-psíquico”. Sendo assim, cabia 

as pessoas esforça-se para manter a integridade de suas respectivas raças. 

Outra medida que Renato Kehl acreditava que deveria ser adotada pelas mulheres para 

efetuar a escolha de seus parceiros era certificar-se de que ele gozava de perfeita saúde física, 

psíquica e mental. O referido médico também defendia a ideia de que os casamentos 

consanguíneos deveriam ser evitados, pois de acordo com Kehl em casos como esse haveria 

uma alta probabilidade de que as “taras homologas” se multiplicassem, pelo fato de que esses 

indivíduos poderiam carregar em seu patrimônio genético caracteres recessivos de ordem 

patológica que poderiam se manifestar em seus descentes.  

Em suma, o cônjuge ideal deveria ser selecionado por meio dos “conhecimentos da 

família, dos seus antepassados, dos seus princípios morais e sociais”. Conselhos semelhantes 

aos que aqui foram elencados podem ser encontrados no livro Como Escolher Uma Boa 

Esposa  que foi publicado em 1925 e cuja autoria também pertence a Renato Kehl, tendo 

dessa vez como alvo o público masculino. 

Embora esses conselhos fossem cruciais na escolha de um cônjuge, a maioria dos 

eugenistas acreditava que o meio mais seguro para se evitar um mau casamento, era através 

da realização de um exame médico pré-nupcial, que nas primeiras décadas do século XX já 

havia sido adotado em países como os Estados Unidos, por exemplo. 
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Através do exame pré-nupcial seria possível descobrir se um dos nubentes era portador 

de alguma doença capaz de prejudicar não só a saúde de seu futuro cônjuge como também a 

de seus descentes, sendo dessa forma, considerado pelo próprio Renato Kehl como uma 

medida ultra profilática, principalmente se for levado em consideração o fato de que muitos 

indivíduos eram acometidos por enfermidades das quais sequer tinham conhecimento. 

Preocupados com o futuro que estava reservado a estirpe nacional caso nenhuma 

providência fosse tomada, muitos eugenistas se lançaram em debates acerca do exame pré-

nupcial tornando-se defensores convictos da necessidade de transformá-lo em obrigatório para 

todos aqueles que desejassem se casar. 

No ano de 1927 foi publicada na Revista de Medicina da USP as considerações feitas 

pelo Dr. Paulo de Godoy na sessão da Sociedade Vieira de Carvalho acerca do exame médico 

pré-nupcial. De acordo com este médico era preciso que a “função reprodutora fosse regulada 

segundo os ditames da sciencia , e refreada quando nociva ao individuo ou a raça”, dessa 

forma o direito de se casar não deveria ser estendido a todos os brasileiros mas apenas 

“áquelles aptos a bôa procriação, aos capazes de criarem uma próle sadia e util e productiva 

ao paiz. Para conseguir isso seria indispensavel a instituição do exame pré-nupcial 

obrigatorio” que era considerado por Godoy como uma profilaxia a decadência da raça. Sendo 

assim, cabia ao estado colocar-se a frente dessas questões e zelar pelo futuro da nação. 

 

Nas sociedades mais elevadas, onde há o espirito da raça e o sentido social, o estado 

se interpõe entre esses fatores elementares ,vigiando de um lado a criança e a mae, e 

de outro a vontade inteligente no amor.(..) sob o reino do instinto a natalidade pode 

aumentar mas sera sempre medíocre, inferior e inútil, sem valor produtivo, incapaz 

de vencer e progredir. Os seus elementos são deficitis para a nação. Quando a 

vontade e a inteligência disciplinarem o amor a natalidade pode abaixar, mas 

teremos somente elementos sadios, eugênicos, capazes de vencer, produzir e 

civilizar. 

 

Segundo Renato Kehl a legislação brasileira ensaiou de maneira tímida a “proteção 

eugênica da família contra a degeneração” através da lei do casamento civil que foi instituída 

no dia 24 de janeiro de 1890. O decreto 181 determinava em seu artigo 20° que “Os paes, 

tutores ou curadores dos menores ou interdictos poderão exigir do noivo ou da noiva de seu 

filho, pupillo ou curatelado, antes de consentir no casamento, certidão de vaccina e exame 

medico, attestando que não tem lesão, que ponha em perigo proximo a sua vida, nem soffre 

molestia incuravel, ou transmissivel por contagio, ou herança” 

Todavia, na concepção de boa parte dos eugenistas, que eram favoráveis ao exame 

médico pré-nupcial, após a promulgação do código civil de 1916 a “jurisprudência nacional, 
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no que concerne ao matrimonio deu um passo atrás, retrogradou lamentavelmente”. (Kehl, 

1923).  Isso porque para a decepção desses estudiosos, ao invés de o art. 20° ser ampliado 

paulatinamente de modo a atingir os diversos setores da sociedade, ele acabou sendo 

revogado. Embora o exame médico não fosse exigido entre os documentos necessários para a 

realização do casamento, o art. 183 do código civil passou a proibir a união conjugal entre 

indivíduos consanguíneos (Castañeda, 2003).  

           Demonstrando simpatia as ideias de caráter eugênico, no ano de 1927 o deputado e 

médico Amaury de Medeiros apresentou um projeto ao Congresso Nacional que visava à 

implantação do exame pré-nupcial no Brasil, em seu artigo 1° consta que: 

Além dos documentos mencionados no artigo 180 do Código Civil para a 

habilitação de casamento, deverá figurar um certificado médico datado de cinco 

dias, no máximo, antes do ato, sempre que o pai, tutor ou curador de um dos 

nubentes menores, ou um deles diretamente, notificar ao juiz o desejo de um exame 

médico pré-nupcial, ou houver denúncia fundamentada por pessoa idônea de que um 

dos contraentes tem defeito físico irremediável ou grave doença transmissível ao 

outro cônjuge ou à prole. (Medeiros, 1927 apud MOKREJS, 1989). 

 

Apesar da repercussão que teve na época o projeto de Medeiros não chegou a ser 

aprovado. No entanto, no artigo 145 da Constituição Federal de 1934 ficou definido que "uma 

lei regulará a apresentação pelos nubentes de prova de sanidade física e mental, tendo em 

atenção às condições regionais do país". Além disso, também ficou determinado no artigo 138 

que a “União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das respectivas leis caberia estimular 

a educação eugênica” (Castañeda, 2003) 

Os esforços em prol da promulgação do exame pré-nupcial ainda continuaram, em 

1936 quando foram apresentados dois projetos de lei em defesa do referido exame, sendo que 

um deles foi encaminhado ao Senado por Cesário de Melo enquanto o outro foi enviado por 

Nicolau Vergueiro à Câmara dos Deputados. Todavia, ambos não chegaram a ser aprovados. 

(Castañeda, 2003) 

Apesar de toda campanha feita por alguns eugenistas acerca da importância do exame 

médico pré-nupcial, nem todos concordavam com a implantação dessa medida no país. 

Inúmeras eram as objeções feitas a ele, entre elas a de que o exame, quando obrigatório por 

lei, acabaria ferindo a liberdade individual dos indivíduos. Alguns estudiosos argumentavam 

também que o exame poderia ser facilmente fraudado pelos seus interessados ou ate mesmo 

que se constituiria em algo vergonhoso para a mulher. (ABHM, 1933) 

No ano de 1933, foi publicada no Arquivo Brasileiro de Higiene Mental uma matéria 

intitulada O exame pré-nupcial como fator eugênico, fruto de uma comunicação feita pelo 

Prof. Dr. J.P. Porto-Carrero ao Congresso Brasileiro de Eugenia. Embora compactuasse com o 
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pensamento eugênico, Carrero parecia demonstrar certa aversão à instauração do exame pré-

nupcial como algo obrigatório no Brasil, pois para ele mais eficaz do que a mera imposição de 

uma lei aos nubentes seria a educação recebida por eles, e pela população de modo geral.   

Na sua concepção após voltarem seus esforços para a instrução do povo seria “mais 

fácil fazer a propaganda do exame medico anual, da consulta pré-nupcial, do tratamento das 

grandes doenças transmissíveis”. De modo similar, o médico eugenista Octavio Domingues 

também acreditava que a instrução popular era o meio mais eficaz para se obter êxito e 

alcançar uma maior difusão do pensamento eugênico no país. De acordo com Domingues: 

Uma campanha divulgadora, com fim de formar a consciência eugênica, na maioria 

da população das cidades, seria mais útil do que mais leis criando novas exigências, 

e limitando mais ainda a liberdade individual, tão mal compreendida nos países 

como o nosso, onde domina um liberalismo falsamente democrático. Para que leis? 

Para ouvirmos o clássico 'Não pode'? (Domingues, 1933, p 136 apud Castañeda, 

2003). 

 

Apesar de demonstrar admiração pelos esforços feitos pelos eugenistas para 

aperfeiçoar a estirpe brasileira, Porto-Carrero acreditava que “carregar o sobrecargo da lei é 

querer apavorar o público, com legislações draconianas e assumir uma atitude antiquada de 

espantalho mocuo ante o qual não recuam os instintos humanos, nem a evolução irrefreável da 

civilização” (ABHM, 1933) 

Como se pode perceber, de modo geral, era preciso que os nubentes se enquadrassem 

dentro de um padrão que constitui o homem perfeito do ponto de vista eugênico, que pode ser 

resumido em uma frase “Mens sana in corpore sano”. Mas de que modo os indivíduos 

poderiam contribuir no processo de busca desse ideal? Quais os tipos de esforços que ao 

serem empregados pelos sujeitos poderiam ajudá-los a se tornarem donos de um corpo e uma 

mente isenta de males? 

Embora tenha sido escrita com o intuito de demonstrar os modos pelos quais os 

indivíduos poderiam prevenir-se contra as doenças venéreas, a matéria intitulada Conselhos 

de Hygiene Sexual e Moral, publicada pela Revista de Medicina da USP em 1924, acaba 

trazendo indícios que, de certa forma, ilustram algumas medidas capazes de auxiliar os 

homens na cruzada em busca do aperfeiçoamento. 

Para se obter um “corpore sano” fazia-se necessário que os indivíduos buscassem 

“enriquece-lo na pratica da vida regrada e methodica, conservando-o nutrido, limpo e 

fortalecido”. Do ponto de vista nutricional para se atingir tal objetivo era preciso por em 

prática o que foi denominado de “Trindade Hygienica” que consistia nos hábitos saudáveis 

relacionados aos atos de comer, beber e dormir que deveriam ser feitos de forma moderada. 
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No que diz respeito ao sono, havia uma preocupação não só com o tempo destinado as horas 

de descanso, mas também com o ambiente e modo como se dormia. 

Quarto arejado [...] cobertas apenas suficientes, deitar sempre que possível de lado e 

nunca de costas, só se deitar com somno e levantar ao despertar, evitando, assim, as 

demoras no leito estando acordado, dormir com a cabeça sempre um pouco mais 

elevada que o corpo, dormir em cama que não seja excessivamente fofa, por 

prejudicial, nem demasiadamente dura, por incommoda, dormir com roupas folgadas 

que não perturbem a respiração, são algumas regras observar e cujo costume tem o 

mais alto valor para a pessoa que as pratica. 

 

Já a limpeza do corpo, como de praxe, deveria ser feita com água e sabão, ficando o 

fortalecimento a cargo da prática dos exercícios físicos, sendo a ginástica sueca a mais 

recomendada. No que concerne à obtenção de uma “mens sana”, era recomendado aos 

indivíduos que tivessem, por exemplo, alguns cuidados em relação ao tipo de leitura que eles 

faziam, pois ela era responsável em grande parte pela formação do pensamento deles. Dessa 

forma, a boa leitura era vista como “uma garantia e um passo dado para a pureza do espírito e 

consequentemente a pureza do corpo”. 

Também era sugerido que as amizades fossem escolhidas de forma um pouco mais 

seletiva, e que as formas de lazer fossem melhor avaliadas, pois frequentar locais como teatro, 

cinema e salões de dança poderiam ser prejudiciais ao indivíduo não só do ponto de vista 

físico devido a “viciação do ar, pela poeira, pelo calor”  como também do ponto de vista 

moral. No caso dos salões, por exemplo, eram feitas duras críticas aos tipos de dança 

realizadas em bailes públicos que se afastavam tanto “das regras de cortezia e recato” 

praticadas no passado que chegavam a ser vistas como nocivas ao espírito.  

 A discussão envolvendo o casamento e a estirpe brasileira não se restringiu apenas a 

imprensa, tudo indica que as ideias de caráter eugênico também invadiram as telas de cinema 

da época. Ao analisarmos o jornal carioca Correio da Manhã descobrimos que no ano de 

1928 passou a ser exibido no cinema Parisiense um filme intitulado Defendendo a Raça cujo 

responsável era a Empresa V.R. Castro. 

Devido ao seu conteúdo a película em questão era estritamente proibida para menores 

de idade e ao público feminino. A princípio o filme costumava ser exibido às dez e meia da 

noite em sessões especiais, no entanto, em decorrência do seu aparente sucesso e a “conselho 

de uma plêiade de médicos brasileiros que viram e aplaudiram o film” ele passou a ser 

exibido em sessões continuas afim de que seus ensinamentos pudessem ter a mais ampla 

divulgação. 
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Esta você em condições de se casar? Era esse o questionamento ao qual “o grande film 

scientifico” Defendendo a Raça se propunha a responder, utilizando-se para isso de 

“conceitos moraes e scientificos”. A produção cinematográfica em questão tinha como intuito 

debater a tese do exame médico pré-nupcial, e para atrair o público as salas de cinema usava 

como estratégia um discurso nacionalista alegando que a película deveria ser assistida por 

“Todos que aspiram por um Brasil grande e forte”. 

Algumas propagandas do referido filme traziam em suas chamadas comentários que 

levam a crer que os responsáveis pela obra cinematográfica, de alguma forma, compactuavam 

com as ideias propagadas pela eugenia negativa, pois um dos seus anúncios afirmava que “ os 

erros dos paes se reflectem nos filhos. Errados estão aquelles que procuram com os esforços 

da sciencia prolongar uma vida completamente inútil”. 

         Em 21 de dezembro de 1928 o jornal O Paiz, divulgou uma matéria que tornava público 

o projeto apresentado a Câmara por Oscar Fontenelle, que propunha o uso dos filmes 

Defendendo a Raça, Falso Pudor e Como Ensinar meu Filho, nas instituições de ensino como 

um recurso pedagógico, por acreditar que ao abordar o exame médico pré-nupcial, a educação 

sexual e moral, essas películas acabavam se constituindo em elementos de inestimável valor 

para a formação dos jovens. 

 

4. A Circulação do Pensamento Eugênico no Brasil 

Como foi possível perceber no início do século XX eram comuns os debates em torno 

do casamento e da nação entre a intelligentsia brasileira. Mas o que de fato fez com que ideias 

como essas, ganhassem destaque em um país tão diversificado como o Brasil? 

No século XIX as teorias raciais tiveram grande repercussão no cenário internacional, 

sendo muitas vezes utilizada como um meio para legitimar o domínio de um grupo humano 

em detrimento de outro. Nesse sentido, no período oitocentista o desenvolvimento ou não de 

um país passou a ser determinado pela sua composição racial que, segundo Eric Hobsbawm, 

era encarada como um elemento construtor da nacionalidade. (Hobsbawm, 2008) 

Nessa época, a concepção que os estudiosos tinham acerca do Brasil não era muito 

animadora. Devido a seus fatores climáticos e ao seu alto grau de miscigenação, a maioria 

deles o concebia como uma nação inviável, fadada ao fracasso e composta por uma raça que 

estava destinada à degeneração. E a prova disso, segundo eles, poderia ser encontrada nos 

elevados índices de analfabetismo, na ausência de saneamento básico, e no atraso político e 

econômico existente no país. (Schwartz, 1993). 
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Diante disso, as ideias de caráter eugênico, elaboradas por Galton, apresentaram-se 

para alguns intelectuais brasileiros como uma possível redentora da nação, pois ao estimular a 

procriação entre os indivíduos com caracteres considerados desejáveis, poder-se-ia obter uma 

prole saudável e forte que levaria o país ao progresso. Na concepção desses estudiosos se era 

possível aprimorar a raça dos animais também seria possível fazer o mesmo com os seres 

humanos. 

Se hoje é de prática corrente a seleção de animais e vegetais? Quem não conhece os 

resultados surpreendentes colhidos pelos zootecnistas no apuramento das raças 

cavalares e bovinas? ... Por que nós homens, átomos da humanidade, não havemos 

de melhorar a nossa própria espécie, tendo em nossas mãos a baguete mágica da 

seleção, que são as leis da hereditariedade no dizer expressivo de Darwin (Kehl, 

1923, p. 14 apud Castañeda, 2003). 

 

Dessa forma, as uniões conjugais passaram a tornar-se alvo das discussões desses 

estudiosos. É importante ressaltar que no Brasil e na maioria dos países latino americanos, a 

eugenia assumiu algumas especificidades em relação às práticas desenvolvidas na Europa e na 

América do Norte. Nestes, a eugenia baseava-se em ideias de caráter mendeliano, ou seja, 

acreditava-se que a transmissão das aptidões humanas ficava a cargo unicamente da 

hereditariedade. No Brasil, boa parte dos eugenistas voltaram a sua atenção para o 

pensamento neolamarckiano, que postulava serem os caracteres adquiridos através de uma 

interação com o meio, podendo ser transmitidos de geração para geração (Stepan, 1991).  

 

5. Considerações Finais 

Por meio desse estudo constatou-se que nas primeiras décadas do século XX alguns 

periódicos publicados no estado de Sergipe apresentavam discussões em torno do vinculo 

existente entre o casamento e a estirpe nacional que, na concepção de alguns intelectuais da 

época, poderia ser prejudicada em decorrência das uniões conjugais efetuadas entre 

indivíduos considerados inaptos. 

Após investigar com maior profundidade o assunto em questão, observou-se que 

debates semelhantes a esse eram bastante recorrentes no âmbito nacional, sendo em sua 

grande maioria promovidos por estudiosos que compactuavam com as ideias de caráter 

eugênico, que alegava ser possível gerar um melhoramento na raça humana através de uma 

reprodução feita de modo seletivo; o que na época apresentou-se como um meio de salvar a 

nação brasileira que até então, era vista como degenerada e fadada ao fracasso. 

Mediante esse quadro alguns estudiosos se propuseram a regenerar a raça brasileira 

por meio da eugenia positiva, tentando intervir inclusive em questões como o celibato das 
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docentes, que como foi visto acabaria privando a estirpe da contribuição que poderia ser dada 

por elas. Além disso, constatou-se que também houve uma tentativa por parte desses 

intelectuais de implantar o exame pré-nupcial no Brasil, tudo isso com a finalidade de formar 

um povo constituído por corpos e mentes sãos, capazes de levar o país ao desenvolvimento. 
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O Cinema do Nordeste contemporâneo e o espaço urbano 

O Nordeste brasileiro foi instituído como região tal como é conhecida hoje a partir do 

início do século XX. Durval Muniz de Albuquerque Jr. revela em sua obra A invenção do 

Nordeste e outras artes (1999) os contextos históricos e sócio-políticos que favoreceram a 

“invenção” ou a delimitação de uma região que foi estigmatizada, estereotipada e tida como 

exótica e diferente. Para contrastar com os avanços, a industrialização e intensa modernização 

do Sul do país, o Nordeste começa a ser visto e referido como um lugar homogêneo, de 

costumes e culturas contrastantes e tudo que se refere a essa região é visto como díspar, 

exterior e que fugia aos usos e costumes do sul.  

A mídia e as artes contribuíam com a formação dessa imagem do Nordeste, de modo 

que por muito tempo a efígie da região observada era a figura do sertão, da seca, da miséria, 

da terra sem lei, onde a violência e o fanatismo religioso não encontravam limites. No cinema 

não foi diferente; com exceção dos filmes produzidos no Ciclo de Cinema de Recife (1923-

1930), a região foi constantemente retratada nas telas como espaço rural, de atraso e de 

figuras estereotipadas e pitorescas.  

A curiosidade em torno desse Nordeste que era inventado, nesse momento, como o 

“outro” de São Paulo, pode ser confirmada pelo sucesso do espetáculo de Cornélio 

Pires, [...] que se chamava: “Brasil Pitoresco – Viagem de Cornélio Pires ao Norte 

do Brasil”, feito para que o público risse das “coisas pitorescas, exóticas, esquisitas, 

ridículas, dos irmãos do Norte”. Descobre-se o nordestino como um bom tipo para 

espetáculos de humor. (ALBUQUERQUE, 1999, p.58) 

 

A figura de Lampião e do cangaço foi exaustivamente utilizada nos filmes que 

mostravam a violência e a precariedade do sertão. A miséria era reproduzida e retratada por 
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todos os ângulos. E para se falar do que existia de “bom”, quando se tratava do Nordeste eram 

exibidas suas exóticas e exuberante praias – verdadeiros paraísos naturais, quase intocados 

pelo homem. Por muito tempo esses foram os três cenários da região, exibidos no cinema.  

Entretanto, a partir do período que é chamado de Retomada do Cinema Brasileiro, no 

início da década de 1990, as representações do nordeste começaram a sofrer uma mudança. A 

urbe conquistou um lugar nas telas, e a região passou a ser mostrada também com seus 

espaços urbanos, dotada de cidades tão modernas e industrializadas quanto qualquer outra do 

país. O urbano passou a ser espaço de construção fílmica. E aí uma outra leitura do nordeste 

se inicia no cinema.  

Passa a compor as narrativas não mais um Nordeste homogêneo, exótico e distante, 

mas marcado por diversidades ambientais e culturais e por conflitos que são próprios do 

ambiente das cidades e, portanto, se assemelham e se identificam com qualquer espectador 

habitante dos grandes centros. Diretores como Kleber Mendonça Filho, Claudio Assis, Karim 

Aïnouz, Paulo Caldas, Marcelo Lordello, entre outros, tem sido responsáveis por tratar em 

seus filmes de temáticas universais a partir do cenário nordestino.  

O cinema funciona como uma prática de produção e reprodução espacial e social, e 

contribui para evidenciar os problemas de cunho social, estrutural, político e econômico 

presente na polis. E a reboque da urbanização tratada nos filmes, os conflitos e tensões 

presentes nas cidades também começaram a aparecer nas narrativas. 

 

O homem, as cidades e a classe média 

O homem nutre já há milhares de anos o desejo de ser cidade. Eduardo Duarte, em seu 

artigo Desejo de Cidade – múltiplos tempos, das múltiplas cidades, de uma mesma cidade 

(2006) aponta para essa necessidade de se criar um ambiente propício para que o homem se 

estabelecesse, tivesse segurança, alimento e uma boa convivência com os seus iguais em um 

ecossistema próprio, dominado e regido por ele. Seu próprio habitat e cultura.  

O desejo de ser cidade começou quando o homem passou de nômade a sedentário, 

[...] quando da necessidade de armazenar excedentes para troca ou para suprimentos 

na estiagem. Com a sedentarização cresceu a natalidade das famílias [...]. A 

explosão populacional tornou-se inevitável. As tribos se fixaram e se 

complexificaram desenvolvendo linguagens, narrativas divinas e necessitando de 

intervenção institucional e administrativa de líderes. (DUARTE, 2006, p. 102) 

 

O Brasil viveu, no fim da década de 1960 e durante a década de 1970, uma enorme 

movimentação de pessoas do campo em direção aos centros urbanos. Tal oscilação causou um 

crescimento acelerado das urbes, explosão populacional, inchaço das cidades que trouxeram 
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consigo problemas de infra-estrutura, excesso de mão-de-obra, dentre tantas outras 

complicações advindas de um modelo devastador de desenvolvimento.  

Com esse crescimento, a vida nos grandes centros começou a evidenciar uma de suas 

contradições: O homem possui o desejo de ser cidade e se aglomera em centros específicos 

pelas facilidades que o “ser cidade” lhe oferecem. Ele se identifica e se coliga com seus 

semelhantes. Entretanto, quanto mais pessoas se ajuntam, mais realçam as diferenças entre 

elas. Maior a necessidade e uma adjacente dificuldade em se lidar com o outro, com a 

alteridade.  

Acrescenta-se ainda o fato de que todo esse sistema é regido pelos princípios 

capitalistas de geração de lucro, acumulação e proteção de bens de consumo e tem-se 

construído um modelo predatório de desenvolvimento. Uma verdadeira selva de concreto. 

Cidades cada vez mais desumanizadas, verticalizadas e opressoras. A pressão em se produzir, 

trabalhar e consumir:  

O capitalismo é sistema político-religioso cujo princípio consiste em tirar das 

pessoas o que elas têm e fazê-las desejá-las o que não têm – sempre. Outro nome 

desse princípio é “desenvolvimento econômico”. (...) A noção recente de 

“desenvolvimento sustentável” é, no fundo, apenas um modo de tornar sustentável a 

noção de desenvolvimento. (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, s/p)  

 

Esses fatores acumulados forneceram a condição sine qua non para o surgimento de 

uma novo grupo de pessoas. Uma classe que ascendeu economicamente com méritos de 

trabalhadora, ou “batalhadora” nos termos de Christian Dunker, em sua obra Mal-Estar, 

sofrimento e sintoma (2015): A nova classe média brasileira. Com um comportamento 

político e ideológico específico, gerado por uma consciência meritocrática, valores éticos e 

morais conservadores, e que visa sempre a ascensão social evidenciada por um padrão de 

consumo elevado.  

Foi estabelecido, então, o conflito. Os sintomas do mal-estar gerado começam a 

aparecer. As ambições em ascender de classe, o temor de ser confundido com as classes mais 

baixas, e o anseio em proteger os bens de consumo conquistados com mérito. As pressões do 

mundo do trabalho, preocupações com bem-estar e segurança, e a obrigatoriedade de se 

conviver com o outro, o diferente.  

No temor de ser confundida com os novos batalhadores, a antiga classe média vive 

momentos de insegurança crescente, não apenas pelo fantasma da proletarização, 

mas também pela vida em estado de crise e precariedade, que demanda uma nova 

política de identificação. De outro lado, encontramos o significativo contingente de 

miseráveis que passam a integrar o que Jessé Souza chamou de ralé, ou seja, que 

consegue se incluir em padrões mínimos de consumo e cidadania. (DUNKER, 2015, 

p.91) 
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Existe em cada classe uma noção de pertencimento, de identidade construída dentro 

daqueles costumes, de modo que pode ser observada uma separação por camadas, castas 

sociais hierárquicas, cada uma com seus próprios hábitos, com características que lhe são 

intrínsecas e mantendo em comum o receio crescente de não ser confundido com as demais. 

Todos esses fatores levam a uma necessidade de se estabelecerem muros, delimitações físicas, 

morais, estéticas, sociais e comportamentais a fim de se diferenciar e gerar uma sensação de 

segurança. A necessidade por uma uniformização, um sistema funcional que coloque cada 

indivíduo no espaço que lhe é devido. Aparece a lógica dos condomínios. A formação de 

estruturas que delimitam o que está “dentro” do que está “fora”. Uma forma de enclave contra 

a alteridade  

Não se trata mais de fazer desenvolver os atrasados, mas de localizar e conter o 

resíduo como pobreza estrutural globalizada. De acordo com essa lógica, é preciso 

exportar problemas e, ao mesmo tempo, restringir seu retorno pelo reforço de 

barreiras fiscais, controle de fronteiras e restrição de circulação de pessoas. [...]; Há 

condomínios de luxo e condomínios de pobreza, condomínios institucionais e 

condomínios de consumo, condomínios de educação e condomínios de saúde. Em 

todos eles encontramos traços semelhantes de racionalização: fronteiras, muros, 

regulamentos e catracas. (DUNKER, 2015, p. 68; 78) 

 

Não é a toa que o grande êxodo rural, o surgimento da nova classe média brasileira e a 

construção do primeiro condomínio fechado no Brasil tenham todos ocorrido 

aproximadamente em uma mesma época – em meados da década 1960. A partir daí a lógica 

continua. A construção dessas barreiras hierárquicas cria a ilusão de segurança e gera uma 

situação de relativo conforto, uma vez que restringe a necessidade de se conviver com o 

“outro”, e mesmo quando existe essa necessidade, cada um enxerga sua posição e seu lugar na 

lógica condominial, exercendo seu papel como de “dentro” ou de “fora” desse sistema 

funcional. A lógica do condomínio é também uma lógica de uniformização. De separar, 

rotular, criar análogos a fim de facilitar a diferenciação entre quem pertence ou não a 

determinado ambiente. Uma forma de padronização que faz parte da noção de pertencimento 

e de identificação. Assim com as barreiras estabelecidas em grupos de iguais, o conforto e o 

bem-estar é devolvido e a paz reina. Ao menos temporariamente.  

 

O cinema nordestino e as tensões da classe média 

Como já foi discorrido, o cinema nordestino tem se empenhado cada vez mais em 

tratar de temas universais, ambientados em suas grandes cidades que carregam consigo todas 

as mazelas e contradições que o espaço urbano oferecem. Tais problemas, como as tensões 

entre as classes supracitado, passam a ter espaço nas narrativas cinematográficas. Filmes 
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como Deserto Feliz (2007) e País do Desejo (2011) de Paulo Caldas, Febre do Rato (2011) e 

Amarelo Manga (2002) de Claudio Assis, Abismo Prateado (2011), Praia do Futuro (2014) 

de Karin Aïnouz, ou os curtas Recife Frio (2009), Eletrodoméstica (2005) e o longa O som ao 

Redor (2012) de Kleber Mendonça Filho, entre outros, são obras de diretores nordestinos e 

que tem em seu eixo narrativo os conflitos advindos da vida nas grandes cidades do Nordeste 

Brasileiro.  

Fechados em seus grupos e categorias, confortáveis atrás das grades que os 

“protegem” e separam do restante do mundo, os cidadãos da classe média assistem a como 

funciona a vida do lado de fora dos muros através das telas da sua TV, ou aconchegados em 

suas poltronas nos cinemas. Com os exílios condominiais, torna-se cada vez mais popular a 

exibição de reality shows que mostram como funciona a vida por trás das divisórias criadas. 

As programações televisivas exibem estereótipos confortáveis de como funciona a vida “dos 

de cima”, e dos “de baixo”, com caricaturas e reproduções quase satíricas de mansões, criados 

e empregadas, favelas, bandidos e mocinhas. “Há uma espécie de prazer – ou de flerte 

hesitante – em conhecer as raízes do excluído social, que vive além-muros ou até mesmo 

entre seus próprios muros.” (DUNKER, 2015, p. 96).  

Entretanto, esse fascínio exercido pela alteridade distante se transforma em horror 

quando passa-se a reconhecer sua proximidade. Quando os limites são rompidos, as barreiras 

são quebradas e surgem objetos intrusivos à cadeia de conforto, instaura-se o mal-estar. O 

temor da invasão psicológica, espacial ou social – temor da diversidade. Medo que exprime a 

dificuldade de compartilhamento de um espaço entre diferentes, de se lidar com o outro. Um 

temor cultural: o medo do outro. Esse medo vem à tona com uma sensação de intenso 

desconforto causado pela colisão do objeto intrusivo com as aspirações da nova classe 

trabalhadora brasileira, sintoma inevitável das patologias do consumo.  

Tais conflitos encontraram lugar nas narrativas cinematográficas recentes e têm sido 

abordadas com êxito por diversos diretores, tanto que se utilizam requintes do gênero 

horror/terror para retratar esse mal-estar e questões mal resolvidas do brasileiro com seu 

passado de escravidão e dominação (O som ao redor (2012) de Kleber Mendonça; Eles 

Voltam (2012) de Marcelo Lordello; Trabalhar Cansa(2011) de Marco Dutra, Juliana Rojas, 

entre outros), quanto por aqueles que tratam desses conflitos da classe média de forma 

dramática ou até mesmo cômica (Casa Grande (2014) de Fellipe Gamarano Barbosa; Que 

horas ela volta (2015) de Anna Muylaert; Recife Frio (2009) e Eletrodoméstica (2005) de 

Kleber Mendonça; A Febre do Rato (2011), de Cláudio Assis, entre outros).  
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Em tempos de profundas mudanças da estrutura da sociedade brasileira, de 

modificações na estrutura familiar, de reação conservadora diante dos governos de 

esquerda no Brasil, da implementação de cotas raciais nas universidades e de forte 

ascensão social da classe trabalhadora, configurando uma formação que tem sido 

designada nova classe média, a cada dia dividindo mais espaços com uma camada 

média tradicional apavorada e apegada a seus privilégios, não deixa de ser instigante 

observar a emergência contemporânea do horror em filmes que tratam da classe 

média brasileira. (SOUTO, 2012, p.9) 

 

Cabe aqui, porém, realizar uma pequena diferenciação na utilização dos termos 

“horror” e “terror”, e para tal, utiliza-se aqui a concepção de Norma Lazo, citada por Mariana 

Souto em seu artigo O que teme a classe média? (2012):  

Horror está associado ao assombro e ao suspense, enquanto o terror é basicamente 

espanto em sua forma mais elementar. Diferenças podem ser percebidas também no 

que toca aos processos mentais que provocam, posto que o horror produz medo, “um 

sentimento que se forma com nossas próprias elucubrações”, ao passo que o terror 

produz susto, “um sobressalto produzido por um feito particular (LAZO, 2007, p.37 

apud SOUTO, 2012, p.9) 

 

Ou seja, enquanto o terror causa o medo e o susto, o horror gera aquele sentimento de 

angústia, de uma constante expectativa de algo que está para acontecer. E é nesse gênero de 

horror que podem ser encaixados dois filmes, realizados e ambientados no nordeste, que aqui 

receberão especial atenção por retratarem de forma específica esse temor da classe média e 

por demonstrarem com maestria esse profundo mal-estar gerado pelo objeto intrusivo. São 

eles o O Som ao Redor e Eles Voltam, ambos os filmes realizados no ano de 2012.   

O primeiro longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor traz 

elementos que já haviam sido explorados e utilizados em alguns de seus curtas-metragens 

anteriores. O filme se inicia com fotografias em preto e branco dos antigos engenhos de cana-

de-açúcar pernambucanos, o que já traz pistas do que virá pela frente. Em seguida se é guiado 

por uma criança pelos estacionamentos, corredores e espaços de lazer estreitos de um 

condomínio de classe média. A partir daí a sensação de sufocamento é constante, ao se 

observar os espaços apertados, as grades e muros que compõe a arquitetura de uma Recife 

verticalizada e desumana. As grades de proteção deixam uma forte sensação de 

aprisionamento, e dentro desses ambientes abafados vê-se as pessoas vivendo e sobrevivendo 

como podem em uma complexa rede de poder.  

O filme apresenta várias histórias que se cruzam, sempre causando a sensação de que 

algo mais está por acontecer e deixando uma boa quantidade de “nós soltos” ou não 

desenvolvidos ao longo da trama. Dentre os personagens, cujas narrativas se têm acesso por 

meio de fragmentos de histórias, estão a do senhor Francisco (Waldemar José Solha), o ex-

senhor-de-engenho e proprietário de praticamente todos os imóveis da rua onde se passa a 
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história. João (Gustavo Jahn) neto de Francisco, que reside em um luxuoso apartamento num 

dos condomínios pertencentes ao avô e trabalha como corretor dos imóveis da família. Bia 

(Maeve Jinkings), uma mãe de família de classe média que se vê atormentada pelos latidos 

constantes do cachorro do vizinho que não a deixa dormir. E Clodoaldo (Irandhir Santos) o 

líder de uma espécie de milícia de rua, ou segurança privada, que chega no bairro oferecendo 

uma segurança remunerada.  

Esses e outros personagens são fruto de uma Recife que herdou sua estrutura 

hierarquizada aos moldes dos antigos engenhos, somado aos novos esqueletos e modelos 

trazidos pelo sistema de urbanização. Uma rede de várias formas de poder vai se formando no 

filme, de modo que cada um é detentor e vítima, dominador e dominado, de alguma forma. 

Ninguém está isento, ninguém está livre. Não há vilões ou mocinhos, todos estão envolvidos 

na mesma rede de dominação. E nessa rede aparecem os medos e frustrações de cada casta 

dessa sociedade. Em especial, paira no ar quase todo o tempo um clima de suspense, pelo que 

teme a classe média.  

A lógica dos condomínios aparece de forma bem evidente através da própria 

arquitetura. As grades semelhantes à verdadeiras prisões. Os ambientes apertados em 

contraste com os espaçosos e luxuosos apartamentos que João representa. As entradas de 

serviço separadas das entradas sociais. O quarto de empregada, herança do sistema das 

senzalas. A uniformização. Tudo delimitado. Cada um, teoricamente, ocupa seu espaço. O 

mal-estar invade as telas quando essas relações são rompidas. Quando uma empregada entra 

com o vigilante para manterem relações sexuais no quarto de casal de um dos moradores que 

viaja e deixa a chave à cargo do segurança. Quando João chega em casa e encontra o filho 

mais velho da “doméstica” dormindo em seu sofá. Ou quando um velho porteiro é flagrado 

em um vídeo dormindo no sofá do hall de entrada de um condomínio de luxo. Quando os 

limites são rompidos, instaura-se o desconforto.  

Algo semelhante acontece também no curta-metragem Recife Frio (2008), do mesmo 

diretor. De forma satírica e inversa, o filme em forma de falso documentário mostra as 

consequências de uma onda climática fria que paira sobre a cidade de Recife, resfriando a 

temperatura e mudando os hábitos dos moradores. Dentre as histórias, mostra o caso de uma 

família de classe média que se vê num conflito quando o filho da família resolve se apossar do 

quarto de empregada – um espaço minúsculo e mal ventilado, e por isso, mais quente e 

confortável no tempo de frio. Uma situação de desconforto é gerada e o mal-estar é instaurado 

quando a lógica se inverte e os limites são ultrapassados. 
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Ainda em O Som ao Redor, um elemento recorrente e que merece destaque, é a figura 

de adolescentes negros, normalmente sem camisa, sem nome e quase sem face que aparecem 

esporadicamente invadindo as ruas, casas e até mesmo roubando o sono de uma criança da 

classe média. O elemento de terror faz referência a uma história real que se tornou lenda 

urbana em Recife. A figura de um “menino-aranha”, que escalava os muros dos prédios e 

casas para roubar os pertences dos moradores. Um elemento intrusivo em todos os sentidos. 

Criança, pobre e negra. Não se sabe ao certo de onde surgem esses seres, mas nota-se o 

suspense e pavor causado nos moradores, lhes tirando o sono.  

No início do filme um carro é arrombado na rua, e um som roubado. Pouco se fala à 

respeito entre os moradores. O fato, que parece ser recursivo, não causa qualquer medo ou 

suspense. E o motivo é explicitado no próprio filme. Dinho (Yuri Holanda), um neto errante 

de Francisco, jovem “playboy” de classe alta é quem comete os delitos. Tal fato é de 

conhecimento de praticamente de todos do bairro. É um rapaz branco, de família, que está 

passando por uma fase difícil. Ele está no sistema. Faz parte da lógica do condomínio. Ele é 

“dos de dentro”, portanto, é aceitável. Não gera desconforto. Entretanto, quando a invasão 

acontece por parte dos adolescentes negros, o fato causa um clima de suspense e terror 

abafado. O mal-estar causado pelo elemento intrusivo: Ele não deveria estar ali. Não faz parte 

da lógica condominial. Sua presença significa que os limites foram ultrapassados. Barreiras 

foram rompidas, demonstrando a vulnerabilidade do sistema criado. Esse fato é de tirar o sono 

de uma classe média que se acreditava segura pelas grades, pelos muros, sistemas de alarmes 

e até mesmo pela segurança privatizada. É a lembrança constante da falibilidade desse 

princípio, e da proximidade inevitável desse “outro”, que está “fora”. O medo da alteridade 

desponta em forma de pesadelos.  

Outros temores que causam desconforto à classe média aparecem ainda ao longo das 

pouco mais de duas horas de filme. À semelhança das películas do Cinema Novo, ele faz uso 

de alegorias. Entretanto, enquanto os filmes de Glauber Rocha faziam alegorias do passado 

para remeterem ao presente, O som ao redor alegoriza o presente para remeter a questões não 

resolvidas ou superadas do passado. Na sequência de cenas em que João e sua nova namorada 

Sofia (Irma Brown) vão até o engenho do avô, um clima de tensão fica no ar. Seja no 

momento em que os dois estão no porão do casarão e escutam com apreensão os passos 

firmes e assustadores vindos de cima, passos do avô, a figura que representa o passado de 

violência e dominação dos engenhos. Seja na ocasião em que os dois visitam um antigo 

cinema da região, ou ainda, e aqui de uma forma mais intensa, no momento em que os três, 
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Francisco, o neto e a namorada, visitam uma cachoeira, e uma enxurrada de sangue desagua 

sobre a cabeça de João. À semelhança da cena do elevador, do filme O Iluminado (1980), de 

Stanley Kubrick, a imagem faz alegoria a todo o sangue derramado no passado. Passado esse 

não resolvido – nem vingado, nem superado – e que recai agora sobre as costas dos herdeiros 

desse sistema sanguinário.  

O filme prossegue com o clima de suspense até a cena final, onde é feita “justiça”, e 

parece que uma situação de dominação às custas de sangue é resolvida com vingança. 

Entretanto durante toda a sua duração ficam à mostra os diversos conflitos da cidade, as 

feridas não cicatrizadas, escondidas, disfarçadas, mas que constantemente assombram e tiram 

o sono da classe média habitante das grandes cidades modernas brasileiras. A tensão e o mal-

estar gerados quando a lógica dos condomínios é afetada e a classe média se vê obrigada a 

lidar com a alteridade, ou mesmo com seu próprio passado. Seus medos se transformam em 

horror diante da tela. 

O outro filme ambientado no nordeste urbano e que retrata essas tensões, é o longa-

metragem Eles Voltam (2012), de Marcelo Lordello. Nesse, porém, de forma mais leve e sutil. 

Logo nos primeiros minutos o espectador é apresentado a Cris (Maria Luíza Tavares) e seu 

irmão, que são deixados por seus pais na beira de uma estrada no interior de Pernambuco. 

Não fica claro de início o motivo pelo qual os pais os deixaram, e o fato não tem muita 

relevância. O que se percebe logo é que os dois não são dali. Não pertencem a aquele lugar, e, 

portanto, fica no ar durante todo o tempo a sensação de que seus pais, ou qualquer outra 

pessoa, irá aparecer para tirá-los dali. Entretanto isso não acontece. O irmão, cansado de 

esperar, resolve sair para procurar ajuda em um posto de gasolina, deixando Cris sozinha na 

beira da estrada. E assim o filme começa de fato.  

Cris é auxiliada por um rapaz que mora com sua família em um assentamento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Com poucos diálogos, o diretor Marcelo 

Lordello utiliza dos constantes ruídos ambientes e as fisionomias da adolescente 

completamente deslocada, para darem a sensação de mal-estar e desconforto. A garota pouco 

fala. Não é necessário. Seus gestos contidos, e suas expressões demonstram sua insatisfação. 

Não há uma habitual timidez submissa de alguém que necessita de ajuda nas poucas palavras 

proferidas. Existe um certo atrevimento cordial, que juntamente com suas roupas pesadas e 

destoantes demonstram seu deslocamento social. A estranheza da situação é confirmado pelas 

palavras da senhora que a recebe em casa e lhe alimenta, demonstrando a surpresa pela 

situação de abandono da menina: “que estranho, ela é tão branquinha”.  
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A garota continua como um objeto estranho e exótico, sendo levada para um ou outro 

responsável a fim de encontrar uma solução que encaminhe Cris de volta ao seu habitat 

natural. No caso a sensação de estranhamento e de desconforto é tanto por parte da garota, 

que rompeu com as barreiras do seu próprio mundo, da sua lógica condominial, e se encontra 

como forasteira em um ambiente desconhecido, quanto por parte dos assentados, que não 

sabem o que fazer com aquele ser discrepante. Cris é um objeto intrusivo naquele espaço, e 

todo o ambiente é para ela um elemento que invade a normalidade do seu mundo.  

A caminhada da adolescente de volta para casa, se dá num universo desconhecido, e 

ela tem contato com um mundo com o qual ela, garota da classe média recifense, não teria 

contato usualmente: os pobres, os que vivem à margem, à beira das estradas, personagens 

errantes e mesmo uma outra face de uma classe média desenganada. Nessa caminhada de 

volta, Cris vai conhecendo pessoas, fazendo breves amizades, aprendendo a respeito da vida 

fora dos muros. É um processo de abertura e de autoconhecimento. Ela não permanece 

passiva ao longo do filme, antes, reage diante de tudo que lhe vai sendo apresentado. Suas 

expressões demonstram que tudo está sendo assimilado e processado.  

Quando volta para casa, portanto, são essas mesmas expressões que demonstram seu 

continuado desconforto. Seu olhar quando é abraçada pela avó, ou o semblante diante do 

aconchegante café da manhã e o seguinte diálogo com o avô demonstram que algo dentro dela 

está diferente, e talvez a garota já não caiba mais dentro das cercas construídas em torno de si. 

Ela não se adequa mais àquele lugar de um protecionismo sufocante, e deixa claro seu 

desconforto no diálogo com a nova amiga que faz ao retornar para a escola. Na casa da garota 

Cris observa com admiração as fotos tiradas em vários lugares diferentes, em um quadro de 

fotos na parede e demonstra seu deslumbramento quando a amiga conta que devido ao 

trabalho do pai, foi obrigada a mudar de cidade por várias vezes, levando uma vida quase 

nômade. Em seguida a protagonista desabafa, com tom de descontentamento: “eu moro no 

mesmo condomínio e estudo na mesma escola desde sempre” 

Apesar da leveza do filme, existe sempre um clima de suspense no ar. Um incômodo 

contínuo a cada cena. Isso porque a história relata o maior pesadelo da família de classe 

média: o filho perdido na periferia. As preocupações de se estar “solto por aí” e não num 

carro, num condomínio, atrás das grades de um portão são atormentadores. O assombro diante 

do desconhecido, do outro, do mundo do lado de fora dos condomínios é revelado na frase da 

avó ao telefone: “essa menina passou por coisas que a gente nem imagina e a gente não sabe 

se ela realmente disse tudo que aconteceu”. A desconfiança quanto ao externo e diferente, um 
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mundo ao qual só se tem acesso pelas telas da televisão, e ainda assim, de forma distorcida, 

como constata a própria garota no comentário feito ao avô: “se a televisão mostrasse lá onde 

eles [MST] vivem, o senhor não falaria isso”.  

O filme se encerra, porém, demonstrando o desejo que foi despertado em Cris de se 

ultrapassar as barreiras reais e imaginárias que lhe foram impostas. O desejo pela 

transgressão. A garota cresceu. O mundo lá fora já não a assusta. A atitude de sair, 

involuntariamente, da sua zona de conforto, gerou nela a vontade de conhecer o “outro”, dessa 

vez de forma voluntária. Quando ela e a amiga extrapolam as grades do portão e saem como 

uma atitude de rebeldia infantil em direção ao centro do Recife, fica um ato simbólico que 

demonstra o quão tênues são as fortalezas que delimitam, cercam e separam a lógica dos 

condomínios.  

No fim do filme de Marcelo Lordello fica a imagem de Cris, a garota de classe média, 

com todos os temores e conceitos a respeito do outro, saindo do seu condomínio, do seu 

bairro, do seu habitat natural, e indo em direção ao grande centro de uma das maiores 

metrópoles da Região Nordeste, quiçá do Brasil. À semelhança do movimento do cinema em 

direção às cidades e suas vicissitudes, ou do próprio homem à procura dos centros urbanos. À 

contragosto de todo o mal-estar gerado pela necessidade de convivência com a diversidade e 

da violação dos muros do condomínio. A garota, filha e herdeira dessa classe média, rompe 

com a lógica dos condomínios numa sensação de expectativa pelo que poderá vir a partir daí.  
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01. Introdução 

Este artigo faz parte de uma pesquisa que investiga o cinema contemporâneo urbano 

no contexto da região Nordeste. A opção pela ambiência urbana se fundamenta naquilo que, 

do ponto de vista estético-político, parece apontar nosso recente cinema nordestino: uma 

ressignificação de nossas representações, até então marcadas pela estereotipia e 

caricaturização. Tais representações, vale pontuar, quase sempre acopladas a simbólicas que 

evocam miséria, autoindulgência, carência de “desenvolvimento” e arcaísmo. 

Trabalhamos com a perspectiva de que o cenário cinematográfico do Nordeste tem 

vivido um novo momento, em especial nos últimos 12 anos, fase de amadurecimento do 

processo de Retomada do cinema brasileiro. Vivemos, pois, a fase que os pesquisadores da 

área chamam de Pós-retomada. E é justamente dentro desse novo momento histórico que se 

registram novas representações sobre a região que não se resumem mais ao estereótipo 

imagético montado em cima do trinômio praia-sertão-miséria. Essa ampliação de cenários 

parece ser consequência de um cinema que fala não de um Nordeste homogêneo, mas sim 

marcado pela diversidade ambiental e cultural. 

São novos personagens, novas histórias e temáticas universais abordadas a partir do 

cenário nordestino. Desse modo, o Nordeste da seca e do chão rachado agora também é o das 

linhas verticais dos concretos e prédios, e do devir de pessoas que vivem numa modernidade 

líquida (BAUMAN, 2005) – sociedade do consumo urgente, da imediatez, do esvaziamento 
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do ser, dos dramas existenciais contemporâneos. Optamos por análisar o filme “Praia do 

futuro” (2014), do diretor cearense Karim Aïnouz. Para tanto, nos valemos do conceito de 

linhas de fuga que, no contexto da narrativa, decorrem a partir de uma crise de identidade e 

pertencimento. As teorias de Deleuze, Guattari e Bauman, em diálogo, operam como ponto de 

elucidação das questões por que passa o protagonista do filme. Buscamos também nos apoiar 

nos conceitos de território, seja ele ligado a ideia de construção (reterritorialização) ou 

desconstrução (desterritorialização). Trabalhamos ainda com a relevância conferida ao filme 

tendo em vista o contexto histórico-social em que se encontram as produções 

cinematográficas do Nordeste contemporâneo. 

Deleuze e Guattari afirmam que uma das maiores características do rizoma está 

justamente no fato de ele ter sempre “múltiplas entradas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995 p. 

22). Assim, buscamos entender, nesta análise, de que modo o território (cidade), com suas 

vastas possibilidades, dimensões e desdobramentos, contribui para a construção das linhas de 

fuga que toma a protagonista do filme “Praia do futuro”, levando-o a construir novos 

territórios.  

Trabalhamos neste artigo com a metodologia de análise fílmica. Analisar um filme é 

procurar por seus discursos; decompor a obra em sequências, cenas e planos e depois fazer 

uma recomposição. Para tanto, deve-se avaliar a estrutura formal, a narrativa, a mise-en-

scène, a montagem, o estilo e observar de que modo esses elementos dialogam e ajudam na 

construção discursiva do filme. Penafria (2009) defende que há diversos tipos de análises, 

cada uma com suas especialidades: análise textual, análise de conteúdo, poética, da imagem e 

do som. Optamos por Bordwell e Thompson (2013) que propõem, em “A arte do cinema: uma 

introdução”, uma metodologia de análise fundamentada em três etapas.   

Na primeira, “desenvolver uma tese que seu ensaio sustentará e explicará”, busca-se 

problematizar o filme a ser analisado. Faz-se questionamentos a respeito da obra para tentar 

entender do que se trata, que sentimentos provoca, o que sugere. “As respostas a tais 

perguntas fornecerão a tese de sua análise” (BORDWELL; THOMPSON, 2013 p. 671). A 

questão que nos norteou na elaboração deste trabalho foi: quais e de que modo a estrutura 

narrativa e a forma fílmica de “Praia do futuro” operam os conceitos de linhas de fuga e de 

identidade e pertencimento, propostos por Deleuze, Guattari e Bauman? 

A segunda etapa da análise fílmica, “esboçar uma segmentação do filme todo”, 

consiste em fazer uma decupagem, uma segmentação do enredo. Um estudo minucioso dos 
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planos, das cenas e das sequências, permite compreender mais claramente de que modo as 

partes do filme se estruturam e se conectam umas às outras, dando forma e sentido à narrativa. 

Bordwell e Thompson (2013) afirmam que a segmentação fílmica é útil, por exemplo, para 

esclarecer os princípios de causalidade e de que modo uma cena se liga a outra. 

A terceira e última etapa desta proposição metodológica consiste em “encontrar 

exemplos significativos da técnica cinematográfica”. Neste ponto, deve-se identificar, no 

âmbito formal do filme, planos, cenas ou sequências que sirvam para corroborar a tese 

desenvolvida. 

02. Identidade e pertencimento 

 Compartilhamos a experiência do existir com outros bilhões de indivíduos ao redor do 

mundo. Precisamos, pois, ter características particulares que exerçam a função de nos 

singularizar.  Assim, o conceito de identidade emerge a partir de uma construção da vida na 

sociedade (BARROS; POMPEU, 2013). Vivemos em grupos, em comunidades. Interagimos 

com outras pessoas. Todos temos papéis a cumprir: o pai, o filho, o estudante, o professor, o 

advogado, o psicólogo. Cada um desses atores sociais deve interpretar o seu papel de acordo 

com o roteiro (leia-se normas). Deve ter uma característica que o identifique como 

pertencente a este ou àquele grupo. 

 É da fluidez com que representamos esses papéis que depende a manutenção da 

ordem. Seria catastrófico se a cada amanhecer as pessoas fossem diferentes de quem foram no 

dia anterior. Desde os primórdios, os indivíduos são classificados e hierarquizados de acordo 

com as funções que desempenham no contexto do qual fazem parte. Nessa concepção, 

identidade tem, então, função distintiva, classificatória, demarcadora. É sinônimo de 

continuidade, de preservação, de estigma. O rei deve sempre se comportar como aquele que 

detém o poder; o escravo, como submisso. O rompimento desta linearidade seria, 

potencialmente, a instauração do caos, a insurgência da ordem. 

  Mas é exatamente neste ponto que a questão se revela mais complexa. Se somos parte 

do mundo e este sofre transformações de diversas naturezas, também somos afetados por 

essas transformações. Desse modo, é em vão tentar reivindicar uma imutabilidade daquelas 

características que tomamos (ou nos são impostas) como definidoras de nossa essência. As 

mudanças que ocorrem no nosso exterior têm influência direta sobre o modo como nos 

comportamos. Portanto, identidade não está ligada a ideia imutabilidade, mas sim de 

transitoriedade. 
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Nesta perspectiva, o sociólogo Zygmunt Bauman (2005) afirma que a identidade não 

tem “a solidez de uma rocha” e que é passível de negociação ou renegociação. Do encontro 

entre o “eu” e o mundo há a possibilidade de emergirem outras perspectivas, entendimentos 

ou concepções, fatores que podem atuar como formuladores de novos significantes, novas 

definições, novas personalidades. Ainda de acordo com o sociólogo, o conceito de identidade 

opera em diálogo com a noção de pertencimento. Ele afirma que uma crise de identidade 

advém de uma crise desencadeada pela consciência do não-pertencer e do desejo de cruzar “a 

brecha entre o que ‘deve’ e o ‘é’ na tentativa de erguer a realidade ao nível dos padrões 

estabelecidos pela ideia – recriar a realidade à semelhança da ideia” (BAUMAN, 2005 p. 26). 

 Pertencer significa compartilhar das mesmas opiniões que aqueles que fazem parte do 

nosso ciclo. Se nos identificamos com algo que nos cerca, nos sentimos aceito, integrados. 

Todavia, o mundo encontra-se sempre em trânsito e suas transformações podem provocar 

mudanças profundas em nós. Desse modo, a ideia de pertencer é líquida e fluida. Em algum 

momento, afetados por essas transformações do mundo, podemos romper com a linearidade, 

com a segmentação. Assim, instauram-se as crises identitárias. É neste contexto de busca por 

respostas plausíveis que justifiquem essas transformações por que passamos que tomamos 

consciência sobre a noção de pertencimento. O discernimento do que significa pertencer 

surge, assim, no momento em que saímos da zona de conforto da certeza para mergulharmos 

no território irregular das interrogações. Para Bauman (2006) a crise de identidade é 

instaurada a partir do momento que a ideia pertencimento começa a ser questionada. 

A consciência de identidade e pertencimento é, então, desencadeada por uma crise de 

não-identificação, não-aceitação, não-acomodação. No mundo moderno, marcado pela fluidez 

das coisas, a ideia de irrevogabilidade daquilo que elencamos como inerentes à nossa 

personalidade parece cada vez mais frágil. A urgência das transformações por que passam a 

sociedade afeta diretamente nossas vidas. Vivemos em um mundo marcado pela incerteza das 

definições, pela transitoriedade dos corpos, pela tentativa de fugacidade dos dramas 

existenciais, por uma busca poiética de algo que nos defina, por uma certeza que preencha as 

lacunas de nossos “porquês”, que preencha os abismos deixados pelas máscaras que 

representamos.  

 

03. Rizoma, linha de fuga e território 

Deleuze e Guattari (1995), no volume 1 da coletânea “Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia”, se apropriam de um termo da botânica, o rizoma, para explicar sobre a Teoria 
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da Multiplicidade. Na sua definição primária, de caráter biológico, rizoma é um tipo de caule 

que cresce horizontalmente, paralelo ao solo. Já na concepção filosófica de Deleuze e 

Guattari, rizoma assume uma outra acepção, agora muito mais ampla e complexa. Ele pode 

ser entendido, dentro daquela proposição teórica que busca explicar a realidade por meio da 

Teoria da Multiplicidade, como a construção de um modelo de pensamento que ocorre de 

modo não-linear. O rizoma é, portanto, a quebra da segmentação. É “uma antigenealogia” 

(DELEUZE; GUATTARI, p xx). Nele, a lógica arborescente e hierárquica da natureza dá 

lugar à múltiplas possibilidades, emersões, interligações. Não há um ponto de tudo emana, 

mas sim interconexões.  

Oposto à árvore, o rizoma não é objeto de reprodução: nem reprodução externa 

como árvore-imagem, nem reprodução interna como a estrutura-árvore. [...]. É uma 

memória curta ou uma antimemória. O rizoma procede por variação, expansão, 

conquista, captura, picada. Oposto ao grafismo, ao desenho ou à fotografia, oposto 

aos decalques, o rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, 

sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e 

saídas, com suas linhas de fuga. São os decalques que é preciso referir aos mapas e 

não o inverso. Contra os sistemas centrados (e mesmo policentrados), de 

comunicação hierárquica e ligações preestabelecidas, o rizoma é um sistema a-

centrado não hierárquico e não significante, sem General, sem memória 

organizadora ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de 

estados. (DELEUZE; GUATTARI, p. 34).  

 

Multiplicidade é um termo capital para o entendimento da concepção de rizoma. 

Aquela é, inclusive, um dos princípios que servem para nortear o entendimento deste. Na 

multiplicidade é que se encontra a a-centralização do pensamento, a negação das estruturas 

arborescentes que são fundamentadas numa lógica direcionada, linear e hierárquica. Nela, a 

multiplicidade, há espaço para a pluralidade em detrimento das relações binárias, da 

dicotomia. “É somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, 

multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como sujeito ou como 

objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo” (DELEUZE; 

GUATTARI, p. 23). 

Desta acepção do múltiplo emana um outro princípio do rizoma: a cartografia. 

Podemos entendê-la através da alusão ao mapa, o qual se encontra aberto, vulnerável, 

acessível também a partir do fim e do meio, nunca acabado, sempre passível de 

transformação. Seus segmentos e linhas podem ser paralelos, intercalados, interrompidos e 

interconectados. O mapa é a multiplicidade sempre em construção, em desdobramento, em 

ressignificação. Ele 
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“não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele 

contribui para a conexão dos campos, para o desbloqueio dos corpos sem órgãos, 

para sua abertura máxima sobre um plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 

suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, 

adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 

grupo, uma formação social” (DELEUZE; GUATTARI, 1995 p. 22). 

 

A cartografia é, também, composta por linhas. Elas são pontos de conexão ou 

rompimento dentro do sistema rizomático. As linhas fazem parte da multiplicidade. São 

estruturas retas ou sinuosas que, ao depender de sua natureza, podem corporificar ou 

desintegrar, aderir ou separar. Assim, podem ser linhas de segmentaridade, dura ou maleável, 

ou de fuga.  

As linhas de segmentaridade têm um caráter “estratificado, territorializado, 

organizado, significado, atribuído” (DELEUZE; GUATTARI, 1995 p. 25). Elas possuem um 

encadeamento lógico que direciona nossa existência. O ciclo da vida, por exemplo, é uma 

linha de segmentaridade. Do nascimento à morte percorremos um trajeto direcionado, 

previsto. Completamos uma fase da vida e continuamos seguindo adiante por meio de um 

processo evolutivo e retilíneo. As linhas de segmentaridade, ainda, podem demarcar as 

dicotomias (o dominado e o dominador) ou estabelecer princípios normativos por meio de um 

corte, ou seja, a delimitação entre o sujeito e o objeto ou o aceito e o proibido.   

Por outro lado, linhas de fuga são “movimentos de desterritorialização e 

desestratificação.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995 p. 18). Do rizoma, aberto, maleável, com 

múltiplos desdobramentos, entradas e conexões podem emergir linhas de ruptura, de quebra. 

Aqui, o princípio lógico da segmentaridade dá vez ao devir, às incertezas, à imprevisibilidade. 

As linhas de fuga são tangenciadas pelo espírito da mudança, pela possibilidade da 

desterritorialização e, consequentemente, reterritorialização. Assim, nas relações humanas, a 

construção de linhas de fuga pode aflorar do vazio ontológico, da necessidade de escapismo, 

da consciência do não-pertencer, da vontade de ressignificar, de romper, de desobedecer, de 

criar novas veredas, novas identidades, ideologias, novas verdades. Portanto, as linhas de fuga 

podem emergir de qualquer segmento e também a qualquer segmento pode se conectar. 

Para um maior entendimento sobre a concepção de linhas, seja de segmentaridade ou 

de fuga, se faz necessário ter uma noção mais clara da ideia de desterritorialização e 

reterritorialização De acordo com Deleuze e Guattari,  

“temos que pensar a desterritorialização como uma potência perfeitamente positiva, 

que possui seus graus e seus limiares (epistratos) e que é sempre relativa, tendo um 
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reverso, uma complementaridade na reterritorialização. Um organismo 

desterritorializado em relação ao exterior se reterritorializa necessariamente nos 

meios interiores” (DELEUZE; GUATTARI, 1995 p. 69) 

  

Simplificadamente, o movimento de desterritorialização está relacionado ao abandono, 

à partida, à deixa. É a concretização do processo desencadeado pelas linhas de fuga. Já a 

reterritorialização é o processo inverso, de construção, de criação de novos mundos, novas 

ideias, novos espaços, novas possibilidades. Assim, um e outro, desterritorialização e 

reterritorialização, são indissociáveis e complementares. 

 

04. Praia do futuro 

À luz das proposições teóricas de Deleuze, Guattari e Bauman, buscamos analisar e 

depreender de que modo se articulam os discursos de “Praia do futuro”. É no contexto mais 

realista sobre autorreflexões e crises identitárias do homem contemporâneo que se encontra a 

narrativa do filme. Dirigido por Aïnouz, “Praia” abarca uma série de desdobramentos. É uma 

história sobre abandono, busca e descoberta. Tudo isso instaurado a partir de um antecedente: 

os questionamentos de um homem, tido como super-herói, a respeito das lacunas existentes 

entre quem é e quem de fato gostaria de ser.  

O enredo apresenta a história de Donato (Wagner Moura), salva-vidas que nas horas 

vagas gosta de brincar com o irmão mais novo Ayrton (Jesuita Barbosa). Depois de perder a 

primeira pessoa por afogamento, Donato sente-se culpado e decide contar pessoalmente a 

notícia da morte ao amigo da vítima, o alemão Konrad (Clemens Schick), ainda em 

observação no hospital por causa do afogamento que também sofreu. Após esse contato, os 

dois se envolvem afetivamente e passam a se encontrar com frequência. Mas quando são 

encerradas as buscas pelo corpo de seu amigo, Konrad decide retornar a sua cidade natal, 

Berlim. Donato parte com ele sem deixar vestígios. Ayrton, traumatizado pelo abandono do 

irmão, viaja, anos depois, para a Alemanha com o intento de entender os motivos que levaram 

Donato a sumir no mundo. 

Uma coprodução Brasil-Alemanha, “Praia do futuro” tem 1h47min de duração e é 

estruturado em três partes, a primeira desenvolvida em Fortaleza e as duas últimas em Berlim. 

Não se trata de um filme de amor entre homens nem tem um discurso pró (ou contra) a 

homossexualidade, ou apresenta personagens caricatos. Ao contrário disso, a narrativa é 

focada na trajetória de Donato e seu desejo de fuga e de busca. O enredo ocorre de modo 

linear, embora entrecortado por grandes lacunas espaço-temporais, as elipses. As rupturas 
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deixadas por esses espaços não são claramente explicadas. Ao longo do filme nós, os 

espectadores, nos pegamos supondo sobre o que de fato aconteceu naquele meio tempo entre 

um evento e outro. Podemos citar como exemplo deste hiato no espaço e no tempo a cena que 

sucede o encontro no hospital entre nosso protagonista e o sobrevivente do afogamento, 

Konrad. Donato dá a notícia da morte do amigo ao alemão e decide aguardar, fora do quarto, 

o paciente de roupa. Antes de sair do ambiente, flagramos ligeiramente Donato olhando na 

direção do pênis do Konrad, que se despe na frente do salva-vidas sem aparentar nenhum 

pudor. No corredor da unidade de saúde, após a insistência de Donato, Konrad acaba 

aceitando uma carona. Há um corte seco e na cena seguinte os dois fazem sexo no aperto de 

um sedã estacionado à beira da estrada. Um hiato radical. 

Numa outra cena, a elipse ocorre de forma ainda mais drástica. Num plano 

subaquático vemos Donato nadando nas águas da Praia do Futuro, após uma série de 

treinamentos junto com os colegas de trabalho. Mais uma vez há um corte seco e, no plano 

seguinte, surge Berlim, onde Konrad e Donato estão conversando em cima de uma ponte. É o 

início da segunda parte da história. Estamos em outro tempo da narrativa, em outro país, em 

outro continente. “Praia do futuro” é, portanto, um filme seco, cru, cortante, pega o 

espectador de surpresa. O enredo é desenvolvido por meio de rupturas, seja com o espaço ou 

com os laços familiares. Assim, o modo como a narrativa se estrutura, tanto na edição quanto 

no roteiro, é conivente com a história a que o filme se propõe. 

  Vale pontuar aqui que, apesar de ser entrecortada por diversas elipses, a narrativa do 

filme não possui um ritmo veloz. Ao contrário, os planos são mais contemplativos: Konrad 

olhando o mar à procura do corpo do amigo, observando uma foto no quarto do hotel; Donato 

observando um avião cruzando o céu alemão ou dançando e cantando Aline ao lado do 

namorado. Todas essas sequencias têm uma temporalidade dilatada, o que dá ao longa um 

caráter mais reflexivo e melancólico. 

 Em relação à narrativa, logo nos primeiros seis minutos do filme, descobrimos o 

grande drama em que o protagonista se encontra. Quando seu irmão leva o almoço à praia, 

Donato questiona Ayrton sobre qual seria a atitude do pequeno caso o salva-vidas sumisse 

mar adentro. O garoto ri e diz que seu irmão é o Aquaman, portanto não poderia desaparecer 

no mar. Donato é tido por Ayrton como alguém corajoso, destemido, um herói, um super-

herói. Essa projeção hercúlea de sua personalidade, ainda que vinda de uma criança, o torna 

ainda mais debilitado, mais pressionado. E o fato de ter perdido a primeira vítima por 

afogamento só agrava a situação. Ele é um homem comum, imperfeito, comete erros no seu 
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trabalho, e deseja simplesmente viver sua vida e ser respeitado por suas escolhas. Em meio a 

essa dicotomia, em que de um lado há uma valoração heroica de sua personalidade e do outro 

um anseio de ser quem de fato sonha, Donato fica perdido, deseja fugir.  

Assim, torna-se um homem deslocado, em crise. Crise de identidade e de 

pertencimento: ele já não se reconhece mais, as lacunas entre o real e o idealizado não são 

mais suportadas, a vontade de viver uma vida em que não haja representação o consome, ele 

já não pertence mais àquele personagem que vivencia no momento. O Aquaman que combate 

o mal ao lado do Speed Race é uma fantasia; o salva-vidas protetor, uma ilusão. Donato é um 

homem divido, quer fugir. A última sequência do primeiro ato evidencia esses problemas que 

ele vem enfrentando. Após uma série de exercícios e simulações na praia, todos os colegas do 

Corpo de Bombeiros correm para o mar felizes com o fim de mais um treinamento. Donato 

fica atrás, contemplativo. O plano geral o mostra de costas observando o mar alegre, 

convidativo, e os colegas saltando as ondas e brincando. Não vemos o rosto de Donato, mas 

sua atitude é flagrante: ele não parece ser parte daquele grupo, não pertence mais àquele lugar.  

 Para Bauman (2005), a identidade pode contribuir para a existência de uma dualidade: 

a opressão e a libertação. Em “Praia”, a identidade adquire o caráter de opressora quando a 

noção de pertencimento se fragiliza, quando nosso protagonista é acometido pelo sentimento 

de não mais se sentir parte do mundo em que vive. Assim, surgem rupturas. Destas, brotam 

linhas, as linhas de fuga. Linhas que emergem de um desejo de recomeçar, de se sentir parte, 

pertencente. Donato rompe com seu território, opressor, e segue por uma linha de fuga de 

autoaceitação, autoidentificação.  

 No entanto, o conceito de identidade como liberação também está presente no filme, 

ainda que esta liberação não tenha uma realização plena. Na segunda parte do longa, nosso 

protagonista encontra-se em Berlim vivendo seu amor ao lado de Konrad. Sabemos do drama 

existencial de Donato e que o fato de estar longe de casa, com os laços familiares rompidos, 

dar a ele a possibilidade de se realizar plenamente. Mas a ideia de um pertencimento total em 

um novo país se esbarra em problemas como a língua, a cultura, o clima e a vida anterior que, 

embora segmentada pelas relações físico-espaciais, continua presente nas lembranças. Numa 

Berlim, cuja tonalidade acinzentada se torna extremante contrastante com a calidez das praias 

cearenses, os questionamentos de Donato sobre o frio que nunca acaba, o emprego num 

aquário, a estrela do mar na sua estante denunciam que estar numa nova cidade, num lugar 

diferente representa um recomeço, mas as lembranças do passado acabam sufocando a 

liberdade em estar longe de casa. 
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  Para Donato, o mar é também uma linha de fuga. É encontro consigo, contemplação, 

meditação, liberdade. A capital alemã, que não tem praia, é plenamente desenvolvida, 

barulhenta, sufocante. Os prédios, com suas linhas que ocultam o horizonte, frustram a 

sensação de liberdade que Donato busca. Acompanhamos essa angústia de nosso protagonista 

num plano em que o vemos, através de uma panorâmica, rodeado de prédios. A câmera faz 

um travelling, mostrando-o enjaulado pelos concretos das construções que emergem de todos 

os lados. No céu, um avião corta a paisagem cantando liberdade.  

 Na última parte do filme Ayrton, agora um rapaz, aparece em Berlim à procura de 

Donato. O encontro entre os dois ocorre num elevador e é marcado por abraços, tapas e 

pontapés. Com esta cena, a noção de identidade adquire a concepção de que alguns laços de 

pertencimento não se desfazem com o tempo. Assumir novas identidades não pressupõe um 

rompimento absoluto com o passado. Assim, o último terço de “Praia” busca uma redenção 

para nosso protagonista. Aquele homem que sumiu no mundo e sequer deu um telefonema à 

família ainda lembra de seus irmãos, de sua mãe.  

Praia do Futuro é uma história sobre identidade, mas é também uma história sobre 

busca, fuga, desejo, redenção, partidas e reencontros, tudo isso instaurado na centralidade do 

corpo, estrutura que nos põe em trânsito, seja para ir adiante, para fugir, ou para reencontrar. 

Assim como nas produções anteriores de Karim, nesta o corpo também tem grande 

importância. Ele está sempre presente nos enquadramentos. É flagrando de longe, 

evidenciando a pequenez do homem e sua fragilidade. É visto de perto, mostrando os 

músculos, a potência, a força do homem. É flagrado nu, sem pudor e coberto, enclausurado. E 

também é transito, dança, movimento, fluidez: o corpo dançando na água, como objeto de 

desejo sexual, como dança para celebrar o amor ou extravasar, comemorar as escolhas, ou 

ainda como fantasma de um passado que se tenta apagar.  

05. Considerações 

 Arte é uma representação nascida dos sonhos e desejos que permeiam a mente de seus 

idealizadores, é uma materialização da criatividade. Mas, para além da abstração, é também 

leitura, interpretação, crítica e ressignificação de nosso mundo. Desse modo, analisar as novas 

produções nordestinas, agora focadas numa outra ambiência, o urbano, é também querer 

compreender o homem no seu contexto social. O tempo presente é marcado pela velocidade 

das informações, pela pressa. A não solidificação das coisas, das ideias, da personalidade, nos 

torna pessoas instáveis, voláteis, à procura de coisas que sirvam para nos identificar, que nos 
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preencham, nos deem a sensação de pertencimento. Assim, o homem contemporâneo é um 

Dontato. Está em trânsito, em fuga, em redenção. Vivemos, pois, a época das identidades em 

crise e dos desejos de fuga, seja da vida, do mundo ou de nós mesmos. 
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Introdução 

Nos anos 1990, o cinema feito no Nordeste do Brasil desponta: era 1996 e BAILE 

PERFUMADO, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, conquista a crítica por sua visão inusitada 

do cangaço. Na cadência do manguebeat, o filme apresentava um Lampião distante daquele 

presente nas memórias e narrativas do sertão. Pelas lentes de Ferreira e Caldas, o lendário 

Virgulino aparecia aburguesado, deslumbrado com a máquina fotográfica e a garrafa térmica, 

bebendo uísque e se banhando com perfumes franceses. O meio por onde ele e seu bando 

transitavam também era outro: o Nordeste surgia reinventado, verde, vivo, pop. Desde então, 

investimentos dos governos federais e estaduais têm dado oportunidade à expressão de novos 

diretores que continuaram o processo de retirar a região do espaço clicherizado, onde ela 

permanecia reduzida à imagem da seca, da fome e da violência, e inseri-la no espaço do 

urbano, do consumo, das transformações sociais brasileiras contemporâneas. Da 

modernização, enfim.    

Ismail Xavier percebeu essa abordagem da modernidade. Nos anais da XVII Socine 

(2014), em proposta de comunicação que não chegou a ocorrer, ao falar sobre O SOM AO 

REDOR (2012), de Kleber Mendonça Filho, ele argumentou que essa questão é um motivo 

reiterado no cinema pernambucano recente. Um cinema sobre a relação entre passado e 

presente, sobre as camadas de tempo que se acumulam na experiência contemporânea da 

nossa modernização incompleta (XAVIER, 2014). Para o professor e crítico de cinema, 

abordar a permanência do passado no presente em O SOM AO REDOR é também cotejar o 

rural e o urbano ou a presença das tradições patriarcais de mando e coronelismo na vida da 

cidade atual.  

Ao escrever sobre a modernidade brasileira, José de Souza Martins (apud SOBARZO, 

2003) a investigou aplicando termos semelhantes àqueles utilizados por Ismail Xavier. Ela 
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resultaria de um híbrido: o passado com o presente, o tradicional e o conservador com o 

moderno, a racionalidade com o transitório. “O inacabado e o inconcluso”, diz Martins, “a 

modernidade que não se completa, produziu no Brasil consciência social dupla, o diverso 

segmentado e distribuído nos compartimentos da cultura e da vida.” (MARTINS apud 

SOBARZO, 2003, p. 2)    

 Além de híbrida, incompleta e superficial, a nossa modernidade também seria 

essencialmente aparente: “Este é o ponto: parecer moderno, mais do que ser moderno. A 

modernidade se apresenta, assim, como a máscara para ser vista. Está mais no âmbito de ser 

visto do que no de viver.” (MARTINS apud SOBARZO, 2003, p. 3).     

 Público e privado, direito de propriedade e direitos da pessoa, concepção de “pessoa” 

e condição de escravo, condição de senhor do patrimônio e condição de patrimônio do senhor: 

de todas essas relações baseadas no clientelismo e no patrimonialismo, da Colônia até os dias 

atuais, surgiu “um Estado não igualitário e patrimonial, mutilado por uma categoria povo 

diversa da do Estado moderno, por que povo estamentalmente dividido entre grupos sociais 

com direitos desiguais” (MARTINS apud SOBARZO, 2003, p. 3). 

 Seguindo na mesma linha de pensamento de Martins, DaMatta lança uma provocação 

no início da década de 1990: existiriam dois Brasis, um baseado nos moldes da modernidade e 

outro nos moldes da herança tradicional, cujas estruturas de segmentação, eliminadas na 

revolução ocidental moderna, continuariam operando no nosso sistema político e social. O 

que ainda não se teria feito, ele defende, seria a tomada de consciência delas como parte 

importante da dinâmica social (DAMATTA apud SOBARZO, 2003, p. 4); afirmação que nos 

leva de volta ao cinema feito no Nordeste desde a Retomada, pois a maioria dos seus filmes 

parece se originar da tomada de consciência e da representação da dinâmica apontada por 

DaMatta. 

Escolhido o motivo da “modernidade incompleta” como critério na análise dos filmes, 

nota-se que o interior do Nordeste visto em BAILE PERFUMADO, ÁRIDO MOVIE (2005 - 

Lírio Ferreira), CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS (2005 – Marcelo Gomes), O CÉU DE 

SUELY (2006 - Karin Ainouz), BAIXIO DAS BESTAS (2007 – Cláudio Assis), VIAJO POR 

QUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO (2009 - Karin Ainouz e Marcelo Gomes) e 

tantos outros, permanece um lugar atrasado. Contudo, ao contrário da tradição chanchadesca 

que deixou rastros no humor televisivo, do sertão mítico de Glauber Rocha, do espaço 

nostálgico criado por Walter Salles em CENTRAL DO BRASIL (1998) ou do burlesco de 
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AUTO DA COMPADECIDA (1999 – Guel Arraes), é um interior que se abre para o 

moderno.  

Quanto aos filmes ambientados no meio urbano, dos quais podemos citar AMARELO 

MANGA (2002 – Cláudio Assis), CIDADE BAIXA (2005 – Sérgio Machado), DESERTO 

FELIZ (2007 - Paulo Caldas), FEBRE DO RATO (2012 – Claudio Assis), O SOM AO 

REDOR, ERA UMA VEZ EU VERÔNICA (2013 – Marcelo Gomes), TATUAGEM (2013 - 

Hilton Lacerda), ELES VOLTAM (2013 – Marcelo Lordelo), AMOR, PLÁSTICO E 

BARULHO (2013 – Renata Pinheiro), RÂNIA (2013 – Roberta Marques), PRAIA DO 

FUTURO (2014 – Karin Ainouz) e BRASIL S.A. (2014 – Marcelo Pedroso), o que se percebe 

é a tensão entre o impulso modernizante e a barreira formada por práticas e valores arcaicos 

como o coronelismo e o paternalismo realocados, adaptados a novo contexto histórico e 

geográfico, como em O SOM AO REDOR, ou a violência institucional e arbitrária, como em 

FEBRE DO RATO. 

Partindo da convicção de que essas obras retratam as mudanças não apenas da região 

nordestina, mas, por extensão, as mudanças sociais brasileiras e suas crises, e sugerindo que 

no motivo da “modernização incompleta” ecoam temáticas, narrativas e algo da(s) estética(s) 

do cinema brasileiro das décadas de 1960-70, com suas imagens do subdesenvolvimento que 

depunham sobre a nossa realidade, este artigo, que resulta de inquietações surgidas ao longo 

do projeto “Cinema nordestino contemporâneo: a representação do urbano” (PIBIC 

2014/2015), tentará aproximar o seu objeto de pesquisa das obras do Cinema Novo e do 

Cinema Marginal. 

 

  Aproximação possível com o cinema moderno 

Schvarzman (2010) aborda a cinematografia brasileira desde o seu surgimento até o 

Cinema Novo, sempre focando o Nordeste. Do documentário à ficção, a autora narra o modo 

pejorativo como a região foi representada antes dos cinemanovistas e como estes atribuíram-

lhe uma nova significação.  

Filmado pelo Cinema Novo, o Nordeste passou a ser não mais uma região cumpridora 

do trágico destino da seca, imagem que propiciava a exaltação da ação de governos 

paternalista e assistencialistas, mas o indicativo de todo o atraso, opressão e exploração 

produzidos por forças conservadoras da política nacional; a metáfora de uma nação 

(SCHVARZMAN, 2010 p. 204).  Esse impulso de ressignificação que foge dos clichês e 

estereótipos da pobreza é um traço que o cinema feito atualmente no Nordeste tem em comum 
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com o Cinema Novo. Mesmo do Cinema Marginal, que mantém contato inequívoco com o 

Cinema Novo, apesar das categorias e fórmulas de análise redutoras que tentam distanciá-los, 

a produção trás algo de semelhante. 

A diferença entre os cineastas do cinema brasileiro moderno e os cineastas nordestinos 

contemporâneos é que estes, ainda que recorrendo a estratégias narrativas e estéticas que são, 

concomitantemente, ora diálogo ora tributo aos cinemanovistas e aos marginais, trabalham 

não mais num cenário brasileiro de subdesenvolvimento, mas sim num contexto de 

modernidade, principalmente nos aspectos urbanos desta, ou de cenários rurais penetrados 

pela influência do urbano (os costumes, o modelo de consumo, a produção cultural, a moda 

etc.) – feição esta, a urbana, tantas negadas ao Nordeste, inclusive pelos cinemanovistas.  

O objetivo deste trabalho é, considerando os motivos do subdesenvolvimento e da 

modernidade incompleta, colocar lado a lado filmes nordestinos atuais e filmes do Cinema 

Novo e do Cinema Marginal, e compará-los, sem, no entanto, querer reduzi-los a isso. Por 

extensão, pretende-se estender a importância dos filmes do Nordeste para além das reflexões 

acerca de uma cinematografia local e da formulação improvisada, e talvez provisória, do 

“Novíssimo Cinema Brasileiro”. Ou seja, entendê-los também como consequência de toda 

uma linha de coesão estética, temática e narrativa que marca a história do cinema, da cultura e 

da sociedade brasileira.  

 

Um olhar sobre os filmes feitos no Nordeste 

Como já foi apontado, não obstante a variedade de estilos, os filmes aqui considerados 

consolidam os elos entre passado e presente para tratar do desencanto, das crises e tensões do 

Nordeste contemporâneo. Neste ponto, é curioso notar como eles retomam, ou antes, 

recolocam procedimentos marcantes do cinema brasileiro moderno e sua representação do 

subdesenvolvimento. Optou-se por O SOM AO REDOR e FEBRE DO RATO como 

exemplos principais. 

Dividido em três partes (“Cães de guarda”, “Guardas noturnos” e “Guarda costas”), o 

filme de Kleber Mendonça Filho recria a experiência de um bairro do Recife contemporâneo 

onde moram famílias de classe média e parte da elite local. O cotidiano deles é marcado pela 

insegurança e pelo desconforto do enclausuramento em casas e apartamentos protegidos por 

grades e câmeras de segurança. Sensações, estas, que são transpostas para a tela através do 

ritmo da narrativa e da constante intromissão de sons externos aos elementos focados nos 

planos. O clima é de paranoia.  
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Nas figuras dos patrões (um deles detentor de terras no interior de Pernambuco) e dos 

empregados, questões como a posição de mando e propriedade do solo vêm à tona. Sugere-se 

uma contiguidade entre urbano e rural baseada na continuidade das relações de poder de 

origem colonial.  

 Torna-se inequívoco o diálogo que o diretor mantém com parcela significativa da 

cinematografia brasileira, sobretudo com DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL (1963), 

no qual Glauber Rocha discutia os mecanismos de dominação do homem, a propriedade 

fundiária e as consequências políticas e sociais derivadas dela. Como em DEUS E O DIABO, 

O SOM AO REDOR articula trajetórias individuais e processo histórico. Condições são 

estabelecidas para que quadros de violências se pintem: em Glauber, a tomada de consciência 

do sujeito que enfrenta e mata seu patrão e encaminha-se para um destino utópico de 

revolução; em Mendonça, a volta do oprimido e a revelação surpreendente de uma vingança 

arquitetada por ele.  

Através de artifícios alegóricos, ambos os filmes defendem teses sobre situações 

particulares de um Brasil subdesenvolvido, no caso de DEUS E O DIABO, e pretensamente 

moderno, no caso de O SOM AO REDOR. A alegoria, é importante notar, pode tanto se 

manifestar em seu sentido clássico, ou seja, uma arte que se apresenta por meio de linguagem 

cifrada ou de simbolismos disfarçados que almejam expressar um conteúdo sem colocá-lo de 

maneira explícita (vide a cachoeira de sangue e a misteriosa figura do menino aranha em O 

SOM AO REDOR), quanto em sua reelaboração moderna, isto é, na realização artística 

pautada pela fragmentação, pela descontinuidade e pela quebra da unidade orgânica da obra 

de arte convencional (parece ser o exemplo de DEUS E O DIABO e sua contestação da 

História e da forma cinematográfica). De uma maneira ou de outra, a alegoria é uma 

ferramenta que dá ao artista moderno a possibilidade de desvendar crises vividas pela 

sociedade onde ele está inserido e internalizar essa crise na própria forma das obras 

(XAVIER, 2005). 

FEBRE DO RATO acompanha um inquieto líder e poeta marginal, misto de Gregório 

de Matos, Waly Salomão e Chico Science. Cheio de vícios, fraturas e sensualidade, Zizo, este 

é o seu nome, compartilha sua poesia com os integrantes de uma comunidade que ele lidera na 

periferia recifense. Um grupo formado por personagens cujas condutas são como ação poética 

afirmativa e contestatória da ordem que guia uma cidade (um país) excludente. O espaço onde 

eles vivem é um reduto de dimensão utópica; opção à distopia urbana de segregação 
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socioeconômica, ausência de políticas públicas e de planejamento urbano, repressão e 

privilégio dos mais ricos. O grupo é unidade e refúgio, a cidade é dispersão e perigo. 

Contestador, Zizo parte para o embate, denuncia as mazelas sociais, conclama à fuga 

do comodismo, e termina por assumir a condição de mártir, herdando o mesmo caminho de 

outro idealista: o também poeta Paulo Martins, protagonista de TERRA EM TRANSE (1967), 

de Glauber Rocha. Revolucionário político, Martins quer mudar seu país, mas termina 

reprimido por ele. 

Mas não é apenas ao Cinema Novo que Claudio Assis se reporta. Seu universo estético 

e temático é um mundo de nudez, secreções, escatologia, berros. Mundo onde duas pulsões 

entram em combate a todo instante: a pulsão de mostrar o grotesco, e a pulsão de representá-

lo como algo belo. O diálogo estabelecido aqui é com a Belair de Rogério Sganzerla e Júlio 

Bressane, e com Ozualdo Candeias e outros. Assim como a produtora de COPACABANA 

MON AMOUR (1970), CUIDADO, MADAME (1970) E SEM ESSA, ARANHA (1970), 

FEBRE DO RATO apresenta personagens à margem da sociedade, nos mostra que para além 

dos discursos da militância política existem as prostitutas, os bandidos, os homossexuais, os 

drogados, os pervertidos. 

Outros exemplos poderiam ser acrescentados: CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS, O 

CÉU DE SUELI e PRAIA DO FUTURO retomam o tema da migração. É verdade, porém, 

que ao contrário de um VIDAS SECAS (1963), onde os motivos do movimento migratório 

abordados por Nelson Pereira dos Santos são de cunho social, Marcelo Gomes e Karim 

Ainouz, numa reposição temática, privilegiam a superação de impasses que estão mais na 

ordem do existencial, do afetivo. São road movies que alegorizam a situação contemporânea 

do desgarramento territorial, inclusive num traço transnacional, de atravessamento de 

culturas, de encontros com personagens estrangeiros em trânsito, de grandes deslocamentos 

espaciais (BAILE PERFUMADO, CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS, DESERTO FELIZ, 

PRAIA DO FUTURO). 

Convém lembrar o cinema da deambulação. Criação dos anos 1920 (LIMITE, dirigido 

em 1930 por Mário Peixoto, é um exemplo), virou traço estilístico do cinema dos anos 1950-

70 com Rosselini, a Nouvelle Vague, Fellini e Antonioni, sendo emulado pelo Cinema Novo e 

pelo Cinema Marginal, desde PORTO DAS CAIXAS (1962), OS CAFAJESTES (1962) e O 

DESAFIO (1965), passando por FOME DE AMOR (1968), ORGIA (1970) e BANG BANG 

(1971) (BERNARDET, 2001, p. 8). ELES VOLTAM faz parte da linhagem da deambulação. 
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É no andar a esmo, que sua protagonista, simbolizando uma classe média em crise, confronta-

se com o mundo e consigo.  

Por fim, TATUAGEM, que recorre ao kitsch e ao burlesco para contar a história de um 

grupo teatral e a paixão de seu diretor por um cadete em plena ditadura, lembra a bandeira 

contestatória do Cinema Marginal, isto é, a “carnavalização da cultura brasileira. Uma cultura 

que apesar de reivindicar o status de culta, não passava de uma cultura marginal, tupiniquim, 

antropofágica” (JOSÉ, 2007, p. 177). 

Registro do presente e diálogo com o cinema do passado  

 Logo, o cinema feito no Nordeste reinventa a região na medida em que atualiza a sua 

imagem, mostrando-a sob uma face moderna: espaços urbanos ou espaços rurais 

contaminados pela cultura vinda dos centros, e habitados por figuras perturbadas pelo 

descompasso entre suas ambições de classe e sua realidade efetiva. 

As narrativas filmadas pelos cineastas nordestinos flagram um momento em que, 

apesar da desigualdade social persistente, das relações trabalhistas ameaçadas, da violência no 

campo e na cidade e das crises institucionais, o Brasil incluiu milhões de cidadãos na rede de 

consumo e segue na superação de seu atraso, alcançando ao status de “emergente”. Nesse 

sentido, são antológicas e elucidativas as cenas de O CÉU DE SUELY em que verificamos a 

substituição do jegue, animal e meio de locomoção símbolo do sertão, pela moto, ou a 

influência parasitária da indústria cultural; ou o mosaico de imagens de VIAJO POR QUE 

PRECISO, VOLTO POR QUE TE AMO, que compõem um sertão não aprisionado pelo 

discurso automático que resume tudo a seca, fome, miséria. Sertão a ser significado. 

 Diagnosticando as contradições da nossa situação contemporânea, essa produção 

busca diversificadas formas de expressão aparentadas daquelas que o Cinema Novo e o 

Cinema Marginal utilizavam para apontar os problemas do Brasil que presenciaram. Lírio 

Ferreira, Paulo Caldas, Cláudio Assis, Karin Ainouz, Marcelo Gomes, Sérgio Machado, 

Kléber Mendonça Filho, Hilton Lacerda, Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, Marcelo 

Lordelo, Marcelo Pedroso e outros, recolocam estratégias antes utilizadas pelos cineastas do 

cinema brasileiro moderno: a alegoria, a rebeldia, o enfrentamento, a encenação conceitual.   

Dialogando com Nelson Pereira, Glauber, Joaquim Pedro, Sganzerla, Bressane, 

Candeias, Tonacci, os cineastas contemporâneos da nossa “modernização incompleta” 

compõem um quadro que é herdeiro do que criaram os cineastas das imagens do 

subdesenvolvimento entre os 1960 e 1970. São a continuidade de uma vertente da 
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cinematografia nacional preocupada em fazer recortes do Brasil que, articulados, resultam em 

visões reveladoras, totalizantes em alguns casos, da sociedade em que vivemos. 

 

Considerações finais ao modo de provocação para futuras pesquisas 

 Em “Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema 

Marginal”, Ismail Xavier (2012) trabalha com o conceito de alegoria como categoria capaz de 

dar expressão à relação entre forma e conjuntura que definia a consistência interna de 

cinemanovistas, tropicalistas e marginais com relação ao debate cultural em cada período. 

Observando os filmes como objetos distintos, seus escritos destacam a alegoria na sua 

multiplicidade de acepções, isto é, nos deslocamentos promovidos por cada obra, afirmando-a 

como resultado de um senso comum a todos, mas expressado de maneiras muito individuais. 

Identificados com o “imperativo da transformação social e a formulação geral do 

problema” (XAVIER, 2012, p. 14-15), os cineastas se engajaram: era legítimo falar de um 

cinema subdesenvolvido no plano econômico, mas tal noção não poderia ser traduzida de 

maneira mecânica para o debate estético-cultural. “A arte tem outros critérios para definir 

suas respostas e sua oposição às conjunturas históricas”, diz Xavier (idem), e “a reflexão dos 

cineastas sobre o subdesenvolvimento socioeconômico insistiu na diferença, no plano 

cultural-estético, entre industrialização e emancipação.”  

 
O subdesenvolvimento como condição dramática deveria vir à tela em filmes que 

apostavam na luta contra as regras do espetáculo e da cultura do mercado, fatores 

vistos como parte de um sistema reprodutor da pobreza e da desigualdade. Em 

outras palavras, em seu programa estético e variedade de estilos, as alegorias do 

subdesenvolvimento trabalharam as tensões implicadas naquela diferença, em vez de 

acatar o imperativo da industrialização tal como conduzido nos termos da 

modernização consolidada a partir do golpe de 1964. É o momento em que a derrota 

efetiva e as desilusões dão ensejo à experiência concreta da história como um campo 

de contradições vivido pelos vencedores na forma do progresso, continuidade, e 

pelos vencidos na forma de desastre, descontinuidade. (ibidem) 

 

 É esclarecedor pensarmos o contexto em que surge o Cinema Novo e o Cinema 

Marginal. Nos anos 1950-60, o Brasil vive um processo de intensa industrialização. A 

sociedade passa de agrário-exportadora para industrial, urbanizava-se. Milhões de pessoas 

migram do campo para a cidade; o mercado de trabalho e o mercado consumidor crescem 

junto com as camadas médias urbanas. É dessas camadas médias que saem os intelectuais e 

simpatizantes dos setores populistas e de esquerda que aderem a uma visão da realidade 

brasileira, caracterizada, grosso modo, como subdesenvolvida, culturalmente colonizada, onde 

a burguesia e o proletariado eram incipientes.  
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A ideia de produção cultural defendida pelos mesmos gira em torno da afirmação 

nacional, do contraponto ao comportamento burguês e ao comportamento das camadas 

médias urbanas guiadas pela produção cultural estrangeira (sobretudo, a cultura 

estadunidense). Os cinemanovistas integram essa intelectualidade, e se empenham na criação 

de um cinema que construa uma identidade nacional, mergulhe na realidade sócio-político-

cultural do Brasil, defina as características e especificidades do povo brasileiro e desenvolva 

uma linguagem própria, avessa aos ditames da Hollywood clássica. Em outras palavras, 

defendem um projeto anti-imperalista (RAMOS, 1987). 

 Essa ideia de cultura colonizada, nota Simonard (2003), estava subordinada às ideias 

desenvolvimentistas em voga. Em nome do desenvolvimentismo era preciso mudar a atitude 

resignada de um país que adotava o american way of life, cujo mais importante instrumento 

de difusão era o cinema. O cinema brasileiro, estrangeiro no próprio país, conforme afirma 

Bernardet (2009), sujeito às migalhas do mercado, precisava ocupar o lugar do produto 

estrangeiro. 

 É assim que, no fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, começa a luta do Cinema 

Novo. Apesar de disperso (alguns estudando cinema na Europa, outros espalhados pelo 

Brasil), o grupo percebe que só conseguirá mudar alguma coisa se se unir.  

A luta dos cinemanovistas contra um modelo esgotado e falido de cinema (estúdios, 

grandes orçamentos, star system etc.) e sua busca por um cinema revolucionário encontrou 

algum êxito: eles conseguem dar existência própria ao cinema brasileiro e obtêm 

reconhecimento da crítica e interesse de festivais internacionais.  

Depois de 1964, a preocupação inicial, voltada para o universo rural e a periferia das 

cidades, cede lugar para um enfoque voltado para o universo pequeno-burguês, as 

consequências do golpe militar, a derrota das esquerdas e a consciência política do povo. A 

partir de 1968, o “cinema de autor”, traço do Cinema Novo, redefine sua linguagem e temas. 

Dá-se ênfase à liberdade individual e às experiências revolucionárias dos movimentos 

artísticos (na música, o Tropicalismo; nos palcos, o Opinião, o Arena contra Zumbi, a Roda 

Viva) que, no final dos anos 1960, e depois, no auge da ditadura, levantam vozes de protesto 

junto com a militância estudantil. É o momento do Cinema Marginal. 

A nomenclatura do movimento não era exatamente aceita pelos seus expoentes. No 

artigo “Cinema Marginal?”, Bernardet (2001) afirma que eles discordavam por não terem 

ambicionado fazer um cinema que queria ficar à margem dos circuitos exibidores, se estavam 

à margem era por culpa da censura e dos imperativos do mercado. Outras denominações 
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foram criadas: Udigrúdi (avacalhação do Underground americano, inventada por Glauber 

Rocha), Cinema Marginalizado e Cinema de Invenção. Polêmica à parte, Sganzerla, Bressane 

e companhia eram influenciados pela nouvelle vague francesa, o underground americano, a 

linguagem radiofônica, os quadrinhos. Tinham como proposta impulsionar, de maneira rápida 

e a baixos custos, uma inovação em toda estrutura do que se dizia como correto no fazer 

cinematográfico.  

Marcados pelo experimentalismo, o Marginal destacava-se do Novo, de temática 

social mais tradicional, atuando para além da ação vinculada a uma intriga, atribuindo voz à 

figuras desestruturadas, e elaborando narrativas fragmentadas, não lineares, aos solavancos, 

com personagens diluídos, imersos em representações do horror e da exasperação, onde gritos 

e imagens do abjeto eram recorrentes (RAMOS, 1987). 

De acordo com Xavier (2001), mesmo quando agressivo, em tensão com o grande 

público, o Cinema Novo pensava em termos de um "nós" e ambicionava aglutinar autores e 

plateias, entendendo as críticas que elaborava como ação política legível no seio de uma 

coletividade que se interrogaria, a partir dos filmes, sobre seu destino. Haveria, em suma, para 

eles, um contrato a legitimar o cinema nessa direção. O Cinema Marginal era a ruptura desse 

contrato, o afastamento da suposta unidade entre tela e plateia que faria do cinema um ritual 

de identidade nacional. Era a expressão maior das cisões sociais, de jovens não mais 

empenhados em assumir o papel de falar "em nome de". A nação, que não cumprira o seu 

papel de sujeito histórico, revelou-se miragem, comunidade imaginada em fissura. Isso fora 

tema do Cinema Novo, os mais jovens, todavia, resolveram ser mais agressivos na exposição 

dos destroços, rompendo todas as amarras, trilhando com seus personagens a via da 

iconoclastia, do parricídio, da criminalidade radical.   

 O que se quer dizer com as especificações dos dois movimentos é isto: o Cinema 

Novo e o Cinema Marginal resultaram de momentos históricos que deixaram pistas, marcas 

formais, nos seus filmes. Na carnalidade dessas obras, nas suas imagens, nas suas narrativas, 

nos seus estilos, na estética da fome (do Novo), na estética do grotesco e da globalização da 

miséria (do Marginal) está presente a História.  

Logo, se comparamos o modo de contar e mostrar do cinema feito no Nordeste com os 

modos do cinema brasileiro dos anos 1960-70, surge como perspectiva estudar também a 

relação de influência entre os modos de contar de Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Cláudio Assis, 

Karin Ainouz, Marcelo Gomes, Sérgio Machado, Kléber Mendonça Filho, Hilton Lacerda, 

Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, Marcelo Lordelo, e outros (tão distantes entre si), e o 
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contexto histórico que eles vivem. Como melhor relacionar, por exemplo, o trabalho ousado 

de Assis com a pulsante poesia marginal recifense e os enfrentamentos sociais ocorridos na 

cidade (o movimento Ocupe Estelita, por exemplo)? Como melhor estabelecer paralelos entre 

a aparente tendência claustrofóbica de Mendonça e a Recife paranoica e sufocada da expansão 

imobiliária?  

Outra indagação que se coloca ao analisarmos o contexto nordestino é como essas 

gerações de cineastas, contemporâneos de novas configurações capitalistas e políticas, 

materiais e institucionais, entendem os meandros da produção cultural, como eles se 

relacionam entre si e que visão eles têm do papel do diretor de cinema na sociedade. Embora 

tenham alcançado alto grau de coesão temática e ocasionalmente trabalhem juntos (Hilton 

Lacerda escreveu roteiros para Cláudio Assis, Karim Ainouz e Marcelo Gomes co-dirigiram 

juntos, assim como Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso; Kleber Mendonça Filho faz a 

curadoria de festival anual que serve de vitrine para os trabalhos de todos eles etc.), parece 

não existir uma visão compartilhada de produção, de articulação dos filmes com o mundo, de 

tensão de outras realidades para além daquela representada, assim como havia a filosofia que 

guiava o Cinema Novo e a urgência e referências compartilhadas do Cinema Marginal. 

São perspectivas derivadas e necessárias àquilo que o autor do artigo considera como 

perspectiva maior para futura abordagem, com arco teórico mais detalhado: a possível 

aproximação entre o cinema contemporâneo feito no Nordeste, o Cinema Novo e o Cinema 

Marginal.  
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INTRODUÇÃO 

A paisagem resulta de interações entre elementos e processos complexos de natureza 

química, física, biológica, antrópica, culturais, sociais, ecônomicas e políticas em uma porção 

espacial ou territorial. As paisagens são formações complexas caracterizadas pela 

homogeneidade baseados na composição de elementos e processos internos e externos que 

que influênciam diversos estados de organização e hierarquização.  

Uma característica singular das paisagens por serem sistemas complexos é por 

apresentarem integração sistêmica dos elementos com a presença de estruturas que regulam e 

contribuem para a realização de processos internos e externos. 

Dentro das inter-relações que estruturam a paisagem os processos organizam-se em 

sistemas que buscam o equilíbrio a partir da dinâmica oferecida pelos fluxos internos e 

externos. Os sistemas ambientais possui uma classificação que auxilia na compreensão do seu 

funcionamento. Segundo o critério da funcionalidade defendida por Forster (1957), os 

sistemas são divididos em isolados caraterizados por não haver troca de energia nem de 

matéria, e os não-isolados que mantêm relações com os demais sistemas do universo no qual 

funcionam.  

As paisagens são caracterizadas como sistemas não-isolados abertos e a partir de sua 

complexidade, possuem processos dinâmicos internos e externos que estão estruturados como 

sistemas, denominados de Geossistemas. Sotchava (1978) define o geossistema como uma 

classe peculiar de sistemas abertos e hierarquicamente organizados. Entre os pontos 

fundamentais para a diferenciação dos Geossistemas, o autor considera as características 

dinâmicas e a evolução das paisagens estudadas. Além disso, afirma que os geossistemas são 

fenômenos naturais onde os fatores econômicos e sociais afetariam a sua estrutura e 

peculiaridades espaciais.  
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Bertrand (2007) afirma que devido a dinâmica interna de um geossistema, não há uma 

homogeneidade fisionômica pois resultam de paisagens com diferentes níveis de evolução em 

um mesmo geossistema, porém existindo interações entre elas que trabalham para chegar ao 

clímax, essas unidades fisionômicas são as geofaceis de um geossistema. 

Para tanto, Bertrand (2002, 2007) dá uma contribuição teorica a partir da análise 

denominada sistema GTP (Geossistema-Territorio-Paisagem). O autor buscou, por meio da 

análise geossistêmica explicar a paisagem considerando os elementos abióticos através da 

dimensão geoecológica do espaço e a influência da exploração biológica na dinâmica. Todos 

estes fatores alterados pela ação antrópica definem o centro da paisagem. 

A complexidade do espaço geográfico é estruturada entre os geossistemas que é 

compreendido pelos elementos físicos, químicos e biológicos; o Território entende-se como as 

as ações antrópicas, os impactos socioambientais e as transformações históricas; E a Paisagem 

possui marcas das sucessivas sociedades e é o ponto de partida para o desenvolvimento 

territorial.  

Os sistemas ambientais contribuem na caracterização do espaço geográfico e são 

constituidos a partir das relações complementares entre os organismos vivos e o ambiente em 

que habitam; estes sistemas são denominados de ecossistemas, que funcionam devido a inter-

relação entre os fatores bióticos e  abióticos  integrando processos dinâmicos que resultam na 

funcionalidade do ecossistema. 

Para Pimentel (1984) os sistemas agrícolas podem ser considerados como subsistemas 

de um ecossistema, porém, sua função é direcionada para a prática da agricultura a fim de 

atender as necessidades do homem.  

Os agroecossistemas são constituídos por fatores bióticos, abióticos, socioeconômicos, 

históricos, endógenos e exógenos e pela interação de todos esses fatores. A característica mais 

importante que pode-se ressaltar é a presença do homem como um componente ativo que 

organiza os fatores e os recursos naturais do sistema.  

Scholes (1992) diz que para haver um manejo adequado do agroecossistema é preciso 

ter o melhor entendimento do funcionamento do ecossistema em relação às práticas utilizadas 

e  não somente sobre a produção e os fatores que envolvem o ambiente. 
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O funcionamento do agroecossistema são regulados pelas condições do ambiente 

físico e por fatores socioeconômico do territorio no qual o sistema está inserido. As relações 

socioeconômicas nas quais o agricultor possui e a disponibilidade dos recursos naturais 

influenciam as práticas adotadas pelo produtor, podendo ter utilização de recursos 

tecnologicos que auxiliam na produção, mesmo que as atividades rurais promovam uma 

intensa modificação nos ambientes naturais.  

O manejo da citricultura nos agroecossistemas origina problemas como a 

contaminação da água subterranêa, a redução de espécies nativas da fauna e flora, a 

degradação e modificações nas propriedades físicas dos solos devido à erosão hídrica 

diminuindo a produtividade e consequentemente afeta a qualidade e a diversidade dos fatores 

abioticos que são os  recursos essencialmente necessários para a sua manutenção.   

Para que ocorra a manuntenção da citricultura nos agroecossistemas é necessário a 

utlização de insumos químicos, físicos, biológicos e mecânico mesmo que tornem-se 

suscetíveis ao aparecimento de pragas e doenças nas espécies cultivadas.  

Os prejuizos da produção da citricultura nos agroecossistemas são decorrentes das 

relações ecológicas com as cultivares implantadas que concorrem para a perda da produção 

influenciando a economia do município. O combate as doenças e as pragas podem ser feitos 

através de controle químico, físico e biológico alem de práticas de manejo conservacionistas. 

Para isso os produtores precisam de conhecimento necessário para executa-las. 

A produção da citricultura tem contribuído de forma significativa para o 

desenvolvimento econômico do Brasil, em todo o país são mais de 3.000 municípios que 

possuem a cultura, contribuindo com US$ 6,5 bilhões para o PIB em 2009, além da geração 

de novos empregos diretos e indiretos no setor agricóla.  

No estado de Sergipe, o polo citrícola compreende a região centro-sul e o sul do 

estado, formando um contínuo polo citrícola com o polo da Bahia. Segundo a EMDAGRO 

(2015) o município possui cerca de 6 mil hectares com citros, composto por cerca de 900 

imóveis com pomares.  

Portanto, este artigo procura analisar a relação entre pragas e doenças da citricultura 

em agroecossistemas de subsistência do município de Cristinápolis. 
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Esta pesquisa utiliza como fundamentos metodológicos o procedimento de análise da 

paisagem, através do geossistema e GTP. A análise da paisagem é realizada através da 

perspectiva ou abordagem desenvolvida pelo pensamento de Bertrand (2004), pois este autor 

afirma que a paisagem é um objeto de estudo bem definido resultando de todos os processos 

que ocorrem no sistema. 

A paisagem é formada como um sistema de conceitos originados a partir da 

interdisciplinidade com as ciências, suas principais ideias partem da paisagem natural, da 

paisagem social e da paisagem cultural em um espaço ou território. A análise da paisagem 

rural é feita pela  materialização da integração das ações humanas, dos componentes abióticos 

e a dinâmica presente. A integração entre o meio abiótico e biótico será analisada para 

compreender a relação entre produção e doenças e pragas na paisagem rural de Cristinápolis. 

 O princípio de análise utilizado para a paisagem rural a partir dos  geossitemas está 

relacionado a organização espacial dos sistemas ambientais físicos e que para Christofoletti 

(1999), que se utiliza dos mesmos principios de Bertrand, os geossistemas são resultantes das 

combinações entre o potencial ecológico (geomorfologia, clima, hidrologia), exploração 

biológica (vegetação, solo, fauna) e ação antrópica apresentando um complexo dinâmico que 

formam a paisagem rural do município.  

O sistema GTP utiliza os geossistemas, o território e a paisagem para a analise 

espacial. Para Bertrand (2004), este sistema nasce da necessidade de mudanças na análise da 

ciência geográfica e busca compreender os fenômenos resultantes da relação entre natureza e 

a sociedade de forma integrada. Para o espaço rural, o território é entendido a partir das 

relações sociais baseadas na produção agrícola e agropecuária que, ligadas aos geossistemas e 

a paisagem participam juntos da dinâmica do espaço geográfico rural.  

O desenvolvimento da pesquisa contou com um aporte teórico que auxiliou na 

realização das análises e reflexões sobre a produção do espaço rural do município de 

Cristinápolis. 

A realização de pesquisa de dados ocorreu em órgãos públicos como a EMDAGRO 

com a finalidade de registrar os valores da produção do município e compreender os tipos de 

auxilio aos agricultores em relação as práticas de manejo e o controle das pragas e doenças.  
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Cristinápolis está localizado entre as coordenadas de 11º24'00" e 

11º34'00" de latitude sul e 37º37'00" e 37º52'00" de longitude oeste pertencendo ao território 

Sul do estado de Sergipe. O município de Cristinápolis possui clima megatérmico úmido a 

sub-úmido e as temperaturas registram média ao ano de 24,2°C (CPRM, 2002). As principais 

massas de ar responsáveis pela precipitações pluviométricas no município de Cristinápolis são 

a Massa Polar Atlântica (MPA) e a Massa Tropical Atlântica (MTA) que são bastante 

influenciadas pela continentalidade (Diniz; Medeiros; Cunha, 2014).  

 A precipitação pluviometrica registrada entre o período de 2007 a 2011 permite 

concluir que o período  chuvosos compreende os meses de fevereiro a agosto registrando 

máximas de 495.6 mm no ano de 2009 enquanto que o trimestre secos ocorre entre novembro 

e janeiro registrando minímas de 3,0 no ano de 2009.  

 QUADRO 1 - Precipitação Pluviométrica (mm) do município de Cristinápolis no período de 

2007 a 2011. 

Fonte: EMDAGRO, 2012 

A cobertura vegetal do município de Cristinapolis é caracterizada como Floresta 

Estacional Semidecidual. Esta formação vegetal apresenta um porte no total de 40 metros de 

altura (SEMA, 2010). Porém, devido a agricultura e a agropecúaria houve uma diminuição da 

cobertura vegetal sendo encontrada em fragmentos isolados. 

Cristinápolis está situada em áreas de relevo suave ondulado e relevo plano. As feições 

morfológicas presentes são a Superfície Suborizontal Conservada e a Vertente Dissecada 

situadas na unidade morfológica dos Tabuleiros Costeiros (SILVA, 2009). 
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A geologia é caracterizada por formações do período Cenozóico-Terciário-Quartenário 

que compreende o Grupo Barreiras e formações do período Pré-Cambriano Inferior como o 

Complexo  Jequié.  

O Grupo Barreiras é formado por arenitos finos à médios e argilas variegadas com 

níveis caulínicos e conglomeraticos as vezes grosseiros oriundos por cimentos ferruginoso 

consistente; O complexo de Jequié é formado por charnockitos, gnaisses charnockitos, 

piriclasitos e granitos alasquíticos (SILVA, 2009) 

O solo é caracterizado pela predominância de Latossolos Amarelos, distróficos típico,  

Latossolo Amarelo Eutrófico típico, além de, Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico típico e 

Argissolo Amarelo distrofico típico. (SILVA,2009) 

Este municipio está localizado na bacia hidrografica do Rio Real com cursos d’agua 

do rio Real, o riacho rio Jibóia e o rio Itamirim que constitue a drenagem principal de 

Cristinápolis. A água dos riachos abastecem o perímetro urbano e povoados, além de ser 

utilizado para a produção agrícola e agropecuária. 

De acordo com o censo agropecuário de 2006, o município possuia cerca de 1.636 

unidades de produção agropecuária. Segundo o IBGE 2014 a produção agropecuária está 

voltada para a criação de bovinos, equino, suino, caprino, ovino, galinaceos, vacas 

ordenhadas, leite de vaca, ovos de galinha e mel de abelha. 

A análise do quadro permite concluir que a maior produção é a de ovos de galinha 

sendo registrada 47 mil duzias e o valor da produção de 150 mil reais. Em relação a criação de 

animais destacasse a criação do gado como a principal atividade do município sendo 

registrada 18.080 cabeças em 2014. 

 

QUADRO 2 - Produção agropecuária do município de Cristinápolis do ano de 2014 

Produção Agropecuária Quant. Produzido Valor da produção 

Bovinos 18.080 cabeças - 
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Fonte: IBGE, 2014 

 

Na produção agrícola do municipio destacam-se as cultivares permanentes e as 

cultivares temporárias, ambas contribuindo para o crescimento econômico de Cristinápolis. 

Segundo o IBGE (2014) na produção agrícola municipal de lavouras permanentes há 

banana, coco-da-baía, laranja, limão, mamão, maracujá, tangerina. É possivel constatar que a 

maior produção é a da laranja sendo produzido 74.230 toneladas com o valor de produção de 

23,754 mil reais, em seguida a segunda maior produção encontra-se a tangerina sendo 

produzido 1.216 toneladas com o valor de produção de 565 mil reais. A produção das 

lavouras permanentes por trazer elevado desenvolvimento econômico para o município 

utiliza-se de todos os hectares destinados para a colheita.  

 

QUADRO 3 - Produção agricóla de lavouras permanentes do município de 

Cristinápolis no ano de 2014 

Produção 

Agrícola 

 Valor da Área 

destinada a 

 

Área 

Rendimento  

Equinos 540 cabeças - 

Suinos 390 cabeças - 

Caprino 62 cabeças - 

Ovino 1.780 cabeças - 

Galináceos 17.200 - 

Vacas ordenhadas 2.075 - 

Leite de vaca 1.731 mil litros 1.731 reais 

Ovos de Galinha 47 mil dúzias 150 mil reais 

Mel de Abelha 480 Kg 7 mil reais 
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Quanti.Produzida Produção 

(reais) 

colheita 

 

colhida 

 

mèdio 

Banana 240 toneladas 276mil 

reais 

20 ha 20 ha 12.000 

Kg/ha 

 

Coco-da-baía 2.730 mil 1.502 mil 250 ha 250 ha 10.920 

Kg/ha 

 

Laranja 74.230 toneladas 23.754 mil 5.710 ha 5.710 ha 13.000 

kg/ha 

 

Limão 64 toneladas 39 mil 8 ha 8 ha 8.000 Kg/ha  

Mamão 375 toneladas 338 mil 15 ha 15 ha 25.000 

Kg/ha 

 

Maracujá 144 toneladas 131 mil 18 ha 18 ha 8.000 Kg/ha  

Tangerina 1.216 toneladas 565 mil 76 ha 76 ha 16.000 

Kg/ha 

 

Fonte: IBGE, 2014 

Segundo o IBGE (2014) na produção agrícola municipal de lavouras temporárias há 

abacaxi, amendoin, batata-doce, feijão, fumo, mandioca e milho. A mandioca e o milho 

possuem maior valor de produção totalizando juntos em 5.951 mil reais. Destacando-se o 

milho por ser a maior produção de lavouras temporárias, com 10,240 toneladas. 

 

QUADRO 4 - Produção agricóla de lavouras temporárias do município de 

Cristinápolis no ano 2014 

Produção 

Agrícola  

 

Quanti. 

Produzida 

Valor da  

Produção(R$) 

Área 

destinada a 

colheita 

 

Área colhida 

 

Rendimento 

mèdio 
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Abacaxi 66 mil 59 mil reais 3 ha 3 há 22.000 Kg/ha  

Amendoin 24 toneladas 32 mil 20 ha 20 há 1.200 Kg/ha  

Batata-doce 54 toneladas 37 mil 6 ha 6 há 9.000 kg/ha  

Feijão 24 toneladas 40 mil 36 ha 36 ha 667 Kg/ha  

Fumo 6 toneladas 26 mil 5 ha 5 há 1.200 Kg/ha  

Mandioca 4.300 toneladas 1.505 mil 430 ha 430 ha 10.000 Kg/ha  

Milho 10.240 

toneladas 

4.446 mil 1.600 ha 1.600 ha 6.400 Kg/ha  

Fonte: IBGE, 2014 

MANEJO DA CITRICULTURA 

Para o plantio e desenvolvimento de citrus é importante que a movimentação do solo 

seja reduzida pois quanto menor movimentação menor serão as possibilidades de 

compactação do solo; maior será manutenção da estrutura do solo; maior infiltração de água 

no solo; menores perdas de solo e água por erosão; maior disponibilidade de água para as 

plantas e redução de custos (EMBRAPA, 2007). 

É importante que a cobertura do solo esteja presente pois proporciona benefícios como 

a redução dos efeitos negativos das chuvas e enxurradas reduzindo o impacto das gotas de 

chuva na superfície do solo; incorporação de matéria orgânica e de nutrientes; melhoria da 

estrutura do solo; aumento da infiltração e do armazenamento da água no solo; redução da 

temperatura do solo e de custos relativos às capinas (EMBRAPA, 2007). 

O uso de máquinas pode provocar a compactação e deteriorização na estrutura do solo 

que contribuindo o menor desenvolvimento do citrus.  Práticas como o uso de grades nos 

pomares ocasiona prejuizos como corte de raízes, erosão, compactação, destruição de plantas 

benéficas, oscilação da temperatura do solo e a perda de umidade do solo. 

O uso de práticas de manejo no solo e na cobertura vegetal precisam ser bem 

trabalhadas, pois podem proporcionar, caso sejam mal manejadas, prejuizos ao 

desenvolvimento do pomar como folhas e frutos pequenos, raízes superficiais e aparência seca 

podendo torna a cultivar suscetível à presença de pragas e doenças. 
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As interações realizadas entre as espécies possuem um valor importante para a 

resolução da organização, da dinâmica e da evolução dos agroecossistemas. Essas interações 

tanto podem ocorrer entre indivíduos, dependendo das características que possuem, quanto 

podem ocorrer entre populações, dependendo da densidade e da estrutura que as compõe. 

As relações intraespecíficas ocorrem em ambientes que habitam indivíduos da mesma 

espécie, através da disputa por recursos de forma positiva ou negativa. Nas relações 

intraespecíficas harmônicas estão a sociedade e a colônia, enquanto nas relações 

intraespecíficas desarmônicas estão o canibalismo e a competição. 

As relações interespecíficas compreende como a organização das diferentes espécies 

que habitam o mesmo nicho ecológico e que precisam coexistir caracterizada por indivíduos 

que contribuem para a regulação populacional da outra espécie e da sua própria espécie 

classificada em harmônica e desarmônica. Entre as relações harmônicas estão o mutualismo, a 

protocooperação, o inquilinismo e o comensalismo. Nas relações desarmônicas estão o 

amensalismo, predatismo, parasitismo e competição. 

Na citricultura do município de Cristinápolis é possivel analisar a presença de relações 

interespecíficas que são as doenças e pragas oriundas de relações de parasitismo de bactérias e 

fungos com as cultivares. As doenças presentes são a Clorose Variegada dos Citros causada 

pela bactéria Xilella fastidiosa que provoca o amadurecimento precoce dos frutos é ocasiona a 

redução da produção entre 12 a 16%. A disseminação da doença se dá por meio de insetos 

como as cigarras específicas da planta cítrica. A dispersão da bactéria para médias e longas 

distâncias de um foco inicial é feita através da comercialização de mudas contaminadas.  

A Estrelinha causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides que infecta flores e 

frutos provocando queda precoce reduzindo a produção em 10 a 25%. Após o florescimento, 

os frutos recém-formados amarelecem, destacam-se da base do pedúnculo e caem, deixando 

os discos basais, os cálices e as sépalas aderidos.  

O Feltro é causado por fungos do gênero Septobasidium e atinge ramos, folhas e frutos 

prejudicando a fotossíntese e respiração que reduz entre 8 a 25%. A praga abriga-se sob a 

camada do revestimento do fungo, responsáveis pelo secamento dos ramos mais novos. 

A Melanose causada pelo fungo Phomopsis citri  provoca lesões na superfície do fruto 

reduzindo o seu valor de mercado. Está presente em zonas citrícolas tropicais que possuem 

temperaturas variando entre 25 e 30ºC e umidade acima de 80% neste período. A doença 

torna-se importante em pomares cuja produção destina-se ao mercado de fruta fresca, pois a 
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penetração do agente causal se dá ainda no fruto verde, aparecendo as lesões quando do início 

do amadurecimento dos frutos.  

As pragas são caracterizadas como espécies parasitas e herbívoras, destacando-se o 

Ácaro da ferrugem que provoca a redução do tamanho do fruto e comprometimento da 

aparência externa reduzindo a produção entre 10 a 15% e diminuindo o seu valor de mercado.  

A Mosca negra é um inseto de pequena dimensão, com alta taxa populacional e de 

fácil disseminação. No processo de alimentação essa praga inibe a frutificação, danifica as 

folhas novas em crescimento e inibi a brotação da planta comprometendo os processos de 

fotossíntese e respiração da planta . 

O Minador que alimenta-se dos brotos novos causando maiores prejuízos em viveiros 

e em pomares, tornando-as inativas a função fotossintética influenciando no crescimento 

normal da cultivar resultando na redução da produção de frutos entre 10 a 20%.  

O Pulgão preto que ataca folhas e botões florais em plantas jovens, reduzindo a 

produção entre 10 a 15%. 

Segundo Cabrera (2006) a maior incidência de pragas e doenças na citricultura está 

diretamente relacionado ao manejo utilizado. Para o produtor, a adoção de práticas de manejo 

resulta dos fatores socioeconômicos e políticos que está inserido.  

A produção da citricultura no município  de Cristinápolis é constituida por base 

familiar, ou seja, as práticas que são utilizadas correspondem apenas para o retorno 

econômico da produção tornando o agroecossistema suscetivel ao aparecimento de pragas e 

doenças. Ações preventivas podem contribuir para a redução das pragas e doenças. Cabrera 

(2006) diz que para o uso de práticas de manejo se torne sustentáveis é preciso que o 

citricultor compreenda a estrutura de um  agroecossistema através da adoção de praticas de 

manejo da matéria orgânica no solo; o aprofundamento de sistema radicular; a otimização do 

aproveitamento da água disponível no solo; a reciclagem de nutrientes no solo através da 

biomassa e a biologia e física do solo.  

Para Nicholls (2007) melhorar a resistência e resiliência de seus cultivos através do 

reforço das defesas internas de uma cultivar contribui para a redução das pragas e doenças. 

Para isso é preciso que ocorra o aumento da biodiversidade e a melhoria da saúde do solo com 

algumas práticas como maior rotação de culturas; manejo da vegetação em torno dos campos; 
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o fornecimento de recursos para os organismos benéficos para as cultivares como alimento 

extra e presas alternativas; implantar corredores de plantas que podem atrair organismos 

benéficos para as cultivares de matas próximas; manter o solo coberto durante todo o ano com 

vegetação e/ou resíduos das culturas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi exposto podemos concluir que é necessária a implantação de 

práticas sustentáveis na produção da citricultura no município de Cristinápolis. As pragas e 

doenças oriundas das relações de parasitismo com as cultivares podem ser erradicadas sem a 

necessidade de agrotóxicos e insumos que prejudicam a estrutura do agroecossistema. 

 É importante ressaltar que é necessário o auxílio de órgãos públicos que direcionem a 

produção com a adoção de práticas de manejo sustentáveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 31 de março de 1964, o então presidente João Goulart, após sofrer um golpe 

político liderado pelas tropas militares, é deposto do mandato sob acusações de subversão da 

"ordem” e apoio ao comunismo. Deste período, estendendo-se até os anos de 1970, pode-se 

demarcar os primeiros anos do regime militar no Brasil, em que foi possível observar os 

primeiros atos de repressão a quaisquer movimentos que viessem de encontro aos anseios de 

“mudança” por que passava o país. Neste primeiro momento, homens e mulheres que 

militavam a favor dos movimentos de esquerda passam a ser perseguidos e torturados, 

personalidades da classe política são afastados de seus cargos, artistas e intelectuais de classe 

média alta refugiam-se, perseguidos, em outros países, na medida em que se instalava um 

sentimento de medo entre grande parte da população. 

Confrontando os acontecimentos que situam o período histórico em análise e a nossa 

proposta em analisar os discursos femininos, foi-nos possível suscitar algumas questões: 

como se configuraram os discursos das mulheres, sobretudo em Sergipe, nestes anos iniciais 

do regime? Ante a repressão militar e a censura imposta aos meios de informação, que 

sentidos pode-se depreender dos discursos e do silêncio das mulheres sergipanas neste 

período? 

O presente artigo tem por objetivo contextualizar o discurso das mulheres sergipanas 

nos primeiros anos do regime militar, indicando nos discursos analisados os silenciamentos, 

os implícitos e os não ditos à luz dos procedimentos da Análise de Discurso de linha francesa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este artigo tem como base os postulados da Análise do Discurso de linha francesa, 

desenvolvido fundamentalmente a partir dos trabalhos de Orlandi (2005, 2007) e Carvalho 

(2012) 

mailto:alefrench@hotmail.com
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Condições de produção do discurso 

Segundo Orlandi (2005, p.30), “as condições de produção compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação”. De acordo com a autora, pode-se considerar as 

condições de produção em sentido estrito ou amplo. Em sentido estrito, deve-se pensar nas 

condições como as possibilidades de discurso no momento da enunciação, o contexto 

imediato em que se pode observar as relações sociais e os sujeitos envolvidos. Em um sentido 

mais amplo do conceito, é preciso considerar o contexto sócio-histórico em que os sujeitos 

estão envolvidos, as formações ideológicas e a memória discursiva. 

 

Formação ideológica e formação discursiva 

Para que possamos compreender os efeitos discursivos, são essenciais os conceitos de 

formação discursiva e formação ideológica.  

O sujeito, em sua relação de poder e dominação sobre o outro, impelido pelas 

condições sócio-históricas em que está inserido, ocupa uma determinada posição no discurso, 

de modo que essa posição regulará o que pode e deve ser dito em determinada conjuntura. 

Esse conjunto de dizeres regulados pelo sujeito é o que se vai chamar formação discursiva. 

Em outras palavras, conforme Pêcheux (1990, p.102 apud MAINGUENEAU, 2006 

[1998], p.68)  

 
‘Toda ‘formação social, passível de se caracterizar por uma certa relação entre 

classes sociais implica na existência de “posições políticas e ideológicas, que não 

são o feito de indivíduos, mas que se organizam em formações que mantém entre si 

relações de antagonismo, de aliança ou de dominação’. 

 

As formações ideológicas, por sua vez, “incluem uma ou várias formações discursivas 

interligadas, que determinam o que pode e deve ser dito [...] a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada “ (Op. citado, p.68). 

 

O silêncio fundador 

O silêncio fundador é definido por Orlandi (2007) como o “princípio da significação 

do discurso, horizonte da produção dos sentidos” (p.68).  Segundo a autora, é preciso que não 

tomemos o silêncio como um elemento vazio, alheio aos sentidos, mas constitutivo de 

significados, como o “espaço diferencial da significação: lugar que permite à linguagem 

significar” (Orlandi 2007, p.68). É pela relação do sujeito com o silêncio fundador que ele 

produz os sentidos necessários à significação.  
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Por outro lado, a relação entre o sujeito e o silêncio fundador está intimamente ligada à 

incompletude da linguagem quanto ao sentido. Se não houvesse o silêncio, que liga e 

atravessa as palavras, horizonte que dá margem à iminência dos sentidos, se tentássemos 

buscar a completude da linguagem de modo que não houvesse espaço para o silêncio, nos 

encontraríamos face a uma língua que, plena de conteúdo, careceria de sentidos: 

 

[...] sem silêncio não há sentido (haveria o muito cheio da linguagem). É o silêncio 

que existe nas palavras, que as atravessa, que significa o não-dito e que dá espaço de 

recuo significante, produzindo as condições para significar. O silêncio como 

horizonte, como iminência de sentido, é a respiração da significação para que o 

sentido faça sentido (ORLANDI, 2008, p. 128) 

 

A política do silêncio (ou silenciamento) 

Uma outra forma de silêncio cuja natureza se difere da do silêncio fundador é a 

política do silêncio ou o silenciamento, relacionado ao que pode (e deve) ser dito em uma 

dada conjuntura. Enquanto o silêncio fundante diz respeito à iminência dos sentidos em 

decorrência da incompletude da linguagem (e do sujeito), a política do silêncio age 

diretamente sobre a produção do discurso à medida que o sujeito omite, consciente ou 

inconscientemente, “sentidos possíveis, embora indesejáveis, em uma situação discursiva 

dada” (ORLANDI, 2007, p.73). 

 

Cabe ressaltar que 

Os silenciamentos, embora tenham uma única materialidade, não permitem uma só 

interpretação. Eles evocam sentidos múltiplos, podendo nos remeter à palavra tirada, 

à obrigação de dizer, ou de calar ou, ainda, a do nada dizer, porque assim quer quem 

‘se’ silencia. (CARVALHO, 2012, p.61)  

  

Na política do silêncio, distinguem-se, ainda, duas formas de silêncio implicadas: o 

silêncio constitutivo e o silêncio local. 

 

Silêncio constitutivo 

No processo de produção discursiva, na medida em que falamos, ocupamos 

determinada posição no discurso. O sujeito, tomado por essas posições, realiza escolhas 

linguísticas (lexicais, estilísticas...) que conduzirão o discurso de maneira tal que ele seja 

construído de uma forma, não de outra. Ao realizar tais escolhas, o sujeito silencia tudo o que 

não foi dito sobre determinado assunto, omitindo os sentidos possíveis que poderiam ser 

evocados no processo de produção do discurso. Fala-se “desse modo”, “de tal modo”, para 
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não haja espaço para falar de “outro modo”. Desta forma, os sentidos se produzem a partir do 

discurso que não foi (mas poderia ser) emitido (ORLANDI, 2008). 

Tomemos como exemplo o discurso de um padre sobre um determinado assunto 

considerado tabu na sociedade. Na medida em que esse sujeito se inscreve discursivamente, as 

escolhas por ele realizadas, impelidas pelo lugar social que ele ocupa e pelas formações 

discursivas a que ele se filia, conduzirão o discurso de uma maneira aparentemente singular, 

única, na medida em que esse discurso omite (ou nega) tudo o que poderia ser, mas não foi 

dito sobre o tema abordado. 

É importante que se ressalte o fato de que o silêncio constitutivo está presente em toda 

forma de discurso e, contrariamente ao que se pode imaginar, não é neutro ou vazio de 

significados, uma vez que é capaz de produzir sentidos, impensáveis ou pretendidos 

(ORLANDI, 2008). 

 

Silêncio local (ou Censura) 

O Silêncio local, por sua vez, se refere à interdição do discurso, ao que é proibido 

dizer em determinada conjuntura, como ocorre, a título de exemplo, nos regimes autoritários, 

em que os sujeitos são proibidos de tomarem determinada posição e, consequentemente, 

produzir determinados discursos (ORLANDI, 2008). 

Na relação com o silêncio constitutivo, é interessante observar o deslocamento que o 

silêncio local efetua na produção dos sentidos. Enquanto no primeiro os sentidos estão 

intimamente ligados ao poder dizer do sujeito na sua relação com a ideologia e as formações 

discursivas que o atravessam, no silêncio local, estes sentidos que poderiam ser produzidos 

passam a ser proibidos, uma vez que a censura age diretamente sobre o poder dizer do 

indivíduo, privando-o e obrigando-o a significar de maneiras outras, partindo de formações 

discursivas determinadas para que se possa valer o seu direito ao discurso. 

 

A relação com o “dizível” é, pois, modificada quando a censura intervém: não se 

trata mais do dizível sócio-historicamente definido pelas formações discursivas (o 

dizer possível): não se pode dizer o que foi proibido (o dizer devido). Ou seja: não se 

pode dizer o que se pode dizer (ORLANDI, 2007 p.77). 

Conforme endossa a autora em outro momento, a censura, na medida em que impede o 

sujeito de deslocar-se entre as formações discursivas que o atravessam, obrigando-o a 

significar de maneiras não proibidas, sufoca o indivíduo na sua relação de identidade com o 

Outro, provocando uma “asfixia” do sujeito e dos sentidos: 
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[...] a situação típica da censura traduz exatamente essa asfixia: ela é a interdição 

manifesta da circulação do sujeito, pela decisão de palavra de um poder fortemente 

regulado. No autoritarismo, não há reversibilidade possível no discurso, isto é, o 

sujeito não pode ocupar diferentes posições: ele só pode ocupar o lugar que lhe é 

destinado, para produzir os sentidos que não lhe são proibidos (p. 79). 

3 - METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Coletamos, inicialmente, jornais sergipanos do período de 1964 a 1970 em que se 

pudesse notar a ocorrência de discursos femininos, tendo como destaque o Jornal “A 

Cruzada” em face dos discursos encontrados. Em seguida, investigamos o discurso no corpus 

coletado, buscando delinear um panorama das condições de produção. Para tanto, foram 

necessários o resgate da história do Brasil e de Sergipe, bem como um trabalho de análise 

pautado nos postulados da Análise de Discurso. 

 

Jornal A Cruzada  

Segundo consta os estudos realizados por Aragão e Linhares [2015], o jornal A Cruzada 

Foi um jornal sergipano criado em 1918 pela Igreja Católica. Publicado até fins da 

década de 1960, teve duas fases: - a primeira vai de 1918-1926 e a segunda de 1935- 

1969. Esta fase passou por uma interrupção no final do ano de 1963, retornando em 

1965. 

 

 

Uma das características que marcam o jornal A Cruzada são as formações discursivas 

inscritas em uma formação ideológica religiosa, mais especificamente cristã. Em decorrência 

disto, compreende-se o caráter conservador do jornal em questão, embora encontremos alguns 

discursos filiados a ideologias mais revolucionárias, como notaremos nos discursos 

analisados. Este fenômeno aponta para uma heterogeneidade dos discursos manifestos, 

evidenciando a presença de formações ideológicas que coocorrem com formação religiosa. 

De posse do jornal, coletamos os discursos a serem analisados e distribuímos na 

seguinte ordem: 

 

ANO JORNAL AUTORIA 

1967 A Cruzada Ana Leonor 

1968 A Cruzada Gizelda Morais 

Discurso 1: Esperanças – A Cruzada – 30 de setembro de 1967 

Este primeiro discurso, intitulado “esperanças”, foi retirado do jornal A Cruzada, na 

edição de 30 de setembro de 1967. Neste espaço destinado às crônicas da semana, Ana 
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Leonor fala sobre um problema que assola o país e que, por “circunstâncias várias”, não se 

tem falado intensamente. Trata-se, segundo a autora, da situação do homem pobre face os 

problemas econômicos enfrentados. 

Inicialmente, atentemo-nos ao título do texto: “esperanças”. A palavra, em decorrência 

de sua forma, parece sugerir mais de uma esperança. Que esperanças, pois, seriam? Podemos 

pensar na esperança do homem pobre que, ante a condição de miséria almejaria um futuro 

melhor, mas também em outras esperanças, evocando sentidos que implicam a existência de 

outros problemas, sobre os quais o discurso de Ana Leonor não poderia suscitar senão por 

meio dos implícitos, recobertos pela materialidade do discurso. 

Recorrendo à realidade dos anos passados, Leonor narra sobre como viviam as 

crianças, todas “sob o mesmo teto”, forçosamente abrigadas em seus lares “que mal se 

poderiam considerar residência”, “juntos na miséria pela falta de pão”.  

No parágrafo que se segue, em que a autora tenta fazer um paralelo com a realidade 

atual, faz-se interessante observar a forma como Ana Leonor se exprime, a começar pela 

estrutura da sentença: “Agora é possível que já exista melhor planejamento neste sentido”. 

A estrutura impessoal, em que se conjectura incerta possibilidade – é possível que exista – 

parece sugerir um alheamento ou, melhor dizendo, um afastamento deste sujeito quanto à 

realidade política do país. Se considerarmos a presença do poder repressivo do Estado quanto 

às críticas que se poderiam realizar ao governo, é possível justificar este sutil distanciamento 

da autora ao tratar da situação sócio-política atual no combate à fome.  

Cabe aqui ressaltar as “circunstâncias várias” que impossibilitaram um debate mais 

intenso sobre o assunto. Ana Leonor, ao se colocar a favor da classe pobre, defendendo o 

direito à dignidade e propriedade de todos – a casa própria – posiciona-se, ao tempo em que 

evidencia duas formações ideológicas: a primeira, a formação cristã, que permeia os discursos 

do Jornal do Jornal A Cruzada, na medida em que a autora se coloca ao lado dos pobres, tal 

como Cristo, e defende a dignidade de todos os homens; a segunda, a ideologia comunista, 

combatida pelo regime militar e que pregava a divisão de posses como um meio de alcançar a 

igualdade.  

Se consideramos a inscrição do discurso de Ana Leonor com a ideologia comunista, é 

possível que depreendamos algumas das “circunstancias várias” que se apresentariam como 

um empecilho a um debate mais caloroso sobre o assunto. Da relação do discurso em defesa 

dos pobres com o discurso comunista, compreende-se a recusa dos sujeitos em se 
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posicionarem sobre tais questões sob o risco de serem tachados de comunista e, por 

consequência, serem punidos.  

É desta forma, portanto, que a censura age: “proíbem-se certos sujeitos de ocuparem 

certas posições no discurso” (ORLANDI, 2007), daí um trabalho cuidadoso com o que se diz, 

o medo de se inscrever em formações discursivas não desejadas, os não ditos, os implícitos, o 

silêncio, obrigando os sujeitos a se significarem de outras maneiras, por meios de outras 

palavras. 

Em seguida, a crônica faz uma referência a um programa do Estado, a “Companhia de 

Habitação Popular de Sergipe”, esperança daqueles que não teriam casa própria. Ao tratar dos 

benefícios que este programa traria às pessoas necessitadas, observemos as palavras que a 

autora evoca, produtora de múltiplos sentidos: “Por enquanto, a certeza  de que já está 

funcionando esse movimento compensador em benefício da habitação dos que sofrem, que 

lutam bravamente para resistirem de pé, é uma alegria, um estímulo, uma esperança”, e 

ainda: “quem de nós não sonha com um pouco de paz, de mínimo de conforto, de higiene de 

ambiente quando se volta, quase exausto, de longas horas trabalhando...”. Finalizando o 

texto, a autora discorre em como um projeto como este seria capaz de realizar o sonho de 

muita gente, sobretudo dos pobres, cujos olhos cansados seriam incapazes de olhar para além 

das cortinas da esperança, tornando o sonho uma realidade 

O discurso de Ana Leonor, apesar de tratar-se de um tema aparentemente claro, 

evidencia algumas lacunas, espaços não apreendidos que provocam diferentes sentidos 

quando consideramos não só contexto sócio-histórico de sua produção, mas a posição mulher-

sujeito ao tratar de um tema político.  À mulher, como sabemos, não era dado o espaço para 

adentrar o meio político. Neste sentido, as lacunas produzidas pela autora podem ser 

apreendidas sob uma outra perspectiva: em que a mulher, de posse de um discurso masculino, 

silencia dizeres e tenta sutilmente deslocar sentidos para fazer valer o seu direito ao discurso. 

 

Discurso 2: A revolta dos estudantes franceses – A Cruzada – 1 de junho de 1968 

Na edição de 1 de junho de 1968, a professora e escritora Gizelda Morais escreve um 

artigo sobre a revolta dos jovens franceses contra os males do capitalismo e o papel exercido 

pelo sistema no desenvolvimento das universidades. É interessante observar, de início, o 

posicionamento da autora acerca do acontecimento ocorrido na França:  

Os universitários franceses, que me pareciam passivos, satisfeitos com suas 

universidades, com o seu tipo tradicional de ensino, que tem sua base nas aulas 

conferências, que pareciam estar contentes com sua forma de sociedade, de repente, 

como que acordados por um toque de tambores e cornetas, começam a se sentir 
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como bonecos manejados num grande circo por fios invisíveis que é preciso quebrar 

(A CRUZADA, 1968) 

 

Recorrendo ao ano em que o discurso de Gizelda Morais foi publicado, período em 

que se intensificam as manifestações dos estudantes, sobretudo da UNE, contra o movimento 

militar, podemos traçar um paralelo entre os acontecimentos ocorridos no Brasil e na França.  

Ainda neste período, em Sergipe, como atesta Dantas (2014, p.141): 

 
[...] ocorreu a instalação, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 

da Universidade Federal de Sergipe, após controvérsia acirrada sobre a forma 

jurídica a ser adotada. A maioria dos professores e dos alunos mais atuantes 

defendia a forma autárquica, acreditando que o modelo de fundação levaria à 

privatização. Mas D. Luciano Cabral Duarte, bem articulado com as autoridades 

federais, sustentava a última forma, que se impôs como a alternativa viável naquele 

momento (destaque nosso). 

 

A autora, no entanto, ao discorrer sobre a insubordinação dos estudantes franceses, 

parece silenciar-se diante dos conflitos enfrentados pelos estudantes brasileiros. Este 

silenciamento, longe de apresentar-se como neutro, vazio de significados, produz uma cadeia 

de sentidos na medida em que a autora se posiciona a favor dos estudantes franceses, como se 

nota no trecho seguinte: “de repente, como que acordados por um toque de tambores e 

cornetas, começam a se sentir como bonecos manejados num grande circo por fios invisíveis 

que é preciso quebrar. ”  

Se, de um lado, silenciar-se sobre os estudantes brasileiros apresenta-se, pois, como 

uma forma não se comprometer com o assunto, de outro, evocar a realidade dos estudantes 

franceses, colocando-se a favor destes, apresenta-se como uma forma de silêncio que também 

é resistência. Na medida em que a realidade dos estudantes brasileiros é silenciada pelo 

discurso, o sentido proibido paradoxalmente se insurge como consequência de um jogo 

complexo de deslocamentos produzido pela censura (ORLANDI, 2007). 

Mais adiante, Gizelda discorre sobre uma das principais influências intelectuais desses 

jovens, a exemplo de Herber Marcuse, filósofo alemão que residia nos Estados Unidos desde 

o início do século XX. O artigo destaca também o pensamento do filósofo, marcado por fortes 

críticas ao sistema capitalista: 

‘A civilização está doente’.  A psicanálise e o marxismo que surgiram como meios 

de liberação do homem e desenvolvimento do indivíduo serviram, ao contrário de 

instrumento de uma outra forma de escravização. Na sociedade Capitalista ‘a 

terapêutica psicanalítica’ visa curar o indivíduo de maneira que ele possa funcionar 

como parte de uma civilização doente, sem capitular completamente diante dela. De 

outra parte ele vê a burocratização do marxismo, a redução da exigência marxista de 

liberação ao controle das forças produtivas (Op citado, 1968). 
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Ao analisar o fragmento destacado, bem como a posição da autora em defesa dos 

estudantes franceses, depreende-se formações discursivas em que se inscreve a ideologia 

marxista. Ante o quadro de possível repressão, a autora, no entanto parece não temer as 

represálias em decorrência do seu posicionamento. O discurso resistência, neste sentido, pode 

também dar lugar a embates e enfrentamentos. 

Retomando os acontecimentos que envolvem a revolta dos estudantes franceses, a 

autora discorre sobre os conflitos envolvendo policiais e estudantes, bem como a violência e a 

coerção sofrida por estes: os estudantes defendem-se como pode, com as pedras do 

calçamento sobretudo, mas é triste o resultado da batalha – quase 400 feridos, alguns 

gravemente. Mais uma vez, ao recorremos à história, é possível associarmos a violência 

sofrida por estes estudantes aos embates envolvendo militares e estudantes brasileiros no 

combate ao regime. 

Finalizando o texto, atentemo-nos ao último fragmento: Eles – os estudantes – tem a 

coragem de começar, talvez os outros tenham coragem de continuar. Observe-se 

primeiramente que, quanto a autora evoca a figura dos estudantes como sujeitos que tem a 

coragem de “começar”, o discurso, que antes parecia restringir-se aos franceses, estende-se a 

todos os estudantes, o que se evidencia pela construção de caráter generalizante. No mesmo 

fragmento, a autora afirma que os estudantes têm a coragem de “começar”. Afinal, começar o 

quê? Evidenciam-se as lacunas, e os sentidos, múltiplos, são produzidos.  A “coragem”, 

atribuída aos estudantes, parece significar em sua oposição significativa em relação às demais 

classes da sociedade. Se os estudantes têm a “coragem” de “começar”, implicitamente, os 

demais não o fariam por um sentimento de “medo”, justificado pela repressão dos que se 

insubordinam contra o poder vigente, seja no Brasil, seja na França. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período militar, sem dúvidas, pode ser considerado um dos momentos mais 

violentos da história do Brasil. Tendo início em 1964 e estendendo-se por 20 anos, o discurso 

da “revolução”, que propunha uma reforma política no país, tornava-se um regime de extremo 

autoritarismo, censura e não-liberdade. Homens e mulheres, em sua maioria estudantes e 

militantes de partidos clandestinos, na medida em que o regime se firmava no país, 

indispunham-se contra o poder vigente, seja por meio de passeatas, denúncias contra o abuso 

de autoridades e até pelo envolvimento com a luta arma.  
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Na mídia impressa, a censura também se fazia presente. O discurso, por sua vez, 

evidenciava a voz silenciada, sobretudo das mulheres sergipanas, como se pôde observar nos 

discursos analisados. Os discursos de Ana Leonor e Gizelda Morais, publicados no jornal A 

Cruzada, revelaram a presença de conflitos próprios ao momento histórico em que viviam, 

embora em nenhum momento fosse feito qualquer referência direta ao regime militar no país.  

Por outro lado, o silêncio dessas mulheres, como vimos, longe de apresentar-se como 

neutro ou vazio de significados, fazia emergir sentidos que apontavam para a repressão e 

censura instalados no país, na medida em que seus discursos se significavam por meio de 

implícitos e não ditos que escapavam o sentido aparentemente único da materialidade do 

discurso. 
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A Cruzada 1967 

 

A Cruzada 1968 
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Introdução 

A relação do homem com o mar, durante todo o processo histórico, passou de um 

distanciamento causado pela ideia de um espaço desconhecido e temível para um ambiente 

conhecido e habitável (FONSECA, 1992). Para além de um cenário estático e passivo, o mar 

passou a ser considerado como um fator essencial para a subsistência de grupos e na 

realização de atividades específicas executadas pelas “gentes do mar” (MUCKELROY, 1978; 

ADAMS, 2009; HARPSTER, 2009). 

Com a obra Maritime Archaeology, de Muckelroy, em 1978, é fincado o marco 

inicial no desenvolvimento de pesquisas voltadas à Arqueologia Marítima (ADAMS, 2009; 

HARPSTER, 2009). Nela, o autor define este novo ramo da Arqueologia como uma 

subdisciplina que objetiva estudar de forma científica os vestígios materiais produzidos pelo 

homem e suas atividades desenvolvidas no mar. 

Inicialmente, a perspectiva da Arqueologia Marítima estava substancialmente na 

dimensão oceânica, não contemplando, dessa forma, culturas materiais produzidas fora desde 

cenário, mesmo que sejam exacerbadamente representadas pelo contato com outros ambientes 

aquáticos (MUCKELROY, 1978; HARPSTER, 2009). Estas, por sua vez, seriam trabalhadas 

pela Arqueologia Subaquática, que segundo Muckelroy (1978), debruça-se sobre todos os 

tipos de ambientes aquáticos, tanto os caracterizados pela presença de água doce como por 

água salgada. 
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Paradoxalmente diversas discussões norteadas pela obra de Muckelroy (1978) ampliaram essa 

visão limitada quando referida ao conceito de Arqueologia Marítima e seu campo de 

investigação, ainda que voltada ao ambiente marítimo. Todavia os estudos direcionados a esta 

subdisciplina tem contemplado vestígios desses grupos ainda que em terra firme (DURAN, 

2008; ADAMS, 2009; HARPSTER, 2009). 

Os estudos que preocuparam-se em caracterizar a vida dos homens do mar em navios 

mercantes ou de guerra revelaram um cotidiano profundamente marcado pelo sofrimento, 

sendo esta uma constatação válida para diferentes temporalidades históricas e 

cronológicas(OKUMURA et al., 2006; CALIPPO, 2011) . Lapa (1968) apontou aspectos 

dessa natureza no trabalho marítimo, afirmando que: “os marinheiros eram mal remunerados e 

espoliados pelos oficiais, além de lutarem pela sobrevivência tendo como aliados alimentação 

e água estragadas”. 

A utilização das técnicas analíticas das ciências naturais tem proporcionado à 

Arqueologia um arcabouço relevante para uma interpretação contextual cada vez mais 

consistente e estruturalmente fundamentada. A análise dos caracteres bióticos e abióticos 

constitui a base elementar de uma ramificação da Arqueologia, denominada Bioarqueologia. 

Esta, por sua vez, possibilita conectar-se ao conhecimento de numerosos aspectos da 

dinâmica populacional das sociedades presentes e pretéritas desde diferentes perspectivas 

analíticas. Entre as principais linhas de pesquisa em Bioarqueologia destacam-se os estudos 

sobre demografia, estado de saúde/doença, estilo de vida, dieta, migrações e relações 

biológicas (MENDONÇA DE SOUZA, 2009; ARANDA et al., 2010; MENDONÇA DE 

SOUZA e CARVALHO, 2013). Em suma, os estudos bioarqueológicos têm permitido cada 

vez mais inferir tanto no comportamento social como em fatores bioculturais, por meio de 

análises realizadas em vestígios arqueológicos de caráter orgânico e inorgânico. 

Foi a partir da década de 1950, que a Antropologia Biológica brasileira, ainda 

chamada de Antropologia Física, começou a contribuir de forma sistêmica para a recuperação 

de padrões de comportamento nas sociedades humanas. Os trabalhos como de Pourchet 

(1955), Mello e Alvin (1963), Machado (1983), Neves (1982), Mendonça de Souza (1995) 

foram pioneiros nos estudos voltados aos remanescentes ósseos humanos e contribuíram de 

forma importante para a interpretação do contexto arqueológico.  Tradicionalmente a 

Antropologia Biológica ateve-se à tipologia e classificação dos aspectos físicos do homem, 

como: sexo, idade, patologias, dieta e relações biológicas (NEVES, 1984; DUARTE, 2003; 
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CARVALHO, 2007; ARANDA et al.,2010, 2014). Informações de suma relevância para que 

possamos compreender as dinâmicas sociais de cada grupo e a sua interação com o ambiente. 

Ainda que evidentes as contribuições tanto da Bioarqueologia quanto da 

Bioantropologia, pouco tem-se produzido, ao menos no Brasil, sobre a interpretação dos 

aspectos bioculturais em pesquisas relacionadas à Arqueologia Marítima (KENNEDY, 1986; 

PEIXOTO, 1989; WHITING e ZERNICKE, 2001; SCHEEL-YLBERT et al., 2003;  

CARVALHO, 2004; OKUMURA et al., 2006; CALIPPO, 2011).  

Desta forma, este trabalho tem como propósito realizar uma discussão teórica sobre a 

possibilidade de interpretação de dados relacionados a aspectos de saúde/doença de 

tripulações marítimas a partir de fontes escritas, e, propor a realização de análises osteológicas 

em remanescentes humanos oriundos de sítios de naufrágios, que somadas à cultura material 

permitirão uma maior compreensão dos elementos da vida cotidiana tanto nas embarcações, 

quanto em terra firme. 

 

Algumas Contribuições das Bioarqueologia à Arqueologia Marítima 

 

Insalubridade a bordo 

 

Fome, sede, doença e estupro eram apenas algumas das palavras incorporadas ao 

cotidiano dos navegantes no século XVI. Fugindo de uma vida dura na Europa, centenas de 

homens embarcaram nas caravelas durante o período das grandes navegações. Alguns 

buscavam enriquecimento rápido e fama; outros, penitência pelos pecados e oportunidade de 

difundir o cristianismo (MICELI, 1994; RAMOS, 2008).. 

Segundo Marrien (s.d), nos pavimentos inferiores das embarcações, o ar e a luz eram 

extremamente escassos, fornecidos apenas por fendas entre os ripados de madeira, que 

também deixavam passar água, tornando os porões abafados, quentes e úmidos. Nesse 

ambiente insalubre, apinhado de carga, os tripulantes ficavam amontoados em um único 

cômodo. 

Devido à escassez de espaço nos navios, o abastecimento e a alimentação constituíam 

um problema permanente. Os gêneros embarcados tinham sempre uma péssima qualidade, 

deterioravam-se ainda no início do trajeto e tornavam-se inconsumíveis devido o seu estado 

de putrefação (LAPA, 1968). Estas informações também são ratificadas por Marrien (s.d), 

quando afirma que: 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

“[...] Os tripulantes amontoavam-se misturados com fardos, barris de carga e 

animais vivos, que, aos poucos, eram consumidos ao longo da viagem. As condições 

climáticas raramente eram favoráveis, variando de um frio insuportável a um calor 

abrasador. Frequentemente, chuvas abundantes inundavam as embarcações. As 

condições sanitárias estavam longe do ideal. A ideia de tomar banho, por exemplo, 

sequer se colocava. [...]” (MARRIEN, s.d, p.47). 

Ainda nas narrativas de Marrien (s.d), para garantir a presença de alimento fresco, 

eram postos a bordo alguns animais vivos, principalmente galinhas, e, por vezes, bois, porcos, 

carneiros e cabras, brindando os embarcados com muito esterco e urina, que contribuíam para 

agravar o quadro patológico entre embarcados. 

Em viagens longas, passado o primeiro mês, o que sobrava para consumação dos 

tripulantes era uma espécie de biscoito solidificado, que segundo Lapa (1968), 

frequentemente se notava a presença de marcas de roedores e baratas em todos os alimentos. 

Diante da iminência da fome, muitos traziam seu próprio estoque de comida, outros optavam 

por tentar pescar nos períodos de calmaria ou caçar os muitos ratos presentes a bordo (LAPA, 

1968). Também a ausência de hábitos básicos de higiene agravava ainda mais os estragos 

causados pelo alto grau de deterioração dos víveres. Os utensílios como talheres, pratos e 

gamelas eram compartilhados, sendo de uso coletivo entre os tripulantes (LAPA, 1968; 

RODRIGUES, 1994; RODRIGUES, 1999). 

O maior perigo para as mulheres embarcadas era o estupro. Conseguir evita-lo até o 

desembarque era praticamente impossível (RAMOS, 2008). A violação das crianças 

embarcadas era cotidiana e mesmo as orgias grupais não satisfaziam os desejos carnais dos 

homens em alto-mar (RAMOS, 2008). As prostitutas e mulheres pobres, de maneira efêmera, 

eram sequestradas durante a noite e embarcadas contra vontade para suprir a demanda por 

sexo. Também era recorrente a busca por parceiros sexuais em tavernas próximas aos portos 

durante o período de atracamento das embarcações (MARRIEN, s.d; LAPA, 1968; 

RODRIGUES, 1999; RAMOS, 2008). 

 As manifestações patológicas 

A Paleopatologia é uma disciplina que, aplicada à Arqueologia, estuda a ocorrência 

de processos patológicos nos esqueletos humanos (ORTNER, 2003; MANN e HUNT, 2005), 

e busca compreender o modo como os indivíduos interagiram e adaptaram-se ao meio 

ambiente. Entretanto, poucas patologias deixam registros no material osteológico, e que em 

alguns casos são identificadas como processos resultantes de agentes tafonômicos. Também 

faz-se necessário ressaltar que a maioria das patologias descritas em trabalhos arqueológicos 
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não possui nenhuma relação com a causa mortem, mas sim, com o estilo de vida de cada 

indivíduo (WHITE e FOLKENS, 2000; MAYS, 2002). 

Para Mays (2002), cada patologia é única, porém as manifestações e os agentes 

etiológicos são diversos. Dessa forma, o autor classifica-as em dois grandes grupos, conforme 

a figura abaixo: 

 

Figura 1: Esquema de classificação das patologias, segundo Mays (2002). 

Como o enfoque deste trabalho está relacionado, sobretudo, aos aspectos de 

saúde/doença ocasionados por agentes etiológicos de insalubridade e carência nutricional, nos 

ateremos apenas às patologias de desordens metabólicas. Essas disfunções podem resultar em 

uma produção óssea excessiva ou não adequada, ou em uma perda de massa óssea em peças 

osteológicas acometidas. Tais doenças podem ser causadas pela deficiência ou excesso de um 

ou vários componentes da dieta, bem como com a nutrição inadequada, quando o corpo não 

pode manter seu metabolismo ósseo normal. Aspectos estes recorrentes em tripulações 

durante o período das grandes navegações (RODRIGUES, 1999; WHITE, e FOLKENS 2000; 

MAYS, 2002; RAMOS, 2008). 

Mesmo que o vestígio osteológico humano esteja em contexto submerso, este 

permanece passível de análise macroscópica, pois há uma conservação maior dos agentes 

orgânicos em ambiente aquático, principalmente em cenários resultantes de atividades de 

bactérias anaeróbias (STAMBOLOV, 1985; SCHMUTZLER e EBINGER-RIST, 2008). 

Os principais agentes etiológicos das patologias de desordens metabólicas são a 

desnutrição e o alto nível de estresse alimentar. Fatores comuns presentes nas narrativas 

historiográficas possíveis de ratificação a partir de análises acuradas sobre o material 

osteológico humano oriundo de sítios de naufrágio, por exemplo (LAPA, 1968). 

A mais recorrente patologia em grupos de tripulantes é o escorbuto (figura 2), 

chamado também como “mal das gengivas” ou “mal de Luanda”, provocado pela falta de 

vitamina C. Esta patologia é diagnosticada em remanescentes humanos esqueletizados por 
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meio da análise realizada tanto em peças dentárias quanto no osso do maxila (WHITE, 2000; 

ORTNER, 2003; MANN e HUNT, 2005). 

 

Figura 2: Presença de escorbuto em peças dentárias (WHITE e FOLKENS, 2000). 

Em contrapartida, o consumo de ratos nas embarcações, já que estes sintetizam a 

vitamina C a partir dos alimentos que consomem, atenuavam os infortúnios vividos pelos 

mareantes, que de forma inconsciente, preveniam o aparecimento do escorbuto (ORTNER, 

2003). 

Outras patologias de desordens metabólicas, como as anemias, a hiperostose porótica, 

a osteomalácia também são possíveis de serem diagnosticadas em remanescentes ósseos 

humanos e fornecerem dados que permitem ao arqueólogo reconstituir o espaço onde essas 

pessoas viviam e que tipo de dieta elas consumiam (AUFDERHEIDE e RODRÍGUEZ-

MARTÍN 1998; WHITE e FOLKENS, 2000; MAYS, 2002; ORTNER, 2003). 

E, sabendo que dentro de uma embarcação existe uma relação clara de 

hierarquização, a análise destas evidências osteopatológicas também possibilita uma 

interpretação sobre essa relação de poder que é dada pelo acesso aos alimentos de maior valor 

nutricional estocados na embarcação (AUFDERHEIDE e RODRÍGUEZ-MARTÍN 1998; 

WHITE e FOLKENS, 2000). 

Segundo Ortner (2003), as anemias são caracterizadas por um nível baixo de ferro nas 

moléculas de hemoglobinas ou uma deficiência nas mesmas. A deficiência de ferro causa um 

rompimento nas células, que em consequência provoca a produção forçada de eritrócitos.  

Essa expansão causa o deslocamento da díploe para o periósteo da abóbada craniana e, em 

alguns casos, do esplancnocrânio. Como resultado desse processo se observa a formação de 

porosidades e, ocasionalmente, o engrossamento da díploe, acompanhado de um adelgamento 

da tábua externa (ORTNER, 2003). 
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Já a porosidade da hiperostose porótica ou esponjosa localiza-se na primeira linha de 

forma bilateral ou simétrica na tábua externa do occipital, nos parietais próximos à sutura 

sagital, no frontal próximo ao bregma (figura 3), em ossos longos e vértebras. Estas 

evidências indicam aspectos de desnutrição e/ou infestação parasitárias (WHITE e 

FOLKENS, 2000; MAYS, 2002; GRUPE et al., 2005). 

 

Figura 3: Hiperostose porótica em um crânio (MANN e HUNT 2005). 

Ainda que rara, a osteomalácia é caracterizada pela deficiência da vitamina D ou de 

cálcio (Ca). Esta patologia se manifesta na remodelação ocasionada pela desmineralização 

óssea. Em termos gerais, os ossos que são acometidos por esta enfermidade apresentam-se em 

forma delgada. Assim como as demais, a osteomalácia está relacionada à desnutrição e afeta, 

sobretudo, o esterno, os ossos longos, as costelas e a pélvis (BROTHWELL, 1981; WHITE e 

FOLKENS, 2000; ORTNER, 2003). 

Quanto às manifestações osteopatológicas infecciosas adquiridas por vias do contato 

sexual, da saliva, do sangue e de forma congênita, destaca-se a sífilis. Esta é uma infecção 

causada por uma bactéria do gênero Treponema (MAYS, 2002). Porém, evidenciaremos aqui 

a sífilis venérea, embasados nos relatos de estupros às mulheres embarcadas e às diversas 

práticas sexuais desprotegidas ocorridas tanto nas embarcações quanto em terra firme, durante 

os períodos de atracamento. 

As modificações ósseas ocasionadas pela sífilis venérea (figura 4) ocorrem 

acompanhadas de úlceras e inflamações, que resultam em osteíte e periostite com o 

engrossamento ósseo, especialmente no frontal, nos parietais, no esplancnocrânio e nos ossos 

longos. Essas modificações cranianas assemelham-se a deformidades causadas por parasitos, 

denominados de caries sicca (MAYS, 2002). 
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Figura 4: Sífilis venérea na região do crânio e do esplancnocrânio (MAYS, 2005). 

As informações respaldadas nas manifestações patológicas quando somados às 

pesquisas da Arqueologia Marítima permitem ao arqueólogo não só compreender o estado de 

saúde/doença dos embarcados, mas associá-las à sua produtividade, que, por sua vez, poderia 

ser comprometida pelo alto nível de desnutrição e refletiria nos aspectos econômicos do grupo 

(AUFDERHEIDE e RODRÍGUEZ-MARTÍN 1998; WHITE e FOLKENS, 2000; MAYS, 

2002; ORTNER, 2003). 

Enfim, o link entre essas duas áreas, Bioarqueologia e Arqueologia Marítima, também 

implica em uma reavaliação de postura diante de alguns dos paradigmas discursivos, impostos 

por correntes teórico-metodológicas consolidadas pela comunidade científica, e a abertura 

para novas abordagens a respeito da dinâmica biocultural; do estado de saúde/doença da 

tripulação; dos aspectos alimentares durante o período embarcado, por exemplo. Em síntese, 

pode-se afirmar que a aplicação da Bioarqueologia em contextos da Arqueologia Marítima 

contribui de forma substancial na produção do conhecimento a cerca dos hábitos mantidos 

pela tripulação, seja no cotidiano da vida embarcada seja em terra firme. 

 

Considerações Finais 

As pesquisas bioarqueológicas vêm crescendo e contribuindo cada vez mais para a 

compreensão da dinâmica de processos bioculturais presentes em agrupamentos pretéritos, 

bem como na fomentação de novas tendências de investigações respaldadas nas informações 

portadas pelo corpo (morfologia, sexo, idade, patologias), pela cultura e pelas evidências 

bióticas contidas no entorno. 

Mesmo diante das limitações impostas, tanto pelo estado de conservação do material 

osteológico quanto pelos documentos escritos, são inegáveis as informações fornecidas pela 
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Bioarqueologia à Arqueologia Marítima na interpretação do estado de saúde/doença da 

tripulação; na reconstituição dos aspectos de insalubridade presentes nos espaços da 

embarcação e na compreensão das atividades cotidianas dessas “gentes do mar”. 

Por fim, é necessário cada vez mais que os arqueólogos percebam que Bioarqueologia 

e Arqueologia Marítima, bem como as demais especialidades, formam um conjunto, onde 

deve haver um diálogo permanente. E, que o esforço para manter integradas as informações 

produzidas dentro de campos muito especializados e distintos, conciliar os discursos e as 

possibilidades de interpretação de tantos saberes e, ainda assim, construir modelos que de fato 

sejam úteis aos arqueólogos é um grande desafio. 
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“[Desprezo] o caminho seguido em geral pelos escritores que 

dedicam seus livros a algum príncipe, a quem atribuem, com 

profusão de elogios banais, todas as virtudes – cegos à sua 

ambição e avareza – quando deveriam fazê-lo corar pelos seus 

vícios. ” (MAQUIAVEL, 1994) 

INTRODUÇÃO 

O que Nicolau Maquiavel, Thomas More e Erasmo de Roterdã tinham em comum?  

Que todos eles entraram para história como grandes intelectuais é a resposta mais óbvia. 

Ninguém pode questionar o lugar canônico desses escritores. Mas, além disso, há o fato de 

que eles, assim como quase todo escritor quinhentista, viveu sob a proteção de senhores 

nobres que lhes proporcionavam assistência financeira, empregos no estado e cargos públicos.  

Este artigo examina esse tipo patrocínio de intelectuais na França do século XVI. Seu 

objetivo é explicitar a natureza dessa relação a partir dos dois aspectos principais que lhe 

caracterizam, a saber, a homenagem dos nobres e a proteção dos intelectuais e dos valores 

nela envolvidos. Intenciona ainda apresentar a dedicatória como uma fonte para história social 

dos intelectuais do período quinhentista.  Mais do que “mero” texto, tentaremos mostrar que a 

dedicatória é uma instituição social propriamente dita. 

De modo geral, este exame usa, como referencial teórico e metodológico, a História 

Cultural, como formulada por Robert Darnton (DARNTON, 1984), e a História Social do 

Conhecimento, tal qual praticada por Peter Burke (BURKE, 2000). Assim, entende-se que o 

historiador deve abordar o passado da mesma maneira que o antropólogo lida com as culturas 
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exóticas: captando a diferença entre passado e presente. E, de maneira específica, abordar a 

história das ideias a partir do seu contexto social (instituições, práticas e relações).  

Apoiando-se em Peter Burke, o intelectual nesse trabalho será entendido como letrado: 

o membro de um grupo social que se considera um homem das letras ou do saber. A 

comunidade da qual fazia parte esses homens será chamada aqui de república das letras, 

como, aliás, eles próprios o faziam. (BURKE, 2000, p. 26) 

A análise aqui realizada é um estudo de caso. Toma como base a dedicatória do 

missionário francês Jean de Léry ao conde Francisco de Coligny que precede a narrativa 

Viagem à terra do Brasil (1578). Esse gênero textual tem característica peculiares que o 

distingue da dedicatória contemporânea. O único traço em comum entre ambas é o fato de 

precederem a obra da qual faziam parte. O restante é só diferença.  

Vejamos melhor quais eram as características típicas de uma dedicatória quinhentista.  

A primeira coisa que salta aos olhos numa dedicatória do séc. XVI é o seu formato 

epistolar. Geralmente era uma carta endereçada a um nobre a quem o autor pretendia 

homenagear. O tom era da mais pura apologia: fazia-se questão de ressaltar as qualidades do 

homenageado. Outro traço desse tipo é a ênfase na assimetria social entre o homenageador e o 

homenageado: de um lado o autor modesto, humilde, servil e complacente; do outro o nobre 

grandioso e poderoso, mas também bom e generoso. Também era comum a dedicatória 

quinhentista apresentar a obra como um presente do autor para o nobre a quem estava 

endereçada. Não era, portanto, um livro escrito para todos mas para um só. Vejam, por 

exemplo, a dedicatória de Maquiavel à Lourenço de Médici no famoso O príncipe (1532). 

Destacar a indignidade da obra em relação à grandeza do fidalgo era moeda corrente nesse 

tipo de texto.  Apelava-se, então, à bondade e à paciência do senhor para que ele aceitasse o 

humilde presente, que apesar de tudo, era apresentado como o melhor que o autor tinha a 

oferecer.  

Todos esses predicados podem ser encontrados na dedicatória de Léry. 

Mas quem foi Jean de Léry? O autor do nosso documento foi um ministro, missionário 

e escritor francês adepto da Igreja Reformada de Genebra durante a primeira fase da reforma 

calvinista. Nasceu em 1534 na cidade de Lamargelle, no norte da França. Em 1552, aos 18 

anos de idade, Léry parte para Genebra para estudar teologia e seguir os passos do mestre 

João Calvino. Quatro anos mais tarde (1556), Jean de Léry é convocado, por Calvino, a partir 

para a colônia francesa na América, estabelecida na baía de Guanabara e batizada de França 

Antártica. Ali permanece por cerca de um ano e então retorna ao velho continente. No tempo 
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que permanece no Brasil, convive com os tupinambá observando e registrando em notas o 

modo de vida desse povo. Regressa a Europa em janeiro de 1558. Em 1578, publica um relato 

de sua estadia na América, a famosa Viagem à terra do Brasil, que obteve grande sucesso 

junto ao público, sendo reimpressa e traduzida para o latim, alemão e holandês. Morreu em 

Berna, na Suíça, em 1611, aos 77anos.  

Para o exame aqui pretendido, vale destacar que Léry viajou à América sob os 

auspícios do Almirante Gaspar de Coligny, grande líder huguenote na França e pai do 

homenageado pelo documento em tela. 

Vejamos, então, o que diz a dedicatória: 

Ao ilustre e poderoso senhor conde Francisco de Coligny, senhor de Chatillon, 

governador por graça del rei, da cidade de Montpellier etc. 

 

Senhor, levado   pelo   reconhecimento   que   devo   à   memória   daquele por 

intermédio de quem Deus me permitiu ver as coisas com que escrevi a presente 

narrativa, tendo vós a ele sucedido, justo me parece ter a audácia agora de vô-la 

apresentar. Como minha intenção é a de perpetuar aqui a lembrança de uma viagem 

feita expressamente à América para estabelecer o verdadeiro serviço de Deus, entre 

os franceses que para aí se haviam retirado como entre os selvagens que habitam 

esses países, estimei de meu dever levar à posteridade o nome daquele que foi a 

causa e o motivo da expedição. Em verdade, considerando que não houve em toda a 

antiguidade um chefe francês e cristão que estendesse o reino de Jesus Cristo, rei dos 

reis e senhor dos senhores, e os limites de seu príncipe soberano a país tão 

longínquo, ninguém poderá exaltar demasiado uma tão santa e realmente heroica 

empresa.  Pois  embora digam alguns, em vista do pouco tempo que tais coisas 

duraram, e de não haver no momento nesse país nenhuma religião verdadeira levada 

pelos franceses, que merece o fato pouca importância, afirmo o contrário e sustento 

que, assim como o evangelho do filho de Deus foi de nossos dias pregado nessa 

quarta parte do mundo chamada América, se o empreendimento  tivesse continuado 

tão bem  quanto  começou tanto o reino espiritual como o temporal aí se achariam 

enraizados em nossa época e mais de    dez mil súditos da nação francesa aí estariam 

agora em plena e segura posse, para nosso rei, daquilo que espanhóis e portugueses 

deram aos seus. 

Assim como não se deve imputar aos apóstolos a destruição das igrejas que eles 

construíram, nem   a   ruína   do   Império   Romano   aos   bravos   guerreiros   que 

lhe conquistaram tantas belas províncias, somente louvados merecem ser os que 

assentaram os primeiros alicerces das coisas que eu refiro em relação à América. 

Deve-se atribuir o erro e a descontinuidade a Villegagnon e àqueles que com ele 

(contrariamente ao que fizeram de início e ao que haviam prometido) em lugar de 

continuar a obra abandonaram a fortaleza que havíamos construído, e o país que a 

chamáramos França Antártica, aos portugueses, os quais nele se adaptaram muito 

bem.  Assim nunca deixarão de compreender o grande valor do senhor Gaspar de 

Coligny, almirante de França e vosso muito virtuoso pai, que executou a empresa 

por intermédio daqueles que enviou para a América e que além de entregar novas 

terras à coroa de França mostrou ainda seu zelo para que fosse o evangelho não 

somente pregado em todo o reino, mas ainda em todo o mundo. Eis por que, senhor, 

considerando-vos representante da pessoa desse excelente senhor, a quem deve a 

pátria tantas ações generosas, publiquei este meu trabalho sob os vossos auspícios. 

Por isso a vós é que terá de prestar contas Thévet por ter, de um modo geral e na 

medida de suas forças, condenado e caluniado a causa pela qual fizemos essa 

viagem à América e ainda por, ao falar do almirantado de França, na sua 

Cosmografia, ter ousado denegrir o nome venerado por todos os homens de bem de 

quem foi o promotor da viagem. 
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Por outro lado, senhor, vossa confiança e magnanimidade, na defesa das igrejas 

reformadas deste reino, mostrando diariamente que seguis com felicidade as pegadas 

daquele que sustentando essa mesma causa lhe deu até o próprio sangue: a gratidão 

que conservo pelo acolhimento honesto e bom que me proporcionastes na cidade de 

Berna para onde me dirigi após libertar-me do cerco de Sancerre; levaram-me a 

procurar a vossa proteção. Bem sei, entretanto, que embora o assunto dessa história 

seja de ordem a lhe suscitar a vontade de ouvi-la, e que nela haja coisas que lhe 

possam dar prazer em relação à linguagem, rude e mal polida, não devia apresentá-la 

a um senhor cujos ouvidos estão habituados desde a infância à mais bela literatura. 

Mas, convencido de que vossa natural bondade, ante a minha afeição, o levaria a 

suportar esse defeito, não fugi de oferecê-la e dedicá-la, tanto à santa Memória do 

pai quanto para testemunhar o meu desejo de continuar humildemente a servir os 

filhos. 

Rogo a Deus, senhor, que vos tenha em sua santa proteção, vos abençoe e faça 

prosperar sempre mais vossas virtudes e generosas ações, juntamente com os 

senhores vossos irmãos e com madame de Teligny vossa irmã, ramos e frutos dignos 

do tronco de que saíram. 

 

25 de dezembro de 1577. Vosso muito humilde e afetuoso servidor. (LÉRY, 2007. p. 

31-33) 

 

PATRONOS E PROTEGIDOS 

A dedicatória de Léry ao conde de Coligny evidencia alguns aspectos dessa instituição 

social no âmbito da república das letras quinhentista.  

O primeiro deles é a relação assimétrica entre patrono e protegido. Essa relação se 

caracteriza por uma troca desigual. De um lado, está Jean de Léry oferecendo seus serviços 

literários, e do outro, está o conde Francisco de Coligny, que retribui ao autor lhe oferecendo 

em proteção, sobretudo financeira.  

Uma segunda faceta mostrada pela dedicatória de Léry diz respeito a natureza dos 

bens trocados entre Patronos e protegidos. 

Os bens oferecidos pelo autor ao seu protetor são, sobretudo, de natureza imaterial. 

Assim, o missionário oferta ao nobre um elogio hiperbólico à sua personalidade e à sua 

linhagem. 

Por outro lado, o que motivava um nobre a estabelecer esta relação com um letrado? 

Peter Burke, num estudo sobre o renascimento italiano, apresenta três motivos 

principais para um fidalgo patrocinar um artista ou escritor: prazer, piedade ou prestígio. O 

primeiro é o prazer proporcionado pela obra propriamente dita ou seu uso como item de 

decoração de ambientes, predominante no caso das artes. A segunda se refere a motivação 

religiosa, o uso da arte e das letras como meio de louvar a Deus ou encontrar-se com o divino. 

Finalmente, o patronato era motivado pelo reforço do status social, seja por famílias ricas 
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emergentes que desejam estabelecer seu lugar na sociedade, seja por famílias ricas já 

estabelecidas que visam manter seu prestígio perante seus pares (BURKE, 2010, p. 119-120). 

Se aplicadas ao contexto da república das letras quinhentista, essas motivações 

identificadas por Burke no âmbito do renascimento italiano ajudam a esclarecer a questão da 

função das dedicatórias. Elas servem para elevar o prestígio dos patronos e reforçar o seu 

status social. Talvez seja o caso da dedicatória de Jean de Léry ao conde Coligny. 

Em contrapartida, os Patronos ofereciam aos seus protegidos benesses de ordem 

concreta. Vejamos. 

Léry afirma, em certa passagem de sua dedicatória, que foi acolhido pelo conde 

Francisco após ter escapado do cerco de Sancerre
62

. Essa atitude, pela qual o autor conserva 

gratidão, o levou a procurar proteção junto a Coligny. O que vem a ser, então, essa proteção 

mencionada por nosso missionário? 

A relação entre Léry e Coligny parece se enquadrar no que Peter Burke chamou de 

Patronato de tipo doméstico, “um sistema onde um homem rico [ou um príncipe ou fidalgo] 

recebe um artista ou um escritor em sua casa durante alguns anos”. Nesse período o protegido 

goza de moradia, comida, presentes, que iam desde dinheiro e roupas até terras e cargos 

públicos. Esse sistema garantia ao protegido estabilidade financeira. Ele era complementado 

por outro sistema sob medida, de caráter temporário.  Nele o patrono encomendava ao artista 

ou literato um único trabalho com e preço e características previamente estipulados. (BURKE, 

2010, p. 109-148). 

Diferentemente do que ocorre nos dias atuais, para os intelectuais do século XVI a 

possibilidade de viver exclusivamente de sua obra era remota ou, no mínimo, incerta. Apesar 

de já existir um mercado emergente de bens culturais naquele período e de, a longo prazo, a 

invenção da imprensa ter levado ao declínio do patronato literário, para o escritor depender 

somente de seus trabalhos implicava instabilidade financeira e desprestigio social (BURKE, 

2010, p. 138-139). Num tempo onde não existia direitos autorais, o mercado da cultura 

funcionava de um modo totalmente diverso e, sem dúvida, bem menos lucrativo para os 

autores. Essa situação vigorou na Europa por pelo menos mais dois séculos. Ainda na Paris 

pré-revolucionária, em fins do século XVIII, é possível encontrar autores em busca de 
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protetores que pudessem lhe fornecer meios de pagar as contas, seja através de pensões ou de 

empregos na burocracia do estado (DARNTON, 2011, p. 215-220). 

Por fim, o documento quinhentista evidência o caráter e a procedência dos valores 

envolvidos nessa troca. Observe-se, no documento, os adjetivos com os quais Léry qualifica o 

seu senhor e a si mesmo. Esses dados permitem vislumbrar os valores que compunham o pano 

de fundo social desse tipo de relação no cinquecento. Os predicados do nosso calvinista 

podem até ser sinceros, mas, sem dúvida, não são exclusivos. Eles são compartilhados por 

uma infinidade de textos congéneres e foram apropriados de um imaginário social 

compartilhado pelas pessoas de sua época, o século XVI. 

O primeiro valor que emerge no texto é a hierarquia. É ela quem estrutura e define a 

relação fazendo com que Jean de Léry demarque a todo momento a distância social existente 

entre ele e seu patrono. Assim, ele inicia sua epístola referindo-se ao poder e a importância de 

Coligny (ilustre e poderoso senhor). Em seguida, arrola títulos e possessões do conde (senhor 

de Chatillon, governador por graça del rei, da cidade de Montpellier etc.). Outra evidência 

da hierarquia que permeia essa relação é o uso que Léry faz do pronome de tratamento 

“senhor”. Esse vocábulo aparece doze vezes na carta. Dessas ocorrências, sete se referem a 

Francisco de Coligny, três a sua família e duas a Jesus Cristo. 

Por outro lado, a complacência e humildade de quem serve também são valores que 

permeia a relação aqui examinada. Podemos constatar isso em três momentos do texto. O 

primeiro é quando Léry expõe sua disposição de “continuar humildemente a servir” o conde 

Francisco e seus irmãos, assim como outrora serviu ao seu pai, o almirante Gaspar de 

Coligny.  O segundo e talvez mais evidente é o término da dedicatória, quando o autor, se 

dirigindo ao conde, se define como “humilde e afetuosos servidor”. De modo mais sútil, essa 

humildade aparece quando nosso autor afirma que sua obra, de linguagem “rude e mal 

polida”, é indigna de um “senhor cujos ouvidos estão habituados desde a infância à mais bela 

literatura”. Nicolau Maquiavel usa argumento semelhante na dedicatória do seu O príncipe. 

Ao que parece, era de bom tom evidenciar as distinções sociais entre as partes. 

Finalmente, temos na dedicatória do calvinista a lisonja, o elogio e o enaltecimento 

exagerado dos poderosos. Esse, sem dúvida, é um valor que atravessa todo o documento. 

Como vimos, Léry tece demasiadas homenagens a Francisco de Coligny e sua família. Ele 

exalta o conde, que na sua pena é honesto, culto, benevolente e naturalmente bom; louva os 

grandes feitos de seu pai, o almirante Gaspar de Coligny e elogia também os seus irmãos, que, 

assim como o conde Francisco, são “ramos e frutos dignos do tronco de que saíram”. 
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Esses valores, tão estranhos a nós, impregnados pela ideologia da igualdade, parecem 

ter sido moeda corrente no início da modernidade.  Todavia, qual seria a origem desses 

valores? Eles são próprios do ambiente urbano do início da modernidade? Ou são oriundos de 

uma sociedade estamental, ainda prisioneira da idade média, na qual a desigualdade entre os 

homens era lugar comum no pensamento das pessoas? Ou, finalmente, são produtos de um 

meio culturalmente híbrido, onde as raízes medievais se entrelaçavam com as inovações da 

modernidade? Somente o desenvolvimento dessa pesquisa poderá responder tais questões. 

 

CONCLUSÃO 

O exame efetuado da dedicatória de Jean de Léry permite extrair algumas conclusões. 

A primeira é que as dedicatórias, mais que apenas texto, são um tipo de instituição social. 

Essa instituição caracteriza-se pela assimetria social e pela troca de elogios e louvores, por 

parte dos escritores, por proteção, por parte dos fidalgos. Em seguida, vimos que os valores 

que norteiam a atitude de Jean de Léry para com seu patrono são hierarquia, complacência e 

lisonja. Por fim, as dedicatórias são, enquanto texto, uma importante fonte para o estudo da 

República das Letras do século XVI. 
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O projeto de iniciação tecnológica Memorial Virtual da Segunda Guerra Mundial: 

pesquisa e ensino da História através da Internet tem como objetivos manter, atualizar e 

aperfeiçoar o “Portal Segunda Guerra Mundial: cotidiano, fontes e narrativas”, em 

funcionamento desde 2011 e disponível no endereço www.memoriasegundaguerra.org.  

Esse portal se constitui em um ambiente interativo, dedicado ao estudo da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), além dos seus desdobramentos no estado de Sergipe, após o 

episódio que marcou a entrada do Brasil no confronto: os torpedeamentos de cinco navios 

mercantes brasileiros, promovido submarino alemão U-50, próximos ao litoral de Sergipe e 

Bahia costa sergipana entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942. Deste modo, o site não estará 

restrito aos acontecimentos regionais, mas atuará em duas escalas de abrangência: local ao 

lidar com as memórias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) dentro do Sergipe e outra 

abordando o conflito de forma geral. 

No decorrer deste projeto, o site passará por atualizações de sistema e layout, feita por 

uma equipe de Tecnologia da Informação contratada. Em relação ao seu conteúdo, o 

ampliaremos tanto de maneira quantitativa como qualitativa. Este tipo atualização é o objetivo 

do plano de trabalho “Por um memorial virtual da Segunda Guerra Mundial”, onde a bolsista 

irá realizar a manutenção e atualização do site, participando principalmente da construção de 

suportes digitais que tratem da história de Aracaju no período 1939-1945.  

http://www.memoriasegundaguerra.org/
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A Segunda Guerra Mundial: vários olhares para sobre o conflito 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) despertou o interesse dos estudiosos desde o seu 

imediato, pois como afirmou Pieter Lagrou (2009) depois da guerra cada país tentou escrever 

sua própria versão do conflito como tentativa de responder as dúvidas que pairavam em cada 

nação após 1945. Deste modo, setenta anos após o seu fim, o conflito mundial travado durante 

a primeira metade da década de 1940 se tornou um dos temas mais pesquisados no campo da 

História. 

Ainda que tal guerra tenha sido objeto de estudo de inúmeros pesquisadores, a partir de 

novas fontes que se tornaram acessíveis, surgem novas características e peculiaridades das 

várias regiões que foram afetadas direta ou indiretamente pelo confronto e que demostram a 

complexidade desse período. Tudo isso está exposto através de diferentes gêneros, como 

livros e artigos acadêmicos, documentários, relatos orais, histórias em quadrinhos, longas-

metragens com histórias reais ou fictícias, etc. Aqui destacaremos trabalhos que nos ajudaram 

no desenvolvimento dessa pesquisa e que nos fizeram enxergar multiplicidade de realidades 

do período referido.  

Estudos como o de Willian Gonçalves em seu texto Segunda Guerra Mundial (2005, p 

165-194), Pedro Motta em texto de mesmo título (2011, p. 355-390) e Eric Hobsbawm em A 

Era dos Extremos (1995) nos oferecem o panorama geral da Segunda Guerra, sendo que o 

último apresenta as características das duas grandes guerras do século XX – a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), destacando as diferenças 

dessas em relação às suas antecessoras e entre elas mesmas. Em ambas a catástrofe foi 

monumental, sem distinção entre combates uniformizados e civis. Embora a Primeira Guerra 

tenha causado maior comoção por ser o primeiro conflito entre várias nações, foi na Segunda 

que o homem se viu acostumado com a violência e com a impessoalidade trazida pelo 

aumento tecnológico, pois “rapazes delicados, que certamente não teriam desejado enfiar uma 

baioneta na barriga de uma jovem aldeã grávida, podiam com muito mais facilidade jogar 

altos explosivos sobre Londres ou Berlim, ou bombas nucleares em Nagasaki” 

(HOBSBAWM, 1995, p.47). 

Já Willian Gonçalves apresenta o desenrolar da guerra através das atitudes e estratégias 

dos grandes líderes nacionais envolvidos no conflito, em especial de Adolf Hitler, Joseph 

Stalin, Franklin Roosevelt e Winston Churchill. O autor mostra que o expansionismo alemão 
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foi por muito tempo considerado a única causa para a eclosão de um segundo conflito 

mundial, porém não existe uma única resposta para isto, uma vez que o líder alemão Adolf 

Hitler bem como todos os outros líderes nacionais citados “estavam defendendo os interesses 

nacionais de seus respectivos estados” (TAYLOR apud GONÇALVES, 2005, p.168) e foram 

em defesa desses interesses que encaminharam o mundo para um novo confronto de grandes 

dimensões.  

Finalmente, Pedro Motta retrata Segunda Guerra através do desenrolar das batalhas 

ocorridas nas mais diversas frentes, como no Oeste Africano, Leste Europeu e Ilhas do 

Oceano Pacífico, em uma guerra onde todos os recursos eram empregados para sua própria 

manutenção até a rendição total do inimigo.  

A guerra chegou às Américas através do Oceano Pacífico com o ataque japonês à base 

americana de Pearl Harbor (1945), o que colocou os EUA oficialmente na guerra contra o 

Eixo. O Brasil do Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945) até então neutro, se vê tomado 

pela propaganda pró-Aliados, como, por exemplo, com a criação por Walt Disney do Zé 

Carioca em 1942, o simpático papagaio malandro. Com os investimentos norte-americanos o 

Brasil servia como base de apoio e fornecedor de matérias-primas para o Aliados, porém em 

1942 a situação se modifica a partir da entrada do Brasil no conflito, que envia a recém-criada 

Força Expedicionária Brasileira (FEB) para lutar no front europeu.  

Roberto Sander em  O brasil na mira de Hitler (2011) retrata o percurso do Brasil à 

guerra. Inicialmente destaca a importância do nordeste brasileiro por ser a região mais 

próxima do oeste africano ocupado por tropas do Eixo, passando pela Conferência do Rio de 

Janeiro em janeiro de 1942, quando o país anfitrião se alinhou definitivamente aos Estados 

Unidos. Ao tomar essa atitude, rompeu suas relações diplomáticas com os países Eixo.  

A guerra submarina e os ataques dos U-Boots contra embarcações mercantis Aliadas e de 

países que comercializavam com estes, incluindo brasileiras, eram comuns. Anterior ao 

rompimento de relações com os países do Eixo, embarcações brasileiras já haviam sido 

atacadas na costa do Caribe, porém após janeiro de 1942, o Brasil passou a ser atacado dentro 

de suas águas. em seu litoral 

De todos os torpedeamentos, os sofridos entre 15 e 17 de agostos de 1942 no litoral 

entre Sergipe e Bahia chamam a atenção por terem sido os primeiros dentro do mar territorial, 

atingindo de perto da população brasileira. Os ataques aos navios Aníbal Benévolo, Baependi, 
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Araraquara, Arara e Itagiba e as mais de 650 vítimas foram considerados o estopim para a 

entrada do Brasil na guerra, com a formação da FEB e o envio de cerca de 25 mil homens que 

lutariam na Itália.  

Tanto Sander quanto no documentário Agressão, produzido em 1943 para explicar a 

entrada do Brasil na guerra, descrevem a reação da população carioca aos torpedeamentos 

com protestos e passeatas, uma vez que o Rio de Janeiro era a capital da República. Mas 

como estariam os moradores da pacata cidade de Aracaju que viram cerca de 650 cadáveres, 

alguns em estado avançado de decomposição, chegarem em suas praias?  

A guerra que parecia tão distante e que fazia apenas parte do imaginário aracajuano, 

vista através de filmes, jornais e revistas, agora estava materialmente presente. Os corpos das 

vítimas foram enterrados onde hoje é conhecido como Cemitério dos Náufragos, na Praia do 

Mosqueiro na localizada na parte sul da capital sergipana; os sobreviventes que chegaram se 

hospedaram em hotéis situados no centro de Aracaju. Tudo isso trouxe mudanças 

significativas no cotidiano de Aracaju. 

Em sua dissertação, Luiz Antônio Pinto Cruz (2012) aborda a relação dos sergipanos, 

especialmente a população caiçara, com os náufragos que chegavam espalhados pelas praias 

do sul do estado, pois segundo o autor “os praianos não foram apenas expectadores de uma 

ofensiva submarina, pois a comunidade costeira também foi obrigada a seguir orientações de 

segurança marítima” (CRUZ, 2012, p.82).  

O trabalho de Dilton Maynard e Andreza Maynard (2011) descreve com mais ênfase 

como o cotidiano de Aracaju foi alterado após no período da Segunda Guerra Mundial a 

entrada do Brasil no conflito. A cidade teve que conviver com blackouts a partir das 22h e 

com treinamentos antiaéreos, a escassez de produtos básicos se tornou endêmica. 

Ainda que a noite trouxesse escuridão, Aracaju não tirou de seu cotidiano os bares, 

cafés e cabarés localizados sobretudo na área central da cidade com tipos para todos os 

públicos; e nem suas praças perderam toda a vida com os jovens a fazer serenatas, ou com as 

empregadas domésticas tendo seu momento de descanso e de desabafo sobre a rotina com 

seus patrões.  

Com tantos estudos e olhares diferentes, os temas relacionados a Segunda Guerra 

Mundial possuem uma vasta lista de referências sobre o assunto. Porém como encontrá-las e 
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verificar sua veracidade, principalmente no meio virtual onde há uma variedade de 

informações?  Sites de grande de intuições como United States Holocaust Memorial Museum 

e o Memórial Auschiwitz 70 são excelentes fontes de informação e de inspiração para novos 

projetos do mesmo tipo. Nosso projeto visa reunir parte da vasta produção existente sobre o 

período, sobretudo no tocante de Sergipe visto o impacto que o conflito teve neste estado. 

 Ainda que existam lugares de memórias acerca dos torpedeamentos, como o já citado 

Cemitério dos Náufragos e uma rodovia de mesmo nome, as histórias envoltas nesses locais 

passam despercebidas pela população local, bem como os trabalhos já produzidos sobre o 

tema, que se encontram disponíveis apenas dentro do meio acadêmico. Para isso criamos um 

portal que agregue os trabalhos já produzidos, resgate memórias e que seja acessível a todos 

os públicos.  

Como cita Igor Prado (2011) um portal não se trata de um site de grande porte, mas “um 

agregador e distribuidor para internautas de outros sites, perfis nas mídias sociais ou subsites 

[...]Ele tem a função de porta de entrada, por onde começa a ação do internauta que a partir 

dele escolhe seu roteiro”. Criamos e aperfeiçoaremos o Portal Segunda Guerra para ser um 

espaço de excelência para os mais vastos públicos que possuam o desejo em comum de 

aprofundar seu conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial. 

Um Memorial Virtual 

A ideia de criar um memorial virtual oferece várias vantagens, como a de criar um 

objeto educacional digital acessível e produzido para um público amplo, de pesquisadores a 

alunos de vários níveis. Para a execução desse projeto são necessários conhecimentos sobre a 

cibercultura, e as mudanças trazidas por este e como utilizá-lo para aperfeiçoar o ensino para 

de História.  

Com o advento da Internet e a conectividade entre os vários aparelhos eletrônicos em 

rede criou-se um mundo com fácil acesso e divulgação de informações de modo que o 

conhecimento se tornou coletivo, construído por milhões de pessoas espalhadas em várias 

localidades, de modo que “o ciberespaço se tornou uma ágora eletrônica global em que a 

diversidade da divergência humana explode numa cacofonia de sotaques” (CASTELLS, 2003, 

p.115).  
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Isso significa que publicar artigos e livros tornou-se mais barato e rápido.  Pierre Lévy 

(1999) diz que após o advento da Internet e da difusão maciça de informações um profissional 

dificilmente terminará sua carreira com o mesmo conhecimento que possuía em seu início. O 

mundo e o conhecimento estarão sempre em mutação e profissionais de todas as áreas 

precisam estar em constante atualização.  

O meio digital também é capaz de oferecer uma maior interatividade e flexibilidade, 

uma vez que é possível agregar vários tipos de mídia em um mesmo ambiente – textos, 

hipertextos, vídeos, sons, imagens, adaptados ao leitor digital. Esse é o leitor característico do 

século XXI, capaz de interagir com o texto através de hiperlinks, tornando-se o coautor do 

texto lido uma vez que decide por que caminho sua leitura seguirá (CHATIER, 2010). O texto 

eletrônico é renovado milhares de vezes por minuto, atendendo as necessidades e vontades de 

cada leitor sem modificar sua estrutura.  

Com a vasta quantidade de informação disponível a baixos custo a Internet passou a 

ser um importante auxiliar na aprendizagem, presente no cotidiano escolar com objetivo de 

tornar as aulas mais interativas e atrativas para o estudante, porém nem todas as informações 

são verídicas, como mostra Dilton Maynard (2009):  

A rede mundial de computadores se tornou um espaço importante para a produção 

de suportes pedagógicos. Simultaneamente, a rede estabeleceu desafios aos 

historiadores, exigindo deles um olhar atento sobre o consumo realizado quando o 

assunto é preparar terrenos no ciberespaço para o cultivo da consciência histórica 

(MAYNARD, 2009, p.04)  

 Deste modo a criação de sítios eletrônicos confiáveis, vinculados a uma instituição de 

ensino respeitável é um modo barato, de fácil atualização e adaptável ao cotidiano do século 

XXI, onde o aprendizado se tornou mais fácil devido à grande quantidade de informações 

disponíveis com um único clique, ao mesmo tempo consiste em um caminho que leva aos 

internautas informações corretas, visto que estes acreditarão com mais facilidade no ambiente 

que passe maior confiabilidade.  

No tocante a Segunda Guerra Mundial, existem vários portais que tratam de algum 

aspecto do tema. Podemos citar, por exemplo, os sites United States Holocaust Memorial 

Museum (www.ushmm.org) , Auschiwitz 70 (http://70.auschwitz.org/index.php?lang=en)  e o 

site da BBC - História: Segunda Guerra Mundial 

(http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/) . Os dois primeiros são referentes ao 

Holocausto, com ênfase nos ocorridos no campo de concentração de Auschwitz; a partir 

http://www.ushmm.org/
http://70.auschwitz.org/index.php?lang=en
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/
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destes sites realizamos uma viagem ao campo e também no tempo, onde entramos em contato 

com fotografias, filmes, testemunhos e mapas. Já o site da BBC apresenta vários tópicos do 

confronto, como: campanhas e batalhas, política e frente de batalhas, Holocausto, biografia de 

Adolf Hitler disponibilizados em diversos tipos de mídias a exemplo de textos, mapas 

interativos, fotografias e clipes de áudio e vídeo. 

Documentos produzidos na época tanto da Primeira e da Segunda Guerra em versão 

digital também podem ser facilmente encontrados em sites como o da Universidade de 

Minnesota e da Biblioteca Pública Minneapolis (https://www.lib.umn.edu/digital/war-posters) 

onde estão disponíveis cerca de 5 mil pôsteres da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.  

O Brasil como já citamos, também sentiu de perto os efeitos da Segunda Guerra e possui 

seus próprios sites para lembrar e ensinar alguns fatos do confronto, sendo um instrumento 

que pode ser utilizado pelo professor durante a aula através do acesso do próprio aluno. 

Diferente dos outros estes estão disponíveis em língua portuguesa, o que facilita a navegação 

dos discentes. Temos como exemplo o Clube dos Generais: Segunda Guerra Mundial e os 

Conflitos do Século XX (http://www.clubedosgenerais.org/site/), onde os estudos e pesquisas 

sobre os conflitos e guerras mundiais são feitos pelos integrantes do próprio site, em geral 

professores e estudantes universitários, advogados e jornalistas que assumem nomes de 

generais da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, numa espécie de “jogo de ideias”.  

Além dos exemplos dados acima outros portais trabalham a memória de grandes eventos 

históricos como o 11 de setembro através September 11 Digital Achive 

(www.911digitalarchive.org). Consiste em um memorial com mais de 150.000 itens digitais 

sobre o atentado terrorista que marcou o início do século XXI, além disso, o visitante do site 

pode colaborar com seu arquivo contando suas histórias sobre o assunto. Também nos serviu 

de inspiração o Voices of Civil Right (http://www.loc.gov/exhibits/civilrights/) dedicado às 

memórias sobre a luta dos direitos civis nos EUA, com uma “exposição que se baseia em 

milhares de histórias pessoais, histórias orais, e fotografias” (VOICES OF CIVIL RIGHT, 

2015)  

Os sites citados são apenas alguns exemplos dos inúmeros que podemos encontrar 

disponíveis na rede e que utilizamos como referências para montar o Portal Segunda Guerra. 

A importância destes está além da confiabilidade como fontes de pesquisa, mas também na 

atuação como espaços de memória, onde a história é contada e recontada várias vezes por 

https://www.lib.umn.edu/digital/war-posters
http://www.clubedosgenerais.org/site/
http://www.911digitalarchive.org/
http://www.loc.gov/exhibits/civilrights/
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segundo para um público cada vez maior, diversificado e espalhado por várias localidades, 

que entram em contato com o passado em um clique.  Embora existam vários sítios 

eletrônicos sobre o conflito, nenhum enfoca na participação brasileira e nos torpedeamentos 

ocorridos no litoral sergipano, o que diferencia nosso trabalho dos outros apresentados.  

Atualmente, o site passa por uma reformulação em seu sistema, portanto encontra-se 

temporariamente fora do ar.  Portanto, o projeto passa pelo tratamento das informações: 

acervo do portal, salvo em uma conta do serviço de armazenamento em nuvem: o Dropox, 

que está sendo reorganizado para facilitar o reabastecimento do site. A bolsista responsável 

pelo projeto realiza leituras e a discussão de textos sobre Segunda Guerra Mundial, Digital 

History e cibercultura juntamente com o orientador. O resultado destas atividades são textos 

referentes à temática, que além de praticar a escrita e a leitura crítica que serão parte do 

acervo do Portal Segunda Guerra Mundial. Essas produções serão, em sua maioria, planos de 

aulas, artigos científicos e resenhas sobre produções fílmicas que abordem aspectos do 

período da Segunda Guerra Mundial.    

Aperfeiçoaremos a acessibilidade do portal, em nossa primeira versão contamos com a 

alteração da fonte e do contraste para melhor adaptação dos visitantes de baixa visão, agora 

iremos introduzir vídeos com adaptação de nossos textos em LIBRAS. Em parceria com a 

professora Mônica Gois do curso Letras-LIBRAS da Universidade Federal de Sergipe, e seus 

alunos, traduziremos primeiramente as resenhas e planos de aulas disponíveis no site. 

Visamos finalizar o projeto com dez vídeos, hospedados em nosso canal do Youtube, com 

link de acesso no portal.  

 Feita as atualizações necessárias, a próxima etapa será o abastecimento do site com 

todo material já disponível.  Contamos com entrevistas, imagens, documentos como os jornais 

Folha da Manhã, Correio de Sergipe, Correio de Aracaju, todos da primeira metade das 

décadas de 1940, planos de aulas, resenhas de livros e filmes, além de outras produções 

acadêmicas, como artigos, monografias, dissertações e teses. Para essas últimas categorias foi 

de extrema importância a contribuição dos integrantes do Grupo de Estudos do Tempo 

Presente (GET/UFS) que desenvolveram trabalhos de iniciação científica, tecnológica e 

monografia acerca a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos em Sergipe. Entre eles 

destacamos:  

Artigos: 
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1. O Nordeste e a Segunda Guerra: estudo do cotidiano de Aracaju. Autoria de Caroline de 

Alencar Barbosa e Mônica Porto Apenburg Trindade; 

2. A Segunda Guerra Mundial em Aracaju: o uso dos espaços de lazer Autoria de Caroline de 

Alencar Barbosa e Mônica Porto Apenburg Trindade; 

3. A Quinta Coluna: integralistas e estrangeiros sob suspeitas durante a II Guerra Mundial. 

Autoria de Anailza Guimarães Costa; 

4. Sob perseguição: a política Vargas de repressão aos estrangeiros durante a II Guerra 

Mundial (1939-1945). Autoria de Anailza Guimarães Costa; 

5. A “matinée” e a “soirée” dos cinemas aracajuanos na II Guerra Mundial. Autoria de Raquel 

Anne Lima de Assis; 

6. A II Guerra Mundial através dos objetos educacionais digitais (OEDS) distribuídos pelo 

Programa Nacional do livro didático (PNLD). Autoria de Raquel Anne Lima de Assis; 

7. Portal II Guerra Mundial: cotidiano, fontes e narrativas. Autoria de Raquel Anne Lima de 

Assis e Lívia Helena Barreto Barros; 

8. II Guerra Mundial: o ensino em bytes. Autoria de Raquel Anne Lima de Assis 

9. O caso de Nelson Rubina em meio aos torpedeamentos em Sergipe (1942). Autoria de 

Raquel Anne Lima de Assis. 

10. O fim do mundo começou no mar: os ataques do submarino U-507 ao litoral sergipano em 

1942. Autoria de Dilton Cândido Santos Maynard e Raquel Anne Lima de Assis. 

11. Os cinemas aracajuanos em dias de “combates” e “seduções” (1939-1945). Autoria de 

Raquel Anne Lima de Assis. 

12. Sergipe, 1942 e o ataque do submarino u-507 análise dos relatórios das vítimas. Autoria 

de Raquel Anne Lima de Assis. 

13. Uma história digital da II Guerra. Autoria de Raquel Anne Lima de Assis. 

Resenhas 

1. O que tem de estranho na França derrotada? Autoria de Raquel Anne Lima de Assis; 
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2. Entre operações e táticas: mais uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. Autoria de 

Raquel Anne Lima de Assis; 

3. Hitler e o Nazismo: Um Fenômeno. Autoria de Raquel Anne Lima de Assis; 

4. Os Bastidores do Terceiro Reich. Autoria de Raquel Anne Lima de Assis; 

5. Do nascimento ao fortalecimento do Terceiro Reich Autoria de Raquel Anne Lima de 

Assis; 

6. Algumas facetas do Terceiro Reich. Autoria de Raquel Anne Lima de Assis 

7. Alemanha na II Guerra Mundial: das vitórias às derrotas. Autoria de Raquel Anne Lima de 

Assis; 

8. Hitler na Argentina, verdade ou ilusão? Autoria de Raquel Anne Lima de Assis; 

9. A Segunda Guerra Mundial Chegou a Sergipe. Autoria de Dércio Cardoso Reis; 

10. Os Soldados do Terceiro Reich: Sobre Lutar, Matar e Morrer. Autoria de Thaís da Silva 

Tenório; 

11. Algumas notas sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Autoria de Caroline de 

Alencar Barbosa. 

Planos de aula 

1. Digital History e a II Guerra no ensino de história (Aula n. 1). Autoria de Raquel Anne 

Lima de Assis 

2. O uso do cinema em sala de aula. Caroline de Alencar Barbosa. 

Concluímos que um portal não é necessariamente um site de grande porte e sim um 

indicador dos endereços onde o internauta pode encontrar informações confiáveis sobre o 

tema. A indicação de outros sites, textos acadêmicos publicados em meio eletrônicos, vídeos e 

outros arquivos disponíveis em outros sites serão dados através da indicação do link. 

Arquivos produzidos ou digitalizados pela bolsista serão diretamente hospedados no sistema 

do site.  

A última etapa do projeto consistirá em sua divulgação que será feita através da artigos e 

comunicações científicas e das redes sociais, em especial das contas do próprio Portal em 

redes como o Facebook e o Twitter.  
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Cabe ressaltar que nosso projeto não tem como objetivo criar um novo produto 

tecnológico. Aproveitamos das facilidades proporcionadas pelo meio digital para divulgar 

produções acadêmicas, imagens, vídeos, áudios e documentos para o grande público de modo 

barato e com grande alcance. De acordo com a legislação vigente no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), um portal da Internet como o aqui apresentado não se configura 

em um produto patenteável, como seria novo software, não há implicações, por ser um 

método de difusão de informações de domínio público.  

Considerações finais 

 A Segunda Guerra Mundial teve diversos palcos de batalhas e atingiu todos os países 

de diversas maneiras, o que possibilitou vários olhares e reflexões sobre o período. Na 

América do Sul, nenhuma cidade sentiu os horrores do conflito tão de perto como a capital 

sergipana, Aracaju, que recebeu em agosto de 1942 as vítimas dos torpedeamentos de cinco 

navios mercantis em suas praias. A guerra estava próxima do sergipano e modificava seu 

cotidiano a partir desse fato. 

 Este conflito e seus desdobramentos são estudados em sua totalidade e 

particularidades locais em todos os locais afetados por ela. Em Sergipe a situação não é 

diferente. Ainda que exista uma certa quantidade material já produzido, muitas pesquisas e 

abordagens ainda serão feitas a partir dos documentos do período disponíveis. No entanto, 

esse material se encontra espalhado, com acesso ainda restrito à academia, o público geral 

encontra dois lugares físicos nomeados para as vítimas dos torpedeamentos, a Rodovia e o 

Cemitério “Dos Náufragos”, que não revelam muito sobre o ocorrido além de seus nomes.    

Nesse contexto, criamos e aperfeiçoamos o “Portal Segunda Guerra Mundial: 

cotidiano, fontes e narrativas” como um compilador e um espaço de memória e ensino 

acessível a todos os públicos, desde a educação básica até o ensino superior sobre a Segunda 

Guerra Mundial em Sergipe, oferecendo também o contexto deste confronto em âmbito 

global.  

 Baseadas em outras iniciativas que abordam tanto sobre memória coletiva como sobre 

o tema específico da Segunda Guerra, nosso portal é inédito graças ao novo olhar e 

abordagem que oferece ao criar em um espaço para pesquisa confiável, gratuito e que permite 

a junção de vários tipos de mídias, além do amplo acesso.   

Um sítio eletrônico precisa ser constantemente atualizado, tanto em questões práticas 

quanto em seu conteúdo a fim de agregar a vasta quantidade de informações produzidas 
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diariamente, por isso este projeto é de grande importância, pois visa aperfeiçoar um espaço de 

memória e pesquisa singular em sua abordagem. Parte do novo conteúdo foi produzido pelos 

próprios bolsistas do projeto e por outros integrantes do GET que constantemente produzem 

novos artigos, resenhas e planos de aula. Nosso trabalho não irá se encerrar com o fim deste 

projeto, pois continuaremos a confeccionar novos trabalhos e atualizar o site para que este se 

firme como um espaço de referência no assunto. 
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Os revérberos das diretrizes do Concílio Ecumênico Vaticano II na recém-criada 

Diocese de Propriá/SE 

A Diocese de Propriá, sufragânea da Arquidiocese de Aracaju, situada na cidade de 

Propriá, no norte do Estado de Sergipe, na região do Baixo São Francisco, foi criada em 1960. 

Isaías do Nascimento (2010) descreve a parte geográfica sergipana que coube a nova 

província eclesiástica na qualidade de mais pobre do Estado. Na época contava com 

aproximados 180 mil habitantes para 21 municípios, cuja maioria se localizava no polígono 

da seca (NASCIMENTO, p. 45). Vale observar que a área em que se situava a província 

religiosa era conhecida pela concentração de terras, formando uma estrutura fundiária 

responsável pela abissal desigualdade social vista nos municípios acoplados pela instituição.  

O líder religioso da Diocese ribeirinha, Dom José Brandão de Castro, clérigo 

redentorista, nascido na cidade de Rio Espera em Minas Gerais, foi nomeado primeiro bispo 

da Diocese de Propriá/SE na Bula Papal Ecclesiarum Omnium, lançada no dia 30 de abril de 

1960 (DECRETO EXECUTIVO REFERENTE À DIOCESE DE PROPRIÁ). Escolhendo o 

lema Clarificetur Nomen Christi (Para que o nome de Cristo seja Louvado), o religioso 

redentorista inicia seu bispado no ano seguinte da convocação do Concílio Vaticano II pelo 

papado de João XXIII, sob o qual se promoveria uma reunião episcopal no palácio papal em 

Roma a fim de “proporcionar a abertura e a adaptação da Igreja aos tempos atuais” (SOUZA, 

2009, p. 81).  

mailto:ozmengao@hotmail.com
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Por aquele período, entre os anos 1950 e 1960, acontecimentos políticos, sociais e 

culturais marcaram profundamente as disposições e as relações da Igreja Católica com a 

modernidade. As desconfianças ante o sistema político-econômico capitalista aceleravam o 

avanço de posições que procuravam alternativas frente ao modelo hegemônico. Em meio à 

conjuntura, a Igreja Católica, sentindo-se anacrônica, postulou um movimento de renovação 

que teria início no ano de 1961 com a publicação da encíclica social Mater et Magistra, a qual 

defendeu a obrigação dos cristãos em melhorar as estruturas e as condições da ordem 

temporal (MM, n. 2), sinalizando a abertura da instituição ao diálogo com o mundo moderno. 

Tal movimentação obteve maiores contornos com a abertura do Concílio Vaticano II, em 

outubro de 1962, por onde o corpo episcopal católico procurou elaborar respostas, por meio 

de textos e discussões apostólicas, aos impasses daquele momento histórico. Conforme o 

historiador Paulo Cézar Bezerra:  

“[...] foi o Concílio Vaticano II [...] que pôs a questão da justiça social e dos direitos 

humanos em primeiro plano. Esse concílio foi, certamente, uma das mais amplas 

reformas da história da Igreja. Em linhas gerais, nele se discutiu a importância de o 

clero não manter suas funções alheias à realidade sociopolítico-econômica, 

valorizou-se o diálogo ecumênico, atribuíram-se maiores responsabilidades aos 

leigos e, assim, destacou-se a necessidade de a Igreja rever seus padrões de 

autoridade no relacionamento com a sociedade [...]” (BEZERRA, 2013, p. 37). 

  

Daquele evento conciliar foram retiradas exortações eclesiais consoantes à ideia de 

reforma da instituição religiosa e de um contato pastoral mais incisivo com a sociedade em 

sua totalidade. Além disso, a pobreza do Terceiro Mundo foi tratada com preocupação pelos 

membros do clero católico, muitos dos quais se integraram às redes de relação, que 

objetivavam reunir bispos com posicionamentos semelhantes para construírem juntos seus 

documentos; uma vez que, daquela forma, os textos apresentados pelos clérigos organizados 

nos grupos ganhariam mais força do que as produções dos religiosos isolados.  

O episcopado sergipano esteve presente no Concílio Ecumênico Vaticano II. Os três 

Bispos do Estado, Dom José Vicente Távora, da Arquidiocese de Aracaju, Dom José Brandão 

de Castro, da Diocese de Propriá, e Dom José Bezerra Coutinho, da Diocese de Estância, 

participaram das sessões conciliares. Dom José Brandão participou das quatro sessões 

conciliares e obteve ajuda econômica dos fiéis diocesanos para outras despesas 

(NASCIMENTO, p. 56). Não obstante o suporte financeiro dos leigos, a viagem de D. 

Brandão foi facilitada pelo Governo que “pôs a disposição do Episcopado Brasileiro um avião 

a jato da Panair do Brasil, a fim de poderem ir a Roma para o Concílio Ecumênico”, 
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denotando a relação estreita da Igreja Católica com o Estado brasileiro naquele período (Avião 

a Jato da Panair levará Bispos a Roma, in: A Defesa, 1962, p. 3). 

O Bispo D. José Brandão esteve ligado ao grupo “Igreja dos Pobres” - que contou ao 

fim com 16 bispos, segundo descreveu o historiador Oscar Beozzo (2001, p. 157-158) – e 

aderiu aos postulados do “Pacto das Catacumbas”, onde uma Igreja Pobre e Serva foi 

celebrada, e a preferência evangélica pelos pobres tornou-se sua marca registrada. Pontuava-

se naquele documento que os comprometidos com os desígnios ali traçados dariam tudo que 

necessário aos grupos economicamente fracos e subdesenvolvidos (n. 8) e recusariam ser 

chamados com nomes e títulos que significassem poder e grandeza, preferindo apenas o nome 

evangélico de Padre (n. 5). Procurariam viver segundo o modo da maioria da população, “no 

que concerne à habitação, à alimentação, aos meios de locomoção e a tudo que daí se segue 

[...]” (n. 1).  

Ao fim do texto das Catacumbas, um apelo exclamativo pedia a ajuda de todos para 

que os intentos pontuados na carta eclesial pudessem ser praticados pelos seus assinantes. 

Comentando acerca dos momentos mais relevantes enquanto bispo da província eclesial do 

Baixo São Francisco, o religioso redentorista D. Brandão afirmou, ratificando a importância 

que o Vaticano II teve em seu bispado:  

[...] Os mais compensadores, sem dúvida alguma, foram os de minha participação no 

Concílio Ecumênico Vaticano II [...] quando a Igreja Católica fez uma revisão 

profunda de sua linha pastoral e de sua atitude perante o mundo moderno. [...] Foi 

no Concílio que um grupo numeroso de bispos de variados países [...] assinaram o 

“Pacto das Catacumbas” que representou uma tomada consciente de posição em 

favor dos pobres, firmado naquela palavra de Jesus Cristo: Eu vim para anunciar o 

Evangelho aos pobres (Lc 4, 18) [...] (Entrevista “Profecia e compromisso com os 

pobres”, in: “A Defesa”, 1º parte – março de 1987, p. 4). 

 

Mater et Magistra, os documentos do Vaticano II, suas redes de relação e os 

compromissos ali firmados tornaram-se referências centrais no bispado de D. Brandão à frente 

da Diocese de Propriá/SE. A primeira encíclica social do papa João XXIII estimulou a criação 

de sindicatos rurais no Estado de Sergipe, assim como nas cidades que integravam a diocese 

ribeirinha, fazendo com que o bispo daquela província eclesiástica, citando a Mater, 

publicasse uma nota no periódico diocesano A Defesa levantando a necessidade de construir 

um sindicato para orientar o homem do campo no que tange seus direitos, e que fosse aquele 

mesmo organismo uma “alavanca” na promoção dos pequenos agricultores e despossuídos da 

terra (16 de outubro, p. 4). Apesar dos apontamentos políticos conflitantes ante a estrutura 
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agrária, em algumas entrevistas e ações evidenciava-se que aquele antagonismo não se refletia 

igualmente às autoridades locais, vistas enquanto possíveis aliadas no combate às iniquidades, 

e não adversárias no terreno político-social.  

Ainda que as posturas eclesiais das três dioceses sergipanas localizassem as elites 

políticas na condição de indispensáveis para sacramento dos seus intentos reformistas, 

depoimentos retrataram uma parte importante da classe dirigente do Estado pouco receptiva 

aos “ventos de renovação” vindos especialmente da Arquidiocese de Aracaju, vide o relato do 

ex-governador de Sergipe, entre os anos de 1962 a 1964, João de Seixas Dória, que em seu 

manifesto, intitulado Eu, Réu sem Crime, descreveu que parte das perseguições que sofrera 

pela oposição golpista fora gerada devido sua aproximação com os sindicatos agrários, que 

segundo o líder político tinham inspiração nitidamente cristã. (DÓRIA, 2007, p. 80). Além 

disso, por aquele documento, Seixas Dória lembrou-se do interrogatório que lhe foi dado pelo 

coronel Hélio Ibiapina, considerado “dos mais duros da linha-dura”, da seguinte forma: 

[...] Perguntaram-me [...] se eu tive o cuidado de mandar examinar as cartilhas de D. 

Távora, para proibi-las, no caso de as mesmas serem consideradas subversivas. 

Esclareci que tais cartilhas elaboradas por uma comissão de Bispos, sob a 

presidência de D. Távora, obviamente não podiam ser subversivas e esquerdizantes. 

Ressalta-se, aliás, que o próprio D. Helder declarara, em Recife, que as ditas 

cartilhas tiveram a aprovação de todos os Bispos da Igreja. O coronel Ibiapina riu 

maliciosamente e replicou-me, em particular: D. Hélder e D. Távora, o sr. sabe 

muito bem, são dos mais vermelhos da Igreja... De resto, a Igreja estava muito 

contaminada. (DÓRIA, 2007, p. 92).  

 

A guinada progressista da Diocese de Propriá/SE 

Os impactos do aggiornamento católico foram sentidos sobremaneira na América 

Latina, continente com maior corpo de leigos católicos do mundo e que contava com parcela 

importante do seu bispado escandalizado com a pobreza e com as desigualdades abissais da 

região. Em conformidade com o sociólogo Michael Löwy, com a Revolução Cubana de 1959 

se abriu na América Latina um novo período histórico, marcado por golpes de estado, 

caracterizado pela intensificação das lutas sociais e crise da legitimidade do sistema político. 

A Igreja Católica, não podendo se deslocar das modificações, ainda para Löwy, adotou uma 

prática que iria chocar com a antiga postura hierárquica e retrógrada do catolicismo (apud 

NETO, 1996, p. 8).  
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Entretanto, as novas linhas eclesiásticas, praticadas por determinadas tendências da 

Igreja Católica, sofreram continuamente com a forte oposição dos setores mais conservadores 

da sociedade, inclusive com o antagonismo de correntes formadas no interior da própria 

instituição. Ademais, a mudança de paradigma foi sentida paulatinamente, a exemplo da 

ocorrência com o episcopado brasileiro que viria a fazer frente obstinada à ditadura militar, 

mas que nos idos de 1964, através do seu principal secretariado organizacional e 

administrativo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), apoiara o golpe que 

impôs por 21 anos o regime autoritário no país; embora, não de forma unânime e sem 

disputas, conforme análise de Paulo Bezerra (2013, p. 21).  

A Diocese de Propriá/SE é modelo exemplar da reconfiguração das disposições da 

Igreja Católica no continente latino-americano, nos anos 1960, no que concerne sua relação 

ora conciliadora ora conflitiva com o Estado e com as classes dominantes. Apesar de fundar 

entidades as quais centralizavam suas funções na assistência aos pobres, como a Ação Social 

da Diocese de Propriá (ASDIP) 
63

, a diocese ribeirinha revelava um caráter, a priori, 

meramente assistencialista, aglutinando em suas ações enlaces com programas de fundo 

político-ideológico internacionais, porém de soluções vazias para os graves problemas sociais 

da localidade.  

Esse foi o caso do programa estadunidense “Aliança para o Progresso” e seu fracasso 

na campanha de distribuição de leite, reconhecido pelo padre José Pires, então representante 

do Secretariado Latino-Americano da Cáritas, o qual criticou os rumos da entidade religiosa 

por aquela dar outro sentido à promoção humana (Os novos rumos da Cáritas, in A Defesa, 

1968, p. 4). Conforme relatado por Nascimento, o próprio bispo D. Brandão admitiu numa 

entrevista, em 1984, que as ações da Diocese para os pobres no início do seu episcopado 

foram assistencialistas, principalmente a Cáritas e sua atividade principal de distribuição do 

leite americano do programa “Aliança para o Progresso” (2010, p. 59. Grifo nosso). 

No terreno político, passados os primeiros anos do golpe de 1964, a Diocese de 

Propriá/SE se inclinou parcialmente para a oposição do regime outrora louvado na Marcha da 

Família com Deus em Ação de Graças, realizada em alguns dos seus municípios. Os 
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 A Ação Social da Diocese de Propriá foi fundada em 1962 e possuía cinco departamentos, sendo eles: o 
Departamento de Cultura (DP), o Departamento de Economia Doméstica (DED), o Departamento da Cáritas 
Diocesana (DCD), o Departamento de Assistência aos Necessitados (DAN) e o Departamento Esportivo (DE) (in: 
A Defesa, 11 de fevereiro de 1962, p. 1). 
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religiosos responsáveis pelo meio de comunicação da diocese publicaram matérias em 

solidariedade aos militantes de grupos ligados à Ação Católica Brasileira (ACB), acusados de 

“subversão” pelos militares. Dessa forma, gradativamente, as lideranças da diocese do Baixo 

São Francisco passaram a se distanciar do governo vigente, entendendo-o na qualidade de 

adversário das aspirações cristãs no que toca a luta pelas transformações políticas e 

econômicas. Por isso o “Manifesto dos Bispos do Nordeste”, lançado em julho de 1966 pelos 

bispos da Regional Nordeste II 
64

, ganhou a simpatia do corpo editorial do periódico A 

Defesa, o qual celebrou em formato de manchete a carta dos bispos que, por aquele momento, 

causavam maiores inquietações ao regime autoritário.  

O “Manifesto dos Bispos do Nordeste”, em acordo com o historiador Iraneidson 

Santos Costa, tinha como finalidade sair em defesa do documento da Ação Católica Operária 

(ACO), no qual se denunciava o desprezo e marginalização da classe operária (2013, p. 1479). 

Tal documento ser recebido com entusiasmo pelos membros eclesiásticos da Diocese de 

Propriá/SE indicava o alinhamento cada vez mais próximo e amistoso entre aquela instituição 

eclesial ao episcopado mais combativo do Nordeste, que contava com bispos de renome 

internacional, entre eles um signatário do “Pacto das Catacumbas”, Dom Hélder Câmara, da 

Arquidiocese de Olinda e Recife.  

Nesse momento, contornado pelas ondas de repressão, qualquer crítica política ao 

modelo regido pelos militares poderia ser vista como “subversiva” e/ou “vermelha”. Portanto, 

as posições mais duras da Diocese de Propriá/SE, com relação à falta dos bens considerados 

universais e à defesa obstinada pela reforma agrária, resultavam num estranhamento e afronta 

às aspirações da ordem estabelecida, assim como das alas mais tradicionais da Igreja em 

Sergipe. Os anteriormente “líderes progressistas” passaram à condição de subversivos, 

“vermelhos”. Suspeitos de abrigarem em seu ideário e ações, tendências comunistas. 

(SANTANA, 2011, p. 34).  

O governo autoritário, uma vez enrijecido pelo Ato Institucional Número 5 (AI-5) 
65

, 

logo passaria a captar o quinhão do episcopado brasileiro sintonizado com as exortações 
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reformistas na qualidade de adversários políticos. Foi quando passou a censurar o nome de 

Dom Hélder Câmara da imprensa nacional e, por meio dos seus órgãos de repressão, cometer 

violações aos direitos humanos, incluindo contra membros do corpo clerical católico, como 

foi o caso do padre jesuíta João Bosco, da Diocese de São Félix do Araguaia/MT, e do padre 

Antônio Henrique Pereira, da arquidiocese de Olinda e Recife, ambos assassinados pelos 

órgãos de repressão, como provado pelo trabalho feito pela Comissão Estadual da Memória e 

Verdade Dom Hélder Câmara. O próprio bispo D. Brandão fora intimado a entregar uma lista 

com o nome dos padres estrangeiros que atuavam em sua diocese, pois os religiosos causavam 

mal-estar às autoridades devido suas ações pastorais serem qualificadas enquanto 

“comunistas”, vide a publicação no jornal A Defesa, em janeiro de 1970, onde o bispo 

redentorista sai em defesa dos padres de origem belga.  

Ao contrário do bispo Dom Brandão, o Bispo-Auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, 

assim que se sagrou Arcebispo daquela província religiosa, após a morte de Dom José Vicente 

Távora, que sofrera um infarto em 1970, entregou ele mesmo uma lista dos padres 

estrangeiros que faziam sua atividade apostólica na cidade de Aracaju (Os padres foram 

embora, in: Gazeta de Sergipe, 04 de maio de 1971). Segundo o historiador sergipano Ibarê 

Dantas, o arcebispo Dom Luciano Cabral Duarte tinha uma compostura inflexível e era 

impiedoso com os seus adversários (DANTAS, 1997, p. 146). Na dissertação de mestrado de 

Isaías Nascimento (2010), se comentou acerca das disparidades que ganhavam contornos 

dramáticos entre a Arquidiocese de Aracaju, depois da chegada de D. Luciano, e da sua 

sufragânea, a Diocese de Propriá, culminando na aposentadoria forçada do Bispo de Propriá, 

no ano de 1987.   

No final dos anos 1960, mais precisamente em 1968, aconteceu a Segunda 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, a Conferência de Medellín, realizada na 

Colômbia. Nessa conferência episcopal foi observada a centralidade do tema da pobreza, 

aprofundando veementemente o acordo traçado no Pacto das Catacumbas. Nas palavras do 

teólogo Joseph Comblin, [...] Nessa opção, podemos discernir o reconhecimento da conversão 

de vários bispos e vários sacerdotes na América Latina que se aproximaram dos pobres, 

convivendo com eles, sentindo e vivendo os seus sofrimentos e as suas humilhações (2008, p. 

8). Nos documentos de Medellín houve um aprofundamento no tratamento da questão da 

                                                                                                                                                                                     
e aposentar ou reformar funcionários [...] suspender garantias constitucionais e estabelecer censura à 
imprensa [...] (DANTAS, 1997, p. 99). 
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pobreza. Alguns tópicos, vistos nos textos de conclusão da conferência episcopal, falavam em 

“visar, preferencialmente, os setores mais pobres e necessitados e os povos segregados por 

uma causa outra” (Orientações Pastorais, in: Conclusões de Medellín, 14, 3, 8). A recepção 

das sentenças de Medellín levou as tendências progressistas do clero católico latino-

americano a uma virada em sua linha teológico-pastoral.  

Assim ocorreu com a Diocese de Propriá, que no ano da realização da Conferência 

Episcopal Latino-Americana recebeu a visita do Arcebispo de Olinda e Recife, o qual fez um 

discurso em favor da Reforma Agrária ante as autoridades locais, políticos e fazendeiros da 

região, no encontro realizado com o intuito de homenagear os 250 anos da fundação da 

Paróquia de Propriá (A Defesa, 20 de outubro de 1968, p. 3). Não tardaria para aquele 

sacerdote religioso, então atrelado pastoralmente ao Bispo de Propriá, fosse transformado no 

inimigo-mor dos militares e dos grupos civis fechados à sua linha teológica. Logo que Dom 

Hélder teve seu nome censurado da imprensa nacional, o Bispo D. Brandão saiu em sua 

defesa e reproduziu, por meio de inúmeras publicações do seu jornal, manifestos dos bispos 

da Regional Nordeste II, sendo chamado em diversas ocasiões para prestar depoimentos pelos 

incômodos que o veículo de comunicação A Defesa estaria causando. Segundo informação do 

jornalista Adiberto de Souza:  

“Durante o regime militar, o bispo de Propriá, dom José Brandão de Castro, foi 

chamado várias vezes à Polícia Federal por causa do jornal “A Defesa”, criado pela 

Diocese e que incomodava os políticos e os grandes proprietários de terra do Baixo 

São Francisco. O religioso sempre ouvia dos policiais federais que os militares 

estavam “por aqui com este jornaleco vermelho”. Calmo, Dom Brandão escutava as 

queixas, mas ao retornar para Propriá, não fazia qualquer reprimenda ao corpo 

editorial do periódico. Certo dia, porém, o religioso se irritou com o superintendente 

da PF, pois esse queria obriga-lo a nomear um editor para “A defesa”. A exigência 

tinha uma absurda explicação: como a Polícia Federal não podia prender um bispo, 

pois causaria comoção social, era preciso que se nomeasse um jornalista para ser 

preso de imediato, visando dar uma satisfação aos políticos e latifundiários da região 

que apoiavam o regime militar. Naturalmente, dom Brandão não atendeu o desejo do 

‘capa preta’ da PF e o jornal editado por ele permaneceu circulando e incomodando 

por muito tempo.” (Dom José Brandão de Castro, Jornal ‘A Defesa’ e a Polícia 

Federal), in: http://www.tribunadapraiaonline.com/, acessado em 08 de janeiro de 

2016, às 01h07min).   
 

Uma vez condenando as perseguições sofridas pelos sacerdotes católicos e pelos 

membros dos movimentos de leigos, e passando a compreender as discordâncias cada vez 

mais aclaradas entre suas orientações e os intentos das autoridades políticas e civis, a Diocese 

de Propriá/SE, acolhendo as Exortações Apostólicas do Vaticano II e as direções eclesiais da 

Conferência de Medellín, além de ter aderido ao programa das Catacumbas a partir do seu 

http://www.tribunadapraiaonline.com/
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Bispo, sinaliza sua virada “teológico-pastoral”. Nos fins dos anos 1960, a Diocese parte para a 

criação das primeiras Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), selando nova práxis pastoral à 

luz da emergente Teologia da Libertação e fundando entidades que almejavam organizar as 

classes subalternizadas para que junto a elas elaborassem saídas diante das estruturas 

consideras iníquas.  Desse modo, a Diocese de Propriá/SE entraria progressivamente em 

consonância com o movimento do “cristianismo da libertação”, assim chamado por Michael 

Löwy (2000), dada a confluência entre os elementos sociais e religiosos encetados pela 

província eclesiástica do Baixo São Francisco e seu direcionamento à “opção preferencial 

pelos pobres”. 

Considerações Finais 

Com a necessidade de romper com o deslocamento que impossibilitava diálogos com 

o mundo moderno e a emergência de renovações em seu interior, a Igreja Católica iniciou um 

processo de renovação que teria inauguração fulcral com a abertura do Concílio Ecumênico 

Vaticano II. Por aquele evento, textos e exortações apostólicas passaram a elencar as respostas 

da instituição religiosa à modernidade, além de possibilitar o surgimento das redes de relação 

e a realização, nos anos posteriores, das Conferências Episcopais, a exemplo da Conferência 

de Medellín (1968) e da Conferência de Puebla (1979).  

Os revérberos do aggiornamento católico foram sentidos pela Diocese de Propriá, 

situada na área mais pobre do Estado de Sergipe, modificando as disposições da sufragânea da 

Arquidiocese de Aracaju e alterando sua relação com o Estado e com as autoridades locais, 

num longo processo de continuidades e rupturas que culminaria efetivamente no 

distanciamento da província religiosa diante do regime autoritário em voga, e em uma virada 

teológico-pastoral, pela qual a Diocese de Propriá/SE, gradativamente, veio a solidificar.  

Dessa forma, a adesão do Bispo D. Brandão aos enunciados do Pacto das 

Catacumbas e às orientações pastorais do Vaticano II e da Conferência de Medellín resultou 

na aproximação da Diocese de Propriá/SE à vida concreta das classes subalternizadas, então 

preferidas pela nova direção clerical, na chamada “opção preferencial pelos pobres”, 

afastando vertiginosamente do seu antigo caráter meramente paternalista, sobremodo 

elucidado em suas primeiras ações, e engendrando por meio de uma nova práxis soluções para 

o enfrentamento dos problemas que afligiam os pobres da região.  
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1. Introdução 

O modelo tradicional de educação tem sido problematizado nos debates sobre 

pedagogia no Brasil. Um dos grandes problemas enfrentados pelo tema são principalmente as 

questões correspondentes às expectativas de metas do governo federal. No último Ideb, 

plataforma que avalia o desempenho dos estudantes e das escolas no Brasil, apenas os 

estudantes do ensino fundamental menor (1º ao 5º ano) alcançaram notas acima da meta do 

governo.  

Sem entrar no valor do método de avaliação, algumas situações podem ter peso nesse 

resultado. As recorrentes denúncias de falta de estrutura das escolas e pouca valorização dos 

profissionais da educação podem ser fundamentais para entender o panorama, mas não são, 

isoladamente, os únicos fatores. 

A metodologia tradicional da sala de aula, por exemplo, é encarada por alguns 

pesquisadores como um modelo de educação embrutecedora. Fresquet (2013) apud Rancière, 

avalia que o pensamento da educação como a missão de acabar com as desigualdades entre os 

que sabem e os que precisam aprender é uma leitura simplista (2013, p.20). Esse pensamento 

apresenta algumas problemáticas. Primeiro, ele subestima a capacidade intelectual dos que 

“precisam aprender” e, segundo, entra em uma profunda contradição elitista: “Simplificar 

formatos explicativos para tornar acessíveis à cultura aos que não sabem, aos pobres, ou 

simplesmente privados do repertório cultural próprio da elite intelectual (...), longe de reduzir 

a desigualdade, a prescreve e sustenta” (RANCIÈRE apud FRESQUET, 2013, p.21). 

Para Fresquet (2013) só há embrutecimento quando uma inteligência é subordinada a 

outra e quando o uso da “pedagogia da explicação” mostra-se necessária. Nesse 
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entendimento, explicar seria a negação do potencial dos sujeitos de entrar em contato com o 

conhecimento. Em contraposição a esse tipo de educação, a autora propõe experiências para 

uma educação emancipadora: 

Uma escola pensada como transmissora de saberes simplificados, explicados, 

“mastigados”, perderia todo sentido nesse formato. Ela precisaria urgentemente se 

repensar e inventar novos modos de colocar os aprendentes em contato com o 

mundo, para provocar movimentos de apropriação, desvendamento e criação. 

Poderíamos pensar como uma das principais funções dos ensinantes/aprendentes 

essa capacidade de escolha (e conhecimento dessas possibilidades), para colocá-las 

em relação com as novas gerações, que acabarão fazendo seus próprios recortes por 

interesse, afeto ou necessidade, no seu desejo de descobrir e inventar o mundo. Esse 

novo tipo de professor teria uma primeira obrigação ou dever, por assim dizer, que 

seria ignorar a distância dos conhecimentos entre ele e seus aprendentes/ensinantes. 

Não porque ele mesmo não tenha domínio dos seus próprios saberes, mas como 

modelo inviabilizador da autonomia no processo de aprendizagem e criação dos seus 

estudantes (p.22). 

 

A educação emancipadora dentro da sala de aula da educação básica seria então, um 

espaço e metodologia, onde a figura do professor não seria apenas a de um ser ativo, nem a do 

aluno a de um ser passivo dentro do processo de aprendizagem que Fresquet conceitua como 

“aprendente/ensinante” e “ensinante/aprendente”. Nesse caso, o professor seria uma espécie 

de orientador para os mais diversos conhecimentos, respeitando os saberes dos alunos e 

acabaria também sendo um aluno durante o processo de aprendizagem. 

Esse entendimento dialoga com as concepções sobre socialização apresentadas por 

Duarte (2002). Ela apresenta duas vertentes do que seria a socialização dentro da sociologia. 

Uma apresentada por Émile Durkheim e outra desenvolvida, inicialmente, por Georg Simmel.  

A concepção de Durkheim coloca o sujeito mais ou menos como um ser passivo nesse 

processo, ou seja, ele nasceria associal e egoísta e a socialização seria responsável por 

interiorizar nele as regras sociais, culturais e políticas. Assim, os adultos responsáveis e a 

instituição escolar seriam as ferramentas para introduzir o sujeito dentro do conjunto de 

ideias, sentimentos e hábitos da sociedade, como valores morais, regras sociais, crenças 

religiosas, tradições e opiniões coletivas dos humanos. 

Já a ideia de Simmel problematiza e, por vezes, opõe-se a essa concepção de 

socialização e se aproxima da ideia de educação emancipadora da corrente de pensamento 

crítico ao atual modelo de educação tradicional. Simmel, segundo Duarte (2002), entende a 

socialização como um processo onde o ser socializado tem voz ativa, ou seja, a todo 
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momento, o sujeito interfere e modifica o mundo social, transformando esse espaço que acaba 

sendo uma constante construção.  

Uma educação emancipadora teria então mais relação com a concepção de Simmel 

sobre socialização. Nesse modelo educativo não existiriam normas e padrões pré-

estabelecidos, afinal seria uma frequente construção coletiva entre alunos, professores e o 

espaço escolar. Porém, apesar desse caráter, alguns caminhos são fundamentais para esse 

conceito. Fresquet (2013) aponta alguns como o entendimento nas igualdades das capacidades 

de desenvolvimento dos saberes entre os alunos, no respeito às mais diversas manifestações 

intelectuais dos “aprendentes” e o caráter “passador” dos professores, onde ele deixaria de ser 

o dono dos saberes e funcionaria como a ferramenta para o contato direto dos alunos com o 

mundo. 

2. A importância da imaginação no processo pedagógico 

É dentro dessa característica que Fresquet pensa o cinema na sala de aula. Uma 

educação emancipadora precisaria colocar os alunos em contato com o mundo. A autora então 

elenca um elemento fundamental para esse processo: a imaginação. Tido muitas vezes como 

perda de tempo, a fantasia e o imaginário são desconsiderados como parte séria do processo 

de aprendizagem escolar. Através dessa ideia comum, citando o autor bielorrusso Lev S. 

Vigotski, a autora desconstrói esse preconceito apontando as relações entre fantasia e a 

realidade. 

A primeira relação, segundo Vigotski (2000) apud Fresquet (2013), consiste em 

entender que todo material surgido da imaginação tem relação direta com experiências reais 

do homem, ou seja, por mais fantástico que possa ser, um produto fantasioso, o cinema, por 

exemplo, tem a sua fonte a partir das experiências humanas na realidade. Já a segunda relação 

está na capacidade da criação de um imaginário sobre determinados espaços/tempos que não 

tivemos acesso direto. Nesse aspecto, o acesso à experiência de outras pessoas sobre 

determinado lugar ou tempo, seja através de história contada, foto, vídeo, desenho e até 

textos, nos permite criar um imaginário sobre aquilo. A terceira relação diz respeito ao fato 

dos sentimentos reais afetarem a experiência da imaginação, e a capacidade da imaginação 

afetar os sentimentos. Uma troca entre a realidade e a fantasia. A quarta e última relação está 

na capacidade da imaginação afetar a realidade e criar algo novo. Segundo Vigotski (2000) 

apud Fresquet (2013) os elementos da realidade são tomados pelo homem que os leva ao 
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imaginário. Nesse ambiente, o pensamento sofre complexa reelaboração e volta à realidade 

como uma coisa nova capaz de transformar a própria existência. 

Vigotski nos apresenta a ideia de que toda criação é o resultado da alteração da 

disposição dos elementos reais através da imaginação. Ou seja, a realidade é transformada a 

partir da fantasia, o conhecimento humano caminha exatamente por essa linha cognitiva.  

Enfim, a imaginação, diferente do que o senso comum costuma acreditar, é fundamental 

para o concreto. Excluir o imaginário do processo educativo é limitar a presença de um 

elemento primordial para a acumulação do conhecimento humano.  

Entendendo a importância da imaginação para o acúmulo de experiências reais e 

conhecimentos e a relação íntima entre realidade e fantasia, Fresquet (2013) coloca a criação e 

a alteridade, através do recorte do cinema, como ferramenta para ampliação do contato dos 

alunos com o mundo.  

O cinema não é solução de todos os problemas da educação básica, porém pode ser um 

grande aliado para uma educação emancipadora, ampliando o contato com o mundo através 

de experiências de criação e alteridade nos alunos. Nos próximos parágrafos iremos explorar 

a capacidade da fantasia, no recorte do cinema, em aprofundar experiências nesse sentido. 

3. Alteridade 

Todas as leituras de cinema e educação levantadas por esse trabalho citam a importância 

de ver filmes. Duarte (2002) diz: “Ver filmes, é uma prática social tão importante, do ponto de 

vista da formação cultural e educacional das pessoas, quanto à leitura de obras literárias, 

filosóficas, sociológicas e tantas mais” (DUARTE, 2002, p.16). Muitas vezes tratado como 

mero entretenimento, a capacidade pedagógica do cinema é ignorada de maneira geral pela 

educação brasileira. Enquanto o ensino de literatura é obrigatório nas escolas do país, por 

exemplo, o de cinema ainda tem presença pouco relevante. Conhecemos grandes autores da 

literatura brasileira, como Machado de Assis e Graciliano Ramos, mas não conhecemos 

grandes diretores da cinematografia brasileira, como Glauber Rocha e Eduardo Coutinho. 

Assim, perdemos uma enorme fonte de conhecimento sobre a cultura do povo brasileiro, 

sobre geografia, história, política, arte, e tantos outros assuntos, além de um ótimo espaço 

para reflexões sociais e humanas. Vindo de um povo com uma cultura audiovisual histórica, 
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sobretudo com sua relação com a TV, o estudo sobre o cinema no Brasil ainda apresenta 

muitos problemas.  

Para ilustrar essa deficiência, Duarte (2002) faz uma comparação interessante: 

Embora isso ainda não seja de todo verdadeiro no Brasil, o valor cultural e social do 

cinema não está mais em discussão na maioria dos países desenvolvidos, 

especialmente na Europa. Na França, o cinema, entendido como legítima forma de 

expressão cultural, recebe amparo oficial dos Ministérios da Cultura e da Educação e 

sua difusão integra os objetivos da educação nacional. Lá, ele é parte de uma 

estratégia política de preservação do patrimônio cultural da nação e, principalmente 

da língua francesa (DUARTE, 2002, p.17). 

 

A alteração na Lei 9.394, que define as diretrizes da educação básica no Brasil, pode ser 

um primeiro passo para remediar essa injustiça histórica. As escolas de educação básica terão 

que exibir, obrigatoriamente, no mínimo duas horas de produção nacional para os estudantes. 

Ou seja, os alunos do Brasil terão acesso, através da escola, a cinematografia nacional. A 

exibição de filmes passa a ser componente curricular no ensino brasileiro. 

Ter acesso a filmes, ou seja, ampliar o consumo de cinema seria então o passo 

fundamental nas atividades para ampliação da alteridade nos sujeitos “aprendentes”. 

Alteridade seria a capacidade de observar o outro e de entender que a existência do eu parte 

da dependência do outro. Dentro dessa lógica, é interessante nos atentarmos a duas 

características relevantes do cinema. A capacidade de servir como objeto de identificação e 

como ferramenta para a ampliação da visão do outro e de outras realidades de espaço/tempo. 

A identificação está colocada no que Duarte (2002) define, segundo a teoria 

psicanalítica, como “um processo psicológico por meio do qual o indivíduo assimila um 

aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, de 

acordo com o modelo escolhido” (DUARTE, 2002, p.59). Esse processo está na capacidade 

de reconhecer-se nos personagens de um filme, os sentimentos, medos, desejos, expectativas, 

valores e moral. Isso leva o espectador a projetar-se no cinema e, a partir dele, refletir sobre a 

sua realidade. Já a característica de ampliação da visão do outro no cinema é ainda mais 

importante para a educação. O audiovisual, de modo geral, sempre nos apresenta o olhar do 

outro, seja sobre visões de mundo ou pontos de vista sobre os mais determinados assuntos, 

sentimentos ou ações e até sobre outros espaços e tempos que não conhecemos. Fresquet 

(2013) reflete, através das ideias de Bakhtin (1992), sobre a importância e a capacidade de 

olharmos nos olhos dos outros: 
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Enxergamos nas suas pupilas o reflexo do que ela está olhando (incluída a nossa 

própria imagem). No olhar do outro é possível ver tudo aquilo que fica oculto no 

nosso próprio olhar. Esse conceito, também de alteridade, explicita a necessidade do 

outro como afirmação da nossa própria singularidade. Nesse sentido, outra 

experiência de olhar consiste em nos colocarmos lado a lado, mirando um mesmo 

horizonte, juntando rosto com rosto; existe um “excedente da visão” do outro que 

nosso campo visual não alcança, e vice-versa (FRESQUET, 2013, p. 109). 

 

As capacidades pedagógicas de atividades que ampliem as experiências de alteridade 

nas crianças e nos jovens são parte do processo de socialização, ou seja, da educação. 

Apresentar atividades que coloquem os sujeitos frente a outros pontos de vista tem alta 

capacidade de formação moral e ética.  

Ver filmes seria então uma ótima atividade para contato com o mundo. Porém, além da 

capacidade de apresentar outros pontos de vista, o cinema também tem a capacidade de 

apresentar outras vivências em espaços e tempos que não temos acesso. Fresquet (2013) traz 

outro exemplo sobre como funciona essa experiência: 

Podemos exemplificar isso quando imaginamos como é a vida no Amazonas ou no 

antigo Egito. Se não tivéssemos imagens de rios caudalosos, de florestas selvagens, 

embora conhecidos em fotos ou gravuras, de areia e deserto, de faraós e esfinges, 

mal poderíamos nos situar em um lugar que não conhecemos (embora possamos 

conhecer) ou em outros espaços impossíveis de ter acesso. Hoje, a tecnologia das 

artes visuais torna esta segunda forma mais acessível. Porém, o mais importante 

desta ponte é a necessidade da experiência de alteridade. Só porque alguém alguma 

vez foi, viu, fotografou, desenhou, filmou, escreveu ou simplesmente contou como 

eram tais locais é que, aqui e agora, podemos imaginar essa realidade distante ou 

esse passado (ou futuro). Só porque a imaginação trabalha orientada pela 

experiência do outro é que o produto da nossa fantasia nos aproxima de determinada 

realidade, alargando as possibilidades de conhecimento (FRESQUET, 2013, p.33). 

 

Para conseguir construir um imaginário sobre outros tempos e lugares é preciso ter 

acesso à experiência de outras pessoas, nas mais diversas formas que possa ser expresso. No 

cinema isso se torna ainda mais impactante. Duarte (2002) coloca: “Muita da percepção que 

temos de história da humanidade talvez esteja irremediavelmente marcada pelo contato que 

temos/tivemos com imagens cinematográficas” (p.17). É quase impossível imaginar a 

segunda guerra mundial sem lembrar-se de filmes sobre o tema, assim como os mais diversos 

lugares e tempos. 

Enfim, o hábito de assistir filmes ampliaria o nosso contato com o mundo, seja em 

outros tempos ou espaço, seja no ponto de vista religioso, político e social das outras pessoas. 

A capacidade pedagógica desse acesso é infinita. Assim, todas as leituras sobre cinema e 

educação, defendem que a escola deve fomentar espaços de exposição de filmes. 
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Porém, o acesso pelo acesso não é o suficiente. Segundo Fresquet (2013) apud Bergala 

(2006) existem quatro pontos fundamentais dentro desse contato no contexto escolar. O 

primeiro seria, basicamente, proporcionar aos alunos acesso a filmes fora do circuito 

comercial (produções de fácil acesso, tão presentes na televisão aberta e nas salas de cinema 

dos shoppings). A ideia é oferecer a opção do cinema alternativo, com narrativas e estéticas 

que apresentam outro olhar sobre o mundo.  

O acesso a obras de diferentes tipos de linguagem podem causar estranhamento num 

primeiro momento, mas pode ser um bom caminho para nos permitimos a outras formas de 

observação do mundo. “O cinema-indústria procurou criar uma forma de narrar que cruzasse 

diferentes codificações culturais, de modo a tornar acessíveis ao maior número de pessoas, de 

distintas nacionalidades” (DUARTE, 2002, p.45). Devido a uma necessidade de mercado, já 

que essas convenções têm bom desempenho de lucro no cinema mundial, acabamos 

padronizando a forma como usamos a linguagem cinematográfica. Esse tipo de produção, 

apesar de simplificar e democratizar o acesso ao público acabou limitando e inviabilizando 

alternativas estéticas. Uma das causas diretas dessa posição é o que Duarte (2002) coloca 

sobre as representações da diversidade humana no cinema. Segundo a autora, apesar de várias 

exceções, o olhar masculino, branco, ocidental e heterossexual predomina nesses tipos de 

convenções e acabam invisibilizando outras formas de existir e padronizando os 

comportamentos. 

O segundo ponto trata sobre o posicionamento do professor, ou aquilo que eles definem 

como “passeur” ou “passador: 

O educador precisa mudar seu estatuto simbólico, abandonando o seu papel docente 

retomar seu contato com os alunos em outro lugar. Um lugar que é menos protegido, 

na medida em que expõe preferencias pessoais, gostos e relações com obras de arte 

específicas. É preciso desconstruir o mito da neutralidade (...). Isso distingue o que 

uma instituição espera de um docente que leciona determinada disciplina e o que ele 

pode fazer como “passador”, iniciador, em um domínio da arte. O subjetivo ganha 

relevo e vitalidade na impregnação do gosto como forma de transmissão do cinema. 

 

De forma alguma, o papel do professor não seria o de “empurrar” seu gosto pessoal para 

os estudantes, mas sim de entender a subjetividade e apresentar, através do seu próprio 

domínio e gosto pessoal, o cinema para os seus alunos. Como numa espécie de passador, 

cumprindo o papel de peça primordial para o contato dos alunos com a arte. 
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Essa ideia dialoga com outro pensamento de Fresquet (2013), de que ao pensar o 

professor como “passador” tiramos o método exclusivamente “ensinante” da figura e o 

tornamos, ao mesmo tempo, um ser “aprendente”. Dentro do cinema isso torna-se ainda mais 

forte, afinal “Ao assistir um filme, por exemplo, não há uma relação que coloque os corpos de 

frente uns para os outros, espelhando o enfrentamento entre quem tem posse de um saber e 

quem o ignora” (FRESQUET, 2013, p.23). Pelo contrário, a relação de igualdade é 

extremamente forte ao colocar sujeitos “aprendentes” e “ensinantes” de frente à tela. 

O terceiro ponto seria proporcionar aos alunos “revisitas aos filmes”, ou seja, criar 

condições para que rever as obras seja algo cotidiano para aprimorar o processo criativo que 

inspire leituras estéticas, além das analíticas e críticas. 

O quarto e último ponto diz respeito a outro papel importante do professor no acesso ao 

cinema através da escola, o de criar relações entre os filmes. Essa relação pode se dar de 

diversas formas, seja quanto à estética, passagem histórica, época de produção, movimento 

cinematográfico e tantas outras maneiras de tecer laços entre as produções. 

Para isso é importante que o professor se aprofunde em conhecer o cinema. Isso não 

quer dizer que o professor precisa se tornar um especialista em audiovisual, porém que ele 

tenha mínimo domínio na arte cinematográfica. Isso inclui conhecer um pouco sobre a 

história do cinema, sobre estética e narrativa da sétima arte. “É fundamental a formação do 

gosto do professor, seus hábitos de leitura, investir na sua cultura e gosto pelas artes. Para que 

ela possa indicar 'bons filmes', deve primeiro conhecê-los” (FRESQUET, 2013, p.46). 

Napolitano (2003) propõe metodologias, planejamentos e adequações tendo como norte 

essa premissa. Para o autor o conhecimento mínimo estético, narrativo e histórico do cinema é 

fundamental para esse contato como cinema. Para isso aponta determinados conhecimentos 

que os professores devem buscar. “O professor não precisa ser crítico profissional de cinema 

para trabalhar com filmes na sala de aula. Mas o conhecimento de alguns elementos da 

linguagem cinematográfica vai acrescentar qualidade ao trabalho” (p.57).  

Para fins didáticos, o autor expõe os elementos que acredita importantes para a 

experiência do cinema em sala de aula. O primeiro seria o domínio sobre o processo de 

produção de um filme pelo professor, envolvendo as questões sobre roteiro, direção, 

filmagens, edição e exibição. O segundo tópico apresenta a importância do domínio mínimo 
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dos gêneros, como o Drama, Comédia, Western e Ficção Científica, por exemplo. Outro 

tópico apresentado é o conhecimento sobre a história do cinema mundial e as várias escolas 

ou movimentos cinematográficos, como neorrealismo italiano, nouvelle vague francesa e o 

cinema novo brasileiro. 

Além desses tópicos apresentados por Napolitano (2003), interessante incluir alguns 

apresentados por Duarte (2002) quanto às questões estéticas. “Os sistemas de significação de 

que o cinema se utiliza para estruturar sua linguagem são, basicamente: câmera, iluminação, 

som e a montagem ou edição” (p.34). Conhecimentos sobre os diversos tipos de planos, 

enquadramentos ou escolha do ponto de vista da câmera, fotografia, movimentos de câmera, 

sons diegéticos e não diegéticos, ruídos, trilhas sonoras e suas implicações para narrativa são 

essenciais para entender a linguagem do cinema. Esses elementos de significação são 

compreendidos, na maioria das vezes, pelo público, através das convenções narrativas que a 

maioria das pessoas adquire ao longo das suas relações com obras audiovisuais. A proposta é 

de que os professores entendam esses elementos que muitas vezes passam despercebidos por 

quem assiste, porém não deixam de ter sua função de dar sentido. Afinal, entender como a 

escolha de um plano pode trazer significado para determinada cena ou como a posição da 

câmera para enquadrar um personagem pode dizer algo sobre ele, assim como uma trilha 

sonora pode transmitir determinadas sensações e emoções, é ponto básico para entender a 

linguagem audiovisual. 

Tendo esse controle mínimo sobre estética e história do cinema, o professor poderá 

transmitir uma noção mais interessante e completa sobre o audiovisual.  Para Napolitano 

(2003), além da importância do domínio mínimo sobre a arte, é interessante criar um 

planejamento para melhor aproveitamento das experiências dos alunos com o cinema.  Então 

o autor propõe metodologias, planejamentos e adequações levando em consideração os 

alunos, o espaço escolar e o professor. Essas propostas incluem a diversidade das condições 

para a exposição dos filmes, da faixa etária e etapa de aprendizagem dos alunos e dos 

conteúdos e currículos articulados dentro da escola. 

4. Criação 

Apesar da forte desigualdade no país, o acesso a aparelhos que fotografam e filmam 

cresceu. Essa afirmação não diz respeito apenas a câmeras fotográficos, como também 

dispositivos que tenham disponíveis funções do tipo, como smartphones. Segundo pesquisa 
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realizada pela Universidade Fundação Getúlio Vargas em 2015 existem cerca de 154 milhões 

de telefones inteligentes no Brasil. Apesar de não poder representar a realidade dos estudantes 

de escola pública no país, o acesso a aparelhos com câmera está mais fácil. Dentro desse 

panorama, a proposta de fazer cinema como ferramenta criativa proposta por Fresquet (2013) 

mostra-se mais viável. 

Fresquet (2013) defende a ideia do fazer cinema como experiências que estimulam a 

imaginação e a alteridade. Defendidas como funções fundamentais para uma educação 

emancipadora, que se caracteriza pelo contato direto com o conhecimento. A ideia é que o 

sistema educacional possa criar condições para uma escola de cinema dentro da escola. Isso 

torna-se ainda mais viável com implantação do horário integral na rede de educação básica no 

país. Com os jovens e as crianças mais tempo nas aulas, a escola poderia dedicar mais 

horários para o estudo das artes e de outras temáticas que acrescentassem de forma positiva no 

rendimento escolar e na socialização dos estudantes. 

Para Fresquet (2013) separar a educação artística do ensino das artes é problemático, 

assim como ensinar determinada arte seria algo impossível. O mais provável seria o contato 

direto com a criação da arte. Para isso, dentro do aspecto do cinema, a autora defende que, 

primeiramente, seria importante a “travessia do filme”, ou seja, aquilo que foi apontado no 

ponto anterior, o acesso às obras.  

Experiência. Se quisermos iniciar crianças no cinema. Não se deve partir do saber. 

Não se deve partir da cultura. Não se deve partir da história do filme. È muito 

importante partir, primeiramente, da experiência direta da travessia do filme. Isto é, 

na experiência, existe saber. O fato de uma criança ver um filme, sobre o qual, por 

exemplo, ela não sabe nada. Nós não a preparamos para ver esse filme. Então, ela 

entra no filme, atravessa o filme, e quando ela sai desse filme, ela tem uma 

inteligência do filme. (...) Se quisermos iniciar jovens ou crianças no cinema, é 

preciso sempre partir das suas experiências. A experiência da travessia do filme. 

Não se deve partir de ideias. Não se deve partir de conceitos. Chegaremos às ideias e 

aos conceitos depois. (BERGALA citado por FRESQUET, 2013, p.49). 

 

O pensamento de Bergala dialoga com pedagogia godardiana de criação apontada por 

Fresquet. Segundo a autora, o famoso diretor francês entendia o ensino de cinema, além do 

contato com as obras, como o contato com os processos de produção cinematográfico. “O 

propósito era permitir que os alunos vissem o processo de criação do início ao fim (…). Para 

Godard, sem ver o processo como um todo, o processo pedagógico perde força pela aparente 

ilustração da parte” (FRESQUET, 2003, p. 50). 
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Na experiência de criação é ainda mais importante o domínio do professor na arte 

cinematográfica. “Aprendendo algumas noções das fases de pré-produção, produção e pós-

produção, parâmetros de realização de roteiros, ou elementos como a luz, o som, a cor, etc., 

alguns professores transformam seu saber em um verdadeiro vade mecum de arte de fazer 

cinema...” (FRESQUET, 2003, p. 56). 

Para Bergala (2006) citado por Fresquet (2013), existem três operações mentais 

fundamentais para o gesto criativo no cinema: “a escolha”, a “disposição” e o “ataque”. Ou 

seja, no processo criativo junto aos alunos é importante entender essas operações para o 

contato direto com o fazer arte cinematográfica. “Escolher” seria tomar decisões diante de várias 

possibilidades. “Dispor” seria o posicionamento da produção acumulada. Já “atacar” refere-se a ação, 

ou seja, agir, atuar, determinar e posicionar. 

Fazer cinema na escola também envolve questões de caráter individual e coletivo. 

Afinal, apesar de ser uma arte marcada fortemente pelo papel do autor (diretor), o cinema é 

construído através de um processo que envolve um grupo de pessoas. Na sala de aula, o fazer 

cinema necessitaria de uma divisão de tarefas e ações entre os alunos. Para desconstruir 

“papéis favoritos” e de personalidade dos alunos, descobrir novos interesses e capacidades 

deles e reduzir assimetrias entre eles, seria importante, segundo Fresquet (2013), gerar uma 

rotatividade de funções entre a turma. Afinal, mesmo tendo habilidade em determinada 

disciplina nem sempre uma função próxima a essa matéria daria ao estudante a capacidade de 

realizá-la com maestria. A ideia é estimular a descoberta e o contato. Isso poderia gerar 

experiências de autoestima nos alunos e de igualdade entre os demais. 

As metodologias para fazer cinema na escola podem ser extensas e orientadas de 

diversas formas, porém Fresquet (2013) aponta uma experiência interessante e amplamente 

usada nos contextos que envolvem o cinema na educação. O Minuto Lumière seria a 

experiência direta com as primeiras formas de fazer filmes realizadas por Auguste e Louis 

Lumière. A captação de imagens durante um minuto podem gerar momentos de autonomia, 

representação e criação, além de estimular o interesse pela arte e aprofundar a própria visão 

de mundo. Acompanhada por exibições das próprias produções entre os alunos, essas 

experiências podem trazer sentimentos de alteridade e respeito pelas mais diferentes formas 

de ser, ver e existir e incentivar o interesse pelos mais diversos assuntos, temas e 

questionamentos que o cinema, com a sua forte capacidade de transversalizar temáticas no 

mundo e interdisciplinar as matérias na escola, traz. 
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A criação no cinema é um contato direto com o conhecimento e o acesso ao cinema é o 

contato direto com o mundo. O cinema não é uma possível revolução da educação, mas pode 

contribuir fortemente com a perspectiva de um ensino libertador e emancipador. Tendo o 

entendimento da imaginação como parte do processo cognitivo da fixação do conhecimento, 

essas duas experiências com a arte podem trazer um saldo positivo das experiências de 

ensinar aprendendo e de aprender ensinando. 
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Introdução 

Com o surgimento da Indústria Cultural, que emerge em uma fase conhecida como 

Capitalismo Monopolista, a cultura torna-se uma mercadoria que impulsiona ainda mais o 

desenvolvimento do capital. Ao mesmo tempo em que tal fase representa a chegada de 

produtos culturais a um número cada vez maior de pessoas, devido à necessidade do 

capitalismo em dar vazão a toda sua produção e lucrar cada vez mais, é também uma fase de 

extremo monopólio, onde cada vez menos empresas concentram cada vez mais os meios de 

produção, e até de distribuição e exibição, como é o caso do cinema.  

Com a presença hegemônica do cinema hollywoodiano e das produtoras americanas 

no mercado cinematográfico mundial, e mais recente a presença massiva de franquias de 

cinemas multinacionais, foi-se abrindo cada vez mais a discussão sobre o papel do Estado na 

regulação, controle e incentivo da produção cinematográfica, seja para proteger a cultura 

nacional ou para incentivar a produção de filmes como forma de amparo e fomento ao 

patrimônio cultural do país; isso em face do pesado processo de inserção de outros mercados 

(principalmente o estadunidense) nas salas de cinema e inclusive na TV brasileira, tanto em 

canais abertos como canais pagos. 

Com a nova fase do capitalismo, marcada pela globalização da economia, o 

cinema se firmou como uma atividade comercial com alta expectativa de lucro 

no mercado. Criaram-se pólos de produção, como Hollywood, nos Estados 

Unidos, e Bollywood, na Índia, que repetem incansavelmente suas fórmulas de 

roteiro e elenco. Todas de sucesso. Exemplo disso são as séries de longas 

metragens que tratam de assuntos semelhantes, como filmes de aventura, 

comédias românticas e musicais. (GUERRA; TIETJEN, s/d, p. 1) 
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Como forma alternativa de distribuição frente ao monopólio crescente do cinema dos 

Estados Unidos, os cineclubes se mostraram um dos principais aliados da produção 

cinematográfica nacional desde muito cedo.  

A importância e o papel do cineclubismo no Brasil 

O cineclubismo é um movimento e uma prática que, por meio dos espaços dos 

cineclubes (ou espaços que se utilizem do seu modelo), possui uma ação sistemática de 

exibição de filmes seguido da discussão dos mesmos. Tem como objetivo principal a exibição 

de obras cinematográficas relevantes para a cinematografia ou para embasar discussões de 

temáticas diversas que pretendem estimular a perspectiva crítica, como também a promoção 

de debates e discussões que o filme exibido possa abarcar, sejam discussões estéticas ou 

temáticas. O que por sua vez desemboca na formação de um público para a produção 

cinematográfica alternativa, não os deixando à mercê do circuito comercial de cinema. 

Segundo Brutuce (2003), as primeiras atividades de caráter cineclubista no Brasil que 

se tem notícia vem antes mesmo dos anos 20, mas só com a criação do Chaplin Club, em 

1928, no Rio de Janeiro, é que se pode considerar realmente o início do movimento 

cineclubista no país. O Chaplin Club foi iniciativa de importantes nomes da cena cultural 

carioca e foi o primeiro cineclube oficial, contando com um estatuto próprio e com exibições 

e discussões sistemáticas. O Chaplin Club foi essencial para a formação cinematográfica de 

importantes cineastas brasileiros e além disso contava também a revista O Fan, publicada por 

cerca de dois anos em suas nove edições. 

De acordo com Teixeira (s/d), o início das atividades cineclubistas em Sergipe 

acontecem ainda nos anos 50 com a criação do Cine Clube de Aracaju, o Cicla, em 1952, 

extinto apenas quatro anos depois. Foi um importante espaço de difusão do cinema e 

influenciou o que viria depois, como o Clube de Cinema de Sergipe, o CCS, que funcionou de 

62 a 64, quando foi extinto por conta do golpe militar; depois os mesmos fundadores do CSS 

criaram o Ceca – Centro de Estudos Cinematográficos de Aracaju. O Ceca conseguiu realizar 

suas atividades sendo adaptada às normas impostas da época pelo regime militar. É em 1972 

que a UFS em parceria com a Embrafilme, promove o Fenaca, Festival de Cinema Amador de 

Sergipe, que reuniu cineclubistas e realizadores amadores. 
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Em meio a toda a efervescência que a sociedade e a juventude vivenciavam na década 

de 1960, é de se destacar as experiências cineclubistas que se voltaram em grande maioria 

para as universidades e escolas, como as do CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE (União 

Nacional de Estudantes), onde cineastas atuaram, como Eduardo Coutinho, por exemplo, que 

foi integrante do CPC; ele foi responsável por filmagens organizadas pelo centro, como um 

filme sobre um campo de petróleo que a Petrobrás explorava -  o qual Coutinho mostra em 

"Cabra Marcado para Morrer" (1984) - ou mesmo como "Cinco Vezes Favela", um dos filmes 

feito pelo CPC da UNE. 

Organizado por grupos políticos e movimentos estudantis de esquerda, o CPC tinha o 

famigerado objetivo de “levar cultura para o povo”, o que mais tarde (no período da 

redemocratização nos anos 80) gerou críticas às atividades por serem rasas e pretensiosas por 

compreender a cultura como algo isolado do povo e não como parte dele. Tais críticas já eram 

feitas também por integrantes do próprio centro, porém não chegaram a apresentar mudanças 

efetivas nas atividades do Centro Popular de Cultura, pois em 1964 ele é extinto pelo Golpe 

Militar. 

Durante a ditadura civil-militar, todo tipo de atividade cultural com ligação a ideias 

democráticas e políticas são extintas pelos órgãos repressores. Com os cineclubes, muitas 

vezes confundidos com movimentos sociais, não seria diferente; isso se dava justamente pelo 

fato de o cineclubismo, em essência, não se preocupar meramente com o cinema, mas com o 

uso crítico dele. Essa perspectiva por si só possui um papel político subversivo, 

principalmente para um governo ditatorial, como aponta Comolli (2008): 

Diante do empilhamento das representações, o cinema mostrou que, de todas as 

artes, é a mais política, justamente porque, arte da mise-en-scène, sabe desentocar as 

mise-en-scènes dos poderes dominantes, assinalá-las, sublinhá-las, esvaziá-las ou 

desmontá-las, se necessário rir delas, fazer transbordar o seu excesso na perda. 

(COMOLLI, 2008, p.63) 

 

Como também, por possuir um momento especial para a discussão, os cineclubes 

promoviam (e ainda promovem) a troca de ideias, conhecimentos e informações, sejam elas 

culturais, politicas, artísticas ou cinematográficas. Com isso, muitos cineclubes deixam de 

existir ou continuam a funcionar de forma clandestina, resistindo ao monopólio do mercado 

internacional e também à repressão do golpe. 

Seja desde os primórdios do cinema, onde, segundo Duarte (2009), existia a figura do 

“explicador” – pessoa que tinha como função comentar e explicar as cenas do filme exibido 
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aos espectadores, que em grande parte tinha ali o primeiro contato com um filme, até então 

uma nova e linguagem pouco vista –, ou até depois de mais de um século de seu surgimento – 

em um mundo que se encontra cada dia mais cercado pelo audiovisual –, o entendimento da 

linguagem cinematográfica se dá de forma muito mais espontânea, seja a partir da infância 

com a forte presenças das animações, até os chamados filmes cult, sem que se precise mais da 

tal figura do explicador a cada sessão. Por mais que a compressão e o entendimento do 

cinema se deem nos dias atuais de forma muito mais natural que nos seus primórdios, ainda 

assim é comum que as pessoas tenham compreensões completamente distintas sobre uma 

mesma obra cinematográfica ou sentirem a necessidade de recorrer a uma crítica ou análise 

fílmica para poder assimilar melhor o conteúdo dos filmes. 

A metodologia dos cineclubes, que consiste na exibição seguida de debate, possui 

imbuída em si a aspiração de difundir as produções que exibe e de tratar sobre os diversos 

pontos que o filme pode abordar (seja sua técnica, estética ou temática), abrindo assim as 

portas para percepções e sentidos que não se manifestariam somente com o ato de assistir ao 

filme. Da mesma forma, também proporciona àqueles que participam de sessões em 

cineclubes a destreza de compreender a si mesmo, o outro, a sociedade e o mundo em si de 

forma crítica. A análise das partes ajuda na compreensão da totalidade como algo aberto e 

inacabado, onde o indivíduo possui o poder de influir e modificar a realidade. Portanto, é 

ferramenta que aguça e auxilia na percepção do papel ativo que o indivíduo possui na sua 

cultura (na sua história, no seu meio, na humanidade), opondo isso ao modo como “povo” e 

“cultura” são colocados como coisas alheias uma à outra. 

As medidas governamentais e o fomento do cineclubismo 

 Ao curso da história pode-se ver como o comprometimento de um governo em 

priorizar setores sociais como a cultura é essencial para contribuir com o seu 

desenvolvimento. Para falar sobre o movimento cineclubista contemporâneo, é importante 

mencionar algumas medidas institucionais que se relacionam com o fomento dos cineclubes 

no Brasil e com o processo de rearticulação do movimento no começo dos anos 2000. 

 O Governo Lula elevou setores socioculturais a um nível até então não visto – 

principalmente quando se leva em consideração que o resultado das políticas culturais do 

governo anterior foi de desmonte –, e no período de 2003 a 2010 trouxe uma diferente 

concepção de incentivo à cultura, inclusive com políticas de fomento ao audiovisual. A 
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produção cinematográfica brasileira vinha em um processo de ressurgimento desde 1995 com 

o Cinema da Retomada, mas apesar de a produção voltar a crescer, a ocupação das salas de 

cinema ainda é majoritariamente das produções hollywoodianas, mostrando a necessidade de 

tomar medidas relacionadas mais à distribuição e exibição das obras nacionais.  

 De acordo com informações do Conselho Nacional de Cineclubistas, por volta dos 

anos 2000 já acontecia em alguns estados certa movimentação de rearticulação dos 

cineclubes, mas dessa vez há também interesse do governo em sua reorganização, com as 

figuras de Leopoldo Nunes, da Secretaria do Audiovisual, e o então ministro da cultura, 

Gilberto Gil. Além disso, é importante destacar a importância do Conselho Nacional de 

Cineclubes na intensificação desse processo. É no ano de 2003, inclusive, que acontece a 24ª 

Jornada Nacional de Cineclubes Brasileiros durante o Festival de Cinema de Brasília, após 

cerca de 15 anos de desarticulação do movimento. É importante destacar que foi em 2006, 

durante a 26ª Jornada, que foi pensado o programa de criação de cineclubes em diversos 

locais do país, o que seria mais tarde chamado de Cine Mais Cultura.  

 O movimento cineclubista passa a se rearticular com o objetivo principal de 

democratizar o acesso à produção nacional; para este fim, instalar então cineclubes nos mais 

diversos locais do país, de forma que o subsídio governamental ao cinema de fato retorne para 

a população. Segundo informações do Ministério da Cultura, sob perspectiva muito 

semelhante a essa, surge em 2007 o Cine Mais Cultura com o objetivo de apoiar, incentivar e 

ampliar atividades de caráter cineclubista no país; é uma parceria entre a Secretaria de 

Audiovisual e a Sociedade Amigos da Cinemateca, e contribuiu com a criação de diversos 

núcleos de exibição em todo o país. A medida é parte do programa Mais Cultura do 

Ministério da Cultura, que traz imbuído em si a compreensão de que a cultura é elemento 

essencial para o desenvolvimento tanto do cidadão quanto do país, necessidade básica de 

direito assim como a moradia, a saúde e a educação. 

 O Cine Mais Cultura funciona através de editais que buscam contemplar espaços de 

difusão da cinematografia nacional com o caráter de cineclube: sem fins lucrativos, com 

exibição de produções que passam por fora do circuito comercial de cinema e com debates 

seguidos das sessões. A ação busca alcançar polos de exibição para a projeção digital 

audiovisual: os grupos e entidades contemplados pelo edital recebem do programa uma série 

de equipamentos que deem condições materiais para o cineclube funcionar (como tela de 
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projeção, projetor, caixas de som, etc), além de obras em DVD (curtas, médias, longas 

metragens e documentários) da Programadora Brasil; os últimos dados emitidos pelo MinC 

contabilizou 1043 cineclubes alcançados pela ação. Conta também com oficinas de 

capacitação cineclubista, além de dar a liberdade àqueles que organizam de decidir os filmes e 

as linhas temáticas de discussão de cada sessão, de forma que pode melhor abraçar as 

necessidades específicas de cada localidade. 

 Aliados ao Cine Mais Cultura, há outras ações de difusão audiovisual, como a 

Programadora Brasil, que se propõe a selecionar e disponibilizar um acervo de filmes 

nacionais que abrangem as mais diversas temáticas e décadas da história do país. O programa 

pretende aproximar o cinema nacional da população ao disponibilizar esses filmes para polos 

de exibição, como cineclubes, escolas, universidades e centros de cultura. Esse tipo de 

iniciativa – como o Cine Mais Cultura, a Programadora Brasil, Olhar Brasil, dentro outros – 

pretendem democratizar as produções audiovisuais em sua distribuição e exibição (como os 

dois primeiros citados) e também em sua formação e produção (como o Programa Olhar 

Brasil e o Pontos de Difusão Digital, voltados para a implementação dos Núcleos de Produção 

Digital). Dessa forma, pretendem incentivar a circulação das produções que passam por fora 

do circuito comercial de cinema e estimular a formação crítica acerca dessas obras e das 

culturas e temáticas diversificadas que abordam. 

A perspectiva do cinema e educação 

Produções cinematográficas, assim como outros tipos de produções artísticas, são o 

resultado de uma combinação de múltiplos elementos: sociais, visões de mundo, novidades 

técnicas, processos históricos, avanços tecnológicos, fatores culturais como tradições e 

costumes, e inclusive de condições econômicas. A vanguarda cinematográfica do 

Expressionismo Alemão é um bom exemplo de tal combinação: em uma Alemanha derrotada 

na Primeira Guerra Mundial, o país se encontrava em uma situação de crise moral, social e 

econômica provocada pelas imposições humilhantes das potências vencedoras, o que se 

manifestou na arte por meio do expressionismo, que reproduzia uma atmosfera própria da 

situação da época: de morbidez, decrepitude e temor psicológico. 

Apenas tal conjuntura poderia ter proporcionado as novidades técnicas e estéticas que 

o Expressionismo Alemão trazia enquanto vanguarda, como a distorção e a irrealidade 

dos cenários (com o uso de formas geométricas acentuadas) e dos personagens (com a 
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exploração da sua psique), a maquiagem forte e carregada, as atuações exageradamente 

expressivas, a fotografia que se fazia no jogo das sombras e da luz (chiaroscuro) e o uso de 

enquadramentos distorcidos. Para além disso, só foi possível graças aos avanços tecnológicos 

oriundos da chamada Segunda Revolução Industrial, um dos motivos para a eclosão da 

Primeira Guerra.  

Com a alcunha de 7ª Arte, o cinema, assim como outras formas de arte, possui um 

papel e um lugar forte e consolidado na cultura de distintas sociedades. Assim, além de 

importante produto cultural de diversas sociedades, épocas, meios e grupos, o cinema tem a 

capacidade de tornar a relação do espectador com qualquer tema mais humana e também mais 

crítica. Uma relação que por vezes pode ser paradoxal, pois ao mesmo tempo proporciona 

uma construção de valores proporcional à desconstrução de sensos morais, juízos de valor, 

preconceitos, estereótipos, etc; seja por meio da experiência de identificação da alteridade que 

os filmes proporcionam ou por toda a magia ou realismo envolto na diegese dos mesmos. 

Sendo assim, o cinema é uma ferramenta que tem o potencial de transversalizar o 

currículo e contribuir para uma formação mais interdisciplinar que contemple as realidades 

mais diversas – o que inclui as experiências dos alunos entre si, com os professores ou em 

suas vivências particulares –, com o que é estudado nas disciplinas; essa prática contribui 

então para o aprendizado geral da comunidade acadêmica e escolar, como também na 

sociedade em si. 

 Para a educação, cinema é uma forte ferramenta de caráter pedagógico 

interdisciplinar, que é capaz de pôr em diálogo temas mais sociais e cotidianos com temas de 

distintas áreas de estudos: econômicos, físicos, científicos, políticos, etc. Pode fazer isso sem 

deixar em segundo plano não nenhuma área ou método em detrimento de outro, mas sim 

fazendo com que todos sejam partes igualmente importantes de um todo, torna-se a educação 

de fato libertadora em sua essência, e o ambiente educacional um espaço de aprendizado 

completo. 

Para além de a arte ser um resultado complexo e conjunto de diversos agentes que 

guiam as sociedades, ela é também um processo terapêutico, de autoconhecimento e de 

descoberta. Em contato com a arte, o ser humano percebe materialidades e abstrações, capta o 

que há de físico e social nas coisas ao seu redor, seja como um espectador ou criador da 

mesma; ou até mesmo como ambos. O processo de relação com a arte revela ao ser humano 
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sentimentos, emoções e ideias que muitas vezes sequer teria consciência que possui. Ademais, 

estimulando a contemplação, observação e análise, o universo artístico e o cinema revelam 

ainda outras possibilidades, pois estimula a criatividade, a concentração e tornam possíveis 

tanto a compreensão das partes como do todo. Cumprindo assim um papel vital tanto na 

expressão e na descoberta de mundo do indivíduo quanto de um grupo, comunidade, região, 

país, etc. 

A experiência do Cine Mais UFS 

 O Cine Mais UFS foi criado em 2010 através do Cine Mais Cultura, programa do 

Ministério da Cultura (MinC) que tem o objetivo de democratizar o acesso às produções 

audiovisuais com a exibição não-comercial das obras brasileiras Da rede de cineclubes 

criados a partir do programa, é o único sediado em uma universidade federal. É o projeto de 

extensão do Departamento de Comunicação Social que atua como cineclube ativo da 

Universidade Federal de Sergipe no campus de São Cristóvão e trabalha com a manutenção 

da prática cineclubista sob um caráter interdisciplinar de cinema. A iniciativa busca trabalhar 

o cinema como ferramenta pedagógica, em um diálogo entre cinema e educação.  

Por esse motivo, o Cine Mais consegue dialogar com as diferentes áreas do 

conhecimento. Por um lado, os alunos de Comunicação Social têm a oportunidade de 

expandir o conhecimento da sala de aula, aprofundando os aspectos estéticos e da linguagem 

audiovisual, discutindo tanto elementos técnicos quanto temáticos do cinema. Por outro lado, 

os alunos de outros cursos, além de ter a oportunidade de discutir sobre cinema, também 

podem debater temáticas diversas, como cultura e direitos humanos, por exemplo, além de 

trazer o olhar de outra área do conhecimento para a discussão. O Cine Mais UFS serve de 

polo exibidor das produções audiovisuais alternativas, inclusive universitárias, que não têm 

espaço no circuito comercial de cinema. Por esses motivos, as sessões são sempre abertas para 

a comunidade em geral.  

 A metodologia do cineclube da UFS funciona através da manutenção da prática 

cineclubista, ou seja, com a exibição de um filme seguida de debate. O Cine Mais funciona de 

maneira regular: semanalmente prepara uma sessão de um filme, preferencialmente nacional, 

e convida uma pessoa que tenha relação com o tema do debate para contribuir com a 

discussão após o filme, trazendo tanto professores da UFS ou de outras instituições de ensino, 

ou alguém que tenha experiência com o assunto para uma facilitar o debate com o público. 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

Essa se mostra uma excelente oportunidade para aproximar outras áreas do conhecimento do 

cinema. A periodicidade das sessões se altera quando o Cine Mais UFS traz ou promove 

ciclos de cinema, que podem acontecer durante vários dias. Além disso, promove outras 

atividades como oficinas e palestras, por exemplo, que dialogam com a perspectiva de cinema 

e educação. 

 Funcionando de forma consolidada e regular, o Cine Mais UFS ao longo de cinco anos 

de atividades conseguiu consolidar um público que atende à sua programação, que vai além 

dos estudantes do Departamento de Comunicação Social. Isso porquê o Cine Mais dialoga 

com as diferentes áreas do conhecimento por utilizar o cinema como uma ferramenta 

pedagógica interdisciplinar. Os alunos de Comunicação Social, em especial de Audiovisual, 

são os que mais se aproximam por ser uma oportunidade extra-classe de aprofundar 

conhecimentos na temática, estética e linguagem audiovisual, mas contribui também com 

estudantes de outros cursos por discutir temáticas diversas, como cultura, política, direitos 

humanos, dentre muitos outros.  

A primeira atividade de 2015 foi a Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério 

Sul, em sintonia com os debates que estimulam a reflexão crítica da realidade, o respeito às 

diferenças, e a luta por igualdade e direitos; a Mostra trouxe em sua programação a 

oportunidade de discutir o momento histórico da ditadura civil-militar (“Que Bom te Ver 

Viva”) e o preconceito por grupos marginalizados (“Rio Cigano”) e invisibilizados (“Sophia” 

e “A Vizinhança do Tigre”), além da Mostra Cinema Pela Verdade que trouxe três dias de 

programação sobre o período da ditadura. Outros focos temáticos surgiram para trazer a 

discussão sobre o sistema carcerário do Brasil (“Sem Pena”), o uso medicinal do canabidiol 

(“Ilegal)”, o papel do crítico de cinema (“Crítico”), a relação da publicidade com os hábitos 

de consumo (curtas sobre consumo) ou a construção identitária do Brasil pelo cinema 

internacional (“Olhar Estrangeiro”). O Cine Mais UFS dá mais um passo para se consolidar 

enquanto projeto interdisciplinar com o 2º Ciclo Interdisciplinar de Cinema, em parceria com 

o Núcleo Interdisciplinar de Cinema (NICE), com uma semana de filmes e debates sobre 

temas diversos. Além de estimular o desenvolvimento crítico através da discussão e reflexão, 

funciona como fomento ao cinema nacional, em especial o nordestino, trabalhando também 

para a formação de um novo público para a cena cinematográfica nacional que passa por fora 

do circuito comercial de cinema.  
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 O projeto se apresenta como uma via institucional de retomada dos espaços 

socioculturais e políticos de caráter crítico acerca do cinema em Sergipe, em especial na UFS. 

A perspectiva é de promover mais atividades que dialoguem com o cinema e a educação, 

dentro e fora da Universidade, como um curso sobre Cinema e Nordeste para professores de 

escolas públicas de Sergipe. De qualquer forma, participar deste projeto contribui também 

para a formação dos alunos bolsistas e voluntários, por possibilitar ver o audiovisual sob outra 

perspectiva, além de poder atuar na fomentação do cinema e seu caráter interdisciplinar. 
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  Orientadora: Prof.ª Drª. Janaína Cardoso de Mello (DMS/UFS) 

Introdução  

 O Brasil estava imerso, nos idos da década de 60, numa desordem político-

administrativa que implicou no advento duma serie de contínuas articulações em nossa ascese 

eletiva. Conforme as literaturas que se debruçam sobre as metamorfoses do período em tela, 

as intervenções estratégicas para a consolidação dos militares no seio da direção executiva do 

país remetem, sobretudo, ao ano de 1961, quando da renúncia de Jânio Quadros.  

 Desde então, em meio a um cenário de intensa mobilização política, principalmente 

após a nomeação de João Goulart para assumir o posto presidencial, registrou-se a realização 

de algumas manifestações populares e sindicais, cujo uso tácito de suas atribuições operou 

sob ópticas dicotômicas. Em um espectro, determinados grupos de extrema-esquerda, 

corporificados pelos movimentos sindicais e membros das forças navais, declararam apoio 

incondicional a permanência de Jango, sob a alegação de respeitar a idoneidade da Carta 

Constitucional; noutro, à articulação dos atores da extrema-direita, respaldados por 

instituições civis, militares e religiosas, assentadas em uma orientação conservadora e 

reacionária, reivindicavam a deposição do presidente em exercício, sob o pretexto de repelir 

quaisquer intervenções que fossem responsáveis pela implementação de uma ditadura 

comunista, uma vez que existia demasiada ojeriza ao citadino regime, sobretudo após o 

desfecho positivo para os ortodoxos revolucionários cubanos, artífices da instauração de uma 

“ditadura vermelha” no país caribenho.  

 Partindo destes pressupostos, o presente projeto de pesquisa, representado mediante a 

produção desse manuscrito, consiste em investigar uma manifestação pública atribuída aos 

atores que constituíram a extrema-direita: a “Marcha por Deus e pela liberdade”. A citadina 

represália aos movimentos esquerdistas é proveniente de São Paulo e, em escala gradativa, 
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irrompeu pelas demais regiões do país. Nosso recorte espacial, no entanto, reduzir-se-á 

Sergipe, o qual foi palco de várias mobilizações nos municípios do interior.  

 A problematização do presente empreendimento reside, com efeito, nas seguintes 

indagações: onde e de que modo foram realizadas as manifestações no seio do golpe de 64? 

Como a Museologia poderá contribuir para disponibilizar uma reflexão crítica desse virulento 

período  da história política local?  

 Para tanto, a presente produção prescreveu algumas diretrizes visando responder as 

inquietações e concretizar os resultados preliminares estabelecidos pelo exercício da 

atividade, dentre os quais destacamos a identificação de percursos, participantes, motivação 

das marchas pela família em Sergipe e os impactos na cultura política local; elaboração de 

uma base de dados eletrônica com informações sobre o tema, a partir do material pesquisado 

em arquivos textuais e fontes documentais; realização de exposições itinerantes onde 

aconteceram as marchas, musealizando os documentos pesquisados; e, por fim, organização 

de mesas-redondas nas quais os alunos e a coordenação do projeto possam construir reflexões 

conjuntas com professores de História e Geografia de escolas públicas sergipanas.  

 Os procedimentos metodológicos que nortearão o desenvolvimento das atividades 

subdividiram-se em algumas etapas, com ênfase no levantamento documental nos centros de 

arquivo do Estado, além da coleta de informações orais, levantamento bibliográfico e 

discussões teórico-metodológicas.  

 Destarte, o presente artigo está discernido em duas seções. A primeira, em linhas 

gerais, versará sobre o contexto da deflagração do golpe militar, interpretando analiticamente 

a conjuntura política nacional que alude a gestão de Jânio Quadros e estender-se-á deposição 

de João Goulart. A segunda, por sua vez, narrará os impactos causados pela ascensão dos 

militares na cultura política de Sergipe, tomando como eixo analítico a realização da Marcha 

por Deus e pela liberdade.  

 

Sob o      í  o  do “ omb        bv   ão”: o  o   x o do Go    M       d  1964 

 Embora a deflagração da contrarrevolução
66

 tenha consolidado-se em 1964, os 

mecanismos que condicionaram às desarticulações estruturais do modelo político vigente 
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 Para Ibarê Dantas (2014),  julgou-se mais apropriado caracterizar a intervenção em curso de 
contrarrevolução, pois apresentava uma natureza preventiva e neutralizadora das novas correntes políticas 
que surgiam, além de estabelecer um sentido propositivo para implementar uma nova ordem político-
administrativa.  
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datam de 1960-1961. Neste período, em decorrência da aplicação de ações executivas mal-

sucedidas, a popularidade de Jânio Quadros foi acometida a um substantivo decréscimo, 

projetando alguns aspirantes para a sucessão presidencial, conforme previam as prerrogativas 

da Carta Constitucional de 1946. Tendo em vista a iminente possibilidade de ser pressionado 

a renunciar através da pressão exercida pela opinião pública, o até então chefe do poder 

executivo envia o vice-presidente João Goulart para à China comunista, afirmando que o 

objetivo do compromisso de Jango consistia em empreender intervenções efetivas, visando 

estreitar as relações comerciais e diplomáticas com Pequim.  

 Desse modo, segundo atesta Ricardo Souza Mendes (2005), autor do artigo 

“Marchando com a família, com Deus e pela liberade – o ’13 de março das direitas’”, 

Quadros delineou uma estratégia precisa: em primeira instância, visava repelir a nomeação de 

um vice-presidente após a transgressão dos princípios prefixados no documento constitucional 

de 46; num segundo momento, por conseguinte, obteria tempo necessário para que os 

militares da conjuntura ministerial mensurassem as consequências  e impactos nocivos caso 

um suposto sucessor, que carregava consigo tênues relações com organismos sindicais
67

, 

capitaneasse as rédeas do país. O intento, portanto, era persuadir os ministros militares, grupo 

constituído por egressos da facção conservadora do exército, a exigirem sua permanência.  

 Havia, também, segundo as perspectivas de Quadros, uma maciça manifestação de 

popularidade do eleitorado para com o presidente eleito em 1960, que declararia apoio 

irrestrito a sua continuidade no poder, caso a renúncia fosse oficializada. Quaisquer 

possibilidades lastreadas, entretanto, não se materializaram. Mendes afirma, ainda, que “o seu 

eleitorado permaneceu passivo, atônito pela situação da renúncia de um presidente que havia 

submetido o povo a uma política  econômica antiinflacionária baseada na restrição do crédito, 

salários congelados e corte de subsídios de importações” (MENDES, 2005; p. 02).  

 Por conseguinte, a conjuntura ministerial militar executou parcialmente a estratégia 

elaborada por Quadros, pois rechaçou a ascensão de Jango ao poder. Contudo, não 

empreendeu os esforços necessários para que Quadros permanecesse à frente da chefia 

executiva, fato que o levou a  renunciar ao cargo em 1961.  

 Com efeito, instaurou-se uma desordem político-administrativa que transformou a 

seara eletiva nacional em um antro de conflitos ideológicos. Não obstante a essas 

circunstâncias adversas, João Goulart assume a presidência aos 07 de setembro de 1961, 
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 Somando-se ao episódio da viagem à China, as estreitas relações de Jango com os movimentos sindicais 
acentuavam o temor pela implantação de uma ditadura comunista. 
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conduzindo um modelo político “biprocessual”, assentado nas diretrizes do presidencialismo e 

parlamentarismo, responsável por limitar suas ações à frente da chefia executiva. Os militares, 

então, empreenderam uma evacuação estratégica, posto que um conflito de forças era 

inexequível  naquele momento, pois existiam cisões no seio das próprias engrenagens 

ideológicas das Forças Armadas.  

 Para efeito de análise, a narrativa historiográfica é enfática ao afirmar que o período 

alusivo aos citadinos e descritos eventos sinaliza que a controversa renúncia de Jânio Quadros 

foi responsável pelo advento de estratégias efetivas, tencionando neutralizar a suposta 

implementação de um regime comunista no Brasil. Foram registrados, portanto, grandes 

embates entre os grupos de direita, cujos objetivos consistiam, a rigor, em instaurar um 

projeto político que atendesse aos seus respectivos interesses, dentre os quais destacamos o 

empresariado em torno do complexo multinacional, militares influenciados pela Doutrina de 

Segurança Nacional, os autoritários-internacionalistas e nacionalistas-ditadoriais (Rouquié, 

1984).  

 Conforme o bojo político nacional acentuava suas polarizações, sobretudo no período 

que remete aos anos de 1963-1964, os referidos grupos estreitaram seus laços ideológicos e 

aglutinaram articulações para inibir a ação das alas esquerdistas.  

 Segundo Ibarê Dantas (2014), nas entrelinhas do compêndio intitulado “A tutela 

militar em Sergipe (1964-1984)”, as coalizões de extrema-direita reduziam-se a dois grupos. 

Para ele:  
Pelo menos dois grupos militares estiveram a disputar o poder. Incialmente, gozava 

de ascendência intelectual o setor da alta oficialidade vinculado a ESG, qualificada 

de “soborne” brasileira. De outro lado, situavam-se os oficiais da “linha dura” que 

tinham na são uma das principais agências de suas inquietações (DANTAS, 2014; 

P.22).  

 

 Vale salientar, também, a caracterização, bem como o viés ideológico das facções 

descritas por Dantas. A vertente alcunhada de “sorbonista” estendia-se entre alguns atores da 

sociedade civil, sobretudo aqueles que participavam do Instituto Político de Estudos 

Superiores (IPES), entidade que concentrava uma fração da oficialidade das Forças Armadas 

e membros da elite empresarial  brasileira. A coalizão entre as duas instâncias, oficializada 

diante da ameaça esquerdista, consistia, dentre outros aspectos, em promover estratégias de 

ação objetivando “transformar o modelo populista numa forma de Estado mais permeável aos 

interesses do grande internacional e mais fechada as reivindicações de populares” (BRANCO, 

1984; Apud DANTAS, 2014). Em contrapartida, a Doutrina de Segurança Nacional 

desenvolvida pela ESG, sob influência das correntes ideológicas estadunidenses, constituiu 
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diretrizes que lastrearam os princípios basilares do Estado autoritário que estava restes a 

emergir.  

 Os meses que precederam a deflagração da contrarrevolução, pois, foram eivados de 3 

focos analíticos que  dinamizaram as estruturas do modelo político em curso, dentre os quais 

destacamos a rebelião dos marinheiros, o comício da Central do Brasil, bem como a 

assembléia realizada no Automóvel Clube do Brasil. A nossa ênfase investigativa, no entanto, 

não consiste em descrever o viés operacional desses eventos que polarizaram a ascese política 

nacional, mas, dentre outras perspectivas, propusemo-nos a investigar os impactos causados 

por essas manifestações nas alas de extrema-direita.  

 A 13 de março de 1964, portanto, Jango gerenciou um grande comício, no qual tornou 

pública suas proposições para a implementação de um reforma política. Na ocasião, o citadino 

dirigente contou com a participação de inúmeros movimentos sociais coniventes a aplicação 

de suas práticas reformistas, pois havia uma atenuante consonância ideológica recíproca desde 

os primeiros anos em que Jango exerceu o cargo de chefe do executivo.  

Estas ações, por sua vez, não atendiam aos interesses das elites empresariais, grandes 

proprietários e, sobretudo, da classe média. Não obstante as divergências ideológicas causadas 

pela defesa das intervenções reformistas explanadas por Jango, membros das Forças Armadas, 

assentados no apoio logístico concedido pelos EUA, articularam-se com o objetivo de 

destituí-lo da presidência.  

 A 05 de abril de 1964, um dia após a deposição de Jango, o periódico intitulado Folha 

Trabalhista veiculou a informação em sua primeira página, afirmando:  

 

Movimento irrompido em Minas Gerais contra o Governo Federal, na madrugada do 

dia 31, culminou com a deposição do presidente João Goulart – Presidente da 

Câmara Federal, deputado Ranieri Mazzili, na presidência da República (Folha 

Trabalhista, 05/04/1964). 

 

Em Minas Gerais, unidade federativa na qual a ofensiva militar eclodiu, as tropas de 

Juiz de Fora, sob a liderança do general Olympio Filho, organizaram-se e marcharam para o 

Rio de Janeiro, consolidando a destituição de Jango. 

 

No âmbito das mobilizações que articulavam a atmosfera política do país diante de um 

cenário atípico, sobretudo o conjunto de manifestações capitaneadas pela esquerda, as ações 

de alguns segmentos civis, cuja orientação ideológica vinculava-se a direita reacionária, 

voltaram-se para a organização de maciças mobilizações intituladas “Marchas por Deus e pela 
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liberdade” algumas semanas antes, antecipando a deflagração do golpe de 31 de março e 

transformando o ato público em desfile de triunfo (Moraes, 1997; Apud Cordato e Oliveira, 

2004). A citadina manifestação pública, em linhas gerais, tornou-se um estratégico 

instrumento de radicalização ideológica contra os grupos considerados “subversivos” e 

deliberou, em face da articulação dessas alas, apoio irrestrito a implementação de um regime 

liberal-conservador, cujos artífices eram os militares.  

A 19 de março, em São Paulo, as Marchas consistiram em atos públicos gerenciados 

por segmentos católicos da classe média urbana, lastreados por políticos conservadores, pela 

elite empresarial, além dos movimentos femininos. Esta articulação político-ideológica, então, 

irrompeu em várias regiões do país e transitou por alguns municípios de Sergipe, nosso 

recorte espacial analítico.  

 

Entre terços e quepes: os impactos do Golpe Militar em Sergipe e a Marcha por Deus e 

pela Liberdade  

 Horas após a deposição de Jango, aos 31 de março de 1964, informes inócuos foram 

veiculados nos diversos recônditos da capital sergipana, constituindo um cenário de intensas 

inquietações. Grupos cuja orientação ideológica alinhava-se com os movimentos de esquerda, 

em riste, empreendiam irrelevantes esforços para resistir a uma transição político-

administrativa; os atores que aglutinavam as alas de direitas, por sua vez, materializadas pela 

conjuntura conservadora e reacionária de Sergipe, encontravam-se em polvorosa pela 

iminente intervenção militar.  

 No dia seguinte, uma grande fração dos estabelecimentos comerciais permaneceu 

fechada e inúmeros civis dirigiram-se à Praça Fausto Cardoso. Diante  da efusiva 

mobilização, o deputado Euvaldo Diniz, correligionário da UDN, proferiu um prolixo 

discurso de repúdio  às ações perpetradas contra o regime populista, mas, imediatamente, foi 

detido e permaneceu sob custódia dos militares. Não obstante a ampla escala de detenções em 

meio a uma atmosfera política virulenta, estava clarividente para a população que o país, 

mediante as últimas intercorrências na ascese executiva, perpassava por um período no qual o 

ímpeto da coerção militar, no âmbito do exercício da dominação, sobrepunha-se ao civil.  

 Ao retornar de viagem, João Seixas Dória, até então governador de Sergipe, tendo em 

vista o triunfo do movimento militar, pronunciou-se ao povo sergipano numa frustrada 

tentativa de reafirmar sua conivência às reformas estruturais. A ação de Dória, então, 

transgrediu as orientações prefixadas pelo aparato burocrático-militar, que dirigiu-se ao centro 
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do poder executivo governamental e deteve o governador. O periódico A Semana, nas 

entrelinhas de sua segunda página, descreveu o desenrolar do fato episódico. Conforme o 

semanário:  

Na noite de quarta-feira da semana passada, forças do 28º B/C, em Aracaju, 

efetuaram a prisão de Seixas, investindo no governo o vice Celso Carvalho. O Sr. 

Seixas Dória foi conduzido para Salvador, onde permanece preso e incomunicável 

no quartel do 19º B/C ( A Semana, 11/04/1964). 

 

A deposição do governador se deu, de acordo com um comunicado oficial dos 

militares, porque Dória exerceu uma atividade que suscitou o desenvolvimento de práticas 

como “instrumento de forças extremistas atentando contra a segurança e tranqüilidade do país 

e do Estado”. Para além da substituição do governador, Dantas conclui:  

 

Além de substituírem o governador, cassarem deputados e interferirem no judiciário, 

os militares desenvolveram também a operação definida como combate à subversão 

e corrupção pelo interior. Os prefeitos, identificados com a política das reformas de 

base e/ou acusados de corrução, foram presos, enquanto as respectivas câmaras 

municipais eram pressionadas a formalizar deposições (DANTAS, 2014; P. 34).   

 

Nessa perspectiva, o vice-governador, Celso Carvalho, assumiu o posto de chefe do 

poder executivo estadual após a promulgação da Resolução nº 4, prerrogativa que garantia a 

legitimidade de sua administração sob a coercitiva supervisão do novo modelo político em 

exercício.  

Concomitante as sanções que dinamizavam o seio da arena eletiva no âmbito 

estadual, registrou-se, a 02 de abril de 1964, dentre tantas outras intercorrências, a 

intensificação das prisões de subversivos civis. Entre os alvos das diligências, que 

coordenavam suas operações desprovidas de quaisquer ordens judiciais, estavam estudantes, 

professores, lideranças sindicais, operários, jornalistas e trabalhadores rurais.  

Após uma comedida descrição inerente aos impactos sofridos pelos segmentos 

políticos e civis de Sergipe quando do golpe de 64, faz-se necessária uma breve análise sobre 

o posicionamento da conjuntura eclesiástica sergipana no decorrer do período investigado. 

 O episcopado sergipano, que exercia forte influência sobre o processo de politização 

da igreja, encontrava-se dividido em espectros ideológicos divergentes, assim como a 

sociedade civil. Existia, então, um grupo hierárquico ligado ao bispo D. Luciano Cabral 

Duarte, simpatizante e colaboracionista do regime autoritário que estava em vias de 

consolidação. Vale salientar que, além de Duarte, a coalizão incluía D. José Brandão de 

Castro, bispo de Propriá; o outro, por fim, manteve-se instruído sob a influência do bispo D. 
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José Vicente Távora, eclesiástico progressista que estava engajado no combate a repressão 

exercida pelos militares. O citadino arcebispo, idealizador de alguns projetos sociais, 

canalizou suas atenções para o campesinato local, expandiu o número de paróquias e 

implantou em cada uma delas a política de Ação Católica para promover o desenvolvimento 

das comunidades (Morato, 2005).  

Contudo, ao tornar pública sua orientação político-ideológica, D. Távora foi 

ameaçado de prisão e esteve confinado no Palácio Episcopal durante inúmeros dias, conforme 

atesta Dantas (2014). Segundo o autor, ainda, o arcebispo “escapou de maiores hostilidades 

por interferência do general Juarez Távora, seu parente” (FALCÃO, 93; DANTAS, 2014). 

Em linhas gerais, os sindicatos foram constantemente submetidos a um processo de 

investigação, a imprensa, por sua vez, foi controlada e a igreja católica dividida em duas 

facções.  

Na contramão dos políticos, civis e eclesiásticos perseguidos por serem considerados 

subversivos, existiram membros desses mesmos segmentos que se opuseram a proposições 

reformistas e declararam publicamente seu apoio irrestrito a contrarrevolução. Dentre todas as 

manifestações públicas de autoria desses grupos, destacamos a “Marcha por Deus e pela 

liberdade”, que, como já foi descrita anteriormente, consistiu num ato organizado e realizado 

por alas de reacionárias de extrema-direita, constituídas por dirigentes políticos 

conservadores, membros da classe média e grupos eclesiásticos simpatizantes, com o intento 

de reafirmar conivência a postura dos militares numa intervenção preventiva para assegurar os 

princípios democráticos do país, em meio à ameaça de uma ditadura comunista.   

 

         Fonte: imagem extraída dos periódicos impressos na B. Pública Epifânio      Dória.     A 

Defesa, 29/03/1964.      

         

Ao iniciarmos as investigações sobre a realização da Marcha em Sergipe para a 

inserção dos resultados preliminares neste manuscrito, descobrimos que a manifestação foi 

realizada, inicialmente, no município de Propriá, aos 29/03/1964, isto é, dois dias antes da 
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deflagração do golpe militar. Diante destas circunstâncias, a data de veiculação do periódico 

analisado, que era órgão oficial da Diocese de Propriá, vem a corroborar com as afirmações 

de Mendes (2005), quando o autor afirmou que o ato público transformou-se, mesmo antes do 

dia 31 de março, num desfile de triunfo, pois havia uma ampla adesão de populares. Não foi 

possível, entretanto, identificar os participantes e o percurso adotado pelos civis, eclesiásticos 

e políticos que se fizeram presentes na ocasião, pois o conteúdo informacional do jornal foi 

reduzido aos parágrafos discriminados na imagem.  

Ademais, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, identificamos que o 

periódico Gazeta de Sergipe, um dos poucos veículos de imprensa que encontrava-se operante 

em Aracaju no curso da contrarrevolução, noticiou informações sobre a realização da Marcha 

em Aracaju.  

    

Fonte:imagens  extraídas de um periódico impresso do APES. Gazeta de Sergipe, 13/04/1964 

e 28/04/1964. 

           Em 13 de abril de 1964, autoridades religiosas, civis, políticas e eclesiásticas 

capitanearam a realização da Marcha em Aracaju. Na oportunidade, os populares reuniram-se 

em frente a Assembléia Legislativa e seguiram, conforme a reportagem, para a rua Pacatuba, 

Avenida Barão de Maruim e rua Santa Luzia, aglutinando-se no Parque Teófilo Dantas. Foi 

celebrada, por conseguinte, uma missa em Ação de Graças para comemorar o triunfo da 

revolução. 

A segunda Marcha da Família na capital ocorreu a 28/04/1964. Segundo as 

informações do próprio periódico, todas as instituições aracajuanas de ensino participaram da 

manifestação, além das delegações de alguns municípios do interior, cujos nomes não foram 

mencionados. Após o desfile, uma missa foi realizada na Praça Olímpio Campos, nas 

imediações da catedral, onde um expressivo número de fiéis rezou pela “libertação do 

Brasil.”.  
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Fonte: imagem  extraídas de um periódico impresso do APES. Gazeta de Sergipe, 

03/05/1964. 

Após a ampla adesão do ato de solidariedade ao golpe militar na capital, a Marcha 

chegou aos municípios de Barra dos Coqueiros e Laranjeiras. Na tarde do dia 13/05/1964, 

populares da Ilha de Santa Luzia (Barra dos Coqueiros) prepararam uma homenagem especial 

às Forças Armadas durante a realização da Marcha, que estava programada para ser realizada 

por volta das dezesseis horas do citadino dia. Em Laranjeiras, conforme atesta o conteúdo 

informacional do jornal Gazeta de Sergipe, a manifestação iniciaria às dezenove horas do 

mesmo dia, contando com a participação de diversas autoridades religiosas, civis e políticas, 

inclusive do governador recém-nomeado.  

 

 

Fonte:imagens  extraídas de um periódico impresso do APES. Gazeta de Sergipe, 

17/05/1964.  

Em Aquidabã, município localizado a 120 quilômetros de Aracaju, a Marcha ocorreu 

aos 17/05/1964. As informações disponíveis, no entanto, aludem somente a participação do 

governador Celso Carvalho. Tendo em vista as limitações presentes nos artigos dos 

periódicos, buscar-se-á, durante as próximas oportunidades, entrevistar os participantes das 
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Marchas que residem nessas localidades para o preenchimento dessas lacunas que assolam a 

historiografia sergipana.  

 

Considerações finais 

Embora embrionário, o projeto em tela já apresentou frutíferos resultados 

preliminares no transcorrer dos processos de pesquisa, sobretudo no que concerne a 

constituição de um banco de dados. Nesse ínterim, descobrimos que a Marcha com Deus e 

pela liberdade transcendeu os limites da capital e angariou ampla adesão nos municípios do 

interior, com ênfase, nas entrelinhas do presente artigo, em algmas localidades, dentre as 

quais destacamos Propriá, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, além da nossa 

capital.  

Para as próximas etapas deste empreendimento, espera-se cumprir as demais 

diretrizes que fundamentam o exercício proposto pela atividade, promovendo a realização de 

mesas-redondas com alunos e professores da escolas públicas sergipanas e socializar o 

quantitativo de informações armazenadas ao longo do processo para além dos muros da 

universidade mediante a montagem de exposições.  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa está em fase inicial e busca reunir temas relacionados ao teatro negro 

sergipano na década de 1960, contando com uma entrevista ao idealizador do projeto que 

formou o primeiro grupo teatral negro de Sergipe, mostrando também seus projetos e algumas 

peças promovidas por eles. Além disso, buscamos mostrar como este grupo permaneceu 

durante a ditadura militar, a receptividade da sociedade com relação à temática das peças, 

entre outros assuntos presentes em nossa contemporaneidade.  

Esse tema mostra a ausência dos cânones oficiais da história artística e cultural negra do 

Estado. Poucos têm conhecimento sobre a história do teatro, nossa cultura não dissemina esse 

campo artístico com tanta frequência como shows, por exemplo. Muitas pessoas mal sabem 

qual é o conceito de teatro, ou como é constituída uma peça. Desta forma, grande parte da 

população confunde a ideia de Teatro como uma Instituição ou lugar, mas ao contrário disso, 

o teatro significa qualquer conjunto de elementos como dança, a música ou qualquer forma de 

expressão artística. Portanto, vimos que nem todos possuem um conhecimento sobre essa 

diversidade artístico-cultural afro-brasileira em nosso Estado, e é através desse artigo que 

buscamos esclarecer este tema tão pouco tratado. 

Ao longo do trabalho poderemos conhecer um pouco mais sobre como se consolidou o 

teatro sergipano, em seguida conheceremos o primeiro grupo que reuniu negros e negras das 

mais diversas classes sociais, veremos também a entrevista com o ator e idealizador do 

projeto e como esse teatro encontra-se no tempo presente. 

mailto:thamyres_suelen@hotmail.com
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Portanto, segundo Deogenes de Brito menciona em sua tese de monografia, o negro não 

queria apenas ganhar o seu espaço, mas lutar “pelo reconhecimento como cidadão brasileiro e 

sua afirmação na sociedade” (BRITO, 2000, p.25). 

UMA BREVE HISTÓRIA DO TEATRO 

Como muitos sabem os jesuítas da Companhia de Jesus em seu processo de 

catequização dos nativos, educaram-nos de diversas formas, inclusive no universo das artes 

cênicas. Desta forma, o teatro entrava no Brasil como um papel secundário nas missões 

jesuítas.  

Através de peças teatrais, os jesuítas substituíram os “costumes pagãos” dos índios, pela 

cultura cristã adotada pelo cristianismo. E utilizando-se deste artifício, a ordem religiosa 

misturou seus costumes às tradições e crenças indígenas, copiando o modelo de cotidiano 

nativo e adaptando-os aos meios educativos para catequização dos mesmos. 

 Depois dos jesuítas, houve uma estagnação no teatro, por conta de conflitos pelas 

invasões francesas e holandesas no território brasileiro. Sendo assim o teatro só ganhará 

repercussão no fim do século XIX e início do século XX.  

Naquela época não só o Brasil, mas o mundo tinha os olhos voltados para o ideal de 

vida europeu e americano. As peças que eram representadas tinham características do 

europeu. Era um teatro musicalizado, com traços portugueses e com repertório de traduções 

francesas. As Companhias de teatro chegavam de navios para o continente americano a fim de 

representar, através dessa arte, como eles viviam na Europa e encaravam o mundo. E assim 

como qualquer país da época, o povo brasileiro queria ter seu espelho identitário a partir do 

estilo parisiense. Mas com o apogeu da Primeira Guerra Mundial as coisas tomariam um 

rumo diferente. As companhias francesas e portuguesas tiveram uma imensa dificuldade para 

se locomover ao nosso continente por causa da guerra, rompendo assim, os laços entre o 

Brasil e a Europa. Desta forma, o país construiria assim, sua verdadeira identidade, pautada 

em elementos nativos de sua terra.  

Com a consolidação da classe média em meados de 1920 as peças foram muito 

procuradas, possibilitando a abertura do teatro numa maior amplitude. As peças possuíam 

cunho cômico, no qual o brasileiro se identificava e gostava da abordagem e do tema. Porém, 
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o negro ainda era tido como um personagem secundário, que não davam muita importância 

ou, muitas vezes, era um personagem a ser satirizado pelo homem branco.  

Sergipe só irá reconhecer o teatro no fim do século XIX, com a transferência da antiga 

capital São Cristóvão para Aracaju. Em 1868, surge a primeira companhia de teatro: 

Companhia Dramática Santo Antônio, criada pelo empresário João Ferreira Bastos, que viria 

atuar em Aracaju e nos interiores, porém o contrato só durou dois anos. Após este 

acontecimento, em 1873, Sergipe é concebida com duas novas organizações teatrais: São 

Salvador e a União, ambas as companhias eram rivais, onde sempre estavam disputando o 

público. Já em 1896, surge uma Companhia Dramática, utilizando de comédias dramáticas. 

Portanto, o teatro sergipano foi se desenvolvendo cada vez mais, tanto na capital como em 

outros municípios. 

Na segunda metade do século XX, mais especificamente, em 1968, durante a ditadura 

militar, nasceria em Sergipe o Grupo Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadoristas 

“Castro Alves”, também conhecido como GRFACACA, idealizada pelo ator e escritor Severo 

D’Acelino.
68

 

O TEATRO EM SERGIPE NA DÉCADA DE 1960- GRFACACA 

Para construir as páginas deste artigo, foi feita uma entrevista com o idealizador do 

projeto teatral da década de 1960, Severo D’Acelino. O mesmo deixa claro que o teatro negro 

de Sergipe está ligado à questão religiosa, sendo um teatro formalmente social. Inicialmente o 

grupo era constituído pela união de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Presidente Vargas.  

Os professores da escola fomentavam temas para discussões dos alunos, dando-lhes a 

função para defender ou atacar sobre determinado tema. Dois desses professores, idealizaram 

um assunto relacionado à Libertação dos escravos. Assim, eles dramatizaram “Princesa 

Isabel”, e ao final alguns alunos debateram contra e a favor sobre a Lei Áurea. Em entrevista 

D’Acelino fala: 
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 Severo D’Acelino é fundador do Movimento Negro em Sergipe; Bahia e Alagoas – Ativista dos Direitos 

Humanos – Poeta, Dramaturgo , Diretor Teatral , Coreógrafo , Pesquisador das culturas Afro indígena de 

Sergipe, Ator . Em 68 fundou o Grupo Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadorista Castro Alves, em 73 os 

Cactueiro Cênico Grupo e Teatro GRFACACA, introduzindo o Teatro Armorial e o Teatro de Rua em Sergipe. 
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“A gente estava mais ligado nas controvérsias. A gente não tava querendo 
sistematizar e reafirmar aquilo oficial. A gente não tava buscando nos 

documentos que tinha acesso.” 

 

Então o movimento negro surge depois dessa discussão escolar.  

Ao iniciar sua trajetória através do projeto escolar idealizado pelos docentes, os alunos 

envolvidos decidiram seguir com o grupo para mostrar ao povo a cultura afro-brasileira, 

portanto, eles investiram em seu projeto e criaram o Teatro Armorial que viria encenar a 

poesia. Sua primeira apresentação abordaria o navio negreiro. Após esse período suas peças 

passam a adotar um cunho político, mas não partidário ou de sectarismo, mas que criasse e 

abrisse espaço para a identidade negra, já que o palco neste período foi à represália provocada 

pelo regime militar. 

Com o passar dos anos, D’Acelino foi interessando-se cada vez mais pelo campo teatral. 

Assim, quando terminou seu ensino médio, resolveu cursar teatro na Universidade Federal da 

Bahia. 

D’Acelino descobriu que na Bahia o movimento negro tinha maior amplitude no 

Estado. Vendo a brecha, em 1968, desenvolveu um grupo de teatro negro chamado 

GRFACACA (Grupo Regional de Folclore e Artes Cênicas Amadoristas “Castro Alves”) com 

algumas pessoas de sua turma que se interessaram pela ideia. Durante um tempo, eles 

puseram o projeto em prática, ensaiaram e procuraram peças cujo enredo fosse voltado para 

este tema e depois de muita preparação os jovens estariam prontos para apresentar-se 

publicamente. 

Foram dramatizadas peças coreografadas para o público apreciar. As temáticas 

geralmente envolviam: resistência e persistência, questões culturais, o sincretismo, além 

também das condições do negro. Tendo em vista essas temáticas, o primeiro trabalho do 

grupo foi “Terra, poesia e encantos”. Mas, além dessa, foram apresentadas várias peças, uma 

delas foi a “Água de Oxalá”, e também a parceria com pessoas da região, promovendo: a 

lavagem das escadas do Senhor do Bomfim e a purificação da comunidade. 

O grupo se desenvolveu mais e ganhou a simpatia do povo. Desta forma, o grupo foi 

convidado a participar do Festival de Arte Negra, porém os estrangeiros que estavam na 

organização deste evento, não havia comunicado aos responsáveis do governo (que ainda 

tinham que aprovar o evento) e por causa disso, o evento não chegou a acontecer. 
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Tempos depois, o grupo já contava com cerca de sessenta participantes, e como 

qualquer grupo com muitas pessoas, as ideias de cada um não eram mais as mesmas, e o 

conjunto começou a se quebrar. Além disso, o grupo tinha como uma de suas regras não 

relacionar-se com seu colega de trabalho, e em um determinado caso, formou-se um casal, 

que inicialmente não impactava em nada com o trabalho, mas depois de um tempo, passou do 

pessoal para o grupal, e ambos foram expulsos do conjunto. Depois disso, os participantes 

começaram a sair pouco a pouco, e após de formados na faculdade, os alunos tiveram que pôr 

como sua primeira opção seus empregos, levando ao fim do grupo. D’Acelino então voltou a 

Sergipe e tentou montar novamente um grupo, mas sem sucesso. 

Muitos que participaram do grupo, hoje, tornaram-se promotores, juízes, mudaram-se 

para o sul, ou fazem parte da frente do movimento negro.  

Mas afinal, o que podemos tirar de toda essa história? Foi graças ao papel do professor, 

que incentivou os alunos a se interessarem e procurarem saber sobre o tema. Desta forma, 

podemos notar que através de um pequeno projeto, de uma pequena atividade escolar, o 

professor pode guiar o aluno para as escolhas que permearam suas vidas. 

O TEATRO NEGRO SERGIPANO NO TEMPO PRESENTE – UQN 

O teatro negro conhecido atualmente em nosso Estado, segue uma linha cultural da 

história africana, baseando-se nas crenças religiosas, na identidade herdada pelo negro 

africano, entre outros temas. Assim como alguns grupos negros, que ganharam uma 

repercussão nacional, os conjuntos atuais buscam mostrar ao povo uma nova maneira de 

lembrar para si mesma as raízes que o país herdara. 

No Estado, um dos grupos mais conhecidos mostra essa cultura através de peças 

voltadas às deidades africanas. O grupo “Um Quê de Negritude”, também conhecido como 

UQN, faz parte de um projeto idealizado pela professora Clélia Ferreira Ramos
69

 da Escola 

Estadual Atheneu Sergipense. O grupo é constituído pelos próprios alunos, no qual, pelo 

menos uma vez ao ano, fazem uma apresentação para o público em geral. Em 2015, o grupo 

apresentou-se na semana da consciência negra. 
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  Clélia Ferreira Ramos é graduada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, é professora do Ensino 

Médio de Português, Redação e Literatura no Centro de Excelência Atheneu Sergipense (CEAS), onde é a 

idealizadora e desenvolve o Projeto "Um Quê de Negritude". 
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Segundo a idealizadora do projeto, o mesmo, surgiu em 2006, com o intuito de 

“desenvolver junto ao alunado um mergulho na história da África não só no campo teórico, 

mas no campo prático, através das mais variadas interpretações da cultura africana” disse a 

professora Ramos, no site do projeto. O grupo busca quebrar qualquer tipo de preconceito 

relacionado à cultura, religiosidade e o racial, além de promover reflexões e discussões sobre 

o racismo e o preconceito racial na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando pensamos em como a sociedade encontra-se sob a perspectiva de vida do negro 

atualmente, não deixamos de notar que muitos preconceitos não foram quebrados. Em uma 

análise reflexiva o professor Brito fala do ideal de branqueamento que a sociedade possuía no 

século XX, mas que ainda hoje está refletida em nossa contemporaneidade. Ele cita: 

“Para destruir o mito da democracia racial é preciso que negros e mulatos enfrentem 

um inimigo inesperado e, por isso, o pior dos inimigos: “... o próprio negro querendo 

não ser negro” (VALENTE apud BRITO, 200, P.21). 

 

Assim, podemos notar a influência da sociedade e o ideal de ser branco refletida no negro. A 

professora Ramos afirma que “a sociedade brasileira está em dívida com o grupo afro 

descendente” e prossegue dizendo que apesar de haver várias formas de inclusão que o 

governo busca, ainda assim “seria incapaz de compensar o prejuízo causado a etnia negra”, já 

que a mesma geriu este país com sua riqueza cultural. 

Figura 6: Grupo Um Quê de Negritude no espetáculo 

"Retrospectivas" 
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Portanto notamos que há sim expressão teatral da cultura negra em Sergipe, porém, 

infelizmente, não vemos a devida valorização que ela deveria ter. A divulgação que 

necessitaria ser o Plano A para chamada do povo não é gerada, este público limita-se apenas 

aos familiares dos alunos para prestigiá-los em suas atuações. Mas e o povo sergipano em seu 

geral? Será que o povo não se interessa no tema? Ou será que o governo não investe? 

Questões como essas sempre pairam no ar para serem respondidas, basta analisar os fatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

Conclui-se que, ao longo do artigo, vimos à importância que a cultura afro-brasileira 

representa em nosso estado e que infelizmente os mesmos não têm o valor que lhe deveriam 

ser atribuídos. 

Até hoje a inserção do negro, não só em Sergipe, mas também no Brasil, é de difícil 

aceitação. Muitas pessoas, principalmente os que se auto-indentificam "arianos ou puro 

sangue" sentem-se superiores ao grupo étnico-social do negro, impondo desta forma, uma 

problemática muito presente em várias partes do globo. Além também, de ser um assunto 

pouco tratado na matéria de história nas escolas. São pouquíssimos os temas relacionados à 

trajetória da inserção do negro na sociedade.  

Se pararmos para observar iríamos notar que não aprendemos praticamente nada sobre a 

história de Sergipe, quiçá sobre o teatro negro no Estado. Geralmente o que vimos está ligado 

ao tenentismo ou a revolução de 1930 voltada à região. Algumas vezes estudamos sobre a 

Figura 7: Imagem de divulgação 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

cultura, culinária, pontos turísticos, renda irlandesa, etc. Mas e sobre a cultura africana 

inserida no Estado? A capoeira, o candomblé e até mesmo as peças teatrais voltadas ao 

movimento cultural negro? Mal sabemos que existe essa arte em Sergipe.  

Infelizmente ainda vivemos numa sociedade individualista e que visa sua própria 

ascensão social, enquanto lá fora, diversos negros e negras buscam apenas a igualdade social 

nesse meio: 

“A situação do negro atual não é diferente de cem anos atrás. Geralmente os negros 

apenas conseguem trabalho de baixo prestígio social [...], como consequência, o 

grande número de negros que moram em locais de muita pobreza”. (BRITO, 2000, 

pag. 21).  

 

Portanto, grande parte da população não conhece a história, ou nem ao menos sabe que 

o teatro negro sergipano existe. E se pararmos para pensar, a solução básica para essa 

problemática, seria uma maior divulgação pelo Estado e a inserção desse estudo nas escolas. 
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Genocídio, Nazismo e Turismo  

 O genocídio ocorrido durante o holocausto caracteriza-se como extermínios realizados 

contra pessoas que pertencem a grupos específicos, sejam religiosos, étnicos, raciais, 

políticos, etc. O termo fora criado em 1944, por Raphael Lenkin, advogado que viera a se 

interessar pelos assassinatos em massa realizados pelo regime nazista. A palavra é resultante 

de combinações da língua grega e latina, que significa “matar”. Lenkin, em seu livro “Axis 

Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for 
 

Redress” conceituou genocídio como sendo “um plano coordenado, com ações de vários 

tipos, que objetiva à destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o 

objetivo de aniquilá-los.”(1944, p.80) 

 Após lutas de Lenkin, quatro anos depois, em 1948, o ato de genocídio passou a ser 

considerado crime de caráter internacional pela Convenção para a Prevenção e Punição de 

Crimes de Genocídio criada pelas Nações Unidas, que traçou uma nova definição:  

Por genocídio entende-se quaisquer dos atos abaixo relacionados, cometidos com a 

intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial, ou 

religioso, tais como:(a)Assassinato de membros do grupo                                                           

(b) Causar danos à integridade física ou mental de membros do grupo; 

(c) Impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua 

destruição física total ou parcial;    (d) Impor medidas que impeçam a reprodução 

física dos membros do grupo;                                                                                                                          

(e) Transferir à força crianças de um grupo para outro. (1948) 

Atualmente, o tratado internacional da Convenção para a Prevenção e Punição de 

Crimes de Genocídio conta com dezenove artigos dispostos de forma a combater e 
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criminalizar qualquer ato igual ou semelhante ao genocídio, partindo de exemplos históricos, 

na qual o fato aconteceu causando grandes perdas e repercussões mundiais.  

O genocídio caracterizado como perseguição a grupos específicos abarca o racismo em 

sua atuação. Tendo em vista que o racismo é uma forma de discriminação, no genocídio 

pessoas que possuíam determinada cor ou características físicas de uma “raça” considerada 

fora dos padrões impostos eram exterminadas por serem consideradas inferiores a estereótipos 

criados ao longo da história mundial. Incidiu em especial sobre negros que durante dominação 

européia na África foram inferiorizados, dando superioridade à raça branca sobre o restante da 

humanidade. (PACIEVITCH, 2008). No nazismo, os genocídios ocorridos justificavam-se 

pela busca incessante da raça pura, a raça ariana, na qual formariam um grande império que 

garantiria o progresso da civilização. Segundo D’Alessio e Capelato “o racismo serviu de 

suporte para legitimação dos objetivos imperialistas” (2004 p.79)  

As ideologias racistas tanto quanto suas práticas hoje são criminalizadas e combatidas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) nas Declarações dos Direitos Humanos. Vale 

ressaltar que é cientificamente comprovada a inexistência de raças biológicas definidas entre 

os homens, e mesmo após a descoberta, o racismo ainda permeia na atualidade. (BERTCH, 

2010) 

A partir de genocídios ocorridos durante a história mundial, o turismo se faz presente 

na transmissão de conhecimentos e vivência acerca dos locais onde ocorriam extermínios, 

bem como da preservação e resgate da memória, sendo um importante veículo de 

sensibilização junto ao visitante e comunidade residente através do Turismo Cultural. 

Entretanto, antes de partir para o Turismo Cultural, é imprescindível abordar o turismo 

enquanto atividade multifacetada. Em seus primórdios era baseado no deslocamento com fins 

educacionais sendo após, criadas diversas segmentações devido às motivações e atividades 

dos turistas serem modificadas ao longo dos anos.  A Organização Mundial do Turismo 

conceitua turismo como “as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em 

lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade 

de lazer, negócios ou outras”. (2010, p.3)  
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 O turismo é um fator econômico de demasiada importância para o Brasil, onde todos 

os anos geram bilhões em receita para o país e tende a crescer ano a ano, cerca de 5%, 

enquanto, em especial o ecoturismo cresce 20% (COSTA; AUTRAN; VIERA, 2005). O 

turismo pode ser um instrumento ainda de gerador de renda e empregos perante localidades 

que possuí potencial, de forma a abrir oportunidades de desenvolvimento no espaço 

mercadológico proporcionando uma melhora na qualidade de vida de residentes, desde que 

estes participem ativamente das políticas de desenvolvimento do turismo na região e estejam 

de acordo, de forma a gerar benefícios coletivos.  

Além disso, o turismo possui fatores sociais que abrangem as relações entre indivíduos, 

atuando no fortalecimento de laços, conhecimento de culturas diferenciadas e resgate de 

memórias a fim de promover sensibilização, bem como o respeito e a construção da paz, não 

devendo limitar-se apenas ao fator econômico, que modifica desenvolvimento e atuações 

econômicas de sociedades. (VASCONCELOS, 2014). Segundo Vasconcelos “O turismo é 

também um modificador da realidade cultural e social destas, seja positiva ou negativamente” 

e, ainda o turismo age “como um aproximador cultural, ao reunir pessoas de diferentes 

culturas. Desta forma, o turismo possibilita e incentiva o intercâmbio cultural e a vivência de 

experiências socioculturais entre diferentes povos”. (2014, p.3) 

Já o Turismo Cultural, tem como motivação principal do deslocamento o conhecimento, 

o consumo de diferentes culturas e modos de vida. Hábitos que se diferenciam do entorno 

habitual do visitante, de forma a tender diminuição de preconceitos entre povos. Além do 

visitante, a própria comunidade passa a ser conhecedora de sua própria cultura e memória, ou 

seja, conhece-se a cultura do outro e gera-se (re)conhecimento de sua própria. Nos registros 

iniciais do turismo, como já citados, umas das principais motivações eram educacionais, como 

são o caso das grand tours
70

. (BRASIL, 2010) 

Atualmente, o turismo cultural é buscado para um maior conhecimento e vivência da 

história. Aspectos relacionados a costumes, hábitos, danças, rituais, gastronomia, músicas, 

artesanato, em suma, o patrimônio histórico e cultural particular de uma região e suas 

memórias, muitas vezes esquecidos e homogeneizados perante a globalização. Segundo o 

Ministério do Turismo, o “Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas 

à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 
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 Viagens realizadas pela Europa, geralmente por jovens da classe-média alta com fins educacionais. 
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eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais” (2010, p.13), ou 

seja, não somente a vivência e conhecimento, mas juntamente com a promoção desses bens. E 

ao mesmo tempo, o turismo cultural tende a preservação da cultura e memória de um local, 

tendo em vista que a comunidade possa focalizar em fatos ocorridos na história que não 

devem se repetir, como é o caso do nazismo.  

A educação patrimonial, intrinsecamente ligada ao turismo cultural, visa o 

envolvimento da comunidade no reconhecimento, valorização, conhecimento exato e 

significação de objetos culturais da cidade pertencentes aos cidadãos, tais como patrimônios 

materiais e imateriais, preservando e resgatando a cultura e memória local. É um fator de 

extrema importância, pois para implantação do turismo cultural é necessário o respeito e 

identificação com a cultura e memória do local pelos seus residentes, não somente, mas para 

que haja uma consciência de que os bens devem ser protegidos e relembrados. (BRASIL, 

2011) 

 A memória trazida e relembrada através do Turismo Cultural é o enfoque do presente 

artigo perante o nazismo e o genocídio de milhares de pessoas ocorridos na Alemanha. A 

memória aqui visada, de forma a ser preservada e mantida na lembrança de pessoas que 

testemunharam fatos históricos como o nazismo, bem como o conhecimento para pessoas no 

geral, tem como finalidade impedir o esquecimento, de forma a manter a memória das vítimas 

do nazismo sempre viva para que gerações futuras saibam dos fatos ocorridos, de modo a não 

repetir tais atos (BATISTA, 2005). Em suma, “para que não se esqueça, para que nunca mais 

aconteça” (ARENDT apud SKREPETZ, 2005, p.144). 

Nazismo e Holocausto  

O nazismo caracteriza-se por uma combinação de diversas ideologias visando o 

nacionalismo, totalitarismo, tradicionalismo do Partido Nazista da Alemanha, na qual, esteve 

em vigor entre 1933 liderado por Adolf Hitler e 1945, quando a Alemanha sofreu a derrota na 

Segunda Guerra Mundial e seu líder se suicidara. O Partido Nazista ao ser criado, antes de 

possuir essa nomenclatura chamava-se Partido Nacional-Socialista, na qual defendia-se o 

nacionalismo exacerbado, onde não havia a tolerância do outro e do “diferente”, devendo ser 

exterminado para que o objetivo fosse alcançado: o domínio do mundo através da conquista 

de territórios e unificação da raça ariana, ou seja práticas extremistas de racismo e genocídio 
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para com povos considerados inferiores. O socialismo alegado por Hitler era baseado em 

ideais do socialismo germânico do primeiro império (Reich), e não, em Karl Marx, um judeu 

que fez associação ao comunismo. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004).  O nazismo era um 

regime totalitário, que segundo D’Alessio e Capelato “é uma visão de mundo que concebe a 

história e a vida como um todo homogêneo, harmônico e coeso, sem espaço para a diferença e 

para a divergência”. (2004, p.11) 

 Até o surgimento do nazismo pôde-se registrar diversos acontecimentos como a 

Primeira Guerra Mundial, que segundo pesquisadores do tema, foi um fator de importância 

para o surgimento do regime de Hitler e seus ideais nacionalistas e de racismo para com 

outros povos. Isto porque a Alemanha saiu perdedora da Grande Guerra, na qual fazia parte da 

Tríplice Aliança formada por Império Austro-Húngaro e Império Otomano que tivera início a 

partir da morte de Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. Derrotada, a Alemanha 

a partir do Tratado de Versalhes assinado pelos governantes da República de Weimar, tivera 

de implantar um governo democrático, bem como realizar pagamento de altíssimas 

indenizações, sofrer perda de territórios, desarmamento e fornecimento de minas de carvão 

para exploração para a França, atingindo de forma significativa a auto-estima dos alemães. 

(D’ALESSIO; CAPELATO, 2004) 

 Após o pagamento de altas indenizações, a Alemanha se viu em meio a uma crise 

econômica onde o desemprego estava crescendo e não havia condições sequer para compra de 

alimento por parte da população, causando um descontentamento com o atual governo, a 

República de Weimar. Sendo assim, a Alemanha teve ajuda dos Estados Unidos encontrando 

uma solução para a crise que tivera uma melhora significativa, porém com a crise de 1929 em 

Nova York, a situação voltou a se agravar. Com isso, a direita política fora ganhando espaço, 

as disputas políticas estavam em confronto frequentemente e “foi nesse contexto de intensa 

luta social e política que surgiu, em 1919, o Partido Nacionalista-Socialista, fundado por um 

pequeno grupo de radicais de direita” (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004, p.23), na qual 

defendiam o nacionalismo e o socialismo germânico, e, Adolf Hitler já estava entre o pequeno 

grupo.  

Adolf Hitler, nascido em 20 de abril de 1889, participou da Primeira Guerra Mundial 

atuando como militar e após desenvolveu interesse na política. Abandonou seu cargo 



 
 

ISSN: 978-85-7822-205-5 

 

adentrando no Partido Nacional-Socialista e em 1920 alterou seu nome para Partido Nacional-

Socialista dos Trabalhadores Alemães.  

 Aproveitando-se da crise econômica que acontecia, Hitler planejara um golpe de 

estado, sem sucesso, sendo julgado e condenado a cinco anos de reclusão. Durante esse 

tempo, escrevera o que seria a bíblia do nazismo, o livro Mein Kampf 
71

. Após um ano Hitler 

seria libertado e houve um crescimento significativo do movimento nazista. Esse crescimento 

se deu pelo apoio de desempregados que acreditavam no nazismo como uma possibilidade de 

um futuro melhor (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004). E juntamente com o enfraquecimento e 

descontentamento da população para com o governo da República de Walmer por assinar o 

Tratado de Versalhes, sendo considerado culpado por toda a crise econômica que crescera no 

país.   

Entretanto, o nazismo não conseguia chegar ao poder através das urnas. Hitler ao ser 

nomeado chanceler do Parlamento já se mostrava contra as medidas socialistas e comunistas 

ao tomar decisões. Após a morte do atual presidente, Hitler tomou a frente do poder. O 

movimento nazista passou então a ser denominado como o 3º Reich
72

, em referência a 

impérios germânicos antecessores, na qual Hitler planejava dar continuidade com objetivo de 

dominar o mundo. Logo que chegou ao poder, o Fuhrer
73

 impôs medidas contra o Tratado de 

Versalhes reativando os exércitos alemães. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004). Hitler 

aproveitou a situação da morte do presidente usando-o como momento oportuno para a 

ascensão do seu governo, além do mais tudo estaria ligado ao Partido Nazista, nada estaria 

contra ou desintegrado. Nos diversos planos como econômicos, sociais, culturais do país, o 

Estado intervia criando uma nova cultura política.  

Na organização populacional nazista, a família possuía demasiada importância, pois 

seria o pilar para formação de cidadãos que defendiam o nacionalismo e patriotismo. Cabe 

frisar o papel da mulher na qual era responsável por trabalhos domésticos e, sobretudo a 

maternidade. No mercado de trabalho, lhes era permitido apenas algumas profissões pré-

determinadas para o sexo feminino, como enfermeira, professora, etc. O nazismo incentivava 

a natalidade pagando valores mensais por cada filho tido na família, entretanto havia a 
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 Denominação que Hitler atribuira a si mesmo após chegar ao poder que significa “Lider” 
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preocupação com nascimento de crianças que de acordo com os objetivos nazistas da 

purificação da raça ariana, eram inválidas. Para isso, o aborto era praticado em nome da 

pureza da raça. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004) 

A partir da Segunda Guerra Mundial, o papel da mulher na sociedade nazista mudou 

significativamente devido a ausência de mão de obra. A mulher passou a ter mais presença na 

indústria, pois os homens haviam sido convocados para a guerra. Com o advento da guerra, 

houve também a diminuição de abortos para que futuramente compensasse a perda de pessoas 

nos combates. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004). Com isso, é perceptível uma ideologia 

machista no nazismo fortemente existente até o advento da Segunda Guerra, na qual permitiu-

se a mulher na indústria basicamente pela necessidade de continuar a movimentar a economia.  

A Segunda Guerra Mundial teve dentre os seus motivos a revolta alemã perante o 

Tratado de Versalhes que lhe fora imposto ao final da Primeira Guerra Mundial. A guerra se 

dividia entre dois conjuntos de países denominados Aliados e as Potências do Eixo 

(Alemanha fazia parte juntamente com Japão e Itália). Seu início foi marcado pela invasão da 

Polônia pela Alemanha, que almejava conquistas territoriais visando dominar o mundo, em 

setembro de 1939. A guerra se estenderia até 1945 levando ao fim do nazismo com a invasão 

das tropas da União Soviética na Alemanha, e após tomarem a cidade de Berlim, Hitler se 

suicidara, fracassando o projeto Reich. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004). 

Em meio a Segunda Guerra Mundial, acontecia na Alemanha o holocausto que no 

regime Hitler significava o genocídio e perseguição a raças consideradas inferiores, em 

especial judeus que se tornavam vulneráveis por não possuírem uma nação-estado. Todavia, 

não somente os judeus, mas também ciganos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e 

mentais, comunistas, socialistas, eslavos e homossexuais, em suma, qualquer grupos que 

oferecesse risco ao regime nazista.  

O holocausto abarcava a denominada “solução final”, operação alemã para purificação 

da raça ariana. Quanto mais territórios a Alemanha nazista dominava, mais povos eram 

perseguidos e assassinados pelos seus soldados. Uma de suas características era o anti-

semitismo, aversão aos judeus, na qual  Hitler acusava-os de corromperem heranças culturais 

de outros povos e da decadência mundial, sendo o sentimento mais forte de ódio perante a um 

grupo no regime nazista, consequentemente os mais atingidos pelos horrores praticados. Foi 
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delimitado o “lugar social, profissional, geográfico do judeu, facilitando o controle e o 

exercício do poder sobre eles” (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004, p.87). 

 Na noite de 9 a 10 de novembro de 1938 houve uma “caça” aos judeus, de forma a 

capturá-los e a envia-los para os campos de concentração. Além do mais, houve a destruição 

de lojas pertencentes aos mesmos que foram também, saqueadas. A eutanásia ocorrida no 

holocausto era basicamente o extermínio de pessoas consideradas inválidas, segundo o 

nazismo, “vidas que não mereciam ser vividas”, que consistiam em pessoas idosas, deficientes 

físicos e mentais, e doentes. Essas eram mortas através das câmaras de gás, criadas sobre 

formas fictícias de sala de inalação e/ou banho. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004) 

Os genocídios ocorriam em campos de extermínio, e o trabalho escravo dos 

perseguidos que morriam sob condições desumanas de sobrevivência em razões de exaustão 

nos campos de concentração. Havia locais desse tipo tanto na Alemanha, quanto nos 

territórios conquistados, de forma a manter em espécie de cativeiro seus inimigos e sustentar a 

Alemanha durante a guerra com o trabalho escravo nas indústrias, assim como uma estratégia 

da purificação da raça ariana com o genocídio nos campos de extermínio. Essas pessoas não 

possuíam alimentação adequada, o que é retratado em fotos da época na extrema magreza dos 

prisioneiros, e consequentemente ficavam propícios às doenças. Além disso, sofriam torturas 

e participavam de experimentos e testes científicos como as técnicas de aborto em mulheres 

judias e ciganas. Os principais métodos para morte eram as câmaras de gás e fuzilamentos, 

bem como através de doenças e exaustão decorrentes do trabalho escravo e alimentação 

insuficiente. Após a morte, os corpos eram cremados e as cinzas eram enterradas a fim de não 

deixar rastros. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004) 

Em decorrência da invasão da União Soviética na Alemanha, houve assassinatos em 

massa por parte dos alemães de todos que habitavam os campos de concentração, a fim de 

evitar que os Aliados viessem a libertá-los. Alguns foram encontrados pelos Aliados nos 

campos de concentração prestes a serem levados para campos de extermínio, outros já 

encontrados no caminho para tal, tendo como atitude a libertação desses reféns que seriam 

mortos em breve. (GOMES, 2005) 

Posteriormente, os principais líderes do nazismo foram levados julgamento e 

condenados inclusive à morte devido terem praticado crime de guerra.  
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O Turismo Cultural nos Campos de Concentração e Extermínio Nazistas 

Atualmente, há diversos museus, obras, instituições que visam manter viva a memória 

do nazismo de forma para que nunca mais ocorra na história da humanidade. Entretanto, esses 

espaços sofreram modificações significativas como a queda de algumas cabanas onde os 

prisioneiros eram abrigados, etc. Os visitantes que vão aos campos de concentração e de 

extermínio desempenham a prática de turismo cultural que possui papel importante no 

fortalecimento da memória e maior conhecimento acerca do tema.  

 Não somente na Alemanha, mas em outros países que tiveram marcas do nazismo 

como na Holanda e Polônia, podem ser encontrados bairros, museus, cemitérios abertos à 

visitação de forma a propagar a memória do holocausto. Os campos de concentração e 

extermínios desativados foram mantidos a fim de recordar o século XX tão conturbado e 

desumano. Segundo o site Uol Viagens (2008, p.1),  “só pelo campo de Auschwitz, na 

Polônia, já passaram até hoje mais de 25 milhões de pessoas. Em 2007, 1.22 milhões de 

turistas visitaram o local, 200 mil a mais que no ano anterior”. Além desse, outros podem ser 

visitados como: Majdanek em Lublin; Neuengamme no norte da Alemanha; Sachsenhausen 

próximo a Berlim; e outros.   

O maior campo de extermínio, Auschwitz, foi fundado em 1940 na Polônia. Este 

contava com cinco câmaras de gás, onde 6.000 judeus eram asfixiados todos os dias, 

tornando-se símbolo de genocídio e terror nazista. (D’ALESSIO; CAPELATO, 2004). Nos 

dias de hoje é Patrimônio da Humanidade (UNESCO), a visitação é gratuita como na maioria 

desses espaços, sobretudo é necessário o/a turista possuir mais de 14 anos. No campo 

Auschwitz II é ainda possível à visitação ao monumento dos mortos, bem como do lago onde 

as cinzas dos prisioneiros mortos eram depositadas. Ainda em Auschwitz é possível visualizar 

de acordo com o site Viaje Aqui, instrumentos de tortura e morte para os perseguidos, como a 

câmara de gás, crematório, paredão, trens, e ainda, os pertences dos encarcerados. As visitas 

guiadas possuem custo ao turista, cerca de €5, com horários determinados, e também a opção 

de visitação auto guiada, de forma gratuita. É informado no site ainda, o transporte para se 

chegar ao destino.  

Segundo relatos visualizados no site 360 Meridianos (2014) e G1 (2014), a visitação 

aos campos de concentração e extermínio nazistas é caracterizada como marcante e uma 

http://viagem.uol.com.br/ultnot/efe/2008/01/09/ult3903u411.jhtm
http://viagem.uol.com.br/ultnot/efe/2008/01/09/ult3903u411.jhtm
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realidade mais chocante perante os livros que contam a história do tema, tornando-se 

inacreditável. Além disso, em entrevistas coletadas afirma-se que é um passeio interessante 

diante do conhecimento da história e reflexão que pode ser feita, uma experiência de vida. Em 

um segundo relato, a turista do site 360 Meridianos aponta que é possível fazer uma reflexão, 

imaginando o sofrimento dos prisioneiros durante a visitação, bem como de um passeio 

intenso. Por fim, em um terceiro relato observado no site Dicas e Turismo (2013), a turista 

afirma sentir energias no local, como se todo o sofrimento ainda estivesse ali, de modo a ser 

uma visita indescritível.  

Em suma, todos os sites pesquisados apontavam meios de chegar a esses campos, 

juntamente com informações de valores, horário de funcionamento, sendo de demasiada 

importância para o potencial turista.  

Cabe frisar a importância na sensibilização e fortalecimento da memória por parte dos 

museus dispersos pelo mundo acerca do holocausto, como é o caso do Museu de Holocausto 

de Curitiba, onde em seu site é possível obter informações acerca do funcionamento, 

agendamento da visita, noticias, entre outros; e o Museu Memorial do Holocausto nos Estados 

Unidos, onde é possível conhecer a fundo a história do Holocausto, Nazismo, Segunda 

Guerra, Genocídio, sendo uma importante ferramenta de pesquisa. Finalmente, em Israel há 

também, um museu dedicado a memória judaica intitulado de Yad Vashem. 

Considerações Finais 

 O Partido Nazista, possuía objetivos visando a (re)conquista de territórios, e um que 

viera a produzir tamanhas crueldades, a purificação da raça ariana. O nacionalismo 

exacerbado despertava uma repugnância ao outro que se difere da raça ariana, como o anti-

semitismo (perseguição a judeus). Mas não somente a eles, outros grupos considerados 

ameaçadores ou inferiores eram perseguidos e enviados a campos de concentração e 

extermínio, para serem escravizados e mortos. A Segunda Guerra Mundial foi uma forma da 

Alemanha reagir ao Tratado de Versalhes que abarrotou o pais, porém saiu mais uma vez 

derrotada, pondo fim ao Regime Nazista onde o líder Hitler se suicidou após a invasão da 

União Soviética a Berlim.  
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 A educação patrimonial é visível perante a comunidade vizinha a esses campos ao 

optarem por preservar e manter a memória do holocausto, de forma a preservar da melhor 

maneira possível os locais de extermínio e trabalho escravo, apesar das diversas modificações 

realizadas. 

Atualmente, os campos de concentração são abertos às praticas turísticas, onde é 

possível visualizar marcas do holocausto que acontecera em meio a Segunda Guerra Mundial. 

A partir de relatos coletados, podemos concluir que o Turismo Cultural realizados nesses 

espaços chocam os turistas, de forma a fazê-los refletir, tampouco desacreditar que tamanha 

barbaridade tenha sido realmente feita. Com isso, o turismo cultural atinge o seu objetivo de 

fazer com que turistas praticantes do segmento vivenciem o local, como apontado em um dos 

relatos, a turista consegue imaginar o sofrimento e a rotina desses prisioneiros durante a 

visitação. Mais além, esses turistas encantados com a visitação aos campos, fazem a 

divulgação do destino, consequentemente, mais e mais turistas tendem a visitar o local, 

preservando e mantendo viva a memória do holocausto de forma para que nunca mais se 

registre atos tão bárbaros de genocídio como os do regime nazista perante judeus, ciganos, 

homossexuais, deficientes e outros grupos.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Sob a vigência do Regime Militar, deflagrou-se no Brasil uma guerra musical. De um 

lado, artistas identificados com o pensamento de esquerda, que usavam sua arte para fazer 

duras críticas ao governo brasileiro. Nesse “time” podemos escalar: Chico Buarque, Geraldo 

Vandré, Gilberto Gil entre outros. No outro lado, havia os artistas que estavam de algum 

modo, identificados com o regime. Nesse grupo se incluem: Dom & Ravel, Jorge Bem, 

Wilson Simonal.  

Nesse trabalho, focalizamos uma das peças desta guerra: a canção Eu te amo meu 

Brasil, composta pelos irmãos Eustáquio Gomes de Farias (Dom) (1944-2000) e Eduardo 

Gomes de Farias (Ravel) (1947-2011) 
75

, gravada em 1970 pelo grupo Os incríveis. O 

contexto no qual a dupla compõe a canção é marcado por alguns aspectos: a conquista do 

tricampeonato mundial pela seleção brasileira de futebol; o milagre econômico; e a 

propaganda nacionalista difundida pelo governo. Tais fatores provocaram uma grande euforia 

em parcela da população.  

 Transcrevamos a letra da canção: 

(Escola... Marche...) As praias do Brasil ensolaradas/ Lá, lá, lá, lá/ O chão onde o país se 

elevou/ Lá, lá, lá, lá/ A mão de Deus abençoou/ Mulher que nasce aqui/ Tem muito mais 

amor// O céu do meu Brasil tem mais estrelas/ Lá, lá, lá, lá/ O sol do meu país mais 

esplendor/ Lá, lá, lá, lá/ A mão de Deus abençoou/ Em terras brasileiras vou plantar amor// 

Eu te amo meu Brasil, eu te amo/ Meu coração é verde, amarelo, branco azul-anil/ Eu te 

amo, meu Brasil, eu te amo/ Ninguém segura a juventude do Brasil// As tardes do Brasil são 
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mais douradas/ Lá, lá, lá, lá/ Mulatas brotam cheias de calor/ Lá, lá, lá, lá/ A mão de Deus 

abençoou/ Eu vou ficar aqui, porque existe amor// No carnaval, os gringos quem vê-las/ Lá, 

lá, lá, lá/ Num colossal desfile multicor/ Lá, lá, lá, lá/ A mão de Deus abençoou/ Em terras 

brasileiras vou plantar amor// Eu te amo, meu Brasil, eu te amo...// Adoro meu Brasil de 

madrugada/ Lá, lá, lá, lá/ Nas horas em que estou com meu amor/ Lá, lá, lá, lá/ A mão de 

Deus abençoou/ A minha amada vai comigo aonde eu for// As noites do Brasil têm mais 

beleza/ Lá, lá, lá, lá/ A hora chora de tristeza e dor/ Lá, lá, lá, lá/ Porque a natureza sopra e 

ela vai-se embora enquanto eu planto amor// Eu te amo meu Brasil...   

                             

2. EXAMINANDO A CANÇÃO 

 Como se vê, Eu te amo meu Brasil traça um retrato bastante positivo do país. Os 

autores veem o Brasil sob uma ótica bastante ufanista. Louvam as excelências da natureza, e 

fazem apologia à mulata. Ao mesmo tempo, eles criticam veladamente aqueles que, à época, 

estavam deixando o Brasil rumo ao exilio.  

 Consideremos cada uma dessas facetas da canção da dupla cearense.   

 

O Ufanismo 

O ufanismo, isto é, a convicção de superioridade do Brasil sobre as demais nações, é 

um aspecto muito evidente em Eu te amo meu Brasil. De acordo com o documento, “Nosso 

Sol tem mais esplendor”; “O nosso céu tem mais estrelas”; “Nossas noites são mais belas”; e 

por fim, “Mulher que nasce aqui tem muito mais amor”. 

Note-se que a superioridade brasileira manifesta-se tanto no campo da natureza, 

quanto no capital humano. As mulheres brasileiras, segundo o texto, são muito mais amorosas 

que as demais. 

Esta visão ufanista do Brasil possui uma longa história. Remonta ao descobrimento. Já 

no século XVI alguns cronistas cultivaram esta visão paradisíaca do Brasil. Conforme eles, o 

país seria o éden reencontrado. 

Sergio Buarque de Holanda analisou a configuração desse imaginário. Em Visão do 

Paraíso, ele refere-se ao Padre Simão de Vasconcelos (1597-1671), que atuou como jesuíta 

no Brasil. De acordo com Sergio Buarque, o clérigo chega a afirmar que “o paraíso terrenal 

ficara e se conservava no Brasil”. O padre afirmava ainda que “Adão se criou no Brasil e dali 

passou de pé enxuto a Jerusalém, abrindo-se para isso as águas do Mar Oceano, assim como 

do mar Vermelho se abriram outrora aos israelitas”. O sacerdote teve ainda a audácia de 
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afirmar, para escândalo dos inquisidores, que o diluvio não foi universal, uma vez que o 

Brasil foi poupado.  (HOLANDA, 2000, p. XXIV-XXV) 

Um dos principais difusores dessas ideias de glorificação nacional é, sem sombra de 

dúvidas, o cronista Sebastião da Rocha Pita (1660-1738). Na sua História da América 

Portuguesa, ele elege o Brasil como a melhor das porções do novo mundo. Observe-se o que 

diz Pita: “Do novo mundo, tantos séculos escondidos e de tantos sábios caluniado... é a 

melhor porção o Brasil”. (PITA, 1950, p. 3) Rocha Pita utiliza hiperbólicos adjetivos para 

exaltar a natureza brasileira. Sobre a fertilidade das terras brasileiras, diz ele: “felicíssimo 

terreno em cuja superfície tudo são frutos”. É extensa a lista dos elogios feitos por Sebastião 

da Rocha Pita a natureza brasileira. Segundo ele, o céu é mais sereno, o sol mais dourado, as 

estrelas mais benignas e alegres. Conclui Pita dizendo que “é enfim o Brasil terrenal paraíso 

descoberto”. (PITA, 1950, p. 4) 

Esse imaginário tem continuidade no século XIX. Marco significativo na história do 

ufanismo dos oitocentos é a Canção do Exilio, poema de Antônio Gonçalves Dias (1823-

1864). O texto foi publicado na obra Primeiros Cantos em 1843 e manifesta um alto teor de 

ufanismo.  

Vejamos o poema mais de perto. 

A canção do exilio narra os sentimentos de alguém longe da pátria. No exilio, o 

emissor cheio de saudades, compara os atributos da terra em que está com os da distante terra 

natal.  Assim, a superioridade do Brasil frente à terra do exílio, verifica-se tanto no aspecto 

natural, quanto no aspecto humano. De acordo com o poema, as aves brasileiras gorjeiam 

melhor que as encontradas noutros países; o “Nosso céu tem mais estrelas”; as “Nossas 

várzeas têm mais flores”; os “Nossos bosques tem mais vida”; e, por fim, “Nossa vida [tem] 

mais amores”.  

Muito da Canção do exilio ecoa em Eu te amo meu Brasil. A canção também fala da 

superioridade nacional, sobretudo no campo da natureza. Observe-se que tanto no poema 

quanto na canção, há uma evidente tentativa em demostrar a superioridade do Brasil ante as 

outras nações.   

É evidente a proximidade entre a poesia do século XIX e a música do XX. É como se 

Dom e Ravel reinaugurassem este imaginário. Ou seja, a dupla não criou essa noção de 

superioridade brasileira, apenas a atualizou. Muito provavelmente os irmãos conheciam o 

famoso poema, considerando que a Canção do Exilio é uma das peças mais difundidas da 

literatura nacional. O poema é canônico tanto nas antologias escolares da época dos 
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compositores, quanto nas de hoje. Que brasileiro escolarizado não conhece a “Canção do 

Exílio”? 

Na passagem do século XIX para o XX, Afonso Celso dá continuidade a esta visão 

Ufanista, presente em Eu te amo meu Brasil. Em 1900, o escritor publica “Porque me ufano 

do meu país”. A obra consiste numa série de razões para se orgulhar do Brasil. De acordo com 

Celso, o brasileiro tem uma série de motivos para se ufanar do seu país. Entre os predicativos 

que marcam a superioridade brasileira o autor destaca: a grandeza territorial do Brasil; a 

beleza do Brasil; o fato do Brasil nunca ter sofrido humilhações (como perder uma guerra, por 

exemplo); a ausência de calamidades naturais; a variedade e a amenidade climática do país, 

entre outros. 

 

Louvores à mulata 

 A canção de Dom & Ravel, como vimos, também aborda a mulher brasileira. Ela é, 

segundo os autores, um dos predicados positivos do Brasil. De acordo com a canção “Mulher 

que nasce aqui tem muito mais amor”. Ou seja, a mulher brasileira é muito mais amorosa, 

mais quente, mais libidinosa. Entre as mulheres, a canção destaca a mulata. Diz ela, “mulatas 

brotam cheias de calor”. O verso sugere o nascimento das mulatas como um processo telúrico, 

uma vez que o verbo brotar tem ligação com a agricultura e não com o nascimento de 

humanos.  

Esta exaltação da mulata possui fundas raízes no passado brasileiro. Chega a ser quase 

um arquétipo do imaginário nacional. 

Gilberto Freyre diagnosticou este traço da nossa cultura já na Era Colonial. Ele 

menciona um ditado que era corrente no período, diz o ditado: “branca para casar, mulata para 

f..., e nega para trabalhar”. (FREYRE, 2003, p. 72). Percebe-se que, desde o Período Colonial, 

a mulata já comparecia no imaginário brasileiro, destacando-se pelo vigor sexual. O mesmo 

Gilberto Freyre afirma que a mulata representava o grande ápice da iniciação sexual dos 

“sinhozinhos”. Antes dela vinham os animais, e os “leva pancadas”, escravinho companheiro 

de brincadeiras. (FREYRE, 2003, p. 455). 

A canção também fala do “sucesso” das mulatas com os gringos. Diz o texto: “No 

carnaval os gringos querem vê-las”. 

Este fato já foi observado desde o século XIX. O já citado Gilberto Freyre constatou o 

sucesso das mulatas junto aos estrangeiros. Elas tornavam-se amantes e até esposas de 

técnicos adventícios atuantes no Brasil oitocentista. (FREYRE, 2003, p.666). 
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O sucesso das mulatas, porém, não se limitava apenas aos estrangeiros que aqui 

residiam. Elas também encantavam os nacionais como dançarinas de pastoris, dança popular 

rica em sensualidade na qual as mulatas se destacavam com seus requebros. (FREYRE, 2004, 

p. 942) 

No século XX, a glorificação da mulata registrada em “Eu te amo meu Brasil” persiste 

no imaginário erótico brasileiro. Há um conjunto de peças da MPB nas quais o tema é 

recorrente. 

Vejamos, para comprovar a continuidade desse imaginário, algumas dessas canções, 

lançadas em diferentes décadas. 

A mulata marcou presença logo na primeira música gravada no Brasil, o lundu “Isto é 

Bom” composto por Xisto Bahia e gravado em 1902. Nesta canção, a mulata se destaca como 

dançarina. A dança, na verdade, aparece aqui como uma poderosa arma da mulata. Vejamos 

os versos da canção que falam sobre isso: “Quem ver mulata bonita bater no chão com o 

pezinho/ No sapateado a meio mata o meu coraçãozinho”. Percebe-se que além da beleza, a 

dança é um elemento fundamental nessa sedução das mulatas. 

Em 1925, a mulata comparece na peça “O casaco da mulata” do compositor Bahiano. 

Neste documento a mulata encanta tanto pelo cantar quanto pelo cheiro. Vejamos os versos: 

“Ó mulata feiticeira/Seu perfume de alecrim/Que perfuma a terra inteira/Eu te quero só pra 

mim/Tu tens graça, tu encantas /A dor mal de um coração/Tu pareces quando canta/A juriti lá 

do sertão”. É como se as mulatas exalassem um perfume peculiar, e sua afinação para o canto 

fosse algo característico da própria mulata. Ou seja, o fato de ser mulata, já daria as mulheres 

um conjunto de qualidades específicas.  

Ainda nesta mesma música, a mulata é posta como exclusiva e única. Dizem os 

versos: “No mundo não pode haver/outra como tu, mulata”. Com isso, pode-se afirmar que, 

bem antes de Eu te amo meu Brasil, já nos anos 20, a mulata era vista como o que há de 

melhor entre as mulheres brasileiras. 

Estes versos documentam que já na primeira metade do século XX, a mulata inspirou 

os principais compositores da musica popular brasileira.  

Em 1932, por exemplo, Noel Rosa, famoso compositor carioca, (1910-1937) compôs a 

canção “Fita Amarela”. Nesta canção, o difusor estabelece como deverá ser realizado seu 

velório. Na lista, ele descarta as flores, as velas, e até mesmo o choro. No entanto, uma das 

coisas que o emissor não abre mão, é o sapateado de uma mulata sobre seu caixão.  
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Examinemos alguns versos desta música: “Quando eu morrer não quero choro nem 

vela”; “Não quero flores nem coroa com espinho”. A atração pela mulata fica evidente nos 

seguintes versos: “Se existe alma se há outra encarnação/Eu queria que a mulata sapateasse no 

meu caixão”. Na canção do poeta da Vila, como também era conhecido Noel Rosa, o desejo 

pela mulata ultrapassa inclusive os limites da vida.  

Em 1948 Braguinha lançou a marcha “A mulata é a tal”, música que fez muito sucesso 

no carnaval daquele ano. Nos embalos carnavalescos, a marcha de Braguinha destacava a 

mulata ante as brancas e as pretas.  Diz o texto: “Branca é branca, preta é preta”, e por fim, 

ressalta: “Mas a mulata é a tal”. Nota-se que neste registro a mulata é novamente eleita como 

o melhor tipo de mulher brasileira. 

Ainda na marchinha, a mulata aparece mais uma vez encantando como “dançadeira”, 

sendo aplaudida e ovacionada por aqueles que a assistem. Vejamos os versos que corroboram 

o que foi dito: “Quando ela bole com os seus quadris/Eu bato palmas e peço bis”. 

 O grande sambista Ataulfo Alves também contribuiu enormemente com a 

continuidade dos elogios à mulata na Musica Popular Brasileira. Em 1957 ele lançou o 

sucesso “Mulata Assanhada” no qual faz uma clara exaltação da “escurinha”. 

 No primeiro momento, a música fala do lado manhoso da mulata que com seu jeito 

dissimulado “tira o sossego da gente”. Se averiguarmos a primeira estrofe da canção, notamos 

que essa “tirada de sossego” não é algo acidental, mas premeditado e proposital. “Ô, mulata 

assanhada/Que passa com graça/Fazendo pirraça/Fingindo inocente/Tirando o sossego da 

gente!”. 

 A canção fala ainda do que o homem, no ápice do seu desejo pela mulata, é capaz de 

fazer para conquista-la. Vejamos as juras que o difusor da canção faz para trazer a mulata a 

seus braços: “Ah! Mulata se eu pudesse/E se meu dinheiro desse/Eu te dava sem pensar/Esta 

terra, este céu, este mar.” 

 A cobiça sensual pela mulata é algo tão expressivo nesta música que o eu lírico 

demonstra claramente sua pretensão que a escravidão retorne. Assim, ele poderia desfrutar 

dos prazeres oferecidos pela mulata. “Ai, meu Deus, que bom seria/Se voltasse à 

escravidão/Eu pegava a escurinha/E prendia no meu coração!...”. 

Outro documento que vale a pena mencionar, nesta exaltação da mulata, é: “O 

requebrado da mulata”, composto em 1966 pelo mesmo Ataulfo Alves. Nesse registro a 

dissimulação da mulata volta a ser destaque.  
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 Neste documento, sem sombra de dúvidas, a mulata é o calcanhar de Aquiles do 

desejo masculino. Podemos destacar dentre os elogios à mulata na canção: sorridente, boa 

dançarina, faceira e brasileira, que aparece como um fator positivo no registro. A junção de 

todos esses atributos tornavam-nas “irresistíveis”. Vejamos o que diz a canção: “Esse jeitinho 

que ela tem é que me mata/Não há quem possa resistir à tentação”; “Quando ela passa 

sorridente na avenida/Toda faceira no seu modo de andar/A gente chega a esquecer a própria 

vida/Essa mulata é um caso a estudar”. 

 Como se vê, Eu te amo meu Brasil, ao exaltar a mulata, filia-se a uma extensa 

tradição. 

 

Crítica aos exilados 

 Eu te amo meu Brasil, além de exaltar a natureza, e elogiar a mulata, faz uma crítica 

velada aos que deixavam o país por motivos políticos. Diz o texto: “Eu vou ficar aqui, porque 

existe amor”.  

Sabe-se que no ano de gravação da música, o Brasil passava pela segunda onda de 

exílios. A primeira ocorreu logo após a chegada dos militares ao poder, em 1964. A segunda 

deu-se a partir da publicação do AI-5, em 1968. Os primeiros exilados “eram na maioria 

sindicalistas, pessoas ligadas ao governo de João Goulart, membros da Ação Popular, 

professores universitários e jornalistas adeptos do Partido Comunista Brasileiro ou do Partido 

Trabalhista Brasileiro”. Já os da segunda leva eram geralmente “militantes dos grupos de 

esquerda, muitos deles ligados à ideia de guerrilha urbana, como a Aliança Libertadora 

Nacional (ALN) e a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR)” (CRUZ, 2012, p. 123) Muito 

provavelmente eram esses que a canção criticava.  

Frente ao fenômeno do exílio, os militares reagiram. Criaram um poderoso slogan: 

“Brasil, Ame-o ou Deixe-o”. A propaganda explicita o interesse dos generais em manter aqui 

apenas os cidadãos que amassem verdadeiramente o Brasil, isto é, aqueles que aprovassem o 

regime vigente.  

Contrapondo-se a propaganda militar, os artistas e intelectuais de esquerda preferiram 

a alcunha de “inimigos da pátria”, ou ainda, “traidores da pátria”, denunciando suas mazelas e 

enfatizando o lado negativo do país.  

 No contexto da época, amor à pátria era muito mal visto pelos esquerdistas. 

Patriotismo, para eles, era sinônimo de alienação. Os próprios compositores da canção aqui 

analisada foram duramente criticados pelo tom ufanista da música. Chico Buarque, 
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compositor bastante admirado pelo publico esquerdista, numa entrevista concedida à revista 

Bondinho em dezembro de 1971 dar um áspero parecer sobre Dom & Ravel, tanto como 

compositores, quanto como pessoas.  

 Vejamos o que Chico Buarque diz sobre a dupla: “Dom e Ravel são horrorosos, e são 

primários, entende? São compositores de colégio, parecem àquelas músicas de formatura”. As 

críticas não param por aqui, o renomado Chico Buarque se vale inclusive de palavras de baixo 

calão para descrever a dupla ufanista, observemos: “... uns porras desses, Dom e Ravel, 

péssimos músicos, péssimos letristas, péssimos [em] caráter, péssimos em tudo”.  

Se por um lado Dom & Ravel desagradavam às esquerdas brasileiras, por outro, o tom 

patriótico de suas músicas lhe renderam a admiração dos militares. O ápice do entrosamento 

entre o governo e dupla, manifestou-se na escolha, pelos militares, da canção Você também é 

responsável como hino do Mobral em 1971
76

. Esse fato deixou as esquerdas enfurecidas. A 

partir de então, voltaram a acusar a dupla de propagandista da Ditadura Militar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como vimos, a canção de Dom e Ravel, é uma expressão da guerra ideológica que se 

travou no Brasil nos anos de 1970. A canção enfatiza uma visão positiva do Brasil durante a 

vigência do Regime Militar por meio de: a) uma forte valorização da Pátria, tomada muitas 

vezes como superior às demais; b) a exaltação da natureza brasileira; c) a glorificação da 

mulata, vista como modelo de sensualidade e de beleza. 

 Contra essa visão, tínhamos à época, um conjunto de canções que pintavam o Brasil 

em cores sombrias, enfatizando a repressão política, a miséria social, e a exploração de classe. 

Nesse contexto, Eu te amo meu Brasil é o contraponto de Pra não dizer que não falei 

das flores do ídolo mor das esquerdas brasileiras, Geraldo Vandré. 

Por outro lado, a canção, como vimos, se nutre de vários elementos do imaginário 

brasileiro. Neste sentido, Dom e Ravel somente atualizam uma funda tradição. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte dos resultados parciais das atividades de pesquisa 

desenvolvidas na execução do projeto intitulado JORNAIS SERGIPANOS COMO FONTE 

PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1833-1900): Levantamento de fontes na Hemeroteca 

Digital Brasileira, financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC/CNPq/UFS, que tem como objetivo geral identificar e catalogar fontes relacionadas ao 

tema educação contidas em Arquivo Digital da Imprensa Periódica Sergipana, disponível na 

Hemeroteca Digital Brasileira, no período de 1833-1900. 

Assim, o objetivo principal do projeto em desenvolvimento é entender como a 

educação é retratada nos periódicos sergipanos digitalizados no portal. Entretanto, como não 

temos, no presente momento, condições de apresentar considerações a esse respeito, 

trabalharemos aqui com um pequeno recorte deste plano, apresentando a importância desta 

hemeroteca para a pesquisa histórica. Faremos, dessa forma, uma análise geral das 

potencialidades e funcionalidades de pesquisa da Hemeroteca Digital Brasileira, além de 

entender a importância deste para o trabalho do historiador, afinal disponibiliza um acervo 

importante de jornais e revistas de difícil acesso. 

Este artigo será dividido basicamente em dois momentos, na primeira parte serão 

destacadas as características gerais do site da Hemeroteca Digital Brasileira, descrevendo 

como e quando surgiu como também os patrocinadores do projeto, fazendo também uma 

breve descrição do tipo de material disponível no portal. Na segunda parte, serão apresentadas 

as diversas formas de realizar uma pesquisa, ou seja, as suas possibilidades de uso, levando 

sempre em consideração que depende muito do objetivo do pesquisador. 
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V ENCONTRO DE PESQUISADORES INICIANTES DAS HUMANIDADES 26 a 28 de janeiro 

HISTÓRICO E POTENCIALIDADES GERAIS DA HEMEROTECA DIGITAL 

A Hemeroteca Digital Brasileira foi criada em julho de 2012 pela Biblioteca Nacional. 

Esse projeto desenvolvido visava criar um portal de periódicos para fornecer acesso à 

consulta, disponibilizando diversos periódicos brasileiros digitalizados, muitos raros e outros 

já extintos. Por este motivo a Hemeroteca é uma referência para os pesquisadores e 

interessados na memória existente em periódicos brasileiros, estando disponível para acesso 

no site www.hemerotecadigital.bn.br. 

Ao falar da Hemeroteca cabe destacar algumas informações sobre a Biblioteca 

Nacional, que também é conhecida como Biblioteca Nacional do Brasil. Como informam 

Bettencourt e Pinto (2013), no início do século XIX D. João fundou a Real Biblioteca 

Nacional, com os documentos vindos de Portugal com a chegada da famíliareal em 1808. 

Veio para o Brasil caixotes de livros e documentos da Real Biblioteca da Ajuda, totalizando 

nesse momento cerca de 60 mil peças. Dessa forma, “A criação dessa instituição bicentenária 

se dá no contexto do período de reinado português na colônia de nome Brasil. Portanto, sua 

trajetória é parte integrante da história de nosso país.” (PORTELLA, 2010, p.247). 

A vinda desses documentos possibilitou a criação da biblioteca “portuguesa” no 

Brasil. No entanto, seu acervo não parou de crescer, possuindoatualmente, segundo Portella 

(2010), nove milhões de peças. Desde a sua criação até os dias atuais a biblioteca tem sede no 

Rio de Janeiro, e éconsiderada a oitava maior biblioteca nacional do mundo, sendo a maior 

biblioteca da América Latina.Assim,  

primeiramente instalada “nas casas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, à rua 

Direita [hoje: Primeiro de Março], entre a igreja do Carmo e a Capela Imperial [antiga 

Catedral]”, pelo decreto real de 27 de junho de 1810, revogado após se ter informação 

da inadequação e insuficiência do espaço físico, foi redirecionada para acomodar o 

precioso acervo também nas “catacumbas”, (...) Sua peregrinação residencial, sempre 

decorrente da limitação do local de instalação, transitou igualmente pela Rua do 

Passeio [5 de agosto de 1858], (...), chegando à avenida Rio Branco n.219-39, no Rio 

de Janeiro (RJ), sendo esse seu domicílio fixo, desde 29 de outubro de 1910. 

(PORTELLA, 2010, p.247). 

A criação da Hemeroteca Digital Brasileira tinha como principal objetivo construir 

uma ferramenta que possibilitasse apreservação e o acesso a milhões de páginas de periódicos 

brasileiros pertencentes à coleção da Biblioteca Nacional. E segundo o texto Biblioteca 

Nacional: Projeto Hemeroteca Digital Brasileiradisponibilizado no site da Biblioteca 

Nacional o portal “É uma possibilidade extraordinária para pesquisa, uma estupenda iniciativa 

http://hemerotecadigital.bn.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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da BN”. Cabe destacar ainda que facilitou a pesquisa de diversas partes do Brasil e do mundo, 

de forma livre e gratuita. 

É interessante como a autora do texto Releitura da Biblioteca Nacional coloca a BN 

(Biblioteca Nacional) como uma ferramenta da construção de uma memória nacional, assim, 

além de uma biblioteca é também um símbolo da identidade nacional. Em decorrência disso, 

ela afirma que a disponibilidade do acervo na internet é uma forma de democratizar o seu 

acesso, pois o seu acesso tornasse bastante facilitado. Assim,  

 

Incorpora-se também por razões constitucionais, como guardiã da memória nacional e, 

agora, por razões técnicas, como difusora dessa coleção, disponibilizando o seu acervo 

via internet, o que democratiza o acesso, hoje na ordem de mais de um milhão e 150 

mil visitas mensais ao portal, além de proporcionar a preservação, a durabilidade das 

obras, por evitar o seu manuseio constante. (PORTELLA, 2010, p.255-256). 

 

Cabe destacar que o historiador tem utilizado meios eletrônicos para auxiliar seu 

trabalho, e como afirmou Almeida (2013) isso acontece desde a década de 1960 sempre com 

constantes progressos. É interessante mencionar as palavras de um importante historiador 

francês da atualidade ao afirmar que “outra questão do nosso presente, menos aguda há dez 

anos, é a das mutações que impõe à história o ingresso na era da textualidade eletrônica” 

(CHARTIER, 2015, p.59).  

Para ele a inserção da história na era digital trouxe novas possibilidades de construção 

do saber histórico, havendo também uma transformação no comportamento do leitor. Afinal, 

com essa nova ferramenta ele pode participar ativamente da construção do seu conhecimento, 

já que passou a ter o acesso facilitado para realizar a consulta do material utilizado pelo 

historiador. Ou em outras palavras, o leitor poderá percorrer sozinho o caminho que o 

historiador andou para o desenvolvimento da pesquisa. Com isso Chartier afirma que houve 

“uma mutação epistemológica fundamental que transforma profundamente as técnicas da 

prova e as modalidades de construção e validação dos discursos do saber” (CHARTIER, 

2015, p.61). 

Levando em consideração essas afirmações é inevitável não relacionar com a presente 

pesquisa. Isso porque com a existência de Hemerotecas Digitais o pesquisador adquiriu uma 

nova forma de realizar a pesquisa, já que o material está online e esperando apenas por um 

clique. E a entrada da história na era digital mudou significamente a pesquisa histórica, como 

também o comportamento do leitor, afinal todos podem ter acesso ao conteúdo digitalizado, 

como bem destacou Chartier.   
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A criação do projeto da Hemeroteca Digital Brasileira foi possível graças ao patrocínio 

da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) que disponibilizou cerca de 6 milhões de reais 

para a contratação de pessoal e equipamentos necessários. O projeto contou também com o 

apoio do Governo Federal do Brasil, do Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Informação.  

Na Hemeroteca Digital Brasileira pesquisadores podem ter acesso a diversos tipos de 

periódicos, desde os primeiros jornais criados no país – como o Correio Braziliense fundado 

em 1808 – a jornais extintos no século XX, como o Diário Carioca e Correio da Manhã, 

sendo este último considerado um dos mais importantes da imprensa brasileira. Existem 

também disponibilizados para acesso jornais que não circulam mais na forma impressa, como 

é o caso do Jornal do Brasil. Também existe no site importantes revistas brasileiras, como: a 

satírica Careta (1908); O Malho (1902); Revista da Semana (1900); O Tico-Tico (1905); e 

Illustração Brasileira (1909). 

Além desses periódicos conhecidos no país, cabe destacar que também existe nesse 

diversos jornais publicados em Sergipe. É interessante deixar isso evidente, pois a pesquisa de 

iniciação científica mencionada nesse trabalho visa fazer um levantamento desse material, 

com o objetivo de analisar aqueles que se refiram a educação. Esse acervo é extremamente 

rico possuindo exemplares de jornais raros. No entanto, esse aspecto não será desenvolvido 

nesse artigo, pois está sendo realizado. 

Assim, segundo Bettencourt e Pinto (2003) a Hemeroteca tem como objetivo  

 

[...] ir além da simples disponibilização de fontes primárias de pesquisa, e apresentar 

também conteúdos inéditos (...) pretende-se atender tanto o pesquisador tradicional, 

que tem um foco específico e já conhece o acervo digital da BN, quanto o internauta 

comum que pode chegar ao site através das ferramentas de busca na internet 

(BETTENCOURT; PINTO, 2003, p. 9). 

 

 

Dessa forma, é possível afirmar que apesar de ser um projeto novo tem dado 

resultados significativos, tendo auxiliado diversos pesquisadores de forma simples e prática. 

Além disso, cabe destacar que é algo inovador, afinal existe diversos arquivos que podem ser 

visualizados com apenas um clique, algo que a pouco tempo atrás era inimaginável. 

 

 

http://www.finep.gov.br/
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POSSIBILIDADES DE ACESSO NO PORTAL 

Para realizar uma consulta no portal da Hemeroteca Digital basta estar conectado à 

internet, de qualquer parte do Brasil e do mundo.Cabe destacar que a busca por um periódico 

pode ser realizada de diferentes maneiras, dependendo bastante do objetivo do pesquisador. 

Pelo que já foi mencionado acima é possível notar que é um site bastante moderno, possuindo 

diversas ferramentas de busca. 

Como bem é destacado no texto Biblioteca Nacional: Projeto Hemeroteca Digital 

Brasileira, e na figura 1 abaixo, a pesquisa pode ser realizada de três maneiras diferentes, ou 

seja, por periódico, por local ou por período. 

 

 

Figura 8 

Imagem do site, mostrando as opções para realizar uma pesquisa. 

 

Ou em outras palavras, se a busca for realizada visando encontrar um periódicopode 

ser realizada pelo título, ou seja, basta o pesquisador colocar o nome do jornal ou revista, 

como por exemplo Correio da Manhã. Caso o interessado não tenha nenhum jornal especifico 

em mente, visando apenas um período especifico, pode realizar um filtro a partir período de 

publicação, assim, a pessoa pode utilizar o seu corte temporal para realizar a pesquisa. Para 
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que fique mais fácil a compreensão, posso citar um exemplo. Sobre Sergipe, se o pesquisador 

trabalha com a mudança da capital do Estado, ocorrida em 17 de março de 1855, pode fazer 

buscas em periódicos publicados nesse período.  

 

 

Figura 9 

Busca realizada por período 

 

 Existe também a possibilidade de fazer uma pesquisa no site a partir do local de 

publicação dos periódicos. Ou seja, o interessado pode pesquisar a partir da localidade em que 

o jornal foi publicado. É interessante notar que o portal apesar de ser um projeto do Brasil e 

trabalhar com periódicos do país, existe a possibilidade de filtrar essa forma de pesquisa a 

partir de cidades como Lisboa, Londres, Buenos Aires e Nova York. Isso ocorre porque foram 

publicadas em outros países, mas tratavam de assuntos brasileiros.  

 Cabe destacar que na pesquisa, enquanto bolsista de iniciação científica, vou utilizar 

como ferramenta de busca o local de publicação dos periódicos, isso porque trabalharei com 

os periódicos do estado de Sergipe, e essa forma auxiliará bastante o desenvolvimento do 

trabalho. 

 Nesse sentido, as folhas dos periódicos disponíveis na hemeroteca podem ser 

visualizadas de vários tamanhos, sendo possível também salvá-las no disco local. Essa opção 
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permite ao pesquisador montar com as páginas do seu interesse uma pequena biblioteca no 

seu próprio computador. 

Um diferencial desse portal é que além das formas de pesquisa já mencionadas, 

também é possível realizar uma consulta a partir de palavras-chave, que facilita bastante a 

pesquisa do interessado.E como afirma Almeida no texto Mecanismos de Busca em 

Hemerotecas digitais nacionais: possibilidades e desafios para a pesquisa histórica, a 

referida Hemeroteca possui“uma poderosa ferramenta de pesquisa (...) a busca por palavras 

da Hemeroteca Digital Brasileira, desenvolvida pela empresa DocPro e mantida pela 

Biblioteca Nacional.” (ALMEIDA, 2013, p.8). 

 Assim, o texto Biblioteca Nacional: Projeto Hemeroteca Digital Brasileira destaca 

que “Você vai obter todos os jornais brasileiros fora de circulação, de todos os Estados, de 

todas as épocas digitalizadas, que contêm o seu objeto de pesquisa, ordenados pela quantidade 

de citações”. Com isso, cabe destacar que a busca por palavras proporciona aos pesquisadores 

maior alcance na pesquisa realizada em diversos periódicos. Assim, em uma edição de um 

determinado jornal o pesquisador pode digitar, por exemplo, a palavra abolição ou Lei Áurea, 

para facilitar e agilizar sua pesquisa. 

No site existe também um espaço reservado para esclarecimentos de dúvidas, como 

mostra aFigura 3, onde o leitor pode encaminhar suas dúvidas de acesso ao portal. Eles 

deixam claro que, com isso, tem como principal objetivo fazer com que o interessado tenha o 

máximo de aproveitamento da tecnologia disponibilizada na pesquisa. 
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Figura 10 

Portal de dúvidas 

 

Outra novidade da Hemeroteca Digital Brasileira é a existência de um dicionário de 

correspondências ortográficas, considerada como um diferencial para esse sistema. Ele 

permite o filtro de palavras escritas com uma grafia diferente. Assim, se um pesquisador 

digitar a palavra “farmácia” o sistema selecionará também a palavra “pharmacia”. Essa 

ferramenta acelera bastante o tempo disponibilizado para pesquisa, tornando-a mais 

aproveitável.  

Ao fazer uma visita ao site fica nítido a grande capacidade de acesso e a eficiência do 

portal, pois armazena milhões de páginas e ainda assim possui uma boa funcionalidade. 

Entretanto, ainda assim, Almeida (2013) afirma que  

 

“O principal inconveniente do mecanismo da Hemeroteca Digital Brasileira é a 

ausência da possibilidade de busca por termo exato(...) num jornal com alto volume 

textual como o Correio da Manhã (Rio) na década de 1930, a expressão “João de 

Minas” traz 2214 ocorrências, a grande maioria referentes à “Minas Gerais” e 

qualquer nome que contenha “João”.” (ALMEIDA, 2013, p. 9). 

 

Apesar das limitações do portal é necessário ter em mente a quantidade de documentos 

digitalizados que ele comporta, e sendo assim, “abrem possibilidades de pesquisa histórica até 

então indisponíveis.” (ALMEIDA, 2013, p.16) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante mencionar que a pesquisa que deu origem a este trabalho está em 

desenvolvimento, e o se encontra aqui é um recorte de seu propósito, sendo apresentados aqui 

os resultados obtidos até o presente momento. 

É possível afirmar que o site da Hemeroteca Digital Brasileira pode ser utilizado como 

uma ferramenta para a pesquisa histórica, afinal é um projeto que visa possibilitar o acesso 

gratuito a documentos de difícil acesso por pessoas em qualquer parte do mundo. Tornando-se 

um instrumento importante para subsidiar pesquisas históricas. Nesse sentido, está em 

sintonia com a informatização e a rápida ampliação dos meios eletrônicos que o mundo vem 

ocorrendo nas últimas décadas, como bem afirma Almeida (2013). 
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Por fim, esse primeiro momento da pesquisa de iniciação científica intitulada como 

JORNAIS SERGIPANOS COMO FONTE PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1833-

1900): Levantamento de fontes na Hemeroteca Digital Brasileira, financiado pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFS, foi extremamente 

importante, isso porque pude me familiarizar não apenas com o portal da hemeroteca, como 

também com o arquivo digital da imprensa periódica sergipana disponível na Hemeroteca 

Digital Brasileira. Arquivo este que será fundamental no desenvolvimento da pesquisa. 
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